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MUDANÇA .
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brai5o ao püliíico o máximo de $700.
Carneiro. i$8oo; porco, t$»5o e i$35°,

c vitella, $600 a $800.

Com a approsimaçáo da reunião

do Congresso começaram a correr

boatos de alteração 110 ministério.

lfala=se com insistência era mudança

dè ministrou. 'Realmente, ha muito

para o presidente da Republica, obri-

gado a executar o programma de re-

ecnstnicção administrativa c reorga-

r.ização econômica e financeira que

prpiiietteti, se faz sentir a necessida-

(',e de se desfazer de alguns Jus

secretários que 1:

a sua confiança.

autos lhe

j corresponderam

iião o ajudam, e
'.eni creado dissabores e

Jtistiiicar-se-ia cabal-

tanto, uniu modificação

mas para daT entrada no

capacidades íia altura da

situação do paiz. 'Mas. ao

que se diz, a contradansa 110 gover-

tem só motivos politicos. Visa

íiiev somente a .planos políticos,

Jèpciidc da conquista de

embaraços',

nielite, )""
ministerial,

governo a

melindrosa

nc

cujo exito depenci
eleitoralcertos elementos de torçti eie

oi. iu fluentes na direcção da politiea

republicaria, Isto mostra que. etnlio-

ra presidencialista o nosso regimen,

a 'política no Brasi! se faz conforme

,1 parlamentarismo. 
iNa escolha dos

ministros vigora o mesmo critério

do regimen inteiramente diverso, em

que é forçoso tirar do parlamento o

()overno delegação do iparlamento, e

que vive de sua confiança.

lAssignalam os apologistas do regi-

men norte-americano, que a revoltt-

ção victoriosa em 18S9 implantou no

Urasil. como uma de suas vantagens,

a independência de ministros da po-

litica. 'A nomeação não está vincula-

da aos interesses da maioria parla-

montar, pelo que o chefe da nação

pude collocár á frente dos serviços

públicos os mates competentes para

i;eril-os. -V verdade, entretanto, é

que nos próprios Estados Unidos não

se verifica essa vantagem do presil

dencialismoi Os cargos superiores

da adiiiinistráção, entre os quaes os

de ministros ou secretários do pre-

sdilente, servem para recompensar

.serviços partidários. Tocam aos que

mais trabalharam pela victoria do

partido. Desapparece, portanto, na

pratica aquclla vantagem tlieorica do

regimen. L,ú, como cá, as exigências

da politiea lambem elevam aos altos

postos dn governo politiqueiros para

c. quaes, como já se disse, governar
u simplesmente assignar.

Mas, 11 > regimen parlamentar, o

ministro deve ser um homem capaz,

pelo menos, de palavra, para que

possa a qualquer momento explicar

sets actos. Alguns dos ministros da
•Republica presidencial não teriam se

deixad 1 cngalanar çom essa honra se

a Republica fosSe parlamentar. No

regimen presidencial deixa-se de obe-

decer ú influencia legitima do par-
hvnvento, que se presume exprimir a

vontade popular, para attender a cor.-

veniencias de poliliquice racional, ou,

ju.ir ainda, a indicações de camari-

lhas, dominadas de preoecupações
emas, sem responsabilidades

tc .1 nação, com o (pie se reduz

ivernõ a uma oligarchia, ou

uni sjiidicato desdenhoso

o que não seja a prosperida-
dos próprios negócios, politicos

NÚMEROS QUE FALAM
O Banco Hypothecirrio Jo Espirito

Santo acaba de 'Publicar um balanço

global dc .1915, em que prova que o

listado do coronel Marcondes só de

garantias de juros deve 3.15Ó:437?56S.

Atracados como sc achani-, esses ju-

ros renderam- 251 -03^747, (T'"-' elevam

a divida de juros a 3..|o8:37o$3i5.

)l ahi eslá! Quando o sr. Marcou-

des suspeitou qiíe o presidente da

Republica ¦não via com bems olhos a

candidatura presidcKcial dc um ho-

mem -pertencente á familia que arriti-

11011 o Hspirito Santo, porque esse ho-

mem- fatalmente dggravaria a situa-

ção financeira- do listado, mandou

dizer para- aqui que se nffii incom-

modasse o sr. Wemctlâo, porquanto

elle, Marcondes, já havia solvido

aquclla situarão, effecliiando o paga-

menlo dos coupons atrasados.

Mais ainda; o presidente espirito-

sanicitsc fez constar que o funeciona-

Usino ¦linha sido posto cm dia com os

seus vencimentos, estando o Hspirito

Santio -perfeitamente desafogado para

encarar o futuro.
Verifica-se justamente o contrario.

O sr. Marcondes foi intimado, por

um jornal da appòsição, a mandar

publicar os recibos referentes aos

coupons. Não -o fez, declarando que

se mo subinclteria a ultimações dc

jornaes ^oposicionistas.

Agora, o Banco Ilypotltecario aea-

ba de deitnwalisar o fogo, que elle

vinha facendo com uns fabulosos tli-

nheiros do listado para acreditar-se

perante o ipresidcntc da Rapublica e

a resto do pai.

officinas para irem á Central, á com-

pra das cadernetas.
Para satisfazerem a essa estúpida

exigência, elles teriam de perder um

dia de serviço, o que não é razoável.
Attente para esse caso o sr. Arro-

jado Lisboa, evite que por mais tempo
estejam os seus subordinados a prejti-
dicar uma olasse numerosíssima e di-

gna, por muitos títulos, dc ser bem tra-
tada pelos que exercem qualquer par-
cella de autoridade.

O general Gabino Besottro, inspeçtor
da 5° região, enviou ao ministro da
Guerra os autos do inquérito mandado
abrir sobre factos arguidos contra o
coronel lvgydio Tallonc. commandante
da fortaleza de S. João.

UMA P TIA
COMPLICADA

ei da roça é de facto

O senador Ribeira Gonçalves mani

festou-sè hontem a favor da revisão

constitucional, allegando as mesmas
razões que ha muito se vêm articulan-
do enlre a permanência desse irritante

trnníbolho que é o Estatuto de 24 de

fevereiro.
'Entro as razões que assistem ao sr.

.Ribeiro, como toda gcule, está a de

que apenas procuram defender a Consti-

tuição actual os governos estaduaes que
só por força dessa mesma Constituição

consignem firmar-se no poder, junta-
mente com os seus parentes, protegidos,
amigos, etc., -muna seqüência verdadei-
ramenle dcscoiiceriante para um regi-
men de democracia c voto livre.

Tudo isso é verdade, não lia duvida.
Xão menos verdade é, po.rem, que já
ha governadores, como oi srs. Delfim
Moreira e Antônio Moniz, que sc não

limitam apenas a achar má a Constitui-

ção, mas tambem a incentivar a re-
forma em projecto. Isso significa peio
menos que a Constituição já esteve
mais segura da sua sorte.

Se a anminciada revisão não vier na
sessão legislativa que se inaugurará ama-
nhã, virá mais tarde. Mas virá: é uma

questão de pouco tempo, conitanto que
não arrefeça o animo dos que por ella
trabalham. E esse flão arrefecerá, esta-
mos certos.

prodigioso e>m mystrficações.

Comnuinicam-iios:
"Persistindo, infelizmente, os incom-

modos de saude de que, já ha alguns

mez.es, está soffrendo o sr. dr. Lauro

(Muller, que a juizo insistente de seus

médicos carece urgentemente de algum

repouso, s. ex. o sr. presidente da Ke-

publica resolveu conceder-lhe 4 mezes

de licença, para seu tratamento.

S. ex. o sr. ministro de Estado das

Relações Exteriores entrará no gozo

dessa licença apenas tenha concluido ai-

guns assumplos de próxima solução".

O dr. Lauro Muller será substituído

durante o seu impedimento pelo seu

substituto legal dr. Luiz Martins de

Souza Dantas, recentemente nomeado,

para erercer o cargo de sub-secretario

das Relações Exteriores.

Do dr. A, G. de Araujo Jorge re-
cebeiiios um exemplar dos seus Ensaios
de Historia e Critica, que acabam de
surgir á luz.

Os Ensaios de Historia c Critica se
compõem dc nove capitulos, sendo que
110 

"primeiro 
Araujo Jorge estuda ipro-

fundamente a individualidade de Ale-
xandre de Gusmão, o avô dos diploma-
Ias brasileiros.

O dr. Rivadavia Corrêa
cargo de prefeito desta capi
xinta quarta-feira.

passara o
tnl, na pro-

1 bali

o

antes

para
de

o-i pessoaes, convindo notar que os

11 gocios politicos redundam quasi
sempre c:n negócios pessoaes.

Felizmente, com o sr. VVeticesláo

Bra/. o governo í: mais do presiden-
f do que dos ministros. • Nenhum

dos presidentes que o antecederam

conipreliendcii melhor' o regimen que
elle rigorosamente está executando.

Mas, o presidente precisa de auxi-

liúres, e os principaes são jitstamcn-
t: os ministros. Para bem desempe-

nli u-se de suas funeções, para não

mentir á confiança da -nação na sua

apurada honestidade, precisa de ini-
ni.-:.ros que lhe não levantem diffi-
culdades, não se desviem 11a admi-

r: st ração da rota que elle presidente
traçou, e não prejudiquem os credi-
tos do seu governo e do seu pro-
prio nome. O sr. Wenceslào Braz já
:cnhece bem a gente que o cerca, e

está nas condições e em tempo de

c irrigir erros iniciacs de seu gover-
ro que no intimo lia de s. ex. reco-
niicecr tem sido a origem de alguns
desgostos por que já tem passado.
!•'. se ainda não se impoptilarizoti o

presidente Wenccsláo por causa de
alguns dus seus altos auxiliares, é

porque seu governo se tem assigna-

j;. lo eni geral pnr actos e processos
dc rcacção aos daquolles de seti.s an-
Ucessores que desgraçaram e. dos-
acreditaram o paiz. H' porque a 11:1-

ção lhe reconhece as exccllentes in-

O inspeçtor geral de Illuminação Pu-

blica, dr. Oscar Mafaldo dc Oliveira, a

propósito de um arligo do Coitcío 1J.1

Manlid, relativo ao carvão dc pedra, cn-

viou a este jornal uma carta com a

pretenção de destruir o que tínhamos

publicado sobre a falta dc carvão para

distill.tr e converter em gaz illuminan-

te, e lambem sobre a fabricação do gaz

de af.ua, de que a companhia eslá tisan-

do, obrigando os consumidores a paga-

rein-110 a ouro como sc fosse prove-
nieiite da hulha.

Segundo as praxes desta folha, a rc-

ferida caria foi publicada e acompa-

nhada apenas de rápido cotnmentarip

de oceasiâo. O inspeçtor da Illtiniina-

ção muito categoricamente nos obje-

ctou que a conipanliia dispõe de carvão

para dois mezes e que cila não eslá fa-

brieando gaz dc acua.
Pois tivemos hontem a seguinte in-

formação: o inspeçtor, que devia in-

speccionar .; companhia, nada inspç-

cciona. S. s. esteve na Companhia 110

dia 16 de março ultimo, demorou-se ali

alguns minutos, e alé hontem não ap-

parecei lá mais. Mas, ainda que lá
fosso aiuiudadas vezes, o seu dever sc-
ria proceder á medição do "stock" de
carvão existente, o que não fez, apezar
de ter chamado a si esse serviço, que
dantes era feito pelos sub-inspeclores.
Dalii resulta que o sr. Mafaldo de Oli-
veira so orienta pelos quadros e infor-
inações que a Companhia que elle dc-
via inspccoiünnr lhe env:a, rocebeudo-os
i> acceitaiulo-os couto sendo a
expressão da verdade.

Quanto ao fabrico dc gaz de agua
lemos tambem a seguinte informação:
a Companhia fabricou e contintCa tabri-
cando o gaz hydrico, mns apenas suo-
cede isto: não alimenta com elle a par-
tc ociiiral da cidade, onde está estabe-

1 lecida a Inspectoria, de sorte que o in-
| spector não tetn oceasiâo de vêr e co-
I nhecer o gaz que i distribuído paia a

j 
zona suburbana, todo elle feito de

I agua, que os consumidores pagam co-' 1110 so fosse legitimo gaz carbônico, com
a respectiva q-toia cm ouro.

E esperamos agora nova contestação
do inspeçtor, qnc aliás é muito bem
pago para nuc dei, nda os legítimos in-
teresses doa consumidor* ¦?.

'A policia conseguiu acabar com o

abuso da " mosqticação " de automóveis

pela Avenida Rio Branco, o (pie con-

tributo bastante para diminuir o nu-
¦mero de desastres naquella via publica.
1/í.ixa a policia não deve dormir sobre

os louros desse beneficio feito aos ca-

riocas, qnc transitam ptla Avenida, por-

que quando os mesmos andam por ou-

tros pontos, e pontos centraes, conti-

miam sujeitos a expirar sob a maciesa

dos pneumaticos. A " niosqueação " ces-

sou na Avenida, mas aiigmeiitou nota-

damenle nos largos da Carioca, do Ro-

cio, nas ruas da Asseitibléa, Uruguaya-

na e á noite ua estreitíssima dc Gon-

çalvcs Dias.
Prohiba a policia esse outro abuso

dos " chauffeurs" e todos lhe ficarão

muito gratos pela humanitária medida.

u\o Conselho Municipal foi apre-
sentada por um dos edis «ma pro-

posta para que o poder legislativo
do município diga qual a interpreta-

ção que deve ser dada á lei que rege

as hortas e capinzaes na Capital Fe-
deral.

Adiamos lão curiosa a proposta
referida, que não -podemos fugir á

tentação de a destacar com estes
nossos cotnmentariòs.

iE' intuitivo que todas as leis de-
vem ser redigidas por fôrma que a
sua interpretação se torne fácil c

perfeita. 'Se tal .principio deve ser
reconhecido como essencial para toda

a legislação cm geral, ainda mais o
é 'para as leis que têm de ser inter-

preladas c fiscalizadas por homens

que não são ¦ juristas, que possuem
mesmo insignificante educação lite-
raria quando não suecede que elles
mal saibam ler c escrever... .

Pertencem a esta categoria as pos-
turas .municipaes, cuja execução é'

fiscalizada uor simples guardas, dos

quaes não se pôde exigir qtte se te-
nham consagrado a estudos de lo-

gica.
O que resalta da proposta, mime-

diatamente, é isto: é que o próprio
Conselho Municipal não sabe o que
foi que votou, ou então que é elle
o primeiro a ter vacillações, relativa-
mente á interpretação da lei que pelo
iriesiwo Conselho foi discutida, vo-
tada e redigida!

'K' esta mais uma demonstração
dos cuidados com que 110 Brasil são
cercados mesmo os assumptos mais

graves c meticulosos.
Afinal, perguntará o leitor, qual é

o assumpto de que se -trata oue tantas
canseiras dá aos .nossos inegualaveis
intendentes?

Trata-se de saber sc a lei que pro-
liibe a existência dentro da zonaur-
bana de hortas e capinzaes auingc
tambem as pequenas hortas parti-
ciliares, a imeia dúzia ou meio cento
de .pés de couve que qualquer cul-
tive num canteiro do seu quintal.

A lei refere-se clara e insopliisiiia-
velmente a hortas de exploração
commercial, aquellas onde se faz a
cxiploração elo cultivo de hortaliças, e

parece que não seria preciso aceres^
centar mais nada 'para se compre-
heniler bem a que intuitos ella obç-
decett.

Ninguém .pensou cm perseguir as

sendo o nome do sr. João Thomò de

Saboia acceito por gregos e troianos.

Passaram-se as eleições. Agora.

(juando se esperava que tudo estivesse
harmonizado, surge de novo a campa-
nha porque cada facção se julga com

direito a mandar na .futura situação,

excluídas as demais. E a anci.-dade nn-

gustiosa reina em todo o Estado por
não se saber ainda eom quem irá ficar

o sr. João Tliomé.
S. ex. 96 tem um caminho a seguir no

seu governo: ou obriga os diversos par-
tidos politiqueiros que o apoiaram a

entrar rio regimem da ordem, do traba-

lho c do patriotismo cm torno da sua

pessoa, ou alija-os a todos, sem excc-

pção de chefes nem chefetes, e pratica
uma administração por conta e risco

próprios.
Em qualquer das duas liypolheses, a

segunda sempre uos parece a melhor...

O MOMEÜXTTO ETTJEtOFESXJ

Está suffocada a revolução
na Irlanda

Renderam-se os che>
fes rebeldes"~ " "in

© Os frasícezes pegse?-*
& Eem ©s aüSemães em

t
O Thesouro Nacional cffectuoii hon-

tem vários pagamentos de juros de apo-
lieis, na importância approximada de
15 :ooo$ooo.

Os moradores da rua de S. Clemente

andam justamente alarmados com um

manicômio lá existente e donde cos-

ttimani sair malucos que, á vontade,

percorrem a vizinhança, fazendo muito

naturalmente o que lhes pôde induzir

o desequilibrado estado mental.
Ha dias um, armado' de faca, foi

preso 110 jardim de uma oasa particular.
Oulro, menos rebarbativo, saiu pelo

portão — pelo portão! — do hospital

e fo.i pacatamente á casa de conhecida
familia, á rua da -Matriz, 'fazer uma
conferência acerca da guerra enropéa,

que adeantou ser uma catastrophc que
vinha annunciar a próxima apparição
do Anii-Chrislo.

O pcor em tudo isso é que se pre-
tende justificar semelhante -disparate

com a razão de que boje cm dia os

loucos devem ser tratados com a maior

liberdade, sem pejas ou obstáculos que
íhés possam prejudicar o moral, impôs-

sibililando a cura.
Não ba a menor duvida que os ma-

lucos são hoje tratados sem os proces-
sos bárbaros de um meio século atrás,

quando eram empregados camisas de

forças e até corrente que os amarravam

á maneira de cães rebeldes. Enlre a

suppressão de semelhante perversidade

porém, e o disparatado regimen de

manter abertas as portas de um mani-

couiio, como se fossem boteis, vae um

imiiienso absurdo. A virtude está no

meio termo. Que os loucos andem sol-

PORTUGAL

O B&GUERITQ SGBSIE
O BHCEND10 CO

ARSENAL
Lisboa, 1 — (A. A.l — Terminou o

summario sobre o incêndio havido/ 110
edificio do Arsenal dc Marinha desta
capital.

As conclusões sobre esse sinistro,
tiradas pelo sumtiiario referido man-
lêm-se transitoriamente reservadas, na-
da transpirando a respeito.

A imprensa borda vario.s comincnta-
rios a propósito.

Lisboa, 1 — (A. A.) — Foi rreso
hontem na fronteira de Valença, uma
senhora allemã, por pretender sair do
território portuguez-, depois do pr,'.;:o
marcado pela lei de expulsão.

Lisboa, 1. (.•!. H-) — O presidente
dr. Ucrnardiiio Machado recebera ama-
nhã em audiência os membros da mis-
são naval ingleza que aqui se acha des-
de ha alguns dias. _

Lisboa, 1. (A. H.) — A Câmara dos
Deputados em sua sessão dc hoje, ap-

provou que fosse enviada uma mensa-
gem de saudações r.o operariado portu-
guez.

Lisboa, t. (A. 11,) — Num comicio
lioje celebrado pelo operariado desta
cidade em commenioração da data de
ic de maio, foi approvada unia moção
110 sem ido de ser reclamada a libertação
dos indivíduos presos por questões de
ordem social c a remodelação do regi!-
•lamento sobre o direito de associação.

'Em todas as festas operárias de hoje,
reinou completo socego.

S. Salvador .1. (A. A.) — Realizou-
se hontem, 110 Polytheama Bahiano, o
festival acadêmico, cm beneficio da
Cruz Vermelha Portugueza,

A NA I

hortas e os capinzaes apenas porque'!'tos p(l]o jmc.rior (ios manicômios; mas
nelles se faz a cultura de hortaliças ;.„,„„ dc {aca clas ruas da cidade
e de capim. 1', lógico que nao existe .
perigo algum para a .saude publica * "™ deturpação un. tanto grossein

em que haja quem cultive cotives, ai-
faces e rabanetes, como não ha pe-
rigo em que haja queni cultive era-
vos, rosas ou verbenas. O perigo
consiste mas <5 110 modo dc cultivar
as flores ou os legumes, isto é, na^SáDE EM LISBOA-FUMDADO EM 1864

qualidade dos adubos e das águas TUo do ,Tanch'o--B. Pnnlo---Sniitos
empregadas para enriquecer e desse-. Capital 13.000 coutos lortcs^

denta, as terras. f- SAQUES .V VISTA EA PRAZO

Posto isto, é evidentissimo nuc I Jobrc todos os paizes e todas as opera

da moderna orientação psycliialrica.

tt t ^ O mm

Banco Nacional Ultramarino

que .

quem apenas'possue .multo ^tató^^»«ri">f. ^r^^

O ministro da Fazenda submeítcrá,
110 próximo despacho ministerial, á as-
signatura do presidente da Republica,
os decretos de sua pasta, cassando a

arca de terra, c esta é.annexà A casa
onde reside, não faz. cultivos para
.exploração commercial, e, portanto,
não emprega adubos suspeitos ou
.perigosos para a saude de quem quer da ]?azcnda o dr. Amaro Cavalcanti,
que soja

Os capinzaes não são nocivos pelo
capim que produzem, mas porque os
terrenos oecupados com tal cultura
são adubados com estéreos verdes,
isto é, não curi idos, que se conver

^tSbcaTl^dS rSÔrs|tem em í.cos de miasnías e de mos-

mútuos "Fraternidade universal", coinjeas. !.'„ e claríssimo, nenhum parti-
séile em S. Sebastião do Paraíso, Mi-
nas. e "Americana", com sédc em Re-
cife, Pernambuco.

' cular tem capinzaes no pequeno ter-
reno de que dispõe, annexo ás casas

'.tias melhores condições do mercado.

tt. da Oiiitamla esquina Alfândega
Asencia, Pruçn 11 (le Junho

1 « Min og»
Confvreiiciou hontem com o ministro

ministro aposentado do Supremo Tri-
bunal Federal.

Otie.rels apreciar bom e miro eafó?
SO' PAPAGAIO

m» I ¦» r

A BATALHA
DE VERDUN

Noticiam os jornaes que a policia de

Diamantina fuzilou um criminoso, que
se havia foragido da prisão, no momeii-

to cm que, desesperançado de fugir á

perseguição das praças lançadas ao seu

encalço, resolvera entregar-se.

Vae pegando pelo interior essa extra-

vogarite maneira policial de se puni-
rem os criminosos, foragidos ou não.

Ainda não ha muito, a policia flunii-

nense fuzilou dois 011 tres. Agora, a

de Minas Gera-cs segue-lhe o exemplo.

O sr. Nilo. Peçanha mandou abrir in-

(mérito para apurar a responsabilidade
dos fuziladores do Eslado do Rio. As

autoridades responsáveis foram deinit-

tidas. Resta que o governo mineiro

faa a mesma coisa, se é que é verda-

deiro o fuzilamento de Diamantina.

Afinal não é só aqui no paiz que
esses faclos dão uma triste impressão

dos nossos hábitos e do nosso regimen

penal. No estrangeiro, taes noticias se-
mn? I tornam conhecidas, cavando ainda mais

fundo o descrédito em que vimos caiu-

do devido á acção dos ináos governos

que tenios possuído, na União c nos

Estados.

A direetoria da Despesa do Thesouro |
Nacional concedeu hontem o credito de

405 icooij, á Inspectoria Federal de Por-
tos, Rios e Catiaes, para aceprrer ao

jlagamento de abril a dezembro do cor-
dc sua residência. i-cnté anno ,ao pessoal operário e jor-

'O liortelão que explora commcr- naleiro occupndo na construcçao de ar-

cialmeme a terra e o Capinzal, esse é >zc»* • fL'm<0S eomplen.e.i.ares.

que lé attingido pela postura, pela 
razão simples de que elle, cultivando
convés, nabos 011 repolhos, lança mão
dos adubos baratos, dos estéreos ve
des, para o preparo das terras, c riái

A administração do Correio da Ma-
nhã, assim como todos os seus agentes
* viajantes, acceita assignaturas para
a revista

tem escrúpulos ent derivar agitas que tSfjj.™ei?t

portugueza O
bem feitas pltl

Tem a palavra o governo do sr.

Delfim Moreira.

ílontem omo.u posse do. cargo de
inspeçtor do ensino profissional maf-
'.'¦.dino o dr. Álvaro Rodrigues, secre-
lario particular do prefeito Rivadavia.

Grande exposição de roupas para in-

remo no Departamento de meninos (1

meninas da Casa Colombo r liquidação

a preço reduzido de saldo dc verão.

conserva represas, para as necessa- i.
rias regas. Dahi, a prohibiçãó da> j
hortas c capinzaes na parte urbana :
da cidade, na vizinhança das habita- •;

ções, porque não é 'possivcl pôr um
fiscal annexo permanentemente a
cada horta 011 a cada capinzal.

Do exposto, c pelos termos em que
está redigida a postura, a inte-prciti-
ção a dar á lei é unicamente aqtie''.a
que lhe damos; a prohibiçãó só sc
estende ás hortas de commercio e aos
capinzaes. As pequenas hortas dc
¦particulares, de asylos, etc, não são
alvejadas pela postura, porque os
seus proprietários são. por interesse
¦próprio, os fiscaes da saude dellcs c
dc suas famílias.

Todas eslas considerações, poré-ln,
seriam excttsadas, e de certo não as
faríamos, sc não se desse o especta-
culo originalíssimo de o 'Conselho
Municipal se 'resolver a mandar cx-
plicar como deve ser interpretada
uma lei que elle próprio fornudou.
discutiu, votou c fez redigir em liar-
íviouia com o voto vencedor!

iHem sc vê que o Conselho Muir.-
cipal leal pouco, mesmo muito pou-
co com qtte se preocatpc. Que, dc
resto, tambem nos parece que caberia
ao executivo a elucidação da fôrma
¦por que a postura deve ser posta em
execução. £ se o tivesse leito, não
haveria já a registrar alguns erros
Winmcltidos pelos fiscaes.

Blicas editadas em Portugal.

Rosário, iu
icações catho-

íips
Poi preso, como espião, diz um tclegr.iin-

un dc Londres, o cônsul allemão cm Drama.

Pobre cônsul! Nâo lhe valeu u "repre-

ser.Mção" em Drama; unia vez julgado o

\:u "acto", o cpilogo será unia tragédia 1

da Escola Normal fizeram
reclamação no

A* ai 11 nina-
bi.nlem, unia

' Vcixoto.
A cncirrcçada (lc interpretar os desejos

! I. suas collegas foi a senliorita
Segundo idfiins, a razão da

demoisclte uni nome dc peso ; segun

Os franeezes recouquis-
taram posições em

Mort-Homme
LONDRES, z (A. A.) — Tclegram-

mas de Paris noticiam que os franeezes,
depois de uma luta encarniçada, recon-

qulstaram as posições que, antes da of-

fensiva allemã contra Verdun, tinham em

frente de La Mort-Homme,

PARIS, 1 — (Official) — A oeste do

Mosa, na região dc Mort-Homme, as nos-

sas primeiras linhas foram violentamente

bombardeadas.. Ao norte de Cumieres, to-

mámos uma trincheira alleuiã, aprisionan-
i do trinta homens.

..A leste do Mora é no Woevre. reinou

relativa calma.
Na região dc Roye. nm avião francez

atacou, sobre ao linhas inimigas, mil e

quinhentos meiros de altitude, dois "folt-

licrs". Um destes foi abatido c esmagou-

sc dc encontra ao solo; o segctido íoi

obrigado a aterrar precipitadamente.
Próximo de l.cs Epargcs, íoi destruído

um oulro aeroplano allemão. Em Donau-

mont, os nossos aeroplanos perseguiram
lambem os apparelhos inimigos que !an-

cavam bombas na região dc Verdun, con-

oecuindo abater dois. Os canhões espe-

ciaes das nossas baterias destruíram mais

outro "fokkers".

PARIS, 1 (A. A.) — Alem das impor-

tantes vantafíUS obtidas pelos franeezes,

cm frente a I.a Mort-Homme, outras van-

tagens foram noiicicdas pelos jornaes cm

diversos pontos da linha de frente.
Embora não tenham esses avanços a

importância daquelle, 05 jornaes sáo ac-

cordes cm considerar esses pequenos snc-

cessos como o pronuncio do movimenio

dos alliados que está annuneiado

Varias noticias

geral

Arrobas*
escolha foi

Foi apresentada hontem ao prefeito
a bs'a dos camlidalos classificados 110
concurso realizado para o provimento
dos cargos da inçpeclorcs módicos das
escolas do Districto 'Federal.

Do accordo com (\,s;. Hst.1. foram

Co.n a iniciativa do Congresso Rural I O Ceará tem vivido a confiar nas sur-

da Barra do Pirahy, póde-se dizer que presas. Pciado a uma oligarchia tradi

os criadores o lavradores flumiiwnsrs cional, o grande c infeliz Estado n!ra-

estão perfeitamente unidos e solidários | vessou um largo periodo de calamidades

lenções, e o vê empenhado em sw- liuonteiii mesmo nomeados os drs. Mau-
,.:, . ,. .., ncio dc Medeiros, Joaquim Nicoláo,Vi!-o com dedicação e honestidade.

para a defesa (los interesses dr. collcctl-

vidade da classe. A reunião memorável

de aiite-honteiii deve -ter calado no es-

amadurecido dc outros fazendei-

Gil VIDAL

opieos â Noticia
O T13MP0

>i;ilin>>, encoberto, cuttblado amanhecera
ilu dü hontem. A*s 2 horas da tarde,
es;ou .1 chover.
'.".r.:>er:iíü:a nesta ;2?;la!: mínima, 2\(','i;

Mii.n:
X.i \s pagadoria -.lo Thesouro Kacional,

IPagant-se as seguintes folhas: secretarias
de Estalo di justiça, Exterior, Viação c
'Agricultura, Cuixaa ile Amortização c Con-
vi-r-ão, Ivsíatistíca Commercial, fiscaes de
Bancos, clubs r loterias, avulsas *ic todos

i)=i ministério* Casa da 'Moeda, Imprensa
Kacionít e Archivo Publico.

Pagam-se m. Prefeitura gs seguintes fo-
lhas de vencimentos: Direetoria da Hygiô-
ne (propriamente dita), aposentados, jubila-
ooi «• contencioso.

A carne
Var?. a carne bovina pa*ta hoje. em con-

«orno nesta capital, foram affbtados pelos'¦urchartes no entreposto de S. D uco, os

.! Pinto
I ros dns vizinhos listados de Minas

tir
íu outros, foi porque, para
ruroiiíioi dc eloqüência do ir.

necessário uma interprete que
feminino.

inutilizar 05
A f 1:111 to, era

* *
FESTA DO Tlí-Mi.VUIO

ítalo. Primeiro. Festa do Trabalho I

5'enlio uni tremendo ataque de preguiça
Os assumptos no cérebro baralho,
O a-.uo da küa na cabeça enguiç.i.

ijclo. Dcbalde dos jornaes mc valho :
'JYiniofn, o M11.5.1 foge-me, insubmissa I

Tuilo é velho, c balido, c rebutallio ;

Não me tenta a política sediça.

Aíranio | para muito breve.

PARIS, 1 (A.)—(Official) — Os alie-

mães atacaram violentamente durante a

noite as nossas posições ao norte de Mort-

Homme. As nossas tropas responderam

com toda a energia ao ataque e derrota-

ram as massas de assalto, causando lhes

perdas consideráveis.

PARIS, 1 (A. H.) — Entrevistado em

Madrid pelo correspondente do "Jour-

nal", o presidente do concelho dc minis-

tros da HespMiha, conde dc Romanoncs,

depois dc ler manifestado a maior satís-

facão por ouvir di.rer oue Verdun jám3Ís
cairia cm poder dos allemães, declarou:

"Nunca a França sc elevou muis, nem

foi mais digna da nos=a .admiração. Nc-

nhiima época da sua historia depois de

Napoleão, se assemelha a esta. Os fran-

cezes fazem a guerra cavalheiresca, sa-

bem cnnobrcccr a guerra".

conto
f.ngo

trabalho I lv mal começo o
:a iinmeiisa duvida me assa'.!

Os revolucionários ainda resís-
tem em Enniscortby

LONDRES, 1 (A. A.) — Ao que

se sabe aqui, a revolução na Irlan-

da está inteiramente jugulada, ten-

do os chefes rebeldes aconselhado

hontem, á noite, aos revolucionários

submissão iramediata ás tropas le-

gaes,

LONDRES, 1 (A. A.) - Os jor-
naes publicam uma informação do

general Maxwclle, dizendo que os

revolucionários irlandezes apenas

ainda resistem em Enniscortíiy.

LONDRES, 1 (A. A.) - Tem-se

realizado em toda a Irlanda nume-

rosas prisões de pessoas implicadas

na rebelliâo que sublevou o paiz.
Telegramnias publicados pelos

jornaes desta capital dizem que cn-

tre os presos de hontem está a con-

dessa de Markieweez.

LONDRES, 1 (Official) — O ai-

to commando das torças que proce-

dem á pacificação da Irlanda an-

nuncia, em data de hontem, que a

situação em Dublin melhorou con-

skleravelmente. O commandante

acerescenta que, segundo parece, a

farça da revolução pôde considerar-

se terminada.

Hontem, á noite, o chefe dos re-

vokcionarios enviou mensageiros

aos condados dc Galv.-ay, Clare.
•Wexford e Louth, ordenando-lhes

que capitulassem. Por seu lado, os

sacerdotes e a policia irlandcza em-

pregam todos os esforços para o

restabelecimento da ordem.

Em Dublin, os revolucionários,

que oecupavam as principaes posi-

ções, renderam-se em grande nu-

mero.

Em Sacltville Street rebentaram

hontem vários incedios, que foram

dominados em pouco tempo, graças

á presença dos bombeiros no local.

Até este momento foram presas na

cidade 707 pessoas, entre as quaes

a condessa de Markieweez.

O commandante das forças de

Wexford enviou para Enniscorthy,

cidade que sc acha cm poder dos

rcvoltosos, uma columna mixta de

infanteria, cavallaria e artilheria,

com canhões de 4.7 policiadas.
As ultimas informações recebidas

deste ponto dizem que o chefe rc-

bclde Croft, tendo ouvido falar na

ordem de capitulação dada pelo che-

fe supremo do movimento, seguiu

para Dublin, de automóvel, acom-

panhado de uma escolta, afim de

averiguar o que havia de verdadeiro

sobre o caso. Uma aeptitação de re-

volucionarios de Asbbourne tam-

bem foi enviada para Dublin com

mesmo fito.

Emquanto se espera a solução do

caco, estabeleceram-se tréguas em

Enniscorthy.
Consta que os revoltosos do con-

dado de Galway já debandaram,

tendo-se effectuado ahi mais algu-

mas prisões.
Nas outras regiões da Irlanda a

situação é normal.

AMSTERDAM, 1 (A. A.) - Os

jornaes beilinenses aqui chegados,

tratando dos acontecimentos desen-

rolados na Irlanda, trazem infor-

mações verdadeiramente irrisórias

sobre aquelle movimento, chegando

alguns dellcs a düer que os revolu-

| cionprios, victoriosos em todos os

i pontos, proclamaram a Republica

para o território irlandez (!)

A cavallaria ingleza
oecupa Kendeaisang

Londres, 1 — (A, A.) — O generil
Smtits informa que a cavallaria iiiglc-
za que faz a campanha na África oc-
cupou Kandoaisaiijji, na África Orieil-
tal alemã,

Hàvre, 1 — (A, II.) — As potência»
aluadas entregaram ao governo belga
uma declaração, garantindo a integiida-
de do listado Livre do Congo.

Londres, 1 — (A. A.) — Pelos tele-
granimos dc Paris aqui recebidos, sabe-
se que foi particularmente violento o
bombardeio do ambas as artilharias bel-
ligerantes na linha dc frente que vae ,
dc Rainpecapclle a Jjixmude, acere-
scendü que foi ali repcllido com sue-
cesso uni forte ataque alemão, levado
a cabo, de surpresa, conlra as avança-
das 'belgas.

Londres, t — (A. A.) — Os nu;o*
recliassaram uma violenta ofíensiv»
turca, levada a effeito com grandes
massas de infanteria nas proximidades
de Diarhehir.

Diarbekir, que fica ao sul da Arme.
nia turca, faz parte da linha em zig-
zag, que defendo a passagem para o
Bospho.ro, c que é formada pelas cida-
des de Trebizonda, Baiburt, Êriingtiian.
Mazguciul, Ivlinrpcut e Diarbekir, quàsi
todas já em poder dos russos.

Londres, t — (A. A.) —A cavallaria
ingleza que se acha em Saloniea deteve
um trem que se dirigia, de Seres paru
Drama, prendendo o cônsul allemão de.
Drama, que exercia a espionagem, fa-
zendo repetidas viagens, incógnito,
aquclla cidade.

Nova York, 1 — (A. A.) — Apezar
das diversas versões aqui publicada'.,
ainda não se sabe verdadeiramente ti
muiivo que determinou ao rei Constai}-
tino recusar-se a receber em audiência
especial o general Mac-Malion, perlen-
cente á forç-á adiada que está em Saio-
nica.

Roma, 1 — (A. A,) — Continuam
a divos ns movimentos dc tropas (*m ío-
da a linha de frente, sendo cada vez
mais violentos os duellos de artilheria
enlre as linhas italo-austriapas,

Embarque de gado argen-
tino

Buenos Aires, 1 (A, A.) — Os cen-
tros exportadores desla capital <.'iivia-
ram para as nações da "'Untcnle", para
seus exércitos, S.000 cabeças dc midas
e 400 cavados, que foram adquiridos
pelos agentes daqúellcs pa;zes em diver-
sas fazendas do Rio da Prato.

lOiltras remessas serão enviadas pro-
xiniainente.

Concentração bullgara,
Paris, 1 (.'/. .-!.)— Telegramnias aqui

recebidos de Bltcarcst annuneiacn que
os búlgaros eslão fazendo tuna grande
concentração de tropas na3 fronteiras
com esle paiz.

A imprensa local chama para o faclo
a attençâo do governo, mostrando a gr-
vidade do momento.

*
O generalissimo Cadorna

Roma, 1 (A, A.) — Partiu para a '¦-

nha de frento do Trentino o generalis-
simo Cadorna, commandante ein cheio
dos exércitos italianos.'<ls 

jornaes daqui, publicando essa ao-
ticia, interpretam-na 00:110 sendo denun-
ciadora de algum movimento de oH«n»
siva dos austríaco; naquella região.

¦|i

Os inglezes em Kut-el-
Amara

Paris, 1 — (A. A.) — O coninuinica*
do allemão aqui publicado sobre a ren-
dição dos inglezes que estavam sob o
conluiando do general Townsheiiil sitia-
dos em Kut-cl-Auiara, na Mesopotainia,
confirma que, de íacto, ainda não foi
encontrado nenhum vestígio de saque
naquella cidade, estando, portanto, pro-
vado que as forcas britânicas, apezar de
so cncontra.rem sem viveres para résis-
tir nor mais tempo ao cerco, não aa-
(mearam a população, preterindo rtn-
der-se.

diste facto causou aqui optima im-
pressão, sendo muilo commentado.

A GUERRA ANECOOTICA

Direi que cdtí

LONDRES, 1 (A. H.)- A Agen-

cia Reuter declara-se autorizada a
affirmar 

categoricamente que não

ÂLLEMANHA-ESTADOS UNIDOS í ^ a minima p«*!. de verdade na

Sãoii'->, 1 Lfaijuiiu .\ ituiiin, | ¦ —- 
CanuIlíV Eicaliio, Leonel Gonzaga, Bar-; Paulo e Espirito San.o, os quaes, pro-
'""¦' ' "-: :'inheiro de Castro, Buc-1 vavclmcnte, procurarão dc agora em

entrar em harmonia de vistas
adores do Congresso, n-

pelo interior do

110 de Andrada. Pcrrão ¦\e;to, Martins i ,
Pereira, Leão Velloso, Zopyro Goulart, (lcante
Ba?;os d'Avil.1, Ociavio Aires, Oscar com os organiza
Ciar!.-, ligas dc Mendonça. Vidal Leite niificando-se assim,
Ribeiro,

boya.
Pedro Pernambuco c Massüon paiz, cs intuitos elevados qiie inspira-

ram aquclla assemblea. O programma
que ali se lançou, c que liontem publica-
mos, deixa perceber que os lavradores c

criadores fluminenses, além da 5eg'i-
ndividttal e da defesa das suas

Dão-se ccis„'s interessantes na Eslra-
da dc Ferro Central. Como se sabe, 3.
sua direcção de ha muito estabeleceu a
venda dc caderneias de passes como uni [ 

ranW '

meio de facilitar ás classes pobres a propriedades, visam tambem loc.ilisr.r

passagem da cidade para os subúrbios ! »« principacs municípios do F.slaib do

e vice-versa. Xão faltaram elogios a R'o um systema econômico dc apoio

mutuo, E' um largo desenvolvimento

j que sc planeja c que ha dc trazer be-
1 
neficos resultados á vida rústica e ope-

essa medida, tanto mais merecidos quan-
to cila revertia em alguma economia

para 03 trabalhadores.
Mas a boa vontade da direetoria para

com esses trabalhadores quasi se está
inutilizando agora de eucoir.ro á :uá
vontade dos empregados da Estrada.

Assim é que elles só vendem as taes
cadernetas das 10 lioras da manhã ás |
5 da tarde. E' um absurdo. Justamente
na intercorreucia dessas horas è que os
operários -estão entregues aos seus- affa-1 «ovos assumptos da iniponaUcia do prt-

iieres, e não podem deixar as fabricas e i meiro.

rosa dc uma classe numerosa de con-
tribuiuíes, esquecidos dos r^deers pu-
bíicos.

A idéa não pôde ficar só no que
está. Urge a collaboração patriótica dc

todos os fazendeiros e que á maldita

politicagem sejam dadas tréguas, quan-
do no segundo Congresso se discutirem

administrativas até que um dia a r:-
acção popular fez sair pela linrra de
Fortaleza a familia que já parecia estar
ali enraizada como senhora feudal dos
destinos da terra da luz. O governo dc

libertação durou pouca c uma fonuida
v I mashorca de jagunços, municiados
com carabinas da Cnião, avançou dos
confins do Cariry ate a capital, para
dcrribal-o, sacudindo o paiz inteiro e
motivando aquelle infame estado de si-

tio com que os restos do Iiermismo im-
becil puderam prolongar a agonia dc
um governo apodrecido 'm pleno exer-
cicio das suas attribuições.

Occttpado militarmente, teve o Ceará
unia situação transitória e dictatorial,
até qnc do Departamento da Guerra rc-
clamaram mn coronel para ir presidil-0.
A' proporção que os acontcciin .nios se
iam desenrolando, o clima abrazador
daqueiias paragens ia torrando os ser-
toes e os grupos -políticos se dividindo
e subiiviJíndo.

A' miséria dos que abandonaram os
seus lares por falta de recursos, seguiu-
se a anarçhia dos poderes municipaes
numa luta acirrada de ódios c ambi-

ções. A figura do novo presidente elei-
io surgiu, afinal, como uma bandeira
de concórdia entre a família cearense,

Que o-.ico
Ó que se
lí o que

na e'r.s;e haiita. como na ai

queixa que tra^lba tanto.

queixa, dc trabalho ã fulla

¦Ma.

de um carro

gnp.de Injus-
Mc

dc sua rroíi

1» *

Foi 
"pre=o 

cm D. Clara o dentista

flccl Moura, na oceasiâo cm que tentava
••extrair" objectos de mets
da Central.

li tuivez haja nis?o uai;
liça; é pos-ivcl até que o Moura estivesse

rr.or.rcj.indo no exercício
Como ?
Obturando os dentes... ie atsuma cn-

gréhagcin.

* ' *
Amanjiü, 3 do corrente, será solenncmen-

te inaugurada na Villa Proletária XI. II.

a capella dc N. S. das Graças.
Vamos ver agora se, com padroeira de

ta! força, a J/iiitfin/ia ainda íuri c-tragos

na villa. •

Londres, :. .'A. A.)
c governo allemão conseguiu do embai-
xador norte-americano em Berlim a cer-
teza de que seu paiz acceiiará uma solu-
ção provisório sobre a campana dc
submarinos.de que foi assumpto a ulti-
ma nota do presidente Wilson.

!;< :!<
Xão vejo motivos para que se censu.

re o presidente por nomear um prefeito in-
.urino ; ao contrario, isso moitra q'.:c 9. ex
tem tua bom coração.

Não percebo.
Pois então I nomeando um "interr

no° o Wc.Tcvsíáo não desírüc as esperanças
dc todos os outros candidatos.

Cyrano & O.

AS OPERAÇÕES NA
RÚSSIA

Os combates na região de
Narocz

EPISÓDIOS FRANCKHES
O rccrutnmcnlo tambem tem os SÍU9 mo»

momos alctjrc-j. Numa dr.s bases dos corpos
de exercito do sul, ura cidadão <iue respen-
dc pelo nome suave do Mcdcein, recebe avi-
sc de apreseníar-sc ao recriUaiuenlo, =cm %
riçnor lardnnça:

 Ali ! é o scnbor ? declara-llto o aja-
dr.ntc, bonachão. Quantas inEoripç'"^ tem?

O homenzinho, que é estudante dc direita
responde:

Sete...
Muito bem. Vamos iu-crov, I o corai'

"medico au.\ili:ir".
.Mus, perdão, observou o hcr.ie dl

aventura, qr.e percebeu o equivoco; on níio
" 

o meu nome, ©
Sou estudante de

üireito I
,' — Não f.-.z ma', não faz mel. Arcra \k

Dublin havia feito causa commum 
j^. ins-cripl0,

com os revoltosos.

Os communicados officiaes a que |

noticia procedente de Haya, em que
Aífirma-se que contrariamente aos communicados

do governo britannico sobre a si- I

; tuação da Irlanda, se á\z ter trana-,s.„, niedico..

pirado que uma paríe da guarnição JnSo 
a minha

enviada do campo de Gurragh para

iVérfeeiii
proíi^ão.

¦ O com-
;ircez diminuo

Pelrogrado, t — (A. II.)
bate' a oéste do lago Xarc
de intensidade,

Ri(jel!ii''<os limjj teni4iira inimiga,
por meio da qual o; allemães procura-
vam irroxper -ío norte de Krcve.

Consideráveis forças austríacas ata-
curam, ao norte de Meuravitz, depois
de uma intensa preparação de artilhe-
ria, as nossas trincheiras que formam
um saliente a céste de Boyarks. A com-
panhia que oecupava essas trincheiras
foi obrigada a ceder, inas um prompto
contra-ailaque restituiu-nos todas as po-
sições. Aprisionámos nesse ponto 2S
officiaes e 600 soldados. Perdemos qua-
tro ofíieiaes e cem soldados.

As trincheiras, após a luta, estavam
repletas de feridos e cadáveres.

O commaiido do -exercito do Caucaso
annuncia tjlie a offensiva das guardas
avançadas turcas, nas proximidades de
Diubekr, íoj rejellida em toda a linha.

se refere a declaração da Agencia

Reuter são os que diziam que só-

mente os membros da Sociedade
"Sinn Feir." estavam implicados no

movimento.

esta
O supracitado Médecin incüna-s;. H»

tempos fez a sua estréa.., no cor;,o medico

Numa rua do Luxemburgo, capital it

glão-ducado do mesmo ncnic, um joven r.pf.re-
xima-se dc uma rapariga, e díi:-lhe;

— Bom dia, Joffer I
Immcdiatamente, um do9 quinhentos ít>

piões allemães que pcrr.iubulara pela cidad»
I Iuxemburgüeza çreclpita-se:

LONDRES, 1 (Official) — To- —Como disse?

dos os chefes rebeldes de Dublin

renderam-se ás forças legaes.

A GUERRA NAVAL

A Noruega exige um
inquérito

Londres, í — (A. A.) — Corre cora
fundamento o boato de que a Noruega
solicitou ao governo de Berlim a_aber-
tura de uni rigoroso inquérito, afim dc
apurar se os vapores daquèlla naciona-
lidade, postos a pique o foram por sub-
msíinos àllcsnãçs. .

Disse: bom dli, Jofferr
Por que razão profere cs!a palavra O*

J.-ffer?
Iíon:'es=a I E' ponuue me dirijo a uma

Joffer. Xão -posso, portanto, chauiala d« ¦

Elndeuburgo sómcule para 
-Jer-lhe npi-

di,vel... \\~ | .'.
Tira entender o quoproquo i precisa Uf

ber que, em dialecto iuxemburgnez, a. «ítp.i^e

sio jeffcr t o equivalente de mademciseHtt'

Eis porqu» o nome do generalissimo frsç:

cc-, com apenas uma transposição dc ^Ciiy
n5o soava bem oos ouvidos allemães. j^S

E' tambem por esse motivo que *S^iw-

via é empregada com mais frcqueníiaií'.-*
tornou popularissima em todo 

"o i tn*^

liirgJ.r.
¦"ti:

'¦<¦:'*



?¦¦:

O problema
do carvão

CORREIO I)A MANHA - gfe^-falr./1 de Maio de 1016 «tSSSSt!

'O professor de I.amiay, da Escola
de «Minas, de Paris, 'publicou, cm
uçjoS, um livro precioso intitulado'I.a conquête -minerale", «o quilaí firmou que, áquella época, se po-dia coutar, .pelo menos, com 4.000«l.illiões de toneladas de combustíveis

aiii.neraés cm toda a terra, para ali-
iiienlar um consumo mundial queainda não havia attingido a nm bil-
Hião por anno, e apenas, mióntára a

,972 -milhões em 1906, a -890 milhões
cm 1905, contra 762 cm 1900.

Cònseguintemciite, -mesmo «levando
cm conta a rapidez com que a curva
da producção sobe de anno .para anno
ato_ diagramma da estatística, póde-seilffirmar, sem receio, que ha recursos
iliimdiaes, ainda para muitos séculos.

ÍA -referida curva daquelles tres
annos, .prolongada na mesma pro-
«ressão ascendente, chegaria á pro-ducção de tres e meio bilhões de to-
ueladas por anno e no fim do sc-cttlo XX.

«Nestas cinco cenlurias seguintes,
¦portanto, não (haverá falta de huilhacm todo o mundo, se bom que muito
antes os velhos paizes da Europa te-
«liam de sentir as conseqüências dasua extineção.

«Nesse calculo, o velho continente
entra com (3oo a 700 bilhões de to-ueladas, a Ásia com 1.000 bilhões,
Ujrnicjpalmentc nas immcnsas bacias
da China, apenas descobertas, irias¦medíocres pela qualidade, e a Austra-Jasia, a África c a America do Sul,onde são conhecidas notáveis jazidasde hulha, posto que de «muito menorvalor

VIDA POLÍTICA

felizmente llão nos faltará com- ° ''e,c«>1lJu auxiliar, para abrir rigoroso

0 caso esphito-santease
Cachoeiro ns Santa I.EoroiDijiA, i —

(Do correspondente.) _ Ttcccbcudo 
'coinniu-

meaçao, por officio. do sr. Virgílio Silva, de
que se iiistallou nm pseudo Congresso, aCâmara Municipal desta cidade respondeu
«jue, respeitando os ipnücrpios constitucio-
naes da União e do Estado, deixava de to-mor conhecimento do 

'. 
referido officio, porentender que se acha oxtineto o mandato doCongresso passado, não podendo, pois, estaCornara comiminicar-se com'pessoas a quemfalta autoridade legal sob este aspecto.

Victoria, i. (Do correspondente.) _, O
padre Bento Camillo foi portador- de duas
grandes malas, contendo armasíI-C. niiuiiçõcs
para o governo do Estado. Essas malasv.craiu pela Leopoldina;

Victoria, i. (Do correspondente). _ A
policia prohjbiu i|UC a casa commercial UioHranco continuasse e collocar bancos na sua
ferrasse, sob o pretexto dc que esses bancos
serviam de reunião a políticos opposicio-
nistos,

_ Victoria, 1 (A. A.) _ ._ presidente do
Eslado, coronel Marcondes de Souza, pas-sou bojo o seguinte telegranima ao dr. Wen-
ceslio llraz, presidente da llepublica :"Exmo. sr. presidente da Republica. —
Tenho a honra de levar ao conhecimento de
v. cx., que não mais so reproduziram os la-
mentaveis factos oçcorrldos nos municípios
de Cachoeiro do Ilapeniiriin, Alegre c Li-nhares, podendo assegurar a v. ex. que 110
Estado, a ordem puliliei acha-se garantida,dispondo o governo de meios c forca capa-
zes de reprimir qualquer nova tentativa dc
subversão da ordem. Ordenei rigorosas pro-vldcncias no sentido de serem apuradas as
responsabilidades, pulas criminosas occorreu-
cias que sc deram, afim de que possa ser
entregue á acção da justiça a averiguação
desses factos o a punição dos culpados, ten-

seguido para Cachoeiro do Itapciuirim,

A crise do papel
A Cil Vidal foi dirigida a seguintecarta:'"«Leva-nos á vossa presença, nestaslinhas, o -brado conecituoso, desferidoda vossa penna adniiradissima e inti-tulado — Crise do Papel, com o qualsc ornou o Correio da Manhã de 27 do

próximo passado.
Nelle prefiguraes a crise que lia'muno latente vac, inevitável c bre-vemente ter o seu completo predotni-mo, noladauiciue na imprensa, .pelacompleta cessação do sttpprimento de

papel de procedência européa e amcri-cana, lamentando não, haver ainda entrenos tentativas particulares 110 sentido Idc aproveitarmos, como em outros pai- 
'

zes, o elemento grandioso uas nossasmaltas, ricas dc madeiras, perfcitaincn-le presta veia ã confecção dc polpas oucellulosc para o fabrico do .papel, emais do que isso a desidia dos poderespúblicos, a quem compete entrever essaameaça, buscando mesmo com algumsacrifício conjurar o perigo, auxiliando
por todos o.s meios razoáveis a indus-Iria particular, para que ella possa pro-gredir, assegurando remuiieriMloras ren-das publicas, e «compensações seguras
para o capiial c novas fontes para otrabalho coMcctiyo.

Inlercorreiitcnicnte alludistes a umalaiirica de panei de que tinlieis noticia,existente em S. Paulo, e que flor defi-ciência, especialmente de mat%ia

OííOVO GOVERNO PAULISÍA

A posse do
sr.

„... pn-ína^ nao podia corresponder ás iteessi-
daquelle artigo. iDevemoÇ po-

Imstivel mineral para alimentação
das nossas industrias, certo como é
que grande parte dessa ri|tieza, cujaexistência o iprof. de Launay affir-n* 1» America do Sul, se encontra
no território brasileiro.

Até hoje iodas as nossas tentati-?as de estudos e de exploração têm«fracassado, não .pela falta ou impres-
Habilidade do niinerco, mas pela de-«dia crunmiosa em curarmos desse
«rave e importante assumpto.'Rompeu a guerra européa e, mui-to naturallmeiite, c*s «mercados brasi-«leu-os se resentiram: a falta de car-

.'vao era completa, porque, apezar dasextensas e opulentas jazidas dc com-btistivel que enriquecem o nosso sub-solo, importamos da Europa e daAmerica do Norte toda a hulha de«me necessitamos. Ainda em 1914, no.'umo 0111 que teve'inicio a conflagra-1«,-ao européa, o Brasil importou
carvão bruto, briquéites, colce, '
zciie e gazolina, a enorme
cia de (*.i.7<}<) contos d
jam ,i.+Sçi.ooo esterlinos.

iJlirante os dois annos decorridosapus o rompimento das hostilidades |como a Inglaterra não '
iiiliid

em
Kero-

; únportan-
reis, 011 se-

in.
querito e ochando-si.- o dr. chefe de policia,
cm pessoa, dirigindo as averiguações das
occorrcncias dc Colntina.

Respeitosas saudações. — (a.) Marcondes
dc Souza, presidente do Estado do Espirito
San'0."

* :ü :!:
Eleições mnniciimes no Ceará
Eortauza, i. (A. A.) _ os governistas

e os opposicionistas publiearaiii as cbap.vs
elos respectivos candidatos a vereadores mu-
nicipaes, desta capital, prevendo-se que o
pleito será renhido.

* * *
A crise iiernambucana

liKcm:, 1. (A. A.) _ Reuniu-se liontem,
na residência <lo geneial Dantas Barreto, o

cetorio do 1'artido Kepublicano Dantista,
sob a •presidência de 6. cx., cslando pre-
sentes ao mesmo vários deputados federaes.

Referindo-se a esse facto, o Jornal Pc-
queno, cm seu numero de hoje, diz que,uaíiucllc reunião, foram assentadas as bases
das negociações para o accordo sobre as

combinações que giram em tomo dos nomes
dos srs. Convi";! dc Barros c coroneJs l.oyo
Amorim e Cosia Netto.

dad
réni

em
apai-

Iloje, ás 15 horas, houve reunião, sendolOltvesse pro- j esperado o resultado.
..... , • - •¦-• -»>") — E' ainda com-
P««OiO combustível aill- pletamcnte desconhecido o resultado da re.conservasse regularmente avitl

10 •<¦. exportação xlc hulha, e como I Votem 1 (a. aiO SPOC/i (lo -••
cia sc
latlo, ninguém se preoccitpou com o(|lie estava próximo, apezar

uma
pa-

luttiro
dc se antolhar extrêmanicntc crítico',.-«gora, qnc a' necessidade vae aper-
Vv1,1" a,s '¦••"•ayellias, o carvão ganhou101 os de ipi;oblema nacional c vitalns 

conferências se sticcedcm, os en-tendidos discursam,-os patriotas ber-'am pelas esquinas, mas ninguém seatreve a uma iniciativa pratica, no.-eiitulo cie sc proporcionar carvão ásindustrias -para que não venha, porlaMa de combustivel, a explodir ucusc econômica cm virtttdraJysação do trabalho.
., Um telegramma de «Londres con-i.niuimiu uma das mais 'lógicas pre-:Msoes_sobre o desenvolvimento dasoperações da grande guerra,d commercio, fez

dtisli-ia c agitou a sociedade:
governo inglez embargou
çarvao de Cardiff que se da listrada de Ferro Central 1«linde siierra e á marinha merr.,,.¦>':, o descalabro.'€•' a imprevideucia geral; .-, culpa'<• todos, levando o paiz a esta do-«ipsa situação: a falta clinz as noss.1'3 vias-férrea:
nas da nossa marinha quer dquer mercante e aoslccimcittos fabris.

U'" '« l\i.i Cirande cionas em S. Jeronymo
Urastl, as única- em«'«clora, o Rio Grande .. , , .

produz, mlula exiguamente, que fo,'-carvão de inferior qualidade,'¦Pfnas poderá aíte-ulcr anecessidades «locaes, está

1 união ciffcctuada hoje na residência do ge-
, neral Dantas liavrcto, pelo Dircctorio do

Partido Republicano Ilautista.
O sr. .Manoel Borba, governador do Es-

lado, convidado pelo general Dantas, con-
fçrencioii longamente com esle político, nada
transpirando, entretanto.

Affirrna.se, porém, qnc o general Dan-
Ias insiste na apresentação cio nome do
sr. illeilor -Maia para um cargo de con-
fiança poliliea, ou na representação na Ca-
mara Federal, ou 110 Senado éstadoal.

Uucin, tambem, qne, em ultima l.ypo-
.liese, 1.- danlistas, tendo, tem,

mtorniar-vos que não nos falta...iniciativas nesse particular, pois lia ai-
guus annos que o illustre medico dr.
José berenez, residente no Paraná,onde abundam inesgotáveis c bastasflorestas de pinheiro (araucária brazi-Ilensis) cuida do magno problema ten-do felizmente, graças ;i sua competen-cia e esforços, obtido os resultados
mais surpreliendcntcs, que vêm abrirum novo horizonte á industria do pa-pel, podendo o ürasil dentro cm pouco,entrar cm concorrência com a Scandi-nnvia,

O dr. José Ferencz é medico de rc-nome no Brasil c 11,-1 Etiropa, conhe-cido .precisamente 11a sua especialidade
de preconizado cirurgião, e ainda
plena mocidade, um profundoxonado scientista e industrial. «Dc-níi
liado ha annos etn Curitvba, seus olha-res prescruladores volveram-se para asnossas nutridas florestas de pinheiro(araucária braziliensis), buscando des-de logo applical-o á confecção do pa-pel. Depois dc- estudai-o sob todos os

preceitos scientificos c industriaes, par-im para a ..uropa, o.nde ludo pesquizoti,com especialidade na Allemanha, Sue-
çia e Noruega, indo tambem aos Esta-dos Unidos, onde adquiriu novos conhe-cinientos nas importantes fabircas dali,tornanda-se assim uni verdadeiro tc-clinico no assumpto.

Voltando ao Brasil, deu inicio aosseus estudos cm laboratório, pondo emcontribuição toda a sua sciencia c cx-
pertencia, e, depois de grandes esfor-
ços, pude conseguir do nosso pinho dolarana (araucária braziliensis) supe-nor polpa, melhor a certos respeitos
pelo processo empregado, do que 11 eu-ropea qu a yankee.«Atlingindo esle supremo empenho,alcançando o papel sob variados (juali-uades, desde o mais fino ao papelão,desde o colorido ao desejado papel paraimprensa, a preços que não, -culminem
competidores, cujas amostras se achamarchivadas 110 Ministério _„ Agrictil-tura juntas no processo de .privilégio
que foi concedido, o seu ineritorio pro-
cesso seientifíco, possa o dr. Ferenczdar começo, larga manu a esta nasceu-te industria nacional, digna por Iodosos 1 nulos desse amparo governamentalde <|iic tao judiciosa, quão patriótica-uietnc, no vosso bello artigo falaes.Nao será, porventura, merecedor doslavoi-es goveruamcnlaes que á oulrasindustrias tem sido facultados 0 aosquaes com justiça alludis, e rec-lamaes110 vosso patriótico 1

S. Paulo, 1 _ (A. A.) — Realizóu-se.noje, a 1 hora da tarde, com todo. asolcnnidade, 110 edificio do CongrtssoJ-.siadu.-il, a cerimonia da posse dos, drsAltino Arames e Cândido 'Rodrigues
presidente e vice-presidente eleitos?O dr. Eloy Chaves, secretario do* In-tenor, foi no carro do palácio buscar
a sua residência, o vice-presidente, dr.
Cândido Rodrigues, seguindo ainbosdali ipara a rua Frei Caneca 230, ondereceberam o novo presidente dr. AUiaoArantes, dirigindo.-se todos para o fedi-ficio do 'Congresso. r ";

Escoltava a carruagem um piquete decavallaria da Força Publica.
Np edifício do Congresso, forám-o

presidente e vice-presidente eleitos®®-1cebidos por uma conimissão comiiosfa 
'

cios senadores 'Lacerda Franco e Vir-Sil 10 'Rodrigues Alves, e dos deputadosMario_Tavares, Gabriel Junqueira, ,eJulio I restes e conduzidos para o sábionobre onde os «aguardavam o dr. Rodvi-
ímes Alves, acompaiihaoo dos aduanasecretários do governo e seu ajudantede ordens e numerosos congressistas,
passando então o dr. Rodrigues Alvíi'b
souirno ao dr. Altino Arantes. "' •'1 erminada a cerimonia seguiram osnovos presidente e vice-presidente do•Estado e demais pessoas presentes parao palácio do governo, o.nde foram la-

Portugal iijllemaáa
M APPELLO í COLÔNIA

PORTUGUEZA
OIJTK.4SVUMavna X0TIO1AS«Recebeinos o seguinte telegranima :

os portuguezes. —
Figueiredo, presi-

vrados os decretos de nomeação dsdíifi-vos secretários, a saber: Inferior drOscar Rodrigues Alves: Justiça, dr.lilov Chaves; Agricultura, dr. CândidoMotta; Fazenda, dr. Carde.so de (VI-merda.
Logo depois o «conselheiro RodriguesAlves, deixou o palácio, sendo acompa-nli.iclo até á Rotisserie Sportman, pelodr. Altino Arantes, a pelos no.vos secre-tarios do governo.
De volta ao palácio, o dr. AltinoArantes assignou ainda 05 seguintes de-cretos: nomeando o dr. José Uubiâo

para a cargo de secretario da presiden-cia; pondo á disposição do gabinete da
presidência, o dr. Cyro Freitas do Vai-le, escriptúrario da Secretaria do Infe-nor e que até hontem exerceu as fun-cções de auxiliar de gabinete do. titularela pasta do interior. Continuarão noscargos que oecupavam os chefe da casamilitar c o ajudante de ordens da pre-sulencia do Estado, respectivamente,
major Eduardo Lejeime, capitão AfioMarcondes. O cilindro de officiaes
de gabinete dos secretários do Estado,ficará assim organizado: Interior, Ma-
no, Guimarães.; Justiça, Germano de«Medeiros; e Fazenda, Mario Cardoso
de Almeida. Ainda não é conhecido onome do official de gabinete do secre-
lario da Agricultura,

Por oceasião da posse, a Força Pu-
blica do Estado,, prestou as honras de-vidas. A's iu lioras e 3[-4, o 1" bata-
lliao, composto de tres companhias, sobo conluiando do tenente-coronel Pedro
Dias de Campos, achava-se formado no,
largo do Palácio, afim de prestar as
continências, observando as seguintes
disposições: duas secções formaram

-Lisboa, 1 _ A Sociedade Portugue-
za da Cruz Vermelha pede o patrióticoauxilio de todos
Almirante Tasso
dente."

Communicaiu-nos o seguinte:, ' Trabalha-se activameiite lio' Rio deJaneiro cara a organização de uma LisaMoiiarcluca de partidários de d. Mi-

K_A Liga Monarchioa '_>.-' 
Miguel II,

?*'st'r!- MS!****- '»'• «entro político. Ossócios tia Liga Monarehica D. Miguel
J,\'T1 ie ° *);,«:lnlellto do uma ,iíieii-salidade de 2$ooo, terão direito a me-dico, medicamentos, subsidio, quando
adTo^dofaddS' ,lagamenl° de f»'"-'"1 e

O medico e medicamentos serão nara
familia! -? rdS c Cra""''"íi * sua

A Liga Moiíárchica 1). Miguel II'íamben, terJj aulas gratuitas pára ossoctos- c seus filhos.-Pam a inauguração da Liga Monar-
çluca D «Miguel 11, viriio expressameii-te ao Rui. assistir '

O General Besouro
e as barbas

Um despacho lula-
riante

ttWaagwTMetagraawuiitt. t

O •general Gabino Besouro, inspector
da Região Militar, com sede no Rio de
Janeiro, indeferindo um requerimento
de um cabo de esquadra, que pretendialicença para tirar o bigode, proferiu o
seguinte despacho:"O .pedido de permissão «para raspa-
gen^ do bigode é coisa muito freqüente.

A' primeira vista parece que tal ras-
pagem uão tem importância, e ba até
quem pense que para fazel-o iião é ne-
cessaria licença.

Mas não ha tal; grande inconvenien-
te existe. O indivíduo que assenta pra-
ça tem escripturado em seus assenta-
mentos Iodos os signaes característicos,
que o façam facilmente reconhecível, e
isto é importante para o militar. Qual-
quer alteração da physionomia, qualquer«alteração que determine sua mudança
de cara, tem que ser levada cm comaaios assentamentos do militar, seja este
official ou praça, pois, num caso ou
noutro, constam sempre dos assenta-•niciitos itodos os lançamentos da prinii-

Jtiva praça com os signaes caracteristi-
cos.

O caso é que o Exercito, com isto,
que e unia verdadeira mania dc imita-
Ção, está mudando collectivamente de

A suecessão gover-
mental

em São Paulo
S. Paulo, 30 de abril (Do correspon-dente) — O conselheiro Rodrigues Al-ves, que amanhã deixa dc ser governocm b. iaulo, pôde dizer que sáe doalto cargo çm condições que a nenhumoutro presidente se depararam. Alitica do seu grupoconsolidada. Com a

seio do punido,
problema da
mento.

 íi suei Miauííuracão ' ¦
os srs. conselheiro Amonio Cândido o ! !' 1>'s!onom!a« c0"' "s alterações das
maior orador de Portugal João Franco ' I'11-^'510"0"""» individuaes. Grande é o
Castello Branco, loão Arroio N Cimh-i i 'n,"ie,ro <Í0i 'l"e boje se vêem de cara
e Costa, conde de Hr«.t,;ilKlòs Antônio '¦ c01"PIcl!'"'ente raspada, dando a. idéa.

tuna

Cabral e Julio deTViihena.
A sessão inaugural será presidida poloduque de Cadaval, IJ. Muno AlvaresPereira.
A Casa Cadaval, Casa Lapõcs e Pai-niçlla, ns casas mais ricas de Portugalsubscreveram para a fundação da LiuaMonarehica D. Miguel 11, ,10 Ri„ deJaneiro, com 500 contos cada

(moeda brasileira).
cio mesmo dia que se inaugurar, noKio, a Liga Monarehica D. Miguel IIserão inauguradas em todo o Brasil eloi-tugal 100 centros legitimistas.
O duque dc Cadaval ciiegn brevémen-te ao Kio e convocarei uma reunião pre-paratoriã dos seus partidários.S. ex. é portador de 11111 manifestode sua magéstade el-rei cl. Miguelinfesto que deve causar grandeçao.

Se a subscripção iniciada pela CasaCadaval attingir a verba que se calculasera comprado ao Banco do Brasil oedifício do ibeatro S. Pedro, para nellese instãllar eom o maior luxo e con-forlo a Liga Monarehica D. Miguel IIBrevemente, por este mesmo jornal,Sera annttnciado o local onde se rece-berao mseripções de sócios, para a IMonarehica IJ. Miguel II,"

ou um tra-

ma-
sensa-

1 quem _os olha, de deparar com umI clérigo , um "cômico"
vesti .

1 A apparencia é esta o a apparenciamis corporações militares não é coisaile pouca importância. .Se o fosse nãoteríamos nos nossos uniformes íamosdourados, itnntos ouropeis, tantas .peças'desnecessárias, c algumas imiteis e até
prejudiciaes.

«Mas é preciso impressionar; e cerla-mente uma cara sem bigode, completa-mente raspada, não impressiona como aque traz o másculo e natural distineli^o^clo sexo masculino.
Como medida 'iygienica 

é a:é banal a ,allegaçao, porque nesle caso haveriamais necessidade de raspar os cabelloscia cabeça e ele oulras parles do corpo.l\o caso dej requerente não existe o
, motivo allegado de moléstia, como o
; Prova a acta de inspecção da junta a. « ue foi subinettido. O impetrante, praça; (le .pret, quer apenas ier a vaidade deimita,-, d:iml0 motivo, com trabalhosdesnecessários, a alterações em seus as-senlamentos, com aPeração dos seu
gnaes característicos";

«¦pararam, a po-
K»:á firmemente
sciáão aberta no

mesmo a propósito do
suecessão, eom o afasta-

. indiscutivelmente lamentável, dcbrilhantes elementos que representavamo contrapeso da balança em que sc io-gavam os destinos políticos do Estado.com o dcsappareciiiienlo do generalUycerio, cujo grupo tende a perder asua personalidade partidária, fundindo-sc pastosaniente 110 amálgama actual, osi. Rodrigues Alves consegue reuni;-,cm torno do seu nome, uu. presliuiouma consistência politica de que não há
listT 

S na W,i[{"'a da 'Poliliea pau-
O que falia, para completar essa vas-ta.esi.hera poliliea do presidente quedeixa o poder, so não virá se elle nãoquizer: e a mvéstidura solenne, pelopartido, numa testa que a u,dos se afi-gura mais mu bem calculado gesto noi'-tico. em virtude do qual ,1 sr. Rudil-

gues Alves concentrará todas as forçasda dynanuca partidária do Eslado Kse viu como foi organizado o novo g'n-verno. Os que bem conhecem a poli-tica paulista

KO «SLPJtlíMO aiWHU-VAt,

UMA SÉflIE DE REVISÕES
IES JULGADAS

Uma verdadeira sessão de revisões
Uiinal i-ederal.

Ksses processos são tantos e a ele-vadn corporação judiciaria tem 0 seutempo para julgar tão escasso, que 
'de

vez em quando,, resolve çcunir-sc espe-ciabucnte para os julgar.Entre a série de feitos destacamosos segui 111 es: «-"i«««-
João Baptista dos .autos queria ca-<.'ir com a filha de Porphirio Gomesc, eom este se não conformasse, foiaggreclido a tiros de revólver, na fa-¦zcilda .Mo.nie Alegre, em S. PauloUefetidett-se com a foice que iraziaconseguindo golpear o aggressor, _,_'en-Jo gravemente pelos projeelis, caiulogo após, mono, na estrada.

Feiio o competente processo foi San-tos submeitido a julgamento 110 Tribu-nal do Jury e coiideinuado a dez an-nos e seis mezes de prisão, pena que otribunal .por tres vezes confirmou.Pretendendo reduzir aa mínimo asua condeninação requereu a revisão eo; "supremo 1 ribunal negou hontem pro-Minento ao recurso.

Ber Machado foi
aver mo.rto

.iga

em frente 'á Policia Central, sendo queIí direita da 1" companhia -ficava a ban-
taip-
bati-

Em beneficio da Cruz Vermelha dos¦Alliados, realiza-se 110 próximo dia 3,-no prestauram Assyrio, uma grandiosa-soirée", para a qual a administração doelegante, restauram teve a gentileza denos enviar 11111 convite.
Dada a tradição de elegância das fes-

tas ali realizadas, é de esperar que ade «iepuis dc amanha se revista do mes-1110 brilho e encanto das anteriores.

O DIA DO PRESIDENTE

 P0d
_ . sabem que os problemaspolíticos nao se resolvem, aqui, comona maioria dos Estados. Aqui não In,casos políticos, embora haja, de quandoein vez, borrascas partidárias. Não seda o facto do presidente qu» entra bn-uar, a pouco trecho da sua administra.

Çao, com o presidente que sieIsso nao suecede em S. Paulo, ou
nuíiuT*. 

COm,:irio ''' i'"íolc politica duspaulistas, ou porque os hábitos conser.
mnUlít ,C a 0,'í-r''uliz'''.'''o -partidária,moldada «por s.vslcmas que não têm si-milaresnos outros Estados da R<p„.bica nao permittem o ingresso a essapraxe. O sr. Aluno Araíiles govenia-ra sempre inteiramente de accordo com
n,.;,,'„ 

Kod,'!fl,L's ^Ives, pedindo-lhemesmo conselhos c inspirações. E af-firmar isto nao é levantar, «iaovo presidente, a suspeita de que ellenao teria -autonomia no governo Sãocoisas muilo diversas, que em S. Paulose nao confundem, o que se ,,_, r 
"!

-ni,i«|e'l"llC "a° h,:1V'er:' soh^° «ê eom'íiuicladc, nem administratira
tica; não haverá saltos.

Os secretários escolhidos, aliás bomeus que se acham .em condições deprestar relevantes
muito dedicados

rnardiuo da Silva
Preso e processado por „,_, ,U-aiçao1 u», soldado do destacanicn ò dêS. Sebastião, no Es. «do do Rio Grande

Submcliido

nem poli-

„ , , a julgamento no Tribu-
üLXttJ0' c.0-de'«»ado a vin, eunco aunos <]e prisãoRequerendo a revisão do seu pro-
io„t°éii 

0':í:1C"did" !'t'1" Sl""-™'"' 4&e
annòs. " 1>nl;i a vil!le c '""

Tanibe-in d. Maria Tlionié, em umapequena cidade do Rio. Grande elo S! ,íora_ condemnada a dezoilo annos de1 ns o, n01. liaver ,anç , cm um nmento de raiva, Anlonio Cruz dentrode um arroio, matando-a p01- asphyxiaAao se- conformuu eom a sua .vou-deiunacao no grão médio ,e pedi„ ,, Vc-A sao do processo, sob a nllegação de'
não " í T'0n! "lU:"-ao crlmüiOM,nap tendo sido Antonia aíogada,condemnada

O S
pela

"Premo, entretanto, não aceditou nisso .', em sua sessão deconfirmou a sentença do Jury.
hunic

- .iiilo.rizado artigo,ao digno i- respeitável dr. losé Ferenczmaioria, elegeriam „ sr. -Heitor Maia para intelligente applieadof de novos e'¦residente d,, Senado «Io Hstado. o nue im.l adeantados moldes dessa palpitante in-
arco de vice-;liorla cm lhe culrega

vcrnailor.
Assim, nn cnvc:< de niurrcr a questão cosi'a Solução apresentada, cila

Vez mais.
revivcsce cadaiiarmott

estremecer a in-
o 

1 saída do 
istinavi ~
t .Mari- as negociações com o poder publico1 mercamc. j c, çom os institutos de credito, o au-xilio venha depois, efficazmcnte, deuns e de outros, quando o «produeto,

nus

torça mo-
ús maclii-

guerra ,

Sul, cujas mi•ã". de tudo o

tabe-1 ça.
I dos pe:

nem o governo federal.

merca-

justi

. o preço e ,pela qualidade, se liou-ver mvposto ú confiança dosdos consumidores.
Ninguém poderá dizer, com

que esses hcMietis foram iiwpelli-t ambição da.i negociatas':
nem os go-

—.anos mais dircctainen-le.Kkla.le pro-1 te interessados no <li

iluslria lão necessária entre nós.
Endei-eçando-vos estas interessantesnoticias sobre facto de lal magnitudesen;mm nus orgulhosos de uos

em contado com o vosso luminoso _,
pinto sempre propenso ás grandes can-sas, tia jtisiiça e prescnitador dos graves problemas nue affeeta
cionalidadc c o nosso
nomico.

Com estima e elevada consideração,somos - - I uucio du Veiga - José Le.-corda.

vemos dos
du c; ul. dessa industria,

ueee
«llie

[lesenvolvmtcnto
nenluim desses ¦--,,.vernos recebeu até esiemais lev

1 CONSELHO SUPRE
MO DA CORTE DE

cenas
e.vportande-;e mesmo produeto para a Repuüli-w Argentina porque nã„ pódc cm-t-orrer aos mercados do Rio cie la-'Heiro, bao Paulo n Alii.-, ¦.... ,1,..... —¦'- L ."nus: — nem a111

fazer
nem

inonicnlo o
insignitícaule pedido deapoio de «qualquer natureza. ,Acreditamos que os dirigentes es-tcjam «sinceramente empenhados emdar a industria carbonifera a expan-sao qne ella merece e que lhe devesei dada 110 momento om que as in-mtstnas fabris, os transportes mari-:imos e ferro-viarios

I Poi, afinal,
i li vada a essi
« ci Foster com
justiça local.

dec

«llÇÇao escassa poderia sa::>5 exigências desses mercados,

-resta do ran-sporte lhe daria pro- çado». 
'*""U"u'lc amea-

e os serviço.-

feito

toi

habilidades de successo
Mas <« Brasil não tem favao para attender a torl.necessidades e, se nos dteriores, iiititilmenia

questmticiías miscraveivido a conjugação de t-•'"¦'¦-' para a solução de
jirolílema. estaríamos agorainados para enfrentar a '
;l'"-'ita certeza de victori;

p **¦ uttou, porém, a cor:«'"'tua alentada pelo
H-u'r',0',.í,U'"'!5uS,capita^ MM estão
n 

' ','"i'!"';lr!0-'i largmaetue em., «'..icias, «aproveitando a crise«nranam remuneração egiuUmesfffura e compensadora uada mineração carbonifera•is minas d

1.1

:i ilo rar-
«s as suas
annos an-

•erdidos em
. tivesse ha-
forços, «lese-

lão grave
_ tpare-l

ittiaçao com I
|em da ini-

patriotismo, i

I'.. assim seiido, o governo irá cer-
.'?"]ente, ao encontro daquelles queja imciaraim, com alto patriotismo, asoperações! essenciaes para soluçãocompleta do problema.

,A acção do poder publico será tãosomente para facilitar e abreviar oslesuitacioa dessa iniciativa
a[>platisos e de amparo.

riuto ila KOCHA.
-¦«a**e*-*í5p^->___a_»__»^

lida a representação
Conselho por Knowlcs

a a juiz ila 2" vara d,
dr. Paulino Silva, por

! ler esie deixado de applicar contra Pei-
j xoto Serra um accórdão da 2" Câmara

da Córlc de Appellaçâo, em cujo
não fora o mesmo parle.

O desembargador Miranda
gro, depois «1, relatar a causa. -,,.,.<,r.,
a dar o seu voto. ?. ex
o Conselho devia maud
accórdão, lal como
que o juiz não linh
inicrpretal-o
esse fim, se d
de

Montene-
causa, passou

da de musica e a de corneteiros
bores do respectivo batalhão.;
deira ficou' entre as duas secções com
a competente guarda; formando á di-
reita da referida bandeira o comniail-
clanto eom o respectivo estado-maior,
Duas secções formaram em frente á
Secretaria da Fazenda, e outras du.-is
eni frente :i rua Atiíhieta, dando a cli-
reita para a esquina do edificio da Sc-
cretaria da Justiça e a esquerda paraa esquina do jardim. Duas secções for-
marani em frente ao Rradil do jardimfronteiro ao edificio da Secretaria deFazenda; duas secções formaram tc,uifrente ao gradi! da Secretario do Iiité-
nor, fronteiro ao edificio da Secretaria
da Agricultura. Todas as forças deram
a frente para o. largo do Palácio.

O corpo de cavallaria, ás ia horas
e ires <]nar:os. achava-se formado ua
rua Marechal Deodro em linha ele ba-
talha, .com frenle para o largo de São

põrnios | Francisco, lendo cada esquadrão duas Ksecções completas-; a sita esquerda fi-'cou na praça João Mendes, na qual e,s«
taciauou lambem a banda de clarins'. <J
conuiiandante do corpo e o estado»
maior do 3" 'batalhão, com duas cnm-
panhias formou á direita da cavallaria.
Em linha desenvolvida, observando amesma ordem, tendo á frente uma conl-
panhia -elo. Corpo de Bombeiros, formou
a direita o 3" batalhão. Tambem em li-nha desenvolvida, com a mesma frente,
formou uma companhia escola, .eu! :
frente ao edificio .|„ Congresso, lendo -
a direita da segunda secção, tuna banda jde-musica. Duas companhias do 3" -ba-1
talhão i- uma_companhia KscoJa parti-!ram da I.uz, incorporadas, sob o com- jinundo do tenente-coronel Monteiro.

Por motivo da posse do dr. .Muno '
Ai-.-inlcs, foj declarado facultativo o .* I ponto em todas as repartições publicas:e oslabelecinienros de ensino.

O edificio Jo Congresso achava-íc
repleto por oceasião ila cerimonia ela
posse e ein frenle ao mesmo, agglomcra-
va-sc giande massa «ie povo, tornando-
se iliífieil o transito.

Unia comniissão de funecionarios, re-cebia á em rada do Cong

«A Grande Comniissão Pro-Patria re-cebeu do arrendatário do liar Assyrio
cincoenta bilhetes de ingresso para a
grandiosa "soirée" que terá logar ama-nhã, 3 do corrente, ás 11 horas cia noi-te em beneficio da Cru/. Vermelha dosAlliados.

Estes cincoenta 'bilhetes, ilo preço dedez mil réis cada um, representam a
quota que cabe á Cruz Vermelha Po:-tugueza, 11:1 importância total da fes':-\idade promovida pelo Assyrio.¦A commissão central resolveu distri-huir esles bilhetes pelos membros damesma conimissão e das varias sub-cohunissões, que assistirão ' varias

:i "soirée

t a nossa na-
futuro, eco-

A conferência promovida pela escri-
piora urasilcira cl. Julia l.opcs de Al-meida terá logar na quinta-lcíra, 4 ducorrente, 110 salão do' Jornal do Com-mercio. ás ;s e 1.2 horas da noite.lem havido grande interesse por estaconferência, e a comniissão, para faci-luar a passagem dos bilhetes, cujo -pro-
dueto reverte totalmente cm favor daVermelha, resolveu enviar 2 bi-meles de ingresso a cada voga! da com-missão e 10 a cada membro da grandecomniissão.

Desie modo. n numero de bilhetesdestinados á venda avulsa ficou redu-zidissnno, podendo elles ser procttrad.-s110 balcão do Jornal cio Comniercio como sr. Adão.
A commissão fixou o preço de s$ooc« I

para cada entrada. !

O presidente da 'Republica, lendoterminado os trabalhos de elaboraçãoca mensagem, reencetou, liontem as au-diencias 110 palácio do Cattete.S. ex. atiendeu, assim, a grande nu-mero de pessoas, entre cilas os semi-dores João l,uiz Alves. Alencar Guinia-raes, Pereira Ubo, Uibeiro Gonçalves,«Miguel Carvalho, Costa .Rodrigues eJosé -Mana -Meiello, *e os depulados La-mounici' Godofredo, Moreira da Ro-clia, Monteiro dc Souza. Antônio Xo-líiieira, JI. dc -Figueiredo. FranciscoBrcssaije, Elias Martins. lAgrhim p_-reira, Herinenegildo de .Moraes. CelsoBaynia, Elpidio de JI
nio Salles e l.uiz Carvalho. Todos eies palestraram sobre assumptos de po-litica regional, especialmente os repre.sentantes dos d-lslaclos «Io Espirito San-Io, Pará e Amazonas. Os de SanlaCalilianiia «- Paraná, porém, se afasta-ram das nicas políticas e trataram da

questão «1«- limites entre acmcli
Estados.

O chefe da nação fará. hoje. duas vi-suas: uma. ás S horas da marihã,acompanhado do jninistro da Guerra edo chefe do seu estado-maior, á EscolaMilitar do «Realengo, onde assistirá '
cerimonia da incorporação dns novos
alumnos, e ontra, á tarde, acomjianhado
do prefeito municipal e do director da
tnstrucção Publica, á Escola Normal,
110 Estacio de- Sá.

Sendo amanhã dia feriado nacional,
n chefe da nação resolveu transferir o
despacho 'collectivo para quinta-feira.

e um
factos
o d

serviços, são todoe
n -, - 10 ¦Presidente que sáeU partido republicano paulista, ao uue1'areee, quer dar ao sr. Rodrigues AUles, com o banquete do dia 1, a maissolenne demonstração publica d-sentimento já patenteado pordentro dos bastidores políticos:fazer sentir ao pr.sideiiu, qlle _le ,a sua tarefa poliliea não termina eon.passagem elo governo. O partido nãoc concede ainda, o passaporte ou aliberdade, que numos acreditamboje ein dia, .-, mais andemao sr. Rodrigues Al«Estará elle pela voiilad-os? J',' de crer

1 encerrarmos

Km Ilapura, Eslado de S. Paulo
'briei|epIVsCrC'r0 Ú- 'yI0' Vil'«iliu ''-
marádív 

:,ss;lbí",ü» * f«a um c.

con^iie!-1?,';!*1 
'-¦ de.1"il^ absolvei..,,,considerando que agira eu. legitima dc-

o passaporte
ser

aspiração
ves.

tio seus ami*
que sim. E ;,„tes de

.«as considerações, rela-nina. liphige- nas a suecessão governamental 110 Es-lado, praticaríamos uma injustiça 
"se

nap escrevêssemos que, eom o sr. Ro.drigncs Aives, sáe 0 sr. Carlos Gui-maraes, seu substituto legal na Sestãodos negócios publicos. Ainda não se e°quee-eu a brilhante interinidade do sr.
lois dl Tn 

Gl"míll''lcs na presidência, quan-"'»j do delia e afastou por algum tempo,o sr. Rodrigues Alves.
, li -lambem é preciso, não olvidar quea administração que hojv finda, prestaain excelentes serviços os srs. S,„„Paio \ idal e Paulo de Moraes &

¦ir m 1» é

Houve desse juSgado, appellaçâo e oSuperior Tribunal de J„si„ do Estado^ullom o processo, suWttenXo
Neste 'foi «He

nos ele prisão,
vez,

Voltou a Jury

condem nado, a 23 vaiappellando elle, por su..

: iarros,

FLORIANO PEIXOTO
I Conforme

Coininissão Vi
.tbeu 05 seguiu

lugucz.'.
s offi-

I

A Grande
Pró-Patria n«
rios:"Exmo. sr. Visconde il«- Moraes UDpresidente da Grande Comniissão Por-tugueza. - Ki,,. _ Cordeaes saúda-Çoes. — Deve ter chegado ás mãos ile'• ex. um officio da Conimissão Por-ugueza Prp-Patna deste lís^do, lem-brando a Coimmssãà de que v ex épresidente 11111:1 cunhagem ile medalhasa serem adquiridas pela colônia portu-irnçra e seus amigos lendo ele um lado¦¦ d gie do lunilador dn Pátria Por-"¦ene/a e do outro o emblema da Cruz\ernieljia, eom as respectivas

lundação ela monnrchia e d-icie guerra a Portugal.
Olvidou-se, porémComniissão dc lem

^ Foram approvados pelo ministro da
1 Fazenda as propostas do delegado fiscal

ilo Thesouro em Minas Geraes,-indi-1 cando Philadelpho de Souza Kilo e Ago-
mar Sepulveda, respectivamente, para

; auxiliares das collcetorias de Pouso Al-
i lo e Hóa Vista do Tremenda!, 110 mes-
j mo Eslado.

O minis! ro da Fazenda, despachando
. o pedido de Isnnrd ci (.'., para que seja

acceita como caução de novo contrato
a cautela de 5:0008000, cuja restituição
havia pedido, mandou que os interes-
sadiis façam a prova exibida pelo The-
souro.

O Thesourn Xaciona! concedeu hon-
lem á Delegacia Fiscal 110 Rio Grandedo Sul o credito de .1 uijoíooo para pa-gamento de pensão que compele a cl.F.milia Corrêa Üayma, relativa :
zes dc fevereiro a dezembro di

slava amuinciado, reali-«.aram-se 110 dia ao do mez f.. as lio-nicnagi-ns a memória de 'Fioriano Pei-xoto, no -lia de seu aimiversario
licio,

que, então, auemeníonpena para vinte e sete anuosf sso 
"

20 ile maio de íoi ¦
Lembrou-se ,|0' processo dc revisão ,-«Sitpreiuol Hbunal hontem, conheceu-do do pedido, reduzi,, a pe la au'^ ^sulMueil,o,_ reconhecendo attenuantef.-v iie-cisao mi unanime,

c,lm,D' l'«lriip, 110 -Riu Grande dc,
nelo 1 írv""'"1 

Icrrar foi ^nclemnadoP Io Jury a .,„ anno.s de prisão cellu-'ar, grão max,mo do crime de l.oniiei-d">. Por ter assassinado osogro.
Eniendci, o condcmiiado que -

nao tinha sl(Jo bem applicada'liianto. em falta cieattcntianles, de
Assim,

nal Federal
em sessão de 1.ÕJÒV Toi 

"concedida 
___:nunemente para reduz'

médio, de accordo
prtwurador geral jla RepublTcã';r.

O Su

próprio

pina
por-

aggravantes •
tievcna ser no médioimpetrou ao Supremo Tribu.recurso de revisão

Unir a pena ao
com o parecer dc

nata-

. "Premo Tribunal Federalsessão de hon:t<
bargos oppostoi
<lc Rezende ao accórdão quedeiiinou  ¦ ¦ '

tem, desprezou
pelo coronel

Pela manhã, ás o horas, um grandegrupo de republicanos dirigiu-se 
"á 

ne-cropohe de S. João Baptista, em visita.10 túmulo do Rrande vulto, que sc acha-va ornamentado com flores naturaesDentre os presentes nc-.ámos os sc- ! ,gmntes srnhores: — General Joanuim I ' ,'' l'r0|llinciarIgnacio que, en, nome dn Associação I Tmdvso Fioriano

" a pagari avulindas quantiarecebera de Junq„eir.-, _ 
J

compra dc- cafés, e d-tara contas.

em sua
os em-
Alfredo
o con

que
Filhos, para

|ue nunca pn-s-

Civic '>ci;ii,';iu
doriano, do Paraná, deposiíouuma linda palma de flores naturaes-

commandante Alamiro 'Mendes teuculc'dr. lobias Rocha, dr. Carlos José ,1c
S',dr,' Andrade Bastos, 

'tenente
S.iikioe-k tle Sa, capitão Leitão de «\.l-
meida, Luiz Gonzaga da Cosia, OscarJorres dr. Arlhur Peixoto, generalelr. Affonso d.opes «Machado, coronelMarlimano de .Mello, tenente Abdiastle Araujo Cavalcante, capitão AnlonioAlves ela Fonseca, Luiz Gabriel da

lavra o d
relembrou os inolvidaveis•J.onano. Falaram mais 

'
^'c-ardo Bcrredo

o grande nome dnSeinuu-se eomeneiile Toldas Kocha; queserviços ele
o capitão tir.

, que 'recordou 
ipassa-

Saddoel- ,íe\^ '!1",ia'10', ° l'K
vieos ,,,- ¦ 1 ' 'm /ecordou os s,-,-mço» prestados por Fioriano á cias -operarm 1,0 Brasil; „ .enJme" A^' ,uuaicanli, que se externou sobre „
çongraçainento das classes civis e millares em prol do '"''Pai ri; engraudeciniento <la

«s me-
1915.

..^bCIí O escândalo da "Síanclarti Oii"

;^cm 
1'onseca, l.uiz Gabriel da Sil- 

^^^?^'^í.As.4 horas da tarde, o Grêmio Na- n°„? •ir"l'° coni>*<"i consagração.cional BancCmente FV.riano Peixclío ',.,. ... >,"-a"J'--»'. agradeceu, antes dó en.realizou unia sessão solenne, sob a pre- -' ,„,i„" a sessao' ° compareciineiito dcsidencia do dr. Andrade Has-m, „„. ' W os Presentes, cspccialment,. -,;,-

Cllfflia de

O ministro da Faz
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Vmilo par,, que esta não sejaO|':«ressora. J.'Os homens de coragem
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pare T(oyai
\S VANTAGENS QUE OS ARTIGOS

VO^Parc Royal" OFFERECEM PELO
LADO DA VARIEDADE, DA ELEGÂNCIA
E DA ECONOMIA, TODOS OS DIAS AP-
PROXIMAM V. EX.A DE UMA CASA QUE
NÃO PROCURA SENÀO PROPORCIONAR
AO PUBLICO TODAS AS VANTAGENS E
TODAS AS REGALIAS.

pare ijotfai

Na Escola Normal
¦

O CASO DAS MATRÍCULAS
. __ _—#o— —

NA BARRA DO PIRAIJY,

O Congresso de Lavradores
Acerca das delegações locaes que re-

iprcsentaram os vários municípios no
importante Congresso de Lavradores,
ante-hontem realizado na Barra do Pi-
rahv, demos como tendo representado o
município de Rezende os srs. Rodolpho
Junqueira c Manoel .Pinto Nogueira,
quando os representantes de Rezende
foram os srs. Roberto Cotrim Berla e
o coronel Ma-noel Pinto Nogueira. _

De íacto, o que motivou o equivoco
foi ter o dr. Junqueira sido designado
para representar esse município, mas
ter depois indicado para stibstittiil-o
nessa representação o sr. Roberto Co-
trim Berla.

*B______S___^_ZE^~. *-<_. ." -.'-¦:¦¦-¦¦¦•¦ - .¦ _ '_
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José Loureiro
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HOJE
PREÇOS DS OOCASIâO

GRETONE n,etr° itioo

Companhia dopera lyrica italiana
Rotoli e Oilloro

Deutsch-Sudamerikanisclie Bank A. G.

, 6 de maio, ESTRÉA
Ai';..

de "VercU
A i opera

'r

percal
francez

Vm grupo li Primeiras amtislas "rechmantes"

TRANÇADO PARA LENÇOES E
FRONHAS

BLUSAS para 1 $7oo
GRANDE SALDO DE PREÇOS

MAIORES

lfosoo
SEM PREPARO PARA RODPAS
DE SENHORAS E CREANÇAS

4-1800
ESPECIALIDADE PARA AS

CASAS DE FAMÍLIAS

ATQALHADQS
BRANCOS E DE GORES ALVE-

JADOS E ADAMASOADOS

PREÇOS: Frisas, Í0#00.0 - Camarotes, 30$000 - Poltronas e
varandas, 8,<i000 - Cadeiras, 5*000 - G.ilcrias, 2*000 réis

BILHETES A' VENDA na Casa ARTH0R NAPOLEÃO

Ãs creanças estão sendo
victimas dos meliantes

Tá nao é o primeiro caso do gênero
qiie temos noticiado.

Hontem entrou-nos pela redacçâo a
dentro o pequeno Ubirajára Prudcncio
Cicero de Miranda, muito vivo e nitel-
ligente, que conduzia pela jjiSo o menor
Antenor, explicando assim a tragédia
dc que havia sido victima o pobrcsinlio
que elle encontrara-"chorando na rua:
Antenor tinha ido comprar pão na rua
Silva Jardim; depois de cftecluar a
compra, dirigia-se para. casa, a rua
Araujo Leitão, n. 3 antigo, quando ioi
abordado por um indivíduo que, sob
promessa dc lhe dar 300 réis, lhe pedm
que levasse um embrulho ali, pertinho,
que elle guardaria as suas compras.
Ora, com o embrulho do pão achava-se ^^
a quantia de vinte e tantos mil réis, I '1 , ,. .i?***—******---!--g
de troco. íí«l.-i'_. „, O REGISTRO DK MARCAS

CGxcitsado é dizer que o refinado pa-, ______ _____
tife já não estava 110 ponto quando An- j-jVj p'*.jjmÍQAg
tenor voltou á procura das compras, do '_
dinheiro... e dos 300 réis! j Q concurs0 Ja _,iga _0 Cüiniiiercio

Ubirajára, encontrando o pequeno * ncaha de R,r s0_ic_t;u_0 ]l0r um nume-
roubado, c condoído da sua sorte, o j ,.._____, Knlp0 ,*;__. interessados, para que se
trouxeji esta redacçâo para que ncasse • • ---
registrada .1 queixa.

iSlãlilTill

(Banco Germânico d?
America do Snl)

KIO DC JANE1UO

Rua 1- de Março, 57

BI -
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•Faz todas as operações banci-
rins e abona os seguintes juros.;
•l.m conta corrente de

movimento 3 •['..
Em conta corrente Umi- ]

tada. ....... 4 *l*.
E a prazo fixo:

De 1 mez ¦_• 4 * *
•** 2 mezes. . . . » 4 i|2 "*

3 • • • • 5"6 "•.-..,. 6 • •
"9 "..... 6 i|a • *

•" ia -» ....*> 7 * *
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UMA OBRA U-T-Ti COISAS DO EXERCITO

MQR1M cin
ll2 peça

ESCOLA PROFISSIONAL DE
ENFERMEIROS ,

da

Hontem, por oceasião da .cabe .tli« gicamcnte contra a medida (lessu fcs-
aos cursos da Escola Nonv.i.1. vanos cuftl que-lhes impede a entrada na mes-1 «nf»HO*C 

MPTUf.
alumnòs e alufflias inscriptos D"'*, exa- ma, onde têm o direito de entrar e TODAS AS LARGURAS METRO
nle. vasos á matricula no 2" anno, cn- j freqüentar, ao menos como alumno- ma-

tenderam que apezar dc terem sido ve-' íriculados mo .primeiro anno, por força

Provados, embora tivessem pago a lua dó recibo que lhes deu «t Prefeitura
íl,. matricula do 1° anno, se achavam Municipal. .•'¦_,--....'.'„de maincuia ,.____ ,__ __e_ Q djl.cct0r da Esco]a formal respon-no direito de cursar aa aulas do rete-^
rido anno, contra o que dispõe o art. 2
dn regulamento «a Escola, referente a
admissão aos dois primeiros annos: .K
facultada a matricula no 2" anno da Es-
cola ao candidato que, tendo pago. a
taxa integral do i° amio c satisfeito
os requisitos determinados neste regu-
lamento (approvação em exame de ad-
.nis.-ão para a matricula no 1° anno),
ír.r approvado ein todas.as disciplinas
deste anno, feitos os exames em com-
inuiú com os almiinos da Escola, na
. chamada". .

Julgando-se, pois, com o bom direito,
nn numeroso grupo de moças e rapazes
procurou forçar o ingresso na Escola
Normal, não lhe sendo isso permittido
indo regulamento, que só permitte a en-
Irada aos ahimnos matriculados 110
inrso cífectivo, e nicsiuo assim me-
diante apresentação de um cartão assi-
.. iiatlo pelo director.

Xão conseguindo penetrar no edificio
üa Escala, o numeroso grupo composto
de itormalistas e outras muitas pessoas
interessadas, procurou ehlcnder-se com
,i dr. Afranio Peixoto, director da Es-
cola Normal. S. s. ouviu com alten-
ção a reclamação que lhe foi apresen-
tnda pela senhorita Rubina Arrobas da
Silva, que. solicitou, em nome de todos
os reclamantes, ao menos os cartões
exigidos para a freqüência das aulas
tio •."-amio que voltariam a freqüentar,
lí a joven candidata leu t seguinte rc-
présetitação dirigida ao dr, Afranio:"Os ahimnos da Escola Normal, dc
accordo com o cdilnl do "Jornal ilo
Commercio" de 30 de abril dc 1916,
.umiidatos- que sc inscreveram para
. xamês de admissão ao 20 anno, em ja-
n.iro do anno correnle, tendo pago a
t,.xa de matricula, e indebitainciUe inlii-
liidos do concluir ns provas de que
constam taes exames, protestam cner-

BESDE 1§790

deu que nada pWia fazer; mas acon-
selhava 06 reclamantes dirigissem a rc-
presentação ao prefeito, unica pessoa
competente para decidir o caso, assu-
mindo desde logo o compromisso dc
transmittir o pedido ao director geral
da Instrucção Publica, certo de que esle
por sua vez se entenderia com o dr.
Rivadavia. Acha, no emtanto, que, sa-
tisfeito esse pedido, que considera
absurdo, todos os exames de matricula
no i° anno ficariam annullados, vin-
gando o absurdo de, para entrar na
Escola, não ser preciso mais que o
pagamento de uma taxa de 1" anno
para fazer exame para o 2". Assim o
candidato reprovado continuava a ter
regalias.

O grupo reclamante, á vista (Ia rc-
posta do dr. Afranio Peixoto, pvomclté
realizar hofê, ao meio-dia, em frente
á Escola Normal, uma reunião de pro-
testo, finda a qual ira procurar o dr,
Rivadavia Corrêa,

IPcdem-nos a publicação do seguinte
aviso:.

" CandidaTlts á matricula 110 primeiro
nmio da Escola Normal, que prestaram
concurso de admissão e, alcançando
grande numero de pontos, se vêem in-
justamente excluídas da matricula, cou-
vidam as suas collegas cm egualdade dc
condições a comparecerem hoje, terça-
feiva, 2 de maio, ás 3 horas da tarde
cm ponlo, no edificio da referida Ks-
cola, afim de reclamarem pessoalmen-
te do exmo. sr. presidente da Republica,
por oceasião da visita que s. ex. vae
fazer no estabelecimento, contra as ir-
regularidadçs do 'rçferido concurso.

Também são convidadas as a.'íomtins
que fizeram exames para o 2" anno, o
que não foram admiuidas, apezar de
haverem pago a taxa de matricula."

cretono
aF

CAMISARIá
$400
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tronos
Inicia-sc hoje, terça-feira,, as cinco

horas da tarde, o curso dc direito civil,
a cargo do professor dr. Alfredo Cer-
r.atdes e pertencente no primeiro anno
da Academia de 'Altos Estudos, seguiu-
do-se ás seis e quinze a aula do proles-
sor dr. _ Carvalho Mourão, de direito
commercial.

Amanhã, quarta-feira, nao obstante
ser ferindo, o professor dr. Aurelino
i.enl dará, ás 8 horas da noite, a sua
nula de direito constitucional. .

O horário, neste mez ile maio, sen
o seguinte: ás segundas c quintas-fei-
rns das 5 ás 6 da tarde, economia po-
litica, pcio .professor Amaro Cavalcnn-
li; ás terças e sabbndos, direito civil,
das 5 ás 6, pelo professor Alfredo Ber-
nardes, c das 6 e 15, ás 7, direito com-
merciai, pelo professor Carvalho Mon-
rão; ás quartas e sabbados, das 8 as
g da noite, direito constitucional, pflo
professor Aurclino Leal.

 m t — > 

o wrm CHAMBARO
é o mais agradaüele o melhoi

dos Purgantes.
Rocuse-se toda a caisa que não contenha a

Marca de Fabrica "o CENTAURO" reproduzida ju;it0<

Conseqüências de uma
ligação .repugnante

UM INDIVÍDUO TEN-
TA MATAR UMA

CUNHADA
\ (va.ão de Encantado também

teve hontem o seu dia trágico, com unia
«cena de sangue rápida, chocante, que
deve despertar um sentimento de rc-
pulsa pelos prineipaes personagens nel-
Ia envolvidos, niiiilo principalmente o
i.utor «Ia tentativa dc assassinato, uni
homem.sem escrúpulos, que não vacil-
i..-,i em infnmmnr o lar dc seu próprio
irmão, dando naquelle subúrbio escan-
(..ilo.**. de toda a sorte.

V rua Guillierinina 11. 118, uma rua
pouco habitada daquella zona, reside
••om sua mulher, Leonor Alves Pinho, o
sr. André Faria Pinho.

O sr. André tem um irmão de nome
Alfredo Tavares, tun indivíduo dado a
.•onquistas e que mantinha relações iIli-
..í.ís coiíi I.euiiot*.

Os vizinhos commcnlavam' aberta-
mente esses amores de l.eonor com sen
cunhado Alfredo, que, embora fosse
íi penas ligado a André pelo lado paicr-
ii*.*, devia a esle o mais sagrado rc-
speiio.

Chegando Leonor, tarde embora, a
" wmpichòiisão dn infâmia que eslava

•rançando, dominada pelo remorso que
, fíorineiitava,. resolveu corrigir case
seu modo dc vida.

Alfredo retirou-se, não conformado.
ll seu espirito uão podia1 conceber

pie l.eonor. viesse a. num momento de
ucidez, medir a extensão da infâmia
,,'ie ia praticando, abandonando-o -por

Outro qualquer motivo mais sério de-
v .1 haver. . ,,..lí as suspcilns começaram a invadil-o.

l.eonor com certeza o abandonara,
í,'.i> porque quizesse regenerar-sc, mas
torque devia possuir um outro amante.

Dc ante-hontem parn liontem maia
i-.i idéa se lhe arraigou no espirito,

traustornando-o por completo.
V.iu-llie, então, o -desejo de vm-

DINHEIRO t.£t=e rsòc-3
torro, condições especiaes — «15 Ç 47,
rua I.uiz de Camões, Cí.sa Conihtcr.
1'undada em 1867.

thafkgo rEuno-vrARio
1ll.STA1VKIiKCII_)0

Eoi liontem restabelecido o trafego
entre as estações Governador Portella
e Barão de Vassouras, na Unha Auxi
liar. , , . ,

Em vista desse restabelecimento, o
engenheiro de districto Ismael de hou-
za. scieiitificou a todas as estações
que podiam acecitar despachos de quaes
quer volumes para n.s^ mesmas estações

¦Ki O 'I II'»

A prisão injustificável de um
"chauííeur"

•Esteve etn nossa redaccão o clwuf:
feur Ângelo Mendes, que Irabalha com
o automóvel 11. 1.55c, que veiu queixar-
se-nos de neto arbitrário ile que foi vi-
clima por pane do delegado do 13°
districto, tendo sido hontem preso, du-
ranle mais de seis horas, com prejuízo
do seu serviço,

Ângelo passava com o seu carro pela
rua -Evaristo da Veiga. Um outro nino-
movol, em que viajava a auloridnde do
13o districto, pretendeu cruzar a rua
contra a disposição do regulamento dc
velíiculos, pois que ao ultimo desses car-
tos, pela po^kão eni que ns dois se cn-
centravam, éqiic competia dar passa-
gem ao primeiro. ¦

O resultado dn teimosia (16 arrogante
chauffeur da autoridade seria uni desas-
tre, talvez de graves coiiseqiteneins, se
não fosse a perícia dc Ângelo Mendes,
que ponde pnrar o seu vehiculo a tempo.

Por esse seu neto, Mendes foi preso.
Eicn, pois, n nova doutrina: quando

ns autoridades infringem as posturas,
responsabilizam oulras pessoas...

Aonde se poderá comer um polvo [resep
á hcspánlioln¦? só na CAUAÇA GRANDE.

VAliIJÍXCfA I)K.M':(iAl>«V

O dr. Alfredo RusselI, juiz da 1° vara
cível, denegou hontem a fallencia do
coiumcrcianle Rafael brasca, «tabele-
cido com marcenaria á rua Marechal
Floriano iPeixoto n. 150, e reqitertUa
por Salvador Consentiiio, credor por

í :4«63'Sooo.
O juiz nssim decidiu por entendei-

que não havia titulo^liquido

Sob o patrocínio da Sociedade
Cruz Vermelha Brasileira, foi iunugu-
rada "esta capilal n Escola rróíissioniU
de Enfermeiras. E' uma seqüência do
Curso tle Enfermeiras Voluntárias; que
vinlin funecionando regularmente, ha
dois annos, e cujas nliiuinas, senhoras
dc nosso elevado circulo social, em boa
hora deljbei-aram fazer uma obra uni
c proveitosa.

Acoiupanliando eom o máximo inter-
esse os ensinamentos lheoricos e prnii-
cos que lhes eram ministrados, tiveram
aquellas damas oppoiiunidade de avá-
liar a grande lacuna que Sc observa eu*
Ire nós, cm relação á falia de "enicr

niciras pt-ofissionaes". e, ao mesmo tem-
po, dc verificar a sem razão de sua náo
existência,

Sobremodo impressionados e consi-
dcrniulo que naquelle curso ppileriiim
estar iiintriculadas muitas senhoras,
cujos recursos não fossem ínríos, e que
na profissão de enfermeira co.iisegiii-
riam hoiiestain.eilte viver independentes,
nppellai.1111 pura o presidente dn Cruz
Verim-lliu Brasileira, general Tliniiina-
turgo dc Azevedo, o qual gostosuíneiite
concordou com a idéa suscitada —_ dn

| creação de uma Escola de_ linfcrméiras
annexa á humanitária .aciednde,;

Nessas condições, as senhoras sócias
da Cruz Vermelha acompanhariam, o
curso na parte relativa aos "primeiros
auxílios em casos de nceidenti-s", e o
nosso elemento, feminino, teria mais um
derivativo, ao mesmo tempo que seria
a acquisição do certificado de enfer.
meira uma nova aurora du iranqitilHda-
de iiara niimos lares pobres da nossa
cidade.

Do numero dos paizes civilizados e-
cultos, o nosso é o unico, pode dizer-se
em nue ainda uão se paz cm pratica,
lão util instituição, c custa mesmo «1
crer que mé boje nos encontremos pri-
vadós dessas attxiliares présliiiiosas c
ihtélligcntcs dos médicos — ns enfer-
nicirns diplomadas.

E não ha, sem embargo, ninguém que
dellas não sc tenha lembrado'; qtu.iido,
nos momentos dc dor e desespero, hnja
sido forçado a appellar para os servi-
ços de qualquer entendida, que, por
muito abnegada e honesta, é sempre in-
capaz dc iiitelligenleinenlç còrrespOii.
der aos esforços do medico assistente.

O gesto das nossas patrícias que se-
guiam o curso dc Damas dn Cruz Ver-
melha produzirá, certamente, unia re-
acção salutar 110 meio do indifferentis-
1110 em que vivemos, relativamente aos
niais coniesiuhos problemas do bem-
estai- c conforto.

A nova escola, cujo programma tem
por fim "ministrar ás pessoas do sexo
feminino o ensino tbeorico-prntico da
profissão de enrcniicira" áppnrecéli sob
os mais promissores auspícios devido r.
pertinácia c convicção dos seus funda-
dores.

O ensino é gratuito e as prelécções
realizam-se ás segundas c sextas-feiras,
das 4 ás G horas da larde, no edifício
da Sociedade da Cruz Vermelha.

Kulurainento, a Secretaria dessa So-
eieilade estará apta para attender nos
pedidos de "enfermeira"-, que lhe fo-
rem dirigidos de casas particulares ou
estabelecimentos hospitalares, que as-
sim terno pessoal idôneo e competente
para cuidar dos seus eu ferinos.

lí pura a sua prosperidade, mais não
necessita a nova Escola senão do apoio
do publico, da protecção dns auioii.la-
des c, especialmente, da coiiíiança da
classe medica.

Convocação de dois conselhos
de guerra

(.gora; a policia que sflmcxâ; E' pre-
ciso evitar que esses patifes de nova
espécie estejam explorando as pobres
creancinhas inexpcrlas. 

CURSO DR LÍNGUAS
'Portuguez, franecz, inglez e allemão

por methodos práticos. Escola Remiu-
gton. Rua Sete de Setembro, 67.

m * a» * «¦
O GKXrciíAI. MESQUITA EM

O general I.uiz Bnrbedo, chefe do
Departamento do Pessoal, terminou
liontem o estudo dos autos dos conse-
lhos-.de investigação a que responderam
os capitães João Aurélio l.ins Wander-
ley e"Jorge ilrngã. Xão obstante terem
sido ¦ esses officiaes despronunciados,
entendeu s. ex. convocar conselhos de
guerra, para julgnl-os.¦Em vista desta decisão, foram no-
meados os dois seguintes conselhos: o
do capitão Wnndcríey constituído pelos
tenente-coronel Arthur de Albuquerque
Bezerra Cavalcante e majores Maga-
iiiães'Bastos, Joio Velloso Ramos, Luiz
Furtado, Affonso Pinho de Castilho c
João Carlos Pereira de Mello; o do ca-
pitaío Braga, nssim constituído: presi-
dente, coronel Ernesto Carlos César, c
membros, majores Esliilete Augusto
.Vcnior, Abrclino dc Abreu, João Mala-
qtiias Cavalcante, Pompeu da Silva
Loureiro c Augusto Pedro de Alcântara
JiinioV.
—b —a; t 
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'l'OBTO AliEGRE

Porto Alegre, 1 — (A. A.1 — Che-
gon a esta capital o general Mesquita,
que teve festiva recepção, compareceu-
do ao seu desembarque, alias autorida-
des c officiaes da guarnição.

íegularise convenientemente o registro
de marcas dc fabrica e de commercio.

E' um questão importante o qne af-
tecia innittne-.-as fabricas e estabeleci-
mentos eouiinerciaes.

Ha já algum tempo a I.ign estudava
com attenção essa questão o com o
maior prazer acceilou essa incumbência.

ALA CAPITALE™
Iniciará hoje a sua grande liquidação

rua i>o orvinoR íei
1'OMCIA

XAO ERA UM IiARAWO

'A' policia do 2j° districto foi entre,
gue pelo agente da *cstaç5o de Madu-
reira, uni cidadão que havia sido preso
,inim Irem de suburbio, sob a aceusaçâ»
de que tentara roubar os brouzes da
porta de um carro.

A .policia, porém, .procedendo, a syndi-
cáliciás, pôde apurar que «ra infundada
a aceusação que pesava sobre o pobre
homem, que se chama Manoel Moura,
residente em Braz de Pina, e exerce a
profissão de cirurgião-dentista.

O dr. Abelardo Luz, delegado do 23*
districto, mandou Manoel Moura eu?
pnz. -_ > m 111*» -*

Na actualidade, pcnsüo .1 fio$, só na CA-
BAÇA GRANDE: av. Mem de Sá. 13—is-

—?-a» o m 

iPor actos dc hontem, foi dissolvida
a Guarda de Vigilantes iXocturnos do
30" districto .policial.

-Eoi designado para, como ánterventor,
rcorganizal-a, o cidadão João Clapp
Filho.

COM A SAUDE riltl.lC.V

Pedein-se providencias da parte da
Saude Publica contra o estado dcplo-
ravel da cnsa de comniodos da rua do
Areai 11. 40, que se acha em pcssiinat
condições de conservação.

?e

l.° DE USAI
A conmiemoração da dala operaria *

#

ili II
Briiulou o operariado
¦ >? com o bilho.e

26432
30:OOOSOOO

c toda dezona vendido hon-¦: " tom nosLa feliz casa

•!3-A.33_B _?_.__> O

1L\B1L1TAE-V0S?

AO SONHO DE OURO]
Avciiiiia Rio Brai_eo 158

Oscar <5 Comp.
l-5-!UÜ.

cniz vei!.*ji:í;!i.v hiiasi-
TíEIKA

A dii-ccíorin roga ás pessoas a quem
dirigiu .circularei coiu listas para sua
inclusão na Sociedade o favor de rcs-
ponderem, devolvendo os enveloppes
que;já foram sellnilos.

——8^-ag» mje\_m*«mn... .

eia-rjjia.~m-i.w-nw—fim- mmrr timr^mm^mmm--j—1____¦____¦«_————¦»——————»——»»—— ¦ mm i *i «mu

Aspe do de uma passeata dos trabalhadores

¦ido carioca couinicinorou i suas familias, organizaram excursões e a directoria, pelos seus grandes servi
... ._! _ __ ..._.. r, - --,..1. _- _ nni"ili.l. I OfiCO proletari— .

hontem a data do trabalho, levando a
effeito diversas manifestações signlticu-
lhas. Assim, ua Maisou «Modernc, rca-

pic-nics nos grandes parques c arrabal-
des desta capital.

Florianópolis, i (A. \.) — A Socie-
!¦ , -,. .-, , hon di tarde a grande I dade "União dos Trabalhadores", so-

So'dos nieubroVda1 Sociedade,de lennizando a data de hoje, rea iza uma

lStcncia dos Trab.ilhad*.res eni Tra- grande testa na sua sede socai,

piches c Cnfé, discursando, entre ou-

O "SAUÍlEXTO A-jlSlOlI.l..

QUB"

t"> 'transporle "Sargento Allmqticr-
que", que se aclia.eiu Nova York, deve
deixar por estes dias aquelle porto, com
destino ao desta capital.

Ks-tu paquete traz uni carregamento
de utensilios para a nossa .Marinha de
guerra.

certo.
¦>*^|C*B*f

Todas as Noivas chies e clegan-
tes» compram

seus enxoraes no PALÁCIO DAS NOI-
VAS; rna üritguayana n. B3 — K1? —
Peçam c,-ii.ilj.:oa.

UM QUE SE ADKHSKXTA j_

Ao 3° delegado auxiliar apresentou-se
Cândido Elesbão, que se acha envolvido
no cnso dos talões falsos da Prefeitura.

Elesbão declarou ao dr. Armando
Vidal que não se apresentara mais cedo
por ter estado doente, atacado dc uma
gi-ippe, que o obrigara a guardar o
""Cândido 

Eleslão foi recolhido no
corpo de ngentes.

OS PEQUENOS COXTRA-

l^jS2W):r-S^P^?JÂ?f *_$**? *

uos o operário Cândido Costa, que
pronunciou eloqüente discurso, valendo
como um vehemeiite protesto de rçivin-
dicnçfio pelos direitos do prolelanado.

Discursou em seguidn o sr. José l.ims
dn Silva, também operário, que cxnuu-
nou a situação economico-social actual
em todo o mundo, pregando a doutrina
onarchisia. Não deve haver leis. que
significam, apenas, o predomínio de
mil grupo que manda, disse o orador.
As que se fazem, com promessas de
benefícios, não se cumprem, e as ou-
trás, as que vem de encontro ás aspira-
ções do povo, só são feitas porque con-
stiiiH-ni factos consuhiinados, isto é, por-
que representam aspirações do povo.
Estas são ns leis imiteis. As de caracter
nocivo, são as que estabelecem decretos
vexatórios.

Após varias outras considerações, o
orador concluiu afunilando quo a maior
t: mais premente necessidade é n de se
modificar, não ns leis, quo serão bons

rcm a íúnua de vida social,

•A directoria da Caixa de Auxílios
Mútuos do Pessoal dn Casa Ilime & L.
realizou homem, á.i 'hora da tarde, cm
sua sedo, á rua do Senado n, i, uma
sessão soleunc, • para coiuinciuornr n
passagem da data 1" dc maio c o 3* nn-
niversario du fundação social. A. ses-
são foi presidida pelo coronel Julio El-
beiro da Silva .Menezes, que convidou
pura secretários os srs. Cunha Porto e
Souza Laurindo, representante desta fo-
lha. Aberta a sessão, usou dn palavra
o sr. Antônio lonquim da Cruz, presi-
denie da directori.i, que se congratulou
com n data qiie passava, salientando o
progresso da instituição e o esforço dos
seus companheiros de direcção.

Seguiu-se com .1 palavra o sr. Fran-
cisco Guimarães Guerra, que começou
manifestando o seu regosijo pela situa-
ção d.i Caixa, que é de franca prospe-
ridade, «\gradcceii o auxilio recebido
dos seus coiiipniiliciros de directoria, o
que muito Hem concorrido para esse des-
envolvimento, Falou da proposta en-
vinda Pelo dr. Ubaldo da Veiga, lem-
brando a installação do serviço clinico,

^r-^noel! 1l,e f°' receito depois do conseguido da

em evidencia o vaior e a lorçj uu piu .1(|o _á.. 1]0V1_ Sl.n.i(
ieiariado e o segundo analysando per- j )let;iJo Jcluro m |)1VVC| c(
cticienlctuente ns nossas preoccttpaçue.,, (|., pharmíicia. Lembrou a

ços
Eornm depois eintrcgiies os seguintes

diplomas honoríficos: de grande ben:-
mérito, aos srs. Luiz Leonel de Moura
e Jeronymo Guedes Teixeira; dc b:ift-
mérito, .ao coronel Julio Ribeiro da Sil-
va Menezes; de grande pròtccíõr, aoe
srs. Francisco Guimarães Guerra o lio-
nono João dc Souza Laurindo.'lim seguida a presidência encerrou ai
sessão, declarando inaugurado o servi-
ço clinico. Saúda o trabalho, represen-
indo no operário ordeiro, que cuida di>
socego e felicidade do sen lar, saúda a
imprensa e Iodos os que têm coop-i-adp
para o desenvolvimento da Caixa.

iA directoria oííereceu depois aos
seus sócios e convidados profuso liinch,
o qui; deu logar a muitos briiidcs, agra-
decendo o nosso companheira Souza
Laurindo o que íoi levantado cm hoiirii
da imprensa.

A União dos Operários Estivndorei
realizou hontem, ás io horas da noile,
CHI sua sede, á rua do Acre 11. 19,
unia sessão solenne, coiumeniorativa da
dam em que 110 inundo se relembra a
hecatombe dc Chicago c se presta ho?
liienageiii á data do trabalho.

A sessão, que esteve muito eoncor-
ii.In, uolando-se a presença de muitas
senhoras, a convite da directoria foi
presidida pelo sr. Paulino de Sa, re-
présentaute do Centro Mariiinio «los
Empregados de Câmara.

Depois de usar da palavra o sr. José
Joaquim Alves, que produziu 11111 bom
discurso, cónimcmorando a datu festiva,
seguiram nc na tribuna os srs. Hleu-
tlu-rio Francisco de Souza e Cruz o
Silva, pela União dos Catraciros; e Joa-

los Sanios e Cecilio Machado,

.-I FLAUTA DO MAESTRO 1

Os p trabalham... na surdina
Estamos plenamente convencidos dc

que é 11111 problema bem difficil de

A "Pedra Co.lat.no" volta
á baila

íti-nça.
Uor

fa*

th, á tarde, armado de, uni rc
..'.tvi-r, partiu para a casa do irmão.

Lá encontrou na sala a cunhada.
Xno proferiu nenhuma palavra ao

ri-.-iar Dirigiu para Leonor, resoluto
-. apontando-Uie o revólver, fez fogo
'{in^vo vezes.

As quatro balas attingiratiin.i,
tendo-a cair a es«lir-sc em' sangue.

Com os estampidos houvo alarma,
teudindo vários .populares e .policiaes.

õ criminoso foi preso em flagrante,
pois que não teve tempo de fugir ou
talvez até porque uno quizesse por-sc
cm fuga.

A policia do 20° districto; que esteve
no local, providenciou pnra que fossem
prestados os soecorros inunediatos de
nue carecia a liclima, fazendo pnra
isto chamar a Assistência, que rápida-
mente compareceu, prestando oa priiner
tos cuidados médicos. Leonor, depois,
foi enviada para a Santa Cnsn, onde
deu entrada em estado gravíssimo, qun-
•i agonizante. .. .

O criminoso, permite ns autoridades
'bsünano em

POLICIA DE VERDADE

O major Bandeira de
Mello lavrou um tento

O senador Sá Freire, chefe da poli-
tica iiíV-perrccista do Districto Ee-
deral, foi hontem roubado num relógio
de ouro. e, ao ver-se espoliado em seu
clironogmplio, telcgraphou ao dr. che-
fe de .policia. Ao receber a grave com-
municação, o dr. Auntlino Leal chamou
a seu gabinete o major Bandeira dc
Mello, inspector do Corpo de Segurnu-
ça. e rccommendou-lhe o caso.

Meia hora depois o major Bandeira
de Mello fazia parar seu automóvel á
porta da cnsn do senador, para lhe
restituir o seu custoso chronograpüo,

S. cx. não occultou satisfações ju-
biloans por se ter novamente ua_ posse
de tão estimavel prenda, indo mais tar-
de, pessoalmente, ao gabinete do dr,
chefe de policia louvar o zelo, a activi-
dade c a intclligencia da actual dirc-
cção do corpo de agentes.

HAMIOS

iPelo official aduaneiro Alatico Soa-
res, foram nppi-ehcndiilos liontem, 15
baralhos dc cartas de jogar, dc vanos
tripulantes do vapor americano llaa-ip
iau, entrado de Nova York. c a bordo
do qual se vêm verificando os factos
irremilares n (|iie nos temos referuln.
—2  mi» a* * ^ '

Funceionariòs da Fazenda

O ministro da Eazenda exonerou, por
neto de hontem, Manoel Seve Wander;
ley, do logar de agente fiscal dos 1111-
postos de consumo no inlerior do Us-
tado da Parahyba, por não ler assumido
o exercício do cargo 110 prazo legal.ATTENÇÃO

AUTOMOBILISMO.
Pneu Dunlop, câmaras de ar c de-
mais pe.-tences, só na rua 7 de be-
tembro n. 182.

Peçam tabcllas.
ALFREDO PAVAGEAU

Casa matriz 1 praça da Republica
n. 52 — Rio dc Ifuieiro.

\ Supet-iiitend-bncia de
resolver, essa coisa de policiamento nn j avisa nus iinvcguni
nossa capital e bairros adjacentes.

Dizemos difficil, porque verineamos 1
que os assaltos á propriedade alheia.
são diários e que a acção da nossa po- *
licia para os impedir tem sido milia. |

Ainda liontem, 110 9" districto, ás 9 t
horas da manhã, deu-se mil furto, do ;
qual teve conhecimento todo o inundo,
com excepção apenas da policia local.

E' o facto que aquella hora conseguiu
penetrar, furtivamente, no predio "ú da :
rua Maia Lacerda, residência do macs-] ile largura. A agua linha

Navegação
[ue o com man-

lante do vapor iiorje-ainericailii Coro-
20l,- caiando jo pés, informou que a 13
ii. janeiro findo passou sobre o que
tinha u apparencia de um banco, com
áS ,iiguini'es coordenadas appioximadas;' Lar. — j.i° 15' S'. Long. — 51"
33' W.

A área de 'pOucõ fiinilo pnrcceu-lhc
ter c.icn de C milhas (11.112 metros)
de eoniprimcnlo uo s.-ntido E N' E —
\V 

'S W por .loo jardas i'er.(,.' meiros)
11111.1• ¦¦¦"*• •• ¦-...... -.  #-. i ¦ 1 zando-stí. á noite

tro 'Henrique dc Oliveira, um audacioso branquiçada e o mar estava picado do l,e conccl..u
nor
da

mià ¦» mt «¦ ri t

TIMIUXAI, 1)M CONTAS

j- 2_° ais
negar que Venha sido autor do delicio
de •)¦.¦.!¦ é aceusado, o que faz com uni
cyniümo de causar revolta.

A todas as perguntas que sr .HlC ta-
tem responde com ura sangue frio ml
oue espanta. , ,

*.V reporttgem também se declarou
ionocente, fugindo cyiiicaiwent-e
plicaçõcs quando interrogado a rcspci
10 .Ia sua presença ali no local onde j ——¦
caíra ferida sua cunhada. . . . . também se.

- lislricto ira prestar declar,
O ,'.-;ado de

XOMEACòKS r.VTt.V VÁRIOS
ESTADOS

Pelo ministro da Fazenda foram ns-
signadns hontem as portarias nomeai.-
do :

Amador Buciio Horta, para o logar
de collector das rendas federaes em
Caiupanlin, Estado de Minas Ceraes;

iNieanor Pillar Pontes, para o de es-
crivão da collcctoria federal cm S. Vi-
cente, Estado do Kio Grande do Sul;

o 4o escripturario da Recebedoria do
Districto Federal, Henrique Campos de
Oliveira, pnrn o de agente fiscal dos
impostos de consumo no interior do
Estado de São Paulo;

Mnrio de Carvalho, pnra o dc escn-
vão da collcctoria federal em Porto
Ferreira, no mesmo Estado;

Cândido Porto, para idêntico logar.
em Pennapolis, no mesmo Estado;

Umberto de Freitas Coutinho. parn o
de collector etn Campo Grande, Matto
Grosso: o

Joaquim Pereira dc Castro, para
agente fiscal do consumo no interior
do Estado <!a Parahyba pau idjnticò

1 c;r' j cargo na capital do mesmo Estado.

Por despacho de hontem, o presiden
te do Tribunal de Contas ordenou o re-
gistro dos seguintes pagamentos: ^

De 2S5$oop, 24 :o34$200 c 2 :?77$*140,
a diversos, de fornecimentos feitos a
varias rcpaiiições do Ministério dn
Viação e Obras Publicas;

ndennlnmciito de 750$ a Álvaro Uno
de Siqueira, para attender as desp.-.-as
miúdas c de prompto pagamento.

Somente a gente antipatliiea
Nega por fúria danininiha
O valor de uma HANSl.ATIÇA,
IRACEMA ou CASCAT1NHA.

imta ¦» tb> '' r -" ¦

gatuno, que, com unia habilidade extra- ; la-.lo do òéste. t
ordinária e íantastien. teria concluido o ! Segundo inforiuaçues forpccKlas
seu trabaihinho, se náo fosse o alarma aquella dependência do Ministério
dado por um sobrinho daquelle mães- Marinha, esse banco parece ler re nwo ,

menino de 8 annos, que, vendo | com o qtte se chama 1'cdra ÇolIatmoA
desconhecido n reiu.xer as , por ter sido noticiado pela primetravcz

111 outubro de iSofi polo cutao 1 tc-
:1a Armada CqUa-tino Marques de

011 mas, poi
que c péssima.

Falaram ein seguida os srs. ...«..«« 1 f.- yy & c; „ .|,,ic,)mo Ja „,<_.„.
Campos e Santos Júnior, aquelle pondo 5alj(|ade rn fo,ha r[c ,vv,.dmín.^ dcsc.

evidencia o valor e a torça (10 pio-1 jan(|o (]ue c_.. |]ovo stn,il;o seja conI.
com o serviço

puarmacia, uctnurou a passagem do
eom a guerra estrangeira e nao com- dia v, (|c nn,;0| c,„ ,|uc sc relembra a
nusco inismo. fundação social, paia augur.ir que seja

Seguidanienle, discursou, de um c.a" seiuprc de verdndoiro regosijo. Termi-
inarote, uni operário paulista, informaii- nou desejando a continuação dos esfor-
do que são péssimas as condições 'de , ,.„__ (je [Odos os consocios c agradeceu-
tida para a classe 110 prospero c opu- ,l0 j_ firma llime ii C. o novo auxilio 1 sendo todos muito applautlittos,
lento Estado vizinho. ,_ dispensado á Caixa, que uunen preteu- A presidência encerrou depois a ses-

Falou após o representante da União deu ser uma instituição de resistência, são, ngrndcccndo o concurso das se-
dos Estivadores, que pronunciou um ppro.ue o seu imuiiu foi sempre o au- nlioras, dn imprensa a dós demais con-
loquentissiino discurso, sendo suecedido xilio mutuo na completa extensão da | vidados, dizendo almejar que 110 anno.- ! 

palavra.
l*'oí IMo r-'n seguidn o officio da '"¦-

dei rencia dn firma llime & C, informando
que a ctis.i matriz consentia o desconto
em folha das quotas mensaes dos so-
cios. Ksic officio foi saudado com mui-
tas palmas.

Falou o dr, Ubaldo da Veiga, que le-
vau tou uma saudação á directoria da
Caixa. Agradecendo o convite para
comparecei- á testa, cxhortou os sócios
a bem cumprirem ti-, seita ileveres cai
favor da nova instituicüo. que já re-
presenta \va\z grande victoria dos seus
inieiadores. Falou do serviço clinico
que se inaugura, relembrando a sua 111-
leivenção junto á firma llime & C,

fesias com nma parte | para conseguir o deseoiito em folha, o
segtiindo-se-lhe animadas j que representa o progresso da institui-

litnsas. s-^o. Terminou áatidaudo o.*; srs. Qui-
Xiinicrosos grupos dc operários, com . marães Guerra, coronel Julio Menezes e

na li-iliuiin por outros oradures, pcrleil-
centos todos á classe operaria.

— Os almirantes Alexandrino
Alencar, minislro da Marinha, e Kiappe
Ruhiiii, inspector do Arsenal de Ma-
rinha, receberam, hontem, cumprimentos
do operariado dn Armada, por inter-
médio de" uma commissão.

A COJIM-EMOKAO-tO VôRA
DÒ KIO

Biiciioi Aires, 1 (A. A.) — Todas
as classes operárias comniciuoram a
"Festa do Trabalho".

-Na maioria das associações uavera
netios.i rtun:(3c_. ,Klra solcnnizar a data, reali-
*-*nI* tS~ I A.^ ... :. nnii/i r.'-!M,= .',

futuro todas as sociedades operárias
saiam á rua coin o.s seus estandarte»,
para coiniiieiijoiar condignamente «festa do trabalho.

Recife, 1 -- (A.A,) — Em liomena-
gem do dia de hoje, houve varias ren-
umes operárias, destacando-se a reali-
zad.1 pela Sociedade dos Artistas «Me-
caiiicos l.ihcracs.

Buenos Aires, 1 — (A*. A.) — A»
festas aqui effectuadas, em commemo-
ração á dam do Trabalho, nue hoje
passou, foram bastante concorridas;

A' tarde, os socialistas realizaram
uma grande passeata, na qual tomaram
parte perto de ..0.000 pessoas, ilissol-
vendo-sc na maior ordem possível.

Outros incciinqs effcciuarain-se, pro-
movidos por diversas assoei.ai;uCá opt*
rarias, falando, então, vários oradores.

ilelegádo do
Miqtunr ci-iJadosamènie o criminoso , . ,

confissão, devendo continuava a inspirai
Hoi,*

iquirii*wr se lb> arranca a

chamadas outras p*
;ües.
1 l.eonor. á ultima hora,

érios cuidados.

Um calçamento que nunca
mais se acaba

Desde tempos remotos que a rua_do
Baião do Hom K*uiro. 110 Engenho No-
vo está sendo transformada por calça-
mento mandado fazer pela Prefeitura.

Acontece que á esquina da rua \ i--
conde dc Sanla Isabel, para qu*-- o tra-
balho seja realizado, foram abertas
fundas valas, que, com as ultimas chu-
vas, se viram transformar!", em canaes
cheios d-ngita. viveiros de , mosquito:
difficíiltando a passagem dos pedestre:

Reclamam os morador, s «as necessn-
rias'providencias, afim de que cesse e»
s*.'.?jlicio por que passam.

iro, 11111
um cara
gavetas do íwi-iMii existente no gabinete
ilo seu tio. deu o estrillo. gritando:—
pega ladrão! pega ladrão!...

Foi dc bom effeito o álannc dn inte-l-
Jigeiite creança, pois conseguiu assim
que o atrevido ladrão desse ás de Filia
Diogo, corn-udo .1 bom correr e levando
atrás He si um bando dc pessoas a gri-
t.*r: pega! pega ladrão I.., '

iE o lionieni não foi preso... porque
a policia não deu Uni nr de sua graça!
Tamliciii aquellas boras. n dá manhã!...

Ríslabelecida a ordem lia rna Mnia
Lacerda, foi encontrada mo. jardim da
casa assaltada unia flauta de prata com
uncrustracões de ouro, bvliisstiifn instru-
mento pertencenie no niacstro Henrique
tle Oliveira, que o reeeüett como pretnto
npin concuráo em que toniou parle em
Pari..«a.»>ai 1» _m ^

tVs ciuiutas-feiras. Snceulenta Feijoada.
:is ., da nianliü, só m CABAÇA GKANDE.

-*flKK3>-ii»Ü>»-
m . si;r NAòioXAti

Hoi a seguinte a estatisíica tios visi-
tan tes do ''Áruseu Nacional, duratue a
semana, finda; Terfã-feira, .*.., ,„•:
iiu;trta*íeira, 26, 246; íjuintu-feira,- :;;¦
17;; sexta-feira, zS. 133; sabbado, 29.
(x; domingo. 30, 1.013. Total, 1.670
pessoas.

-^.J <¦ —> »*1*1— -¦ " ¦ ' ¦'

Drs. Moura Brasil e
Gabriel de Andrade

OCUUSTAS
f.AP.GO !>.* ( AKIDCA. S S015. !

.«i * aa* * p»  j
D.vcin entrar boje para o dique flu- '

ctuniue, a fin de sotírerem limpeza dos
cascos, os submersivéis "F 1", "F 3" è
"F 5". .-

traiais
neiuc
Souzíii couimahdante du iranAporte nc j
guciTii Princesa Joinvilh e, poste-
liornientí-. como consta do aviso aos]
naveg.itites n. pi. de 5 dc setembro
de njpo, pelo capilão tenente dn Aram- j; ij 1 nacioniil Manoel Pacheco de Carva-1
lho lunior, roíiiiiiandait...: do paquete. I
naoiínal Porto Alegre, declarando de-
inovai' a dita pedia aos n" 15' S \\«
do .phnrol da barra do Rio Crnilde. a |: S8 inillias de distancia, tendo as -egnin- i

;ies co.ud.-midas iippraxilliadas: l.ní* —
I i-,'. 15' S. l.ong.. 52" -'4' W '

ne*

casa Bomiiux -
de tapeçarias". Urugua

special 1

Bebam só Caíé Ideal

MUS l MA \KTIMA I>1'« l'M

IKliM VA r.V.NTIililiA DK

S. « III.1STOVÃO

Se "¦&'¦ RRãSriemRA» é a
casa que rende mais barato
como está geralmente provado, V. Exc.
deve dar-lhe a sua preferencia, tendo
em vista o que pode economisarnas
suas compras.

Largo de S. Francisco

na iii>ii'.\-\'!fA_._. ,0 primeiro anniversario do
a ¦•forit.iini/.iH.ão minis-1 Albergue Municipal

tlTilli '. •.
Madrid. 1 '— (Official) — «\ cns

Foc utn trem de subúrbio:
cia para a estadão da Praça

que des-
1.1 Repu-

blica. foi hontem á tardo apanhado, em
São 

'Christovão, 
um rapaz, upparentail-

do tèr 20 ámius dc edade, ma! í.raja«o
e descalço. , ,Morto iiiimediatamentc, foi mandado
recolher ao .Necrotério, coin guia do 15"
disfticfo policial, nao tendo sido posst- j ""Jí™' '
vel; csiabeleccr a s.i.t identidade.

: .'t '. -'"ígSíftí) -„'\««- i «ST eíS**? '^ KlSSSÍ
!?T'd""1,r^la»"rp-'í aC°pas"i .10 , Municipal, cedo pelo çorone, 

Sou.a e

do sr. Allia p.ua a das Fi- Silva, siiperiutendenle da I.impçza IM-
fiimenez paru it do . blica c Particular, c que tao relcvanics
dmenò, para .1 dos ' serviços tem prestado á população po

\ Clll/IUIÍA DO ALGODÃO

Fomento,
nanças, do sr. Ku
Interior, c do sr. _ Gn
Xcgocios Estrangeiros

Os novos Inimsfro
niento ás 7 boras d,i_t.
,lc tomarem oo-íc ..a

.prestarão jura-
rde de hoje. afim

respectivas pus-

MOVEIS
Mn^állines Mucliiulo & C. — Tina
(loS Amlradiis ns. 19 <• 21. —; Os
•naiorcs arnaiuens desta capitiu,

O sr. AH1.1. i-nlerrogado sobre 1 po-t
litica financeira que renciona Seguir.••¦ iniii.ara

iresentar um orçamento proiisirin,
visto não haver 'impo para se fazer

' 
,1 trabalho definitivo,

—«j-*-«i>-»-»»—
¦\ Recebedoria do Districto Federal

arrecadou homem a quantia da reis
47 • ".|i$-'i3, tendo arrecadado em egual
di» do aiino passado a de 36:314.031.

nt-ste nionieiiio de tantas j 
nesse caso.

oram colhidas p-ia adversi- j

bre desta capital.
O Albergue Municipal, durante esse

c-iro . spaço de um amio tem abrigado
um grande .numero de pessoas sem
teco rj
apertara
dade.

O anniversario desse abrigo que a
Limpeza Publica te-** a iniciativa dc
preparar, offerereiidiío tios dcspro.tegi-
dos da sorte, foi coiiiineiiiorado uo edi-
tieio dauttcüa dePi iiilencia
municipal com cena solcnaidade, poi

: .iv.e é uma recordação grata para
| qne auxiliaram a jua crcaçào,

-.;*

'* ,,

SS

¦st

XA Allfíl.XTIXA

Itiicnos Aires. 1 — (A. A.) — X
cultura do algodão nas colônias do
território nacional fio Chaco, vac-se
desenvolvendo de modo animador, leu-,
do sídò rccvllidas aqui varias partida!
de algodão, que lem encontrado boa
coHocação.

Apezar dos grandes eístracos cansa-,
dos nas plantações pela praga do ga>
fáiihoto, iparéce que a coHiíita ser.á ra«i^
guiar e a sua venda está assegurada,,
pois, como referimos acima, o algodão^,
dessa procedência, graças á sita exoel-v
lente qualidade, tem lido fácil colloca-j
•;ão. 1

Taf.ibem 110 território de Missione*
estão sendo feitas plantações dc algo*-,
dão, de certa importância. .

O OA.SO XEXÈ-JX1A.SJH

Os autos vão para juLzdi
<") 3" delegado auxiliar, tendo òncew.j

rado o inquérito de sua prcsid-.ncia aoy
escândalo Solficri-Nenè Infante, en-^
viott cs autos, devidamente r-laiadosy _*¦
ao juiz competente.

Ao que parece, a r:sponsabt!idade 0$
escrivão Solficri ficou muito attcnuads'.

IM (UÍAXDK INCÊNDIO EJI / '
SANTIAGO

Santiago. 1 --- (A. A.) — Comin»
. i nicam dc Tomuco que um^incendloj,'

lesutiiu cinco casa*
os [-pessoas e1 feridos.

asa*., morrendo cinc^l- ¦
ndo grande o nuiuerfl 4jJ"

3.Í

à JI I II •' -^ __ £¦-.
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DOR DORSAL
BE PELA MANHÃ ATÉ Á NOITE

o

-'Das cargas da rida a .mulher leva maisno_quc a parle qtie lhe toca.
. -Os cuidados da casa, os trabalhos com» sua família, a constante anciedade porIodos que a rodeiam, menos nuc por«Ua .inesma.

IDôres dorsaes desde quc sc levanta,•te que se deita; gastada ie cansadaantes do meio-dia, .com. dòr de cabeçanáuseas, «dores .ttcHiias. O inclinare-lhe penoso e o voltar * endireitar-seum' martyno. .
«Não é .para- siíiipreltaider que as nui-Ihcres sejam propensas ao anal dos rins.Us seus rins não npodem supportar atensa-o que se lhes impõe.
E as affccçõcs renaes são .perigosas,

porque ningtiem salie onde podem levartc não se tratarem com tempo.
iPallidez, . dehili-

CrUMB ASSASSTN'0 !

vO AUTOR DA TRAGE-
DIA DE PAQUETA'
RESOLVE CONFES-

SAR SEU CRIME

SM
I_M2

$

dade d o coração,
insomnia, sciatica,
rbeumalismo, hy-
dropisia, areia, pe-dra, s ã o conse-
quencias de rins¦enfermos c i n-
a c -l -i vos.

O ácido urico .oiilrHj-s venenos
ficrniciosos, 

e m
ogar de serem de--vidamcnlc filtrados

pelos rins, -per-
nianecem 110 sart-
gue e propagam
os nocivos gormens
por lodo o corpo.O que os rins necessitam é um reme-dio especial para elles. Remédios

usua-cs são inúteis. As J*II_U1_AS 1)KftOStCBR PARA OS RINS influem
direclautente sobre os rins, ajudando-os
a filtrar o sangue c extrair o ácidourico « impurezas quc causam a dòrrenal. São «fficazes nos casos de liv-dropisia, palpitação dc coração, nevral-
«ia, litnibago, irhcuniBlismo, scialica,
pedra, areia e affecçõs urinarias.

As 1'11,-JLAS DE PÔSTER PARA
Oa RINS acham-se á venda em iodasas 'Pharmacias.

Enviár-sc-á uma amostra grátis, fran-co de porte, a quem a solicite.
I''OSTBR.McOLK_LAX CO.

Ilcpt. O. Calva do Correio 1062
Ilio do Janeiro

O DIA NAS ESCOLAS
COI,I,'I'.C"0 MILITAR — Resultado doscxaiiMS prestados pelos almluios Jo curso(lc .adaptação < geral, aia »¦ época do annoIcclivo de 1915:

.1" serie — Pori opticz — Approvados sim-li.csiiienle: grão 5, Ileltnoulc Pinto <lc Anui-
jo Corrêa) gráo 4, Jair de Muno; e '".is-
conçellós" e lnnocencio Hiiistacliio -'"iguciraile IMntlos. Reprovado uni c faltaram iresiii um nos.

Arillinictica — .Approvados simplesmente,
grap ,i: Jair «le illarros c 'Vasconcellos e An-tunio .losé dc Almeida Kodrigucs jiinior.Keprovados dois c faltaram seis alumnos:(.comei™ — Approvados : plenamente,grão íi, Belmonte 1'inlo dc Araujo Corrêa:simplesmente, grão 3, Jair do "'urros c Vas-. concellos c Antônio José de Almeida Eo-«Ingiios Júnior. I"nltarani sete alumnos,Desenho— Ápprovado simplesmente, gráo5, Eduardo Grty Marques dc Souza, lie--provado um c fallaram tres alumnos.hcii-ncias physicas e naturaes — Appro-vados: plenani-Miie, gráo o, Aleijes Carneiro«le Uis.ro e Silva; simplcsinciite: gráo .,Genlil Duarte Diniz; £ríio 3, Mjahnti /.aniiro«Ia Capta Ilarata Ribeiro e llenjamiii Silva,panaram cinco alumnos.

Ccograpliiii _ A-pprovado simplesmente
«raa ,., licnjanun Silva. Iteprovados dois<• faltaram cinco nlitmnos.2* -sér'
•jilenamonl
plesiiientc gráo 4, Luiz de «Almeida7tPêrsCÍ-Ics. il-allou -um aliiiiino.

Arithmctica — Approvados simplesmente:
«r.10 4, .Carlos dc --oura Limoeiro c Nt«l-«m de .Moura 'Limoeiro; gráo ., Flora-vante ".aliança. 

Ovidln José CdiiIo*. Rubens«le Castro. Ayres e José "Viário do -.Vasci-
mento bcilosa. Iteprovados -oilo e fallouUm ahtmnn,iÇleoinetria — Approvados: plenamente,grão o, Carlos de Moura Limoeiro c Al-varo de Si Nogueira; -simplesmente: gráo .,Julgard .Nogueira Cordeiro; ___râo 4, Ji^éMario do Nascimento Jeitosa, Paulo dr•Mello Moraes, Aldo 'Villa Nova dc Vascon-i-cllcs Nelson dc Moura Limoeiro c Vi-«;lor «Ie Souza; gráo 3, Rubens dc CastroAyrçs, lacy da Cosia Vallndão, Alfredo Tc-tremo Maciel da Silva e José .Maria llcnii-rcpalrc Koliiiin Pinto Peixoto. Reprovadosseis e faltaram nove (iliiiiinos.bciciirias pliysii-as c naturaes — Appro.vados simplesmente, gráo 3, Ovidio loséCouto c Jose Mnri..___Beaurcpaire Roliani I1 iiilo Fctxoto. 1-altnu um aluniiio.iÇcograpliia — Approvados: plenamente,grão (,, Octavio Miranda Tinooo da Silva:simplesmente; gráo 5, Callllcn da Pculia•l-ranco; grão 3, Luiz de Almeida Pcralles,«oiopliernes ferreira, Ovidio losé CoutotVqrlierto lllcnto Hormain c Anionio liar-ros «Iii Valle. Reprovados dois c faltaram«lois alumnos,

1" anno geral — Tòrtiigiicz — Approva-dos: -p enanientc, gráo 7, José 1'cdro Cc-sano de-Abreu; gráo 6, Harnldo ItlttcTn-c.uri Ungido; simplesmente: grau 5 Nel-wni de A(|uiii(. c Abda Arasuaryno dos(Heis; gran 4, 'liverardu dr Barros e Vas-«-oiic-.-llo.-i, Carlos José .lc .Araujo. loão Ilo-

íiie _. Portuguez — Approvados:llc gráo 8,_T(inotlico Pereira; sim-

ptista dc l-igiicirclo Tenreiro Ami:!:.-, lu-mior, Darlo Urandio do Amaral, Sylsoiiiiíardc Souza, Martins c Clélo de Oliveira Pa-redes; grão 3. Manoel Ary «Pires, Ary \'„.rfeno dos Santos, Mario «lc Brito Figueirc-«o, Agmnaldo lAngunto dc Abreu <• Silva,Antônio Rogick «l.-i Cosia, Adniar Wcrneclc(,nrcez e Julio iBarliosa de Ilriio 1-Vinamlci.Reprovados quatro e faltaram ,- altiumos.1'i-aiicez— Approvados simplesmentei gráo.-... Iioberto .Moreira Sampaio; gráo .1, Fio-«¦lano l-Ioivimbcl da Conceição Nctlo; gráo.!. i.l.niygdio da Cosia Miranda e lair doIvspinto Santo Cardoso. Reprovados' nnatro<- laltarani 14 aluiiinos.
, lc"„~ Approvados simplesmente: gr.íoLi, Jose Ferrugem dc Mill.. Mhttos c Paulo1 iieiiiistocles, -.nniayaiia de -Mascarenlias;
grau 4. lo-«- -Uara-eto ll/cilc; miáo ., ]|m-«lien«;s do Monto Lima e Oarlos losé deAraujo. keprovado 11111 c fallaram '1 

. olu-

A tragédia dc que foi theatro a so-
cegada ilha dc Paquctá, na moite de
sabbado ultimo, continuou a impressio-
liar a nossa população e mui particular-mente os moradores da prospera ilha,
que não estão acostumados a scenas
taes.

A polida do 29" districto trabalhou
hontem activamente para colher dc-cla-
rações que viessem aclarar por -comple-
to esse crime.

Pelas declarações que se obtiveram
até agora — entre ellas a da própriaMaria Rezende — pôde concluir-se quco criminoso apanhara a c*posa cm fia-
grante dc adultério, supposição que é"
confirmada pelo' laudo medico legal, em
que o dr. Miguel Dantas Salles affir-
ma que os golpes foram dados pelascostas.

As diligencias ordenadas pelas auto-
ridades do districto foram as mais acer-
tadas possiveis, tendo sido fácil conse-
guir a captura do criminoso e esdare-
cer a maneira como sc desenrolou a
tragédia.

Jíiiiqua-nto seus auxiliares procediama deleriniiiadas diligencias, o dr.: Dor-
vai Ferreira, procurava arrancar dccla-
rações do criminoso, que se obstinava
em affirni.-ir que era iniioceiite. Todos
os esforços empregados para conseguir
a confissão dc Henrique eram balda-
dos.

A' .presença do dr. Dorval foram
levadas nada menos dc seis pessoas, en-
tre as quaes um menor dc seis a seleannos que firmemente ac-cusava Ilenri-
que dc haver praticado o crime.

Dcpuzeram -lambem Maria Rezende c
seus -p.-ii.-s. Maria narrou o crime como
já está noticiado, dizendo novamente
que as t/evas cm que se encontrava a
caeira não lhe pcnnittirain reconhecer
o criminoso.

Novamente foi Henrique inquirido,
sem o menor resultado.

Então o delegado resolveu acareal-0
com o menor, que, ao vel-o, gritou: —"E' este mesmo o homem que entroa
na caeira do Cumulo!"

Apezar dc baixar a visla, acabrunha-
do, c dc se denunciar por esse geslo,Ilcnrique ainda persistiu em s» dizerimiocentc.

Iloninn, porém, o dr, Dorval conse-
guiit tritimphar da obstinação do crimi-
noso, arrancando-lhc a confissão.

Ao relatar os motivos c a maneiracomo praticara o delicio, Henrique cho-rara copiosamenle.
Nas sues declarações -disse que tinha

por Maria uma adoração profunda, len-
do-sç com cila casado quando sua vida
corria bem, estando empregado e temiarendimento suíficiente para viver semdifficuldades. Uo consórcio naseeaum
íilliinlio que conta hoje pouco mais dcini anno.

Tendo ficado lia qualro mezes des-empregado, a vida se tornou para am-bos muito difficultosa, e cada dia mtc¦jÇ-Vp^sáva, além de aiigmenlarein asdifficuldades, diminuíam todas as cs-
peranças de arranjar nma collocação,sendo por isso forçado a fazer-se car-regador cm Paquctá.

Maria não podia supportar assimaquclla vida dc difficuldades, e aban-¦donou-o, voltando á companhia de seus
paes, que moravam numa casinha oosfundos da caeira dc Cainillo, levandocomsigo tambem o Jilhinho.
JEssa separação magoou-o inmietisa.

Não lhe parecia possivel esqueceraquelle despreso. Consolou-o, porem, ofaoto dc saber que -Maria era -bsoluta-
mente honesta 'c jamais o trairia.

Confiante nisto c cm -que se rchabili-
laria perante a esposa, esforçou-se porconseguir obter uma .collocação. Só-mente promessas obtinha.

Por um amigo soube, dia dias, queMaria não lhe era fiel, pois quc tinharelações com o marinheiro Domingos
Pinho, foguista do Libellc. Procurou
apurar isto.

Sabbado, chegou a lancha si ilha, |mais 011 menos ás 6 horas da larde.
Tendo ido ás 9 horas no botequim do I
Mathias, a comprar uma vela, deparou
com .Maria, 110 porlão dc sua casa, a
conversar com Domingos, tendo ao coi-lo o fühmho.

Oecultou-se a ouvir o que diziam.
Domingos insistia com Maria para

que o acompanhasse até á caeira, ao
que esla recusou por alguns instantes,
cedendo, por fim, deante da insisten-
cia <lo marinheiro, entrando antes cm
casa para deixar o filho.

Ao vél-os seguir, atirou a vela. ao
mar e entrou lambem na caeira. I/i
tropeçou numa barra de ferro de quedepois se utilizou como arma para ir
ao encontro dos dois.

(Apezar da treva profunda, pôde di-visar mais ou menos bem o vnllo dos
dois amaines e partiu sobre elles fu-
rioso. 'Fugiu-lhe a razão, c não soube
mais o que fez..,

Nesse pr.nto da sua confissão Ilenri-'
que teve nova crise de pranto. jPassado algum tent-po proseguiu. I'Consiuninailo o geslo cujos resultados
só depois lhe chegaram ao conhecimen-
lo. procurou falar ao padre, a quem ia
tudo relatar, pois que este conhecia bem
a sua vida c já uma vez servira de
intermediário para que Maria voltasse
á sua conipanliia. Resolveu, porém, não
falar ao sacerdote, e saiu a entregar-se
á policia quando foi preso.ilíssas declarações foram tomadas portermo.

O criminoso foi reconduzido ao xa-
drez, de onde será mudado para a De-
tenção.

Os negociantes quc a convite do de-
legado assistiram ás declarações assi-
gnaram o auto.
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I A LUTA NA REGIÃO !

MARCA VEADO
fi
_*!Oo

a 300 rs.
¦r-

CAIXA ECONÔMICA v

Reunião tio Conselho
Presentes os srs. coronel José dc Oli-veira Castro, commcndador A. li. Ra-malho Orligão e dr. James Darcv, di-redores, dr. Horacio Ribeiro da 

"Silva,
gerente,, e barão de Santa Margarida,secretario, reuniu-se, em sessão ordi-nana, a 28 dc abril ultimo, o ConselhoAdministrativo da Caixa Econômica,sob a presidência de seu vice-presiden-tc, o dr. José Pires Brandão.

(Aberta a sessão ás 2 horas da tarde,foi lida e approvada a acta da sessãoanterior e em seguida lidos c despa-cliados os officios constantes do expe-diente.
Passando á ordem do dia, cada umilos directores -relatou e informou oconselho sobre os requerimentos que,por despacho do presidente, lhes lia-viam sido distribuídos para o conve-incute estudo. Em virtude das conclu-soes dos referidos relatores, estes rc-

qucrimenlos tiveram os seguintes des-
pachos:

Julia Ignacia dos Santos, FranciscoAntônio ..Soares, Leonor do Amaral Por-
I «_• ¦Ohvux Azevedo Anfello, Vicente deriero, Jose André Rocha, Anna NunesKoma, Mariaiina M. Mello -Mattos PaesLeme, José Alves Sanches, Eniilia An-

geliça de Almeida Sarmento, CarolinaParia 'Soares da Cosia, Francisco deIadua, -01iy.ia Santos Serra, Amalia(santiago -Maplicu, Laura Alves Lopes,Adelina Pacheco da Cosia Aguiar, Dul-cí.noi" ..'?\ Bra"dão Vaz, Francisco Ma-chado .«Medeiros, Anthur Carrão, Einiliav^amier Belém, Francisco X. Silva Gui-ma rães Júnior — Deferidos.
Maria Rita da Costa — Apresentocertidão de inventarianle.

. WJade-iir do Nascimento Moita Pa-cifico. Augusto 'Rodrigues e EugeniaLaiigebcrtels — Venham por via judl-
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A LUTA NA REGIÃO
DE VERDUN

Paris, 1 — (A. ,H.) — As operações
em Verdun entram numa nova pliasedè abrandamento. Depois dos assaltosde 23 do mez passado, desapiedailanien-
le repellidos com perdas enormes paraos allemães, o comutando superior co-meçoti a aproveitar o tempo .proseguiu-
do em methodicas operações da amplia-
çao das posições defensivas taclieas, o
que. deu resultados excellentes, poispermittiu conservar, mediante o enipn.-
go de effeotivos reduzidos, lodo o ter-reno rcconipiisiado ao inimigo.'Assim, depois de dez semanas deluta, os symptonias altamente salisfacto-
nos do manifesto aiigmento de cansa-
ço, por parte do inimigo, e os aiispicio-sós -resultados da defensiva aeliva, donosso lado, confirmam as promessas devictoria do general Pelain.

Portugal e Allemanha

A Agen-
seguinte

MINAS
Beu,o Ilof.izo.NTii, 2q de abril de1916. — O presidente do listado ~jíèCc-

biu a mensagem: -7-.'.
"Os membros da classe medica deroços de Caldas, abaixo assignados,interessados cm dar á cura hydro-mi-neral e climalcrica da cidade dc Poços

dc Caldas, todo o 'desenvolvimento -para
satisfazer as múltiplas necessidades deuma clientela, que é cada vez maior edefender os interesses do Estado-çq»-
tra as aceusações numerosas e .-rastasde protesto em faoe da desorgamíaçâo
completa <lc todos os serviços da fprà-
tica balrrearia tlierinal e sua absolutaescassez dc recursos, vem a ptesençade v. cx. solicitar providencias èxpon-do os factos ensinados pela experiência
que tem da localidade para a utilização
seientifica, racional c econômica', -da'
nossa industria thcrnial.

Entendemos que a exploração da in-dustriii tlnrmal, das águas e dos esta-beleciinentos balneários, devem... estarsob a inimediata «direcçâo do governodo Estado para serem absolutamente
ari-edados os particulares como arrenda-
tarios privilegiados das empresas, ¦ quenunca prosperaram nas suas mãos e
quc não devem ser concedidos privile-gios para a exploração de quaesquerserviços relacionados com a industria
thcrmal.

A experiência européa c a americana

Londres, 1 — (A. H.) —
cia Reiiter . publica hoje a
nota official:.

i "O comiiihnieado allçínão do dia 30(lo -mez passado assignala que uni ata-
que dos francezes, executado durante
a tarde do dia 29, com importantes ef-
fectivos, contra as posições allemãs da
altura de Le Morl-lloninie foi completa-
mente repellido.

Ora, o ataque quc .os francezes effe-
ctuaram na tarde de 29 foi dirigido,
não contra a altura de Lc Mort-llome,
mas sim contra uma trincheira situada
ao norte desta posição. A trincheira
cm questão foi conquistada nessa ocea-
sião pelas t*opas franeczas cujo ataque
foi coroado de completo exito.

O mesmo communicado allemão de-
clara que tambem fracassou inteirn'-
niente um ataque dos francezes contra
as posições allemãs a noroeste da ber
dade de Thiancourt. Essa affirmação
c, como as outras, absolutamente falsa,
porque nenhum ataque dos francezes
teve logar nessa região.

Os allemães occultani, porém, com
todo o cuidado, 110 seu coninuinicado de
29, que 3 ataques por eljes dirigidos na
tarde dç 28, um dos quaes acompanhado
dc líquidos inílaínhiados contra as po-sições francezas a noroeste da herdade
de Thiancourt, foram radical e ener-
gicamente repellidos com enormes per-das para elles".

Lisboa, 1 (Correio da Manhã) —
O governo, por decreto"" hoje publicado110 órgão official, prohibiu a exporta-
ção de assucar de Moçambique,

Lisboa, 1 (Correio da Manhã) —
-\a sessão de hqjè da Câmara dos Depu-tados, foi approvada uma moção desaudação ao operariado mundial, devidoa passagem do dia do Trabalho.

I.isboa, 1 (Correio da Manhã) —
Eorani convocados para uma reunião,hoje á noite, para tratar de assumptos
políticos dc grande interesse, os parla-mentares filiados ao partido "democrata.

Lisboa, 1 (Correio da Manhã) —
l-oi grandemente festejado aqui o diado Irabalho. 1

As ruas da cidade firam percorridas '
por imponente cortejo civico, que des- j'Hon na maior ordem possivel, indo dc- I
pois os operários deitar flores naturaes ;
sobre o túmulo do socialista losé Fon- :
lana, proiuinciaiido-se então diversosdiscursos. Houve ainda um grande co- ínncio que esteve bastante concorrido.
.Um ;Cartaxo rcalizaram-sc conferen-cas cívicas, sendo tambem imponentes !

as coiiiineniorações cffecluadas em todasas províncias, conforme as noticias aquirecebidas. |
No paiz reina a mais completa calma.* * *A palavra offipial

AGÜERRACONTADA
POJR ELLES MESMOS

."IL CAVAL1ÉRE DELLA LUNA",
NO- CARLOS '30MES

A conipanliia Marcsca-Wcisi, offereceu ao
publico do Carlos -Coiucs mais tuna uovi,
dad« : a opcrcla em tres actos de Cario
Vizzotto — /; Ca-eolierc delia tuna, posta
cm musica pelo niacslro Zielirer.

O tlieatro, ciitrclniito, não ostentava o as-
pecto animador das 'primeiras representa"!
«ÍJes, de mais'a mais em se tratando de

unia peça «onipletaiucilte desconhecida aos
iiosios dileltúiili.

Não nos coniprazemos om confrontos; o
descaso, porém, do -publico pur uma com-
paiibiu quc merece o seu apoio, 111,3 com-
(iiiiige «levérus c a esse mesmo publico re-
fraclario scr.nos-á licito perguntar se 011-
trás companhias quc téui trabalhado com
casos á cunha, semanas seguidas, dispu-
nham de elementos, não diremos lão v,7io.sos, mas tão homogêneos como e^ses quesc acham actlialniente 110 Carlos Comes.

1'T para falarmos «Ia recita «le hontem :
na opereli de Zichrcr, a phitéa ouviu oi
si. Ângelo dc Carli, tenor estreante dc!

A inauguração dos Conse-
lhos Geraes

IPdris, 1. (A. II.) — Realizou-se hoje
com o cerimonial do costume, cm todos
os Departamentos, a sessão inaugural
dos trabalhos dos Conselhos Geraes.

Os representantes do Departamento
das Ardennes, ainda sob o domínio jos
allemães, reuniram-se nesta capiial.

Os discursos dos presidentes dos Con-
selhps foraiii unanimes em) exprimir
profunda admiração e enthusiasmo,
pela heróica defesa de Vcrdun e inque-
brantavcl confiança na victoria final
que os alliados preparam nicthodlcamen-
te pelo augmento cada vez mais consi-
derayel do seu poder c pela usura do
.inimigo, cujos symptomas de esgotameii-
lo se manifestam nitidamente todos 03
dias. Todos os oradores 'exaltaram
egualmente a admirável condueta da na-
ção onde a União Sagrada náo foi ain-
da um instante desmentida e cuja von-
lade nunca foi mais resoluta do queagora.

O sr. Emílio Combes, ministro de Es-
tado e presidente do Consejho Geral do
Charente Inferior, exaltou tos inagnifi-
cos exemplos dc devotamento á Palria
que os soldados dão diariamente e de-voz possante c de finuras lyrlcas, como ra-1 c'ai'°|| TIO nada ha mais próprio do quer.uuentc se vc no gênero; -i sra Clara' ""Ti ¦l,anLes e"*eniplos para (consolidar

Wciss, que canta e sabe como se caiiti'- I ?•,° ,-;ísniU\ 1"c approxima os par-
um cômico G D. «?, 1: .c0"'°.-e, c?'u ' 

||t'dos políticos de Iodas as "miauces"cômico, t,, De Salvi, de veia legitima, na mesma comiliunidade de vistas e demente cômica, natural, espontânea; uma ' '
sopraniuha, deliciosamente entoada, qtul é a
sra. Olga -Silvaui. Além disso uma orelies-
tra cm quc ha dois contrabaixos, governa-da por mão dc mestre. Sem falarmos nariqueza do sceuario, nem 11a elegância dovestuário, havemos de convir que a com-
P-inliia «Maresca dlspSe de todos os predi-cados para agradar ás platéas mais exigen-'les.

II Ca-eolierc delta liiiia, cujo resumo pu-blicámos liontem, i uma fantasia meio ro-mantica, meio pueril.
O romantismo 1

do com lances d

Paris, 1 — (A. H.) — Communi-
cado das. tres horas da tarde:'iDc-pois de um violento bombardeio
a oéste do Mosa, o inimigo dirigiu hon-
tem ao fim do dia, 11111 .formidável ata-
que, em formações densas, contra as

já tem consagrado o principio.**devse" trirtchéiras que anties -havíamos con
não permittir exploração das águas dc outyados ao norte de Le Mort-Home,

ciai.
Maria Victoria de Menezes — Cum-pra-se o officio.
Balbino Rodrigues dos Sanlos —Apresente certidão dc óbito, relação deocns. e de herdeiros da dcpositanle.iDioRenes do Oliveira Campos —Pro-

vc a filiação d0 dcpositanle fallecidolArgeu Segadas Machado Guimarães-concedida a licença com vencimentos,na forma da lej.
4,?ihc!"ist1v'-s S' ,A- •I'e3° e OlympioAugusto -Dmiz _ Indeferidos.

Virgínia Paes Leme de Menezes —
Lavre-se lernio dc responsabilidade se-gundo o .parecer.

Emilia da Costa -Leitão
com assistência da dliquidação.

Na ausência do

Deferido
dcpositanle para a

„,-, „„„ ¦ .. , presidente, quandocm commissão do governo no Congrcs-so reunido em Buenos Aires, o Conse-lho resolveu mandar collocar o retratoa oleo do presidente dr. Inglez de Sou-za, na sala de suas sessões, como home-
S?,i 

a"S 
f''".,í,cs. *™™:°s que leinprestado a esta instituição.

«W» a imai- 
'haven*l*> " iralar, o presi-dente depois de autorizar as publica-coes do costume suspendeu os itralialhosas cinco horas da tarde, mandando la-vrar a acta da sessão.

sua
-entrai,

quando os

Antlinictlcii — Ápprovado. simplcsmerilc:rimo s, Mano Jose dc Faria Lemos; gráo 1,Manoc Pinto da Silva -l.cal, Norbcrto Fran-cisco de Assis, II uyglicncs do 'Monte I.ima,
« 'M-.rni, Coelho. Oscar Hlomes Couto,Júnior.. Olavo Meivna Uarrcto Ferreira, —
Íiut ^Sr^s^r^lo1'*;,^^" ! O corpo de Domingos foi autopsiado
«nos. Carlos Augusto Gomidc Mario McHo p0í" meã,S_os ,dil P0'1"11-. ]'<!™m d*»s os
Mur.K-.., -Fraiicsco Paulo dc Faria e'\VaI-' R0'',cs "'''"'•l'1,""-. O. primeiro resvalou-

Pequenas noticias forenses
• •rcl'; (lrn' mme] da Cosia Ribeiro,juiz da 6™ vara criminal, foi liontempronunciado João dc Paula Bticno, au-tor do assassinato do amante demulher, oceorrido -na Avenida C-próximo ao cinema Odeondois passeavam de braço.

O facto foi minuciosamente noticiado.
O dr. Campos Tonrinho, ;,iiz da ."vara criminal, pronunciou hontem Va-lcrio Gonçalves, aceusado dc haver fur-lado um relógio e corrente dc ouroavaliados cm 52o$rioo, de Manoel An-lonio fierreira dc Carvalho.

O fado delictuoso oecorreubonde da Light, no dia 27 delimo, na praça da Republica
em um

narço ul-

REIMIMIQÃO !>!. ACUAS TC

dcipar dos Santos Xavier. Reprovados :_,e faltaram 10 alumnos."ESCOLA Ill-T IIIRUITO, P-IIA1)M-.CL\•EOlKi.VroI.CHlI.A - São charnadosá se-cretana ns srs. Alipio llcrnardiiin dos San-«os, Arlliur Campos, Antônio Fernando dcMoraes, .Ascndiiio Lopes Pereiro, Hciior\ ilrnil Jopport, Américo 'Leal da Rosa, Cer-s.-.n l.andcira C,otivéa, lKiirico Aragão, An.iomo Kiiinos, J.ifte lli'4-i VVillox, 'Cnntidio
.das Neves Pereira, Oscar Rodrigues «lc Mo-J'i'.-s. ...socndiiH, Lopes Pereira da Silva «¦l-.rii.imlo da _Ml.-cir.-i Filho.• Acha-se sol. a direcçâo do dr. Tu Hehllzardo dos Santos a Assistência Dentaria,
.' ' an» o 'is ii lioras da manhã,

Hotel Nacional, v7*Ar,,0D0.sL_:t-A.ç lentes accommodações para familia-cavalheiros dc tratamento, "
ordem. Diárias de 6$ c
«$000, Teleph, j.tr,r, Alves » Ribeiro S

Foram mandados ,-", inspecção «le sai..dc os seguintes officiacs-
Capitão addido ao .._•" dc caçadores

Jos«- da Silva Marques, por haver dadoparle de doente; 2» tenenie intendentelauto dc Souza Cruz, do -•" regimentouc infanteria, por haver desistido doresto da licença com que se achava parara.un.nto de saude; soldado do 2» ba-
íi' n-,,-,loni,ar,."l"-*ri-' "".noel Feliciano
\W-l-r V',l'.'k"'J;l, engajar-se: c civis:-ignaro Kodrigue" '

por desejarem a...-,a,-.se ...... „„ , ,v«intento de cavallaria
da mcsnín arma.

OBIiAS PUBTiTCAS

Cozinha de ia
Sem diária,

lhe pelo parietal direito, indo atlingir
o esquerdo dc Maria: o segundo apa-j
nhou-lhc cm cheio a cabeça, .produzindo
uma fractttra còmminativa da base do!
craneo e hcniorrliagia intrn-crancana:
Esse segundo golpe foi de tal violência
ipie os cabellos penei raiam na caixa
cranoano.

A barra de ferro de que o criminoso
sc serviu foi 'cuidadosamente levada
para o Gabinete de Investigação, para
exame das impressões digitacs,

O processo instaurado eonlra Ilenri-
que será hoje rcmclíido ao juizo com-
pelen-tc, devidamente relatado.

O estado de iMnria -Rezende
acha ua Santa Casa, contiiui
grave.

Pedem-nos a publicação do seguinte;lista Repartição seientifica ao .pu-blico que .transferiu a sede do 7" dis-triclo, da rua Sorocaba n, 68 pnra ., _\.D. Carlota n. 67."

suas celebres estações por particulares,
porque elles fogem de empregar as suas
rendas nos melhoramentos c embara-
çam o progresso local, como entre-nós
acontece oppondo a toda iniciativa par-ticular uma concorrência esmagadora
das companhias privilegiadas.

V. cx. conhece o facto das numero-
sas companhias que têm -explorado as
águas de Poços de Caldas e não cum-
pnram as suas obrigações.

A velha ".Empresa" ainda é a mes-
ma dos tempos antigos, muitíssimo
abaixo das -mais rudimentares exigen-
cias das "cidades de águas".

Depois que o governo do Estado con-
tratou a (edificação de vastos edifícios
destinados a substituírem os velhos es-
tabe ecimentos, 6 profundamente lamen-
tavcl quc o governo consinta á actual
companhia arrendatária levar avante oseu projt-cto. deixando 110 mesmo esta-
do o velho systema de captação daságuas dc Poços dc Caldas, realizado lia
do e lautos annos atraz uo tempo em
que a estrada dc ferrro «ão vinha álocalidade.

Sem fazer uma analysc detalhada,
affirnianios de antemão que as obrasdos novos edifícios das Thennás, rea-
lizadas em engenharia e sciencia
dica hydrologica, estão erradas,
que deviam começar pela reforma" donosso archaico systema de captação das
oguas das fontes tlicrinaes não só-,parao augnieiito do seu volume como paraassegurar as suas condições de pureza.Será inevitável o desastre se a capia-
ção deixar de ser reformada, como-pre
tende a actual companhia arrendaria.

Para que o governo de v. ex. nãovenha a ser responsável pelo erro ma-infesto c evidente, que apontamos, é
que nos dirigimos directamente a v. ex.
confiados 110 vosso reconhecido amor á
lerra mineira.

Levamos tambem ao conhecimento" de!v. ex. que contra todos os princípios1da sciencia a Conipanliia Melhoramento
canalizou águas das Thcrnias para 

*b
Crande Hotel", o quc concorreu para«lcsacreditar a sua força curativa. —

Dr. Orozimbo Corrêa Netto, dr.. :An-
tonio de Rezende Chagas, dr. Fraricis-
co de Faria Lobato, dr. Agnello Leite1'ilho, dr. Antenor Villela e dr. .Mario
«le Paiva."___*

me-
:por-

Mas os nossos tiros de barragem c o
fogo intenso das metralhadoras causa-
ram nas suas fileiras perdas enormes.
Todos os ataques tentados pelo inimigo
nessa região foram annullados pela nos-
sa enérgica resistência.

Ao norte de Cuniiéres rcpcllimos tam-
bem, quasi á mesma hora, dois contra-
ataques dos allemães á .trincheira quelhe conqttislámos hontem. No corr-cr
da terceira tentativa, o inimigo conse-
gitiu tomar pé nas nossas linhas mas
não se pôde ali manter, sendopouco dc-
pois expulso com elevadas .perdas.

-Na cota 304 c na região de Vaux
continua violento bombardeio.

'No Woevrè calma.
(Durante a noite dc 29 para 30 de

abril as nossas esquadrilhas de aeropla-
nos lançaram numerosos projectis so-
bre a estação de Sebastopol, ao sul de
Thiancourt, que c o ponto de partidados comboio de abastecimento de mu-
nições ás linhas inimigas c bombardea-
ram tambem a via-ferrea de Elain, os
bivaques allemães das immediações de
Spincourt e as -estações de Apremont,
Grandpré, Challorangc e Vouziére.

Durante a operação os aviadores as-
signalaram varias explosões nas vias-
férreas e alguns incêndios". >

ALLEMANHA -- BBRUMj , -U quartel-general allemão coinnmiii-ca,( em dala de 29 de abril-
Eiilrc o canal de La Bassée e Arrascontinuam, com bastante intensidade,os combates de minas que nos foram

jte agora sempre favoráveis. No sector(le Givenchy estamos avançando lenta-,mente. Uom contra-ataques inglezes oulrein. lhe fizera
com granadas de mão foram repellidoscom perdas sangrentas do inimigo.--Na região do Mosa fracassaram no-vos contra-ataques francezes eonlra asnossas posições 110 Mort-iHomme e aleste desta altura.

Os nossos canhões de defesa aéreadestruíram, ao sul de -Moronvilliers, umbiplano francez. O tenente Paetê aba-teu, ao sul de Vaux; o seu 14" nppare-
Ao sul do lago de Narcez fizemosuma investida para -reconquistar o res-to das posições por mis perdidas em -o

(ie -março -e retomadas na sua maior
parte ja em 2fi de março. Avançámosalem dessas posições, e conquistamos oconjunto das trincheiras -russas entre/anurocz e a -herdade de Stacho.vce.Fizemos 5.656 prisioneiros, enire os
quaes, quatro officiaés superiores, e ca-il..unimos mm ca.nh|o, 28 onetraMiado-ras e 10 lança-nunas. Os russos soffre-ram, alem disso, grandes perdas -entre
mortos c feridos, que foram ainda au-

por vezes tia

intcrmiltciite e alterna-
drama ; a pucrllidadee permanente e sc cclypsa

invcrosimilhaiiça.
Uma joven, donzella, casta, pura, villg»-se do esposo rccusando-lhc, atiladamente osdireitos iiiatriiuoniacs. Sabidinlia até nii, afilha do mllllonorio americano Confeller,

ora se indigna contra o marido que antesdc com ella casar Julgando- pertencer a
iufaiiiaiiie proposta, ora

senlimeiltos.
O sr. Antonin Dubost, presidente do

Senado, saudou o povo, verdadeiro lie-
róe desla guerra, pela sua coragem de-
ante da morte, pela sua resignação de-
ante da dòr, pelo seu ardor ao trabalho,
pela sua paciência inlelligeute, pela sua
fidelidade á União Sa__aada e concluiu:"Saudámos especialmente os vencedo-
res de Verdun e Trebizonda cujas ban-
deli-as vão flucluar juntas ém face doKheno". .... ..,

EM BUENOS AIRES

Uma caçarola carregada
com uma bomba de

dynamite
Buenos Aires, 1 (A. A.) — Dois me.'

nores desc.oiiliecidos, entrcgaraiii hoic, á
tarde, na padaria do sr. -Miguel Battlc,
nesta capital, uma caçarola, dizendo con-
ter miaçãs, afim dc ser posta uo forno,
para assal-as.

.. Quando, porém, o sr. Battle a cond'11
sc abandona aos seus devaneios 'Úma"'i>lir'a" I zia para ° forno' notou (luc a taçarola ¦
se cheia de objurgações rvilimicamente dra-' """'S-r" e!" dcms™ <"• <»eslanil.andfl-a,
maticas, seguida de uiun 

'v,W„i 
,.,• I vcr''f,co» <llK a mesma conlinha, não

valsa. ' coiiflct e depoi s outra

diz coisas
chora, ge.

valsa da

Elle, o Barão Nlk), tambem
com surtos de cxcclso lyrismo ;me, implora e tudo remata 11
pragmática.

Ha outro par de namorados: Ccminy,um d.abrctc de veia, Pick, ,,„, _n\mm_ ¦__
quem o tio faz a perfídia de nttribuir uma
perna de pão.

As infantilidades do Pick são iiicouinien-suraveis, c a estupidez da sua futura sogrs
que nao se convence da burla é pvranii.

lerosissiina.
O facio foi iminediataniiente coniimuni

cado á policia, que eslá procedendo a
deligencias a respeito, acreditando-sc
que se trate de algum inimigo dàquelle
comiiiercianie que lhe tenha querido fa-
zer um .mal, ou, qu.™ sabe, de algum
attentado ana-rchista.

quc sc
1 ainda

ALFÂNDEGA
O coiumandante do vapor inglez Afri-1

can PrincCj entrado cm maio de 1913,
foi coiiiUinnado a pagar os direitos em
dobro das mercadorias que deviam cou-
W.' ires volumes que deixou de descar-
regar.

Para proceder á respectiva avaliação,
foram designados os escriplurarios .1.
Fernandes Barros c Domingos S.

João 
'Sêrratio'1' 

àí_n_; j 
'^¦«¦«¦BO» . '

lar-sc esle nn i° «•«•- — *-' Uíiboratortp nacional de An
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S. Martinho do Porto
Casa especial de petisqueiras á portu-gueza ABERTA ATE' A UMA HORA.tem gabinetes para [t_mi[ias _rua DOSARCOS N. 3.
Pelo ministro da Marinha foram in-deferidos os seguintes requerimentos:

do mecânico naval Belmiro Gomes Bra-
ga'; do sub-inachiiiista Augusto Mon-lanus e do cabo foguista extraniimerario
Anionio Xavier Barreto.

í-nudi
it

DB

Ernesla Souzo
ÍBRONCHITE

dão, Aslbma,
| Tuberculose puliiionar,

GI.ANDE TÔNICO
1 abre o 3E-neiire e prr

1 muscular,
__j

CRANADO a C„ lo de Marso, 14

O QUI. A TODOS IN"TI",R1"SSÀ SA-
BER, é que a Joalheria Esmeralda, dc-
vido a ter de entrar em balanço* eslá
vendendo por preços tão baratos
causam espanto!

Pam, 1 — (A, A.) — As posiçõesfrancezas em Le Mort-Home que, des'
de 'homem á noite estavam • sendo for-
temente bombardeadas -pelos allemães,-foram hoje lí.acadals .violeiilamcnl1» e
de .surpresa por grandes massas iniini-
gas, lendo entretanto, sido as mesmas
repellidas, graças ao fogo despejado pe-los canhões francezes.

A luta continua nas immediações, pa-recendo que o inimigo renovará os seus
ataques.

*
Um navio a pique

Londres, 1 (A. H.) —- Foi mettido
a pique por um submarino inimigo o
vapor inglez "Ikndon-haU".

*
Dois aeroplanos allemães

encontrados no Sahara
Londres, 1 (A, H.) — As tropas

britannicas que operam no Egyplo en-
coutraram escondidos no deserto ocei-
dental dois aeroplanos allemães em per-feilo estado.

Sabe-se tambem por um radiogramma
recebido no Cairo quc as forças oecupa-
ram ao norte do Egy.pto as povoaçõesde Moghara c Harassons c expulsaram
o inimigo da localidade de Dakli, um
pouco -mais ao sul.

Se o "Patrlia" tivesse ido
para o fundo...

Nova Vork, 1 (A. H.) — A bordo dovapor "Pátria", aqui chegado esla ma-nhãi, c que, segundo declarações dos of-ficiaes, foi atacado 110 Mediterrâneo
por um submarino, viajavam trinta e

I 0,,,° Passageiros entre os quaes havia¦i1"-1 pelo menos um dc nacionalidade aniiri-cana.

c í-eriüos, queginantadas por uni iconCra-ajtaqitc aio-
çturno cmprehendido em massas cerra-das, mas. completamente inútil.Os nossos dirigiveis atacaram os fer-ros canis na região de Ducnabnrg".

Berlim, 1 — O quartel-general alie-uiao conimunica, em data dc -io dcabril:"¦Repelidos ataques dos inglezes con-Ira Givcncliy foram insuecedidos. Aonorte do Soiniue e a noroeste do Cireescaramuças entre postos avançados
que nos foram favoráveis.

liontem, á noile, os francezes ata-caraiu, com forças ponsideravcils, asnossas posições na ali ura dc Mort-Hom-
.me e a leste dali até á orla norte do¦bosque "des Caurettes". Após violen-lo combate na encosta léste da alturafoi o ataque repellido. Uma investidasobre a margem direita do rio, a noro-este da herdade "Thiaumont" fracassouegualmente,'Num encontro aerco solire Belleroy
(.3 kilometros ao sul de Verdun), umdos nossos aviadores abateu, en: com-bale contra tres adversários, um dosapparçlhos inimigos.

Ao sul do lago de Narcez aprisiona-mos, em combates noclurnos, mais 83russos, capturando quatro canhões cuma metralhadora".
ÁUSTRIA — VlHN.N.v. , — o es-lado maior austríaco coiumunica, em

data de 29 de abril:"iNa orla sudoeste do planalto deDobcrde houve violentos combates du-rante os últimos dias. A leste de Selzo inimigo penetrou nas nossas trinebei-
ras. Num contra-ataque conseguimos,
nao somente expulsal-o dali como apo-derarmos das suas próprias posiçõesnaquclla região.

Bombardeamos com visivel exilo ocume de Coi di Lana. Um contra-ata-
que que os italianos emprchcnderani alitoi repellido.
. Em muitos outros pontos da frenteitaliana, principalmente nas Dolomitase nas proximidades dc Gorizia, violen-tos combates de artilheria.

Os nossos aviadores bombardearam
as estações de Cormons c San Giovannidi iMonzano.

Em encontros de postos avançados natreiitc do exercito do archi-duque JoséI'raneisco fizemos algumas centenas dc•prisioneiros".
INGLATERRA. _ Londres. 29.-Asoperações da força de Kut-el-Amara são-qui consideradas como o esforço «!«• nm

dal
O facto é que tudo isso, numa série descenas cômicas c mesmo buffas, enfeitadasde cançonetas e trechos dansanles, faz _,.-delicias dos espectadores, os quaes applaudiram entliusiasticamente o bravo

Carli, um apaixonado Niki
IVeiss, -Bianca -Confcller,
na scena c na arte do
ga Silvani graciosa Gem
Pick divertidissimo.

O^ final do segundo acto com grandiososeffcitos, dc luz c «lc sonoridade
instrumental foi bisado.

NA HOLLANDA

tenor De
a sra. Clara

iiiagniíicaineiilc
canto ; a sra. 01-

my, c de Salvi um

vocal

NA ARGENTINA

Homenagens ao ministro
brasileiro Souza Dantas
Ihiciws .-tires, t  (,\ »/\ ) _ osjornaes vespertinos desla 

'capiial, 
nota-(lamente "El .Diário", "La Razon" c

_i.ll lvpoca , que estampam a sua pho-tographia, oecupam-so da escolha do dr.cotiza Dantas, plenipotcnciario do Ura-su aqui. para oecupar o cargo dc sub-secretario das Relações Exteriores doseu paiz ç, nessa qualidade, assumir adirecçâo da pasta referida durante aausência do chanceller Latir,, Mtillcr,licenciado por doença.
Os jornaes referidos dão ainda a biorapina do illustre diplomata, ora cha

Senr_os negócios do llamara-

Wl 13VISÕES 1)0 ASTRÔNOMO
(,'IL

Buenos
conhecido
annunci:(
anorinacs,
mez.

Aires, 1 — (A. A.) —* Oastrônomo sr. Martin Gi)-phenoinenos atmosphericos
de boje até 5 -do corrente

ixspiíuto ei.nv.\XTi.s

c aquelle no 13' durante o riicz passado

Madrid, 1 - (A. H.,_ Realiz.oti-seho tem a rerimoma da inauguração doInstituto Cervantes'. Presidiu á ses-sao solenne o rei Affonso, «me proferiuuma brilhante alloeução
—*««í^l_*».»

J.ucin quizer 1novidades «'¦ só :
Ou

: Ivscs rendeu' 8 U50Ç000.
I — Foi ind. feri.lo um requerimento JIda Companhia de Ácidos, pedindo para COM OS COIÍlíl.IOS

*'i

ultima novidade
Nas boas lojas

«lc Paris;
c pharma-

(i Brigada,

sempre as ultimas - -.  
, . .,„,c'"1Sil Braz latiria, despachar sob condições 73 volumes1«fftn.e ceral da ATLANTIDA. | com chumbo, vindos pelo vapor Il,m-\

¦ • «UaÇALI l'.S l)i.\S ;s »inrJji-< cm 19 do corrente, por ter rc-
I querido ao ininislro da Fazenda isen-l"

'-"¦"c Ouvidor e Rosa
" ' 11 -> 1»..Os bondes electri-

cos em Campos
Campos, i. di- Maio de 101B — Estatra marcada para hoje a inauguração do•OVO systema de tracção de vehiculos.«esta cidade. -Os bondes seriam subsli'tui.los: em vez de Irafegarem puxadospor pedaços d'asnos, ou burros nteiro"¦teriam » »»•• :—

A nftencln do
Pedem-nos chamemos a

 - Camillo Soares para os constantes
çao de direitos para essa mercadoria. cstravios.de correspondência na— Foi prorogado por 4; dias, o prazo ' c,a.do Encantado,
concedido a Herd Rand & C, para ; . j'<* preciso que seja tomada uma proapfcsentação da factura consular rela- i ''"'ciicia afim de evitar continuem «s-
liva a uma caixa vinda pelo vapor flv- ! sas irregularidades.

entrado em 11 de janeiro ultimo.  "«li «1 «tm < li. _

Kiicantnilo
attenção do

ita:
agen-

da Ro-

iíeres Pedro

tenente dr.

pbarninccutico
pratico -Camerino

da Bri-

Brigada.

_ janeiro intimo.— I-i.i indeferi-lo um requerimento deVieira Monteiro & C, pedindo resti-ttiição dos direitos da mercadoria queimportou como brindes, cm um despachodi uma partida dc vinho.
Foi d,-ferido m¦teriam o seu movimento garantido nel-i ¦.«. ~ ' t,cfcncIo 11111 requerimento deelectricidade, isto -é, os vehiculos nrb-i'-1 ."riF''0 Vnl:>' pedindo restituição dnsmos ., '.¦"""Poi passariam a ser electri-' dlmlos <le consumo pagos pela 1101a de

_*«rt_ A ma*-n .Irt*.. _•__ 1 'n.i',i««i.«(.ip.-.- •. i- -_ .. ¦cos. A hora determinada, grande ,„ ,sa de povo aguardava anciosamcnle 
' 

-inicio do transito vehicular Heeirici«toando se vulgarizou a noticia de ou•a inauguração seria transferida !>«..conseqüência de qualquer ciretm

_ arrematação n. 6.2-0 dc uiarço ultimo,
jlna importância «!«• 1 :..^uS3 ,i.— A V. Silva & C, 

'foi 
mandado

, resiiluir a importância dc 135S798, dc
, I direitos pagos a maior pelas

S7«jS
noias

. -impeditiva do auspicioso facto.
,A população indignou-se, porém.quando verificou quc os vehiculos, quessr..in-__avsi,_ a servir á cidade, eram

gixados a burro, atirando contra cjlcs¦bichas e bombas chilenas, o que oeci
;-ionoti grandes gargalhadas entre os oue' flnnf-ll.il m —. lt..  . T""-

«anciã I meros 2.301 c 3.33,1, dc dezembro ul-i limo.

O ininislro do Interior mandou dc-volver ao governador do Eslado de Per-uambuco a caria rogatória que aeom-
panhou o officio 11. 454, de 22 de mar-
ço iiliinio, dirigida ás justiças portu-Miiczas peio juiz municipal da 1* varado Recife, para penhorá em bens per-tencentes a José Maria Alves da Silvaviíto não sc deprecar diligencia per-miit-da pelos avisos de r de outubrodc i">47 e 14 de novembro dc iSi'15.

 i-BT-l <f-<£th-*2>_txrm--- ___

LM ABAIXO ASSIGXADO

Uouda
tos Brasil; „.dc Souza Reis
Palmeira:

assa tíe Tomate- «-"teLi
.... . Maiuifactíra

Consen-aj Alimenlicias.

inoi',itlo|.,.s du rua
.... Bispo o os bondes

. «D«ve ser entregue brevemente ao pre-leito um abaixo-assignado dos morado-rçse proprietários da rua do Bispo pe-(lindo a interferência da Prefeitura jun-:o 4 Light para a^installação da linha

dorias 'd/ 
sua Zí_ 

"._f-„í "-S__H 5S.-*- SCU-S s'S"^"ios. o r_»'o do

- — I or portaria, o inspeetor designou ¦
0= cscnpturanos Ballhazar dc Almeida 

'
j- Alberto Mello, para, trndo em vista:. circular n. 1, de 9 de outubro de1907,.do Tribunal de Contas, procede-tomada de conlas do fiel de ar-:rem

•r__Í^'pr^adanl ^ "^ » 
'^l 

m™X*Í^c?$°?™ ^. Cosíi. j tírcula*

vendidas em !eiiãu.
ua propriedade j bem

j predio n. ai.|. que 5e adia fórI nhamcn-.o cerca de dois metros
do

CADUM"
Sabonete,

mu ;?joo.
cias.

'** fl ITT li ift Tni

TERRA_& MAR
r.riirndii Policial

Serviço para iioju :
Superior dc dio, capitão Mnnoccii,i hilvcira.
Official dc diaDuarte Ribeiro.¦Medico dc dia ao hospitall.cr.on Lins dc Albuquerqu

Bi.ièSrt.'1- dia' a"'l"s h0"0""i'> J«»
Dia á pharmncia, alferes-•\ligtisto Aguiar Corrca

Nascimento de Lima.Musica de promptidão, a bandaRada.
Auxiliar do official dc dia ásargento ll.ycurgo dc Albuquerque.

no 4" (bitriclo. alteres losé Bas.- patrulhas, alferes Ernesto1 Pedro Paulo do Barros
,"_.'?? c 20" districtos, altereslliciuisioçcs Soido dt Garros Falcão e naSaude, alfere! Ildefonso CoimbraIroiiipiidão: ha cavallaria. tenente Abe.lardo Mc.rcllc- do -5o:i7a c no 1» lintrliião(10 infanteria, alferes Anionio Paiva'•ii-.n.as na -Amorlização: tenente Canil-

f''-s \"i>r,"'r""'-c>,r,,:l',lel: "'¦ Conversão, nl-
>»,ií~-f Mt'"0 ?K'i: no Tliesó-.iro.a feres João Eustaquio Teixeira de Sá a na

Sobrinho? l0 J* M*'!eir-S Cr*™»
i;«tiido-m..ior nos corpos: no 1» batalhão,1. nçite Tose Vieira Somo Maior: no »"capitão. César llarrão: no .1». capitão Ceei-nu imimaraes; 110 4". capitão losé Barb

ií-, '.'""a", ¦'-. cavallaria capitãoKi-.i-iro Catalão; 110 quartel do Mcvericrcs .los. Joaquim dos Santos • «» «c.
alferes João Biptisía Coelho.•Uniforme, *n.

* * «s
Corpo de Iloinlioiros

Serviço para boje :
Estado-maiof, eapitão Moraes-Auxiliar, alfcrra N.irriz...lroaipudão: 1» soecorro, tenente Alem.tara, »- soecorro, alferes Gonçalves.Manobrai alferes lilgueirasi«onda, (ihcrei Alcníonça.
Emergência, capitão ferreira\ [anna.
MV.lico d*; rtrrti!'>{!«lío.

sr- ..Ç01','";."'' encerrou a sua ora-

Mcebiadcs
. ai-

5:.udc

Uni •owne, s".

major dr.
itão dr._ Triji.

©
Um parallelo entre

cultura
Paris x _ (,..\. H.) _ 0 acadêmicoivinile Boutroux, num discurso que pro-nunciou em Lyon, (raçou mn paralleloentre a cultura allcmã c 'franceza,aquella transformando o homem numamachina incapaz de agir por si, a outratornando o 'homem um ente apaixonadoda Belleza c da Bondade, em cujo seio

nob?MCnV° t0Í0S os scnlimcnt05

Ção fazendo -leitura de um poema dopresidente da Academia de Nova York
gue termina pelas seguintes palavras':Minha trançai iNossa França! Fran-Ça da Humanidade!"

Ainda o torpedeamento do"Tubantia"

lei o na Allcitianha a respeito do tor-
ronTm'"0 do, "Tubantia**, havendo
bon,è'i'ln° ?°-r •Um-,,lir- -T-"* o 'orpedo
n 1 ,1 f "-'-""«""«n.ciile de pro-priedade allema, prova que para con-seguir.da parle dos aliem:honestidade í
çollaboradores vigilantelosos d0 que elles.

Convém não esquecer que. de factoas primeiras declarações allemãs a- res-peito do faoto repudiavam formalmenteas accusaco.es.quc a Hollanda lhe fezdesde o primeiro momento dii.iejçnneiHo da catastrophe.

Ã Slííl
DUBLIN, , (A. H.) _ Re„deria!.sc hoje de manhã ás tropas legaes. cer-ca dc 450 rebeldes. Os

fossaram que
va perdida,

Todo o bairro de Sackvillc
em mãos das tropas legaes.

LONDRES, 1 (a7 H.) —
officialmente que todos ne r0.
ças rebeldes dc Dublin
tropas britannicas.

aes alguma«í necessário aggregar-lhes
mais escrupu-

sc ter co*

eus chefes
causa da republica

Stre

con-
esta-

heróico mas pequeno troço de 14.000homens, que desue o principio se lança-¦r-.ni numa avançada com vislas cm len-lar uma difficil tarefa. Feriram varias'.atalhas e, embora reduzidos cm forçaainda tentaram levar a bom temio o seuencargo. A reducção das forças a 8.000combatentes, por effeito das baix„s sof-Iridas, e conjuntamente a chegada degrandes reforços turcos, exigiram umaretirada. Em Kut regressaram, o ven-i-ç-se confrontados pelas difiiculdadcs,.lutaram até o momento em que as bai-xas c enfermidades os tornaram umatorça sem importância militar. Foi em-preliendida uma galharda tentativa, como fim de salval-os, mas as condições dotempo e outras difficuldades tornaramimpossível fancl-o cm tempo. Estav-mno oaia tropas em numero superioraquelle que poderia ser conduzido comas facilidades existcnics dc tranrportefluvial. Os transportes desse gêneroconsistem numa classe especial de vapo-res quc só podem ser obtidos com mui-to tempo, sendo oue nma quantidade dei-les. quc foi expedida, perdeu-se 110 marf-or mottvo dc máo tempo. As onera-çoes _na Mesopolamia têm sido feitascom forças inimigas numericamente su-penores e infligiram-lhes baixas egnàesas nossas.
Londres. 1". _ Na Mesopolamia,após uma resistência quc se prolongounor 145 dias. com uma coragem e umavalentia para sempre memoráveis o ce-neral Townsheml foi obrigado a render-sc. devido á completa exhaustação dcprovisões, tendo previamente inuflizádoos canhões e munições. Suas forçasronipunlia:,i-s,. dc 2.970 soldados in-glczes, «le todas as armasuns 6.000 indianos, comnecessorios."

* * !?

mado
ty, dizendo não saber se se devemmostrar jubilosos ou consternados pori.sso que se por um lado, com o accessoa sub-sccreiaria dc listado c depoiscom a dircçção da pasta das RelaçõesExteriores do Brasil, a Argentina c osaigcniinos alegram-se por verem assimrecompensados justamente os esforços eo talento dc escóF do diplomatalem porem, por outro lado omciito do amigo, que tão bénenhum outro soube,

posto 110 seio da sociedade porlenhaDizem mais que Os desejos do novoargentino sao que o sr. Sousa Dantascontinue a representar aqui o Brasil,mosirando-se por isso satisfeitos com anoticia de que o governo brasileiro nãoPreencherá a vaga aberta ua Legação
WC".?Í Ai'r"' '¦ ~ >A' A-' -O dr.bouza Dantas, ministro do Brasil, temrecebido innuuieras felicitações, não sódo mundo official argcnliiio como do

sen-
aparta-

em c como
conquistar esle

• . ¦"- **• «•&"-• '.'«U .UIIIU uu

laçoes Exteriores.

\f. capiital, lendo a frenle o dr. BenifoV íllanucva, presidente elo Senado, estãoorganizando um -grande banquete, com« - ctcjfa, obsc(]l,iar „ 
'dr -g

Damas antes da sua .oarlida para ahi,lendo sido escolhido para fazer o d
,c;""9 of'"-*'»! <Icsse banquete o dr. B

Para aproveitar a luz
solar

fíaya. 1 (A. II.) — Todos os reio-
gios officiacs do .Hollanda foram adian-
tados, por ordem do governo, em uma
hora, afim de ser aproveitada a luz so-

I lar para o trabalho nas officinas.

A mensagem do sr. Altino
S. Paulo, 1 (A. A.) — Na mensagem

apresentada; consta que o dr. Altino
Arantes, presidente do Estado, faz refe-
rendas ás economias, ao desenvolvi-
nenlo o trabalho da safra, aos esforços
110 sentido de reslabelecer o equilíbrio
orçamentário, á situação do café, ásdifficuldades de transportes, á falada
prohibição de importação de café pelosaliados, á valorização e á questão dos"sloeks" dc café cm Hamburgo e An-tuerpia, como ainda aos progressos dasculturas, da população, zona, á ferrovia
Noroeste e á situação economico-finan--^-'
et ira. ' r
. .Tratando d:i politica' geraX -diz- ¦
Sempre quc-"falo ao Estado e aos seuscheios políticos, acodem-mc as respon-sabilidadcs que lhe cabem da Federa-

Çao. .?
Se podemos hoje contar com a inle-

gridade do caracier do chefe da naçãoI e. com a sua capacidade para governar
| nao elevemos esquecer que o illuslrciirasilciio carece do concurso incessanteaa opinião para dominar as difficulda-
I Oes que encontrou e poderá fazer fun-I ccionar, com ordem, todos os grande»
[ serviços da Republica.

Sao Paulo tem sabido cumprir como seu dever; não deve abandonar o pro-posilo de, ser sempre o elemento de for-ça e apoio das instituições e o de man-
governo da União, para garantia de sc-Surança da unidade nacionalAfim dc podermos affirniar c exercercom exito essa influencia, é mister ser-mos fortes denlro do Estado -poi' „m_

•car-indo;ine lok'™»'e para éom lodoti.car.mdo por prisma elevado e elieno
dcsneUrtCI3eSf de °rdcm P-Ttid-tra,1^
níciHos i*" fl'CqUentüs P;lixC« e resenti-

„9S Reputados mineirosiiello Horizonte, 1 (A A <?.Suem amanhã para o Rio,' etn carTo «!
Sdn°tcs.°S de^d°S M<^ aqui

"¦-iWJie* 0*>sfee
Prisão de um revoluciona-

 — ty-xi—1 .
O arcebispo de MariannaJicllo Honaonlc, 1 (A A ' n „.chegar hoje, aqui, p&* tlt~^

.•ema'1' l!ii're.Ce,!fr condiS"'*"»ente suacima., esta sendo preparada uma f,-/is-;tiva recepção m teh"

¦&¦&».-&«***:

no peruano
noW,T* 

''a14' A'} - As «utoridadespolieiaes cffectuar.am hoic a prisão docelebre revolucionário Rimiinatmi, qiiealistava adeptos para reslabelecer
paiz o Império dos Lopes.Os jornaes publicam a sua photogra-phia. entrovistando-o a respeito de ?ua

110

suas

A secretaria da presidência
da Argentina

Buenos Aires, 1. (A, A.) — O srFernando Gowland assumiu definitiva-
01, i. ,U t? id«- sccrc,;""'0 da presi-eu,, da Republica, vago com a rio-Illcaçao do sr. Ricardo de Oiivera paradesempenhar .as funcções de ministroP ei ipotencuirio da Argentina emckolmo. Sto-

c serviços, c
seus serviços

As officinas Creusot parcialmente destruídas

SS 'SVia SfrA"IV**vnn

SVZaiO.vi SVXVAVHD

Fallecimentos em Cata-
guazesBello Horizonte, 1 (_\ \ _ v. „

arnoi 'f "" _*?*<»& edade de 88Pe",0d'eC78O is1.'0'" °VÍdÍ° »£j&

Quiz matar o amamTdki
esposa

«PO** do trabalhador7osé Sarív' nB,'C.S-
,^« conquistado^co-sSsX

' curamlo-o' por 
'toda 

a^te '* "r°-
1 'Hontem, ás n ,|, hora1 -Manoel Ventura,

O general Dantas restabe-
lecido

Recife, . (A. A.) _ o general Dan-Barreto, ex-governador do Estado»* achava enfermo, já está resta-
tas

belecido.

da noite o
"o .fim da rua'd»"sPn;Íí;.,'10- "-"¦""«.

á/-te aq„^SqSe'rK°'^

seu rival.
A bala perdeu-se no"cia do 10" districto

Prendeu em fl,dor.
'.li::'

sa-
sobre o

Paco, e a.po-
comparecendo,' "o atira-pc

Paris. 1 (A. II.) _ Teles
çiicrburgo annuncia

animas «1

Festival acadêmico em
Bello Horizonte

Bello Horizonte. 1 (\ * \
grande festival realizado hontem 

~
","„:1,lK;atro Moncipal, promovi,

,- , ¦ .; .— íue as officinacreusot, daquella cidade, foramente
causas

., — m parcial(iesi.rirdas por incêndio, cuia-sao ainda desconhecidas.

Annuncia.se
irnnn J_ f_.-f~- «_ l\Jl'

renderam ás

LONDRES, 1 (A. H.) - O Conselhodo condado de Cork, que 6 das adminis-trações locaes a mais importante di Ir-
landa, votou -hoje uma resolução «pri-mindo absoluta fidelidade ao rei e decla-rando que prestará ao governo central omais decidido apoio p„« continuar' aeuerra até á victoria final,

Uma conferência de
Ferrero

o
m ã noite

' mocoauc academicaV tevPer0:mà'Ílle0„ó?m»concorrência, sendo os acad.representaram monólogosniuilo applaudidos.
Após o espectaculo, os estiid.ini„*.,_teranos offcrecernm aos caloi

__i__L ___ Acadêmico

Paris. 1.
i;.ieIrno Fe
conferência
guerra. ,

Fm sua peroração, em que exaltou áFrança, o festejado historiador "cou ao publico enthusiastica

H.) — O italiano Gu-=ro tci tiii Marselha umasobre o g"nio latino na

inociiiade

laula

lemicos, quec comédias,

mros uma

arran-
ovaçSes.

Um transporte aluado
torpedeado

Arorvi York. 1 — (\ ir \ r, ..
irapham de Berlim : 

' "** - R''d,°"
Chegou a Ztirich a noiicia de que o

O ministro do interior 
"

. argentino
Buenos Aires, r IA a \ r.

 "nK1 ''S?"», i-emfflcIandolo.ro
direcçâo da pasta que

em seguida aoecupa.

deado ao a èo de K- , ° **. t0Tpí-
da d,-, -WÜT oc.,K"- •' l:'«™n, 11 entra-
^fa 

¦*?*.?*• àlÔuica.,rHn'
ç5»ta 

noticia nã0 teve ainda ,

VITIMA HORA
Pedro Mariz de Soiizi?

Sarmento
l-Maria Leopoldina àe Mari»Sarmento. Arthur M.-,riz Sarinen-to e senhora. Agostinho Fortes eItUhos e demais parenles, partici-pam o enterramento dc sen vir-

MA5_r$spo2>J-. P** soSro c avô P1-TDI.0mmz de. sotiIa sarsíen-íoboje terça-feira, 2, saindo o feretro íiifi horas, da rua Aquidaban n »»ó
par., o cemitério de S. Francisco Xa-
V-Cl. / y \-":*-__"_
Aristides Brito de An-

drade
Ah- de. 110 de Andrade e irmãos

participam aos seus parentes «amigos o fallecimenlo de seu ir-
ANDRADE e convidâttt oaraimpanhar o enterro que sairá' da1 Jose Clemente n. 81. ás 5 horas<la tarde de hoje, .in!ecL;viiido desdeconfirma- já seus agradecimentos. Cemitério dcfaão l-rancisco Xsvi«_, __, ^« .
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A Cia. City of Santos Improve-

menti, Limitada, ou, mais nitidameit-

tt a Cia, City. foi fundada no anno

,|. »88o, para o fim dc adquirir e

explorar as concessões, e empreitadas

.a Cia. Melhoramentos da Cidade de

Santos, inclusive o abastecimento pu-

«Hco de afilia e guz e os serviços de

iramways, aos quaes, desde logo, to-

ram addicioírados os dc illuminação

e fornecimento dc energia electrica.

Os trabalhos da Cia. estão sendo

tfíeettiadns, prescnlcmcnte, sob a vi-

gencia dos seguintes contratos:
a) abastecimento d'«!iua - contra-

to celebrado com o governo do
'listado, em -'-! de mai.. de l897l

... Gas — contrato celebrado com

n Municipalidade do Santòsi em

,)l tle ..'..reira de l«"*S"*0*

brado 
'com 

o Estado, por força âo
«mal foi outorgado á Cia. o privile-
Kio exclusivo do abastecimento d'a-

gua potável a 'Santos e seus arrabal-
des, até o anno de 19.10.

(Em «virtude -.lesse contrato, com-

promettou-se a 'Cia. a levar a effeito
os trabalhos necessários para o abas-
teciinéhto de uma população nunca
inferior a 70.000 almas.

¦O abastecimento, para todas as

casas, é obrigatório, c as quotas co-

bradas .pelo consumo de agua >por

particulares e empresas industriaes
são determinadas sobre uma base em

ouro, -por meio de uma tarifa varia-

vel segundo o cambio.

IO Governo do listado, além disso,

cotiipromctteit-se a pagar trim--sal-

, P^r»~Ar***i*-«WS___***«»mÍn^

..,,;, ... bondes clcclricos d.i- City, cm- Sanlos

As cliuvas, na região «Ias nascen-
tes, attingjram, 110 atmo de 1915, a
2 i\2 metros.

Em 31 de dezembro de 191S, o nu-
mero de consumidores era de 6.586,
dos quacs 4.699 .tinhatnl hydrome-
tros.

O fornecimento aos navios surtos
no 'porto de iSantos, no anno de 1913,
subiu a 37 milhões de gallõcs, des-
«rido a 28 milhões em 1914 e a 26
milhões em 191S, diminuição esta
explicada .pela guerra européa e
conseqüente falta de navios no porto.

O .privilegio de gaz, da Cia,, foi
regulado por 'Umal concessão feita
pela Municipalidade dc iSantos, cm 21
de fevereiro de .1870, segundo a qual
tem a Cia. direito exclusivo para
.iluminar a gaz as praças, ruas, edi-
íicios 'públicos e casas particulares
da cidade, de Santos, até o anno de
1920; depois dessa data o direito dc
exclusividade termina, mas a Cia. re-
tem as obras, installações, etc,

A illuminação das ruas, dentro da
arca da cidade de Santos, illuminada
por esse meio, é feito por lâmpadas
incandescentes invertidas, dc typo
novo, com intensidade de 120 a 1.500
velas cada uma.

Em 31 de dezembro de 1915, havia
1.286 lâmpadas -simples, com 1, 2 ou
3 luzes, e 68 lâmpadas de alta -potcii-
cia, o todo com a intensidade de
250,000 volas.:

O numero de consumidores parti-
ciliares, nessa data, era de 2.641.

O consumo dc gaz, para as ruas e
illuminação particular, atttngíu. em
1915, a dois milhões dc metros cubi-
cos.,

O consumo dc gaz para fogões t
motores foi, no mesmo anno, de meio
milhão de metros cúbicos..

O privilegio de energia e luz ele-

1 ._____________________

Officina de Mrrgs electricõs 
'lía ]Oo'nipanliia (_'$

") iiii.vi.y.. — contratos celebra-
i, respectivamente, com o go-

vcrn'i do listado dc São Paulo.

,„i 10 de novembro dc 187..;

cnm a Municipalidade dc Santo-,
em 14 le janeiro dc 1911, c con»
.1 Municipalidade de São Vicei.-
te, em 14 de março tle 1908.

O capital autorizado e eini.tido cm

acções cra, em ..1 dc dezembro dc

1915, de f t.000.000, dividido cm
80.01X) acções ordinárias do valor de
t 'o cada liaria, e 20.000 acções pre-
íerenciaes do mesmo valor, a 6 fo.
l'--i autorizada, tambem, a emissão
de _ -O0.000 a .. fo, sendo emilti-
da. njS.000 libras e ficando pendeu-
1,- 138.600, no fim do anno dc »9»4.
e mais í 200.000 cm acções dc tram-
viays fcarris clcclricos), a 5 fo, «*n-
do sido emiwidas 200,000 e ficado
pendentes 183.300 no fim de 1914.

'A Cia., desde a dai.» da sua fun-
ilação, nu 1880, alé 1899, pagou divi-
detidos rcgularcs sobre o capital em
acções ordinárias, cm mídia dc mais
«le 5 fo ao anno, c uos últimos 15
annos os dividendos têm-se conscr-
vado á taxa uniforme dc 7 fo ao
anno,

A1 empreitada do abastecimento
dágua foi, desde o começo, regula-
da por contratos com a Municipal.-
dade de Santos.

mente á Cia. uma soturna em moeda

corrente, por motivo do serviço pu-
blico dc irrigação de ruas, extineção

de incêndios, chafarizes, lavagem dc

esgotos, etc., equivalente a i 4-300

por anno, ao cambio dc 12 d. por
iifooo.

IRescrvott-sc o Governo o direito

dc encampar as águas da Cia., depois
do anuo de 191S, se tal vier a ser

julgado necessário para o bem ptlbli-
co, mas, mesto caso, assim como ao

termo da concessão, ua 'hypotliese em

que não seja renovada, as obras, in-
stallações, etc, passarão para o do-
minio do Estado, com tun valor cm
ouro, baseado no capital empregado
nas mesmas obras, pela Cia.

As nascentes das águas para o
abastecimento de «Santos estão situa-
das na Serra Paranapiacaba, distante
cerca de 21 kilotnelros da cidade.

A primeira linha adductora de
agua, dc 8 pollcgadas dc diâmetro,
foi collocada quando a Cia. sc fun-
dou, em 1SS1, e depois, para fazer
frente ao rápido crescimento c prós-
peridade da cidade, foi mister collo-
carem-sc nova. linhas dc 10 e 20
¦pollcgadas dc diâmetro, tendo esta
ultima sido collocada em 189S.

'Relativamente ás obras cm si, pou-
..o ha, de interesse geral, quc sc lhes

lOs systemas dê iramways, de San-
tos e'_ão Vicente, funceionam sob

3 concessões distinetas, a saber:
o) contrato com a 'Municipalidade

dc Santos, a terminar em 1951;
to) contrato con» o Governo do Es-

tado, a terminar em 1923;
c) contrato corri a Municipalidade

de São Vicente, a terminar em
1938.

Em todos esses casos, a Cia. en-
carrega-se de todos o? trabalhos c
linhas.

A rede geral e constituída por 
'63

.diâmetros de linha, sendo 40 kilo-

metros de .trilhos de fenda, em ruas
calçadas, e 23 kilometros de trilhos
Vignole. O resto está «endo electri-
ficado actuàlmente (linha do Cáes),
devendo terminar no curso do semes-

tre vigente.
E' interessante recordar-sá que,

XI j>riviic_,iu> ue «.««vs..» v .-_ —- .-¦¦•_ 
__» _.„_,„

ctrica é .regulado por uma concessão Um 1870. o serviço de bondes para

ÍAJém <Jo José Menino, as linhas
seguem pelas praias até 'São Vicente,
e a viagem dc volta pódc ser feita

pelo lado interior, dos montes.-
IO 'transporte de cargas em carros

eleotricos é consideravelmente des-
envolvido cm 'Santos, bem assim o
serviço electrico de bagageiros.

10 transporte de carnes verdes, do
Matadouro Municipal, tambem é

feito pela Cia. City, cm carros ele-
ctrlcds especiaes.

'Para auxiliar O desenvolvimento
dal villa urbana de 'São Vicente, a
Cia. fornece transporte gratuito para
os materiaes da construcção, -bem

corno passes gratuitos para os opera-
rios <iue trabalham uas obras, quer
em predios novos quer na- reforma
de antigos.,
*á*)s escolares 5 professores" gozam
do'abatimento de 75 "h no preço das

(passagens, quc isãd calculadas na

base de 100 ítóis por 3 kilometros,

¦ __BMMW_--_»»*»»««_nw.___»T«MW_ni«"Wi»^

Transporte, de banana e carvão vegetal, nó. Tmnxwy. da City, em Cubalão.

~ 
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tpanhia City

feila em 14 de fevereiro dc 1503, pela

qual a Municipalidade de Santos deu

preferencia á Cia. por espaço de 20

annos, e, tambem, no termo desse

periodo, cm eg-ualdadc de condições e

preços, para o fornecimento dc ele-

ctricidade cn» todas as suas appVtca-

ções, dentro da arca da mesma Mu-

nicipalidade. No fim do contrato, a

Cia. retoii»! as obras, installações, etc.

Os subúrbios de Santos e a Villa dc

São Vicente são .Iluminados a luz

electrica..

passageiros consistia" numa linha -uni-

ca, com seis kilometros de extensão,
ligando a cidade á praia da Barra.

Os bondes eram puxados por mulas,

e o numero de passageiros transpor

tados, nesse anno, foi de 146.600-
Em 191S, o numero de passageiros

transportados foi dc 14.869.776.

10 centro principal das linhas é o

largo do (Rosário, a curta distancia

do Cáes, a oeste da Alfândega. Des-

dc o largo do Rosário, o serviço de

carros eleotricos offercce fácil c ra-

Havendo algumas linhas, comtudo, em

que a passagem de 100 réis corre-

sponde a um percurso de cerca de 4
c até <3 kilometros, nas praias, preços
sem competência cm toda a America
do 'Sul.

'Nas linhas interurbanas, a Cia.
fornece passes semestraes, com gran-
de abatimento.

il-ossue a Cia., tambem, grandes
oíticinas, fundição moderna, fabrica
do produetos chimicos e pedreiras.

A Cia. iniciou, ultimamente, a con-

Ljiiii Suò-f.iincãj Ukclrica do serviço de bondes da Cor,

Embora a Cia. tivesse, de tempos
*m tempos, atigmentado o abasteci-
mento, com o objectivo dc prover a
4.000 casas, foi tal o rápido cresci-
mento da população, quc os directo-
res se viram na necessidade dc cm-

prehetuler novas construcçôes para o
abastecimento d'a_*ua, «', para esse
¦fim, entraram em negociações com o

Governo do Estado de São Paulo,
jura fazer-se uma revisão dos con-
trato» t transferil-os da Municipal!-
«Inde p..ra o Estado, resultando, des-
•as iirgociaçõc», o contrato de 24 de
tut-o de i8>!;. efféctlvamentc ceie-

possa attribuir, salvo o facto «fe ha-
verem sido executadas cm inteira sa-
tis facão das autoridades.

A quantidade de agua que pódc
ser adduzida por meio das 3 canaliza-
ções principaes excede a 6.000.000
de gallõcs diários, dando, approxima-
damente, 40 gallõcs por cabeça por
dia, para uma população de 150.000
dliiiãS.

A agua é cxcellente, e á analyse
respectiva demonstra que as suas
qualidades potáveis são eguaes ás de
qualquer aírua fornecida uas mellio-
ret cidades modernas.

Em 31 de dezembro de 1915 havia,;
nestes districtos, 1.373 lâmpadas de

50 velas dc força, cada uma, e 2.69.

casas tinham installações para illumi-
nação electrica. As ruas centraes da

cidade de Santos são illuminada.
com lâmpadas de arco, de 2.300 ve.as.

1N0 anno de 1011 íoi completado o

abastecimento dc força hydro-cle.tri-
ca da Cia. Docas dc Santos, a qual
fornece á Cia. City toda a energia
electrica de que esta precisa. Esla,

por sua vez, ile accordo com o con-

trato celebrado com a Municipalida-
dc de Santos, para o fornecimento

de luz e energia electrica, distribue

toda a energia necessária ás fabricas,

industrias c ao publico em geral.
A inauguração desta constante c

relativamente módico abastecimento

dc energia electrica, combinada com

as facilidades naturaes de um porto
de mar, contribuo, inconicstavelmen-

te, para o desenvolvimento das em-

presas industriaes, como, aliás, tem

sido notado nos últimos 3 annos, c

tem concorrido, devera?, para a prós-

peridade de Santos..

Para patentear esie -facto, basta

dizer-se quc, desde I9M até 31 dc

dezembro dc 1915, foram installado?
248 motores, com uma força total

de 2.Soo cavallos.

¦ ¦__—_m^^m^mma^.^mm.m^^tm^m^mmmm^^m^mm^

O Rio. "Pcssarcuz^ á entrada àa Represa dc City, n. Serra Pura-

nopies cala

em considerável escala
pido accesso ás formosas praias da
Barra, que se estendem por mais de

9 kilometros, ao longo da costa do
Atlântico, inegualavel pelas condições

quc offerecem para banhos, e tanto
assim que muitos residentes dc São
Paulo e, ate mesmo, do Rio de Ja-
neiro, visitam Santos para esse fim,
na estação própria..-

strucção.
casas dc moradia para os seus cm-

pregados, variando o aluguel respe-

ctivo de 50?ooo a 8o$ooo mensaes, in-

clusivc agua, luz e fogão a gaz.
A Cia. possui: um grande centro de

diversões, denominado 
"Miramar",

na praia da Barra, ben» como dois

extensos jardins, nos arrabaldes.

i franqueados ao publico e bem servi-

dos de bondes clectricos.

O rc-calçamento da cidade dc San-

tos tem sido executado, em grande

parte, pela Cia., durante os últimos

tres annos.,
(Os directores da Cia. são os srs.:

D. M. Fox, presidente; F. Hcrider-
son; H. U. Wiollastou; H. K. Hey-
land, director-gcrct.te; E. H. Sul-
man, secretario geral; « a adminis-
tração, em Santos, é exercida ipelos
srs.: Bernard E. Browne, gerente;
R. N, Davics, stib-gcrente e conta-
dor; A, H. Smith, engenheiro ele-
ctricista; R. _. Griffin, engenheiro
da Via Permanente; Ii. T. Hónnòr,
engenheiro de Águas; W. Blair, en-
genheiro da Secção de Gaz.,

IÂ City of Santos é uma das partes
na famosa questão dos Pilões. Seu
advogado, o dr. Freitas Guimarães,
teve oceasião de, em conversa com
um nosso companheiro, fazer uma
synthcse da questão..

Para sc fazer um juizo — disse-
nos elle — seguro da somma fantas-
tica quc .pretendem os suecessores de

José íCabaMero, nesta liquidação, 
"é

sufficiente declararmos, no limiar
destas razões, que monta a Rs
7.S37*42i$027 o "que desejam elles
haver da iRé, a titulo de restituição
da parte quc lhes cabe nos lucros li-

quidos por olla percebidos com o ser-
viço dc águas, desde 1899 até 1914-
sem falarmos na indemnização do
valor do terreno oecupado pelas
obras, cuja utilidade publica foi de-
cretada cm 1901, (mais dc dois an-
nos antes dc ser proferida a senten-
ça cxequciida, que é dc 1903), e, m'1"
da, pondo de parte quc os -mesmos

suecessores dc José Caballcro ava-
liam, em G.000 conto9 do réis, as
agitas do -Rio dos Pilões: — quem
nos lèr ficará maravilhado, se sou-
ber, como agora fica sabendo, que
a liquidação versa sobre a Tenda li-

quida arrecadada pela Rlé, no serviço
de abastecimento de agua a uma po-
pulação dc 70.000 almas, no máximo,
— serviço esse que, no dito espaço
dc IS anrçgs, conforme ficou verifi-
cado no exame de livros da referida
Ré, só produziu uma renda bruta do
iRs, 7.'i86:o6ò_70, tendo sido do
8.322 contos dc réis o capital nelle
empatado pela mesma (Ré, ao passo
que foi apenas de Rs. 5Ç000 (cinco
mil -réis) o capital dispendido por
José -abailero com a acquisiçâo do
sitio "Qtteirozcs", sorteado cn» rifa,
cujos bilhetes eram daquelle pre-
ço!... — c cujas águas, quc sc di-
zem recolhidas pelo 'Rio dos Pilões,
são avaliadas, pelos seus herdeiros,
em 6.000 contos dc réis, apenas 15
annos depois, porém, quando já ca-,
nalisadas pela City 1

Para completar o pasmo dc quem
se interessar por esta questão, basta
acerescentar que o immovel rc-
ivindicando pretende abranger, além
de muitos milhões de metros quadra-
dos dc terrenos devolutos ao Estado,
ainda 4 milhões e meio de metros

quadrados do 'Núcleo Colonial Dr.
Bernardino de Campos, — proprie-
dade do Eslado de 'São Paulo, desde
o tempo do Império 1"

lia tempos, na audiência do juiz
da 2* vara! dr. Costa e Silva, foi,

pelo dr. Heitor de Moraes, represen-
tando os suecessores de José Cabal-
lero, aceusada a citação cia Compa-
nhia City para pagar aquelles exe-

quentes, 110 prazo de dez dias, quc
lhe foi assignado, a quantia de
2.341 :o33?i33, bem como para entre-

gar-lhes o terreno aproveitado para
o serviço de abastecimento de agua
ou promover c eíícctivar no Juizo
da execução a desapropriação do
mesmo terreno.

Pela 'City, que ioi apregoada, com-

pareceu o dr. Freitas Guimarães, e

disse que protesta vchcmcnlcmente,
com toda a energia de quc é capaz,
contra o modo lumttltuario por que
se está processando a presente exc-

cução, iniciada arbitrariamente pela
inversão do dispositivo da sentença

exequenda, c agora novamente tu-

tiiulttiada pela petição dos exequen-
tes, deferida pelo m. juiz e ora exhi-

bida, na qual ba flagrante violação

já da própria sentença de liquidação,

(pois esta mandou corresse a exe-
cução pela quantia de 2.495,03'iP.13
c não pela dc 2.341:033$>'33)- Já do
disposto no art. 506 do Rcg, 737. de
25 de novembro dc 1850, que manda

ie observar, na execução das sentenças
de liquidação, o que está detcrntiiiado

para a execução das sentenças liqui-
das, e não o processo da àssignação
d' dez dias estabelecido para a resti-
tuição de coisa certa em espécie, nos

termos do Tit. IV do cit. Rèfjula-
mento, e da Ord. do L. 3°, Tit. »">

Por artigos de excepção de li-S-
pendência e incompetência dc Juizo
para a desapropriação do terreno
reivindicado, diz "The City of San-
tos Improvemcnts C, Ltd.", como

excèpiehte, contra as exceptos sue-

cessores de José 'Caballero, e prova-
rá, por essa e melhor fôrma de di-

reito, o seguinte:

Que a sentença exequenda con-

demnou a executada — excepiente,

a entregar aos exceptos, livre c des-

embaraçada, o terreno invadido com
as obras de captação das águas do
rio Pilões, ou o. seu valor cm des-
apropriação.. "•"""¦*..

rã ser consultada pelas Justiças i«t
Estados.

5* Ye-'

Que, tendo, porlém, os- exequentes-

exceptos requerido e o ni, juiz or«

denado a citação da executada ex-

cepiento para, dentro dos dez dia»»

que lhe acabam de ser assignados.1
entregar o terreno qtie está sendo.

desapropriado no Juizo Federal, o_i

110 caso da alternativa , estabelecida;

pela sentença exequenda, promover ».

effectíwr neste Juis da exeatçSo,

a respectiva desapropriação, 'c vistql

que falta competência ao m. juiz pan»

isso determinar, não. só porque ji

•* *m* /gü ^f_l^^^"*_____HK/ i-_'^-f *'_k__í*wHK*_í»____i ^_________
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Usina de fciyppjídão, das Companhia City, para a lus publica, a ele-
' 

ctricidade ,

Quc estabelecido ficou, por esse

modo, a favor da excepiente (con-
forme já o reconheceu o n». juiz, c

o proclamou, na sentença dc liquida-

ção), o direito de opção entre a en-

trega do alludido terreno 011 a do

valor que 'lhe fosse dado na respe-

ctiva desapropriação..

3'

Que, assim sendo, e tendo os exc-

qucntcs-cxceptos invertido, nesta exc-

cução, o dispositivo da sentença exc-

quenda, iniciando dita execução pela
liquidação dos frutos, que só pode-
ria fazer-se depois da entrega do
terreno reivindicando ou do seu va-
lor cm desapropriação, -pois foi isso

quc a mesma sentença determinou,
— requereu a excepiente, perante o

Juiz Federal deste «Estado (confof
mc consta dos autos desta execução,
por certidão que offcrcccu, e por of-
ficio daquelle integro magistrado),
com citação de todos os interessados,
a desapropriação do immovel cm
questão.

4*

Que, perante a Justiça Federal,
requerei» a excepientn tal desapro-

está prevenia, como consta desti
execução a Jursidicção Federal, aliás.
im-prorogavel, como ainda, principal.
mente, porque a matéria dc compe.
tenda é de direito publico o nãcj

pôde, por isso, ser alterada pelo can

ipricho das parles ou pelo arbitrii.
dos jllizCSe

6*

lyjue, consegulntemcnte, incompe*.
tente é este Juizo para a desapro-

priaçãa que ordenou á executada*
excepiente -promovesse e cífectivassij

perante elle. dentro dos ilcz dias or».
assignados pelos exceptos.

r -
Que, nestes termos, requer â _*-«

cepiento que, recebida c processada ti

presente excepção de incompetência
dc Juizo, de accordo com a lei, seja»

a mesma, afinal, julgada provada,

para o fim dc sc declarar incompei

tente para a desapropriação ordena»

da, sttstando-sc, desde já, a marchí

da execução da parte liquida da sen<

tença exequenda, visto já sc acha^

tambem suspensa a execução da .ei«

.Recanto da Sala de Machinas, na Fabrica de Gac da City

3 «-e

prlação, porquê, Hgurando, dentre os ¦

suecessores dc Caballero, uma sua

afilhada, residente e domiciliada no

Districto Federal, e constituindo a

desapropriação judicial verdadeiro li-

tigio, estava a competência daquella

Justiça, na especie, estabelecida, dc

mo-.lo insophismavol, no art. 60, le-

tra d, da Constituição Federal, con-

formo jurisprudência uniforme c

constante do Su-piemo Tribunal Fe-

deral, que, nos termos do disposto

no art. :o. III. S 2°. 2* oarte. deve-

tença
deste

de liquidação, pdcf J«'.*;Meb'-|
Juizo, quc mandou tornai

-por termo o aggravo da exét
cutada, interposto com fundameinwÇ
no art. tf.*, §§ l' e 12 do Reg. 737>
dc 1850, o primeiro dos quaes. vcrs*j('-
sobre a incompetência de.-tc juiz4

para processar a liquidação dos fru^
tos do immovel, antes da entregí
deste ou dc verificado cm desapro^

priação o seu valor,, isto é, O prÍKÇJ£'i
pai com .que concorreram os exft

quentes na producção de tacs írutof.
O juiz mandou que lhe fosttu çí

autos conclusas, para resolvee»

::
¦ 
¦-¦-•-.
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HAKQOT—MILTON
Contratada para trabalhar em Huenos Ai-

Irei, segue kr.vemente pva ali a coppia ie
bailes modernos
Mhrgot • 'Milton.:
dois artistas bra-
dleiros, que as-

sim começam com
exito a sua car-
reira artística,

O contrato quo
vae levar Margot-
Milton ao ap-
pUuso das pia-
tias argentinas
originou-se no pie-
Do- suecesso obti-
do por elles aqui,
no Kio. c na re-

cente tournêe cm.
iprchendida aos
listados do Norte
do Brasil, do

onde volutaram com
referencias lispn-

Seiras 
de mila a imprensa. Aliás essas re-

erencias são justíssimas, visto que Mar-
flOt-Milton compõem um par do bailarinos
ekgantee, obedecendo todos os seus bailes

1% marcai originalíssimas que muito destaque
<Uo Ií gentil damentt «ne. é a graça do

Antes da Bna partida <iara 'Buenos Aires,
*(M'argot-MIIton" darão lima souéç de dei-
pedida iwst» cidade e outra no Cincma-Kio,
em Nictheroy rcalizando-se esla a 13 do
Icorronte.

COMPANHIA DO POLYTHEA-
MA, DE LISBOA

• ÍDcve chegar lioje a esta capital n com

panhia portugueza dc comédias e iaitdevilles
do. theatro Polythcama, dc Lisboa.

' Essa troupe, que acaba <i\e fazer a nnys

brilhante temporada cm Lisboa, traz um
lelcnco dc artistas de reputação jio seu ge-
acro, e um repertório dc primeira ordem,
constituído por peças modernas c Iina3.

A estréa realizar-se-i amanhã, no Ke-

«Mio, com a comedia — La /oil du feu,
traduzida para o portigucz sob o titulo —

Caldo ítifornodo, peça cm que os papeis de
mais destaque estão confiados a Ignacio
IPiixoto, Palmyra Torres c Etelvina Serra,
irei artistas que conquistaram, em Portu-
ga!, o mais justo renome c a mais hrilhan-
íí -cousagraçUo.

nas da vida do iilferior," pela ferve da seu
librclto, pela sua tnusica'alegre, leve e in-
tcrcssnnte, a-peça ora no cartaz do S. Josc
•tem feilo grande e imerecido àuçcesso;

Hoje terá ella . novas 
' 
rcprescntatiões, nas

tres sessões nocturnas.' ' 
' .•#" : '

S. PEDRO — Positivamente caiu
mais completo agrado do publico a revista —
O meu boi morreu, que Kaul Pederneiras
e João Praxedes escreveram com extraordh
naria verve < qiíe a einjwcsa- Paschoal Sc-
greto montou com propriedade e cuidadosa-
mente.

(A espirituosa peça, que tão applaudida
tem sido, será ainda hoje levada a scena,
á >noite, nas sessões das 7 3I4 « 9 3U-

PRIMEIRAS
OS FILMS DE HONTEM

Dia de mudança de programma corremos
uio por um os principacs aincmatograptins
•da cidade, díf^le o Parisiense ütc o Parla
que de todoi é o mais afastado do cen-
(ro. Não fonte a maldita chuva que des-
•abou violentamente pelas duas horas da
tarde, impedindo que multas fuinilias vioí-
Mm. i cidade, c a "matinée" nos cinemas
teria muito maior encanto. Comtudo, a
concorrência foi bastante animada, mellio.
nado «o cair da tarde quando bons ven-
toB levaram as nuvens carregadas, c dc».
opparcccram as ameaças de novos aguacei-
ros.

Deixamos a visita para á noile. Corre,
mos os annuncios. O Parisiense era o uti-
co que levava uma peta ¦¦policial, interes-
âante « empolgante, c duhi ae explica o

(icto <k inicinnmos a nossa visita
ipclo da empresa J. lt. Staffa. ÍLcin-
liráino-not do Gmnd Guignol que começa
invariavelmente no drama mais horrendo
para acabar ua anais dcsopilante das come.
dias. Era uma razão para começarmos pela
tragédia policial, li entrámos no Parisicu-
•e, onde se exhibia A mão do esqueleto,
peça da série do "Homem dos Nove Dc-
dos", notável creação do famoso dr, Can-
liUIÍaiua. ,

São tres actos dc aventuras em que appa-

NOS CINEMAS

OS FILMS DO DIA
PARISIENSE — Mais uin surprchendente

¦programma, annuncia para lioje o elegante-
centro de diversões do sr. Staffa, onde se
exhibem os seguintes films: "A mão do cs-
iquelcto", film Ide grande metragem, de
sensacionalíssimo enredo, cm tres, actos,
teudo' como protagonista o grande creadar
das tragédias, dr. Gar-EI-IWma. Seguir-
se-ão; "Alagdalcna e a tia Célia", interes-
sante comedia cm dois tidos, e "Harmonia
das flores", grandioso film surprehcudido
do natural pela fabrica Kineto.

#
ODEON  Uma bella. sensacional e finn

notü.de arte. offerece hoje aos seus froqijen*
tadores o querido cinema dat Companhia Cl>
rematographica lirasilcira. Será ella consti-
ttiida pelo emocionante drama passional —
"Marcha nupcial", calcado no soberbo dra*
111:1 dc Ilcnii •liar.iillc I.ydia llorclli, a quem
está confiada a interpretação da protagonis..
ta. tem nessa peça um trabalho verdadeira-
mente notável.

Sil
CINE-PALAIS — I>c 11111 unico film

consta hoje o programma do luxuoso Cinei
Este film, entretanto, constituo, por si só, o
mais surprchendente e sensacional dos cs-
pectttculos cincinatographtcos. K' elle a cx-
traordinaria -peça de Alexandre Dumas —
"1/affairc Clemchceau", adoptada á tela
sob o suggestivo titulo — "Infideüdade",
em cinco grandiosos actos, ^Ireda Hara, que
faz a protagonista, fem nfisaa peça um tra-
balho di arrebatar.

»
PA1IIE' — Depois de dois nnnos de

ausência dos. nossos "ecrano", reapparccc
a famosa e laureada artista Gahrielia Ko-
bine, quo so encontra presentemente ao aon-i
viço da Cruz Vermelha Franceza. O nos*!
so publico vel-a-á hoje, no imponente film
— "O anjo da guarda", cm .1 aelos de grau-
de intensidade dramática, uma maravilha dc
arte c belleza. Km seguida, correrá ua tela
o empolgante romanco  "Um grito na
noite", romance verídico, da vida moderna
c cruel, e " Unia visita á maior fabrica tios
Estados Unidos.".'a National Cash Rcgistcr,
com 9, Soo operários. *

•AVIÍNIDA — O programma que tere-
mos hoje neste confortável cinema é dos
mais attrahcntcs e seduetores. 'Nellc figu*
ra o npplaudido cirtista americano líing
llaggot, iiitcrprclando o papel de protagonis-
ta do emocionante drama em 4 actos, "Pre-
mio do cawalhclrisnío". A esse soberbo film
scgulr«se*ão: "Universal Jornal" (n. 204),
com a resenha das ultimas modas, festas e
reportagem mundial; "A victoria do Jucá",
Jocosa comedia

BIBLIQTHECA DO "CORREIO DA MANHA"
Acham-se & venda os volumes V

MEMOIUAS 1)13 1>UAS\ JOVENS CASADAS, nor H. de Bal-
zac— UM CASO ESCURO, por H. do- llnlzne — MVSTEKIOS
DA VIMiAROSA, nor A. B. W. Manson — POR UM ALK1NK-
TE; nor J. TI de Slilnt-OeWnnlii — MULHER DE MARMOISE,

, por Carlos M. Ocnntos — O CORREIO DE LEÃO. por Mure
Mario — AIIBAI1ESSA DE CA STRO. por Stendlinl (Henriqueliüzlo) — O MARQUEZ DE FAYOELE, por Gérnrd do Nervnl!— O TAMANCO ENCARNADO, por Henry Mhrgér — UM CA-
SAMENTO NA E'POOA DO TERROR, por Mirecourt — LAZA-
RO, por Don .Ineiiitllo O. Picou —DUAS ORPHAS, por Miette".
Mario — PEDRO E THEREZA. por Marcai Prevost UM'.

ERRO JUDICIÁRIO, por Mure Mario — AMOR VENDADO; porSalvador Purina — ODIO1RRJSC0NOIIJAVEL. por Carlos M.
Ocantos — SERVIDÃO E BRIO NA VIDA MILITAR, por Alfíe-
Uo dõ Viffnj-.

PREÇOS AVULSOS — Na Capital: Volumes brochado*,
2$000; encadernados eni percaliua, 3$000; com encnderiiacão
de amador (especial), 4$000.

No Interior : Volumes brochados, 2$500; encadernados em
l percalina. 33500; com encadernação de amador (especial),4$500. Instrucções para assignaturas vido nuiiieros anteriores.

Sports

Sociaes
Mliít JJA KlIDACd.vO

*
IHlíAIí —- Kis o brilhante -prograiuma que

hoje se exhibe uo apreciado cinema Ideal :"O anjo da guarda", sensaciuual film em
tres longos e vigorosos actos, cm que bri-
lha n reputada artista Robine, tão queri-
da do nosso publico; "Um grito na noite",
possante e arrebatador drama cm dois actos,
cm que entram cm jogo o «mor c a pai-
xiio, em cujas scenas entra como interpre-
te a brilhante trindade artistica constituída
por Olga, Carlos llenetti e Alberto Collo;

•Arte dc pagar as dividas", chistosa come-
dia cm dois actos; c, como extra,, na "ma-
tinée". o film do natural — "Como se 'fa-
brica uma machina Registradora,'•»

PARIS — Nesto popular salão, apparc-
cem hoje duas fulgurantes "estrcllas" da
ciiiematographia — Eyilia llorclli c I.cda
Cys, que se aiiresciilain na emocionante
peça passional om 4 longos e bcllos actos—"Marcha nupcial", extraida da magistral
obra de Hcnri Bataílle: Completarão o pro-
fcranima: "Gaiimont Journal", com as mais
sensacionaes rciiortagcns dos grandes acon-

,. . , ,., tecimentos e um extraordinária film. mietecem como figuras principaes o bandido 6erá_ uma surpresa. Este ultimo sú será cx-
ffoío Ventura e o celebre e sym|>atliico
agente Atkins, o perseguidor dos malfci-
tores. A seguir asilutt-mus; Magãalcna e a
lia Célia, comedia cm dois actos da Eclipse,
dcnoiiipeiihuda pela festejada miss Caplon,
e Harmonia das flores, bello film d:t fabrica
Kineto, cm que são apresentados os mais
lindos cspccimcns.

O Odcon regorgituva. A luxuosa sala dc
espera, onde a orchestra feminina deliciava
os espectadores, tinha um encantador as-
l>ccto, convergindo os olhares curÍ03t>9 para
oj liellos cartazes coloridos da Marcha Ntt~
ipcial. 'A "primeira" do hcllissiuio drama dc
Hleiiri Bataílle foi, como já sc esperava,
mm suecesso, O trabalho de I.yda llorclli
í deveras empolgante. Mos não ficamos
nhi: a breves passos do Odcon, na tela
do elegante Cinc ralais, outra artista gc-
nial representava mais uma peça da apre-
tiada série "Temporada Theatral dc Obras
Celebres", a actriz Tlicila Bara, a sereia
•atanica da tela, creadora de Carmen e de
tantas outras obras primas da ano do si-
lencio. A adaptação da famosa peça era
cinco actos dc Alexandre Dumas, "'affairc
iCIémenceau", c 11111 trabalho que honra a
l'ox film Corporation. InfideliitaíU í um
primor,

No Pathé triumpliavam a encantadora Ro
tine c a linda Maric tonisc Dcrval
deuzas do tlieatro franecz, interpretando
juntas a comedia seiiiiinenlal O mi/V da
Guarda, e Olga Bentlti, Paulo 'llenetti e
Alberto Cello, .príncipes do theatro ita-
Kano, avivando nn tela Ires longos actos
dc bcllissimo drama, intitulado Cfm grilo
«o imita. O Avenida que annuncia para
ktevt 1 primeim de Jcanne Dorl, de Trl«-
t«n llernard, com a excelsa Sarah Ecr-
nhardt, nada ficara a dever aos demais ci-
taenms, exhibindo um programma excellente
c variado, composto de duos fitas : 1'remio
it caiallicirisme, quatro actos, por King
llaggot; A victima do Jura. hilariante

"matinéebibido, extraordinariamente,*
IRIS^— Um estupendo prograuuira é o

que hoje offerece este conceituado salão.
Consta, elle do seguinte : "llr. Volunias",
o Meiihistopheles", assombroso romance, dc
incomparavel arroja, em quatro actos, com
f3i quadros; "Resurreiç.io de uma mu-
lher , drama passional, de violentas scenas,
em cinco grandiosos actos. cuja principalinterprete e a famosa actriz tliiianinrqtiezaiietty 'íftinsen; c, cxtraordinarionientc, na' matincu", a graciusa comedia "O cãode Fatty .

VARIAS NOTICIAS

llspiritos desoceupados deram ultimamen-
te para enviar aos jornaes noticias íalsas,
abusando especialmente da secção das So-
ciaes. Assim é que noticiamos o fallecimen-
ti do sr. Jayme José Jorge, que sè acha,
felizmente, dc perfeita saude e aqui esteve,
cm pessoa, afim dc protestar contra, a pi-
Ilieria dc máo gosto.

Tambem dêmos a noticia do contrato de
casamento do sr. Henrique (Ribeiro, em*
pregado no commercio desta ipraça, com
a sra. d. Olivia dc Moraes, quando esta
notícia nada tem dc verdadeira.

Aqui deixamos o desmentido a essas duas
pilhérias dc ipessimo ffosto.

* * *
DAtAS INTIMAS

l^zcm annos boje :
Mlle. Zormclihda Itangel, filha do sr.

Virgílio .Hangel, funecionario do -Ministe-
rio da Guerra ;o sr. Cyro dc Carvalho líastos, cm-
pregado no commercio ; *o dr. llonorio Uicalho, advogado do
mosso -íôrc-;

nillc. Ivlsa Quintino da Costa, filha
tio fallccido contnwiimirantc Quintino i?rau-
cisco da Costa ;

mille. líuridycc Pereira da Rocha, filha
do tenente Carlos Pereira da Rocha ;mlle. 'Maria Rita. filha do dr. Al.
bcrlo Salema Uarçfio Ribeiro ;a senliorita llilarina Rangel, filha, do
capilão Pedro Pereira Rangel :o dr. Antônio Ribeiro de Sá, promo-
tor publico da comarca de Ubá, uo Ksta-
dí de -Minas Geraes ;a senliorita Amélia llaptisla ;o nosso collega de imprensa c bacha-
relando liloy Ribeiro ;n sra. d. .Maria Aniethysta da llocha,
progenitora do dr. Tobias da Rocha, pro-fessor da liscola Pratica do lixercito ;o menino Nelson, filho do sr, An-
tonio 11'. de. Souza;

o joven Antônio Luiz, filho do major
Antônio Henrique Caetano da Silva suh-
director aposetuado do Conselho cVtiuiici-
pai..¦' — o sr. Hilário Calvet, funecionario da

, Fazendo Municipal.
o capitão líelíx Cordeiro, activo agon*

tc da câtação de 1>. Clara.
«¦ * «BAPTISADOS

Será levada hoje á pia bapllsmal a menina
Xocmia Rangel, filha do capilão Pedro Pe-
reira Rangel e de d. Irene Pereira Rnn-
gel. O aclo cífectuar-scá ás .1 lioras da
larde, jiu malriz. do Engenho Xovo, sendo
padrinhos o major Alberto Rangel e d. Noc-
mia Ratigel.

* » *
CíiUBS E FESTAS

C.RKMIO J.ITKKARIO XOBAUMNQ
I.I.MA — l'oi fundado em •Maihins Barbosa,
Uslado tle Minas, um grêmio literário quelumnii para seu ¦patron.) o nome do (Ir. ",'o- 

|nildino djimir, conhecido -literato mineiro:.!
A direetoria do gretuia ficou assim cun- '

stituiila: presidente, Carmelita 'Gonzaga; sc-
cretaria, Maguolia Cardoso; iliesoiircira, Ze-
lia dc Castro; oradorns, ilisllicr Pinto ítton-
teiro, .-Vllnir de -Moraes, Ajacio dc Aquino
Lastro e Wahlcniiro de Castro..

¦Foi fiindàdò tambem nini órgão official
do grêmio — O Corgeio. que tiim como rc^
djclores os srs. Ajacio dc Castro e Urauliu
Vaz.

Hl * *

para o dia 5 do corrente, ás 9 horas da
noite, ainda mesmo que chova.

& át m\
RKUNIõBS

Sob a presidência do. Ur.. T/iüror Muller,
rciuiir-sc-á hoje, ás 3 horas da tarde, a
direetoria da Sociedade -Nacional dc jAgri-cultura.

* * :>>
ASSOCIAÇÕES ü

CMNTRO R-liPUUUCANO PORTU-
CUEZ DS 1). CCARA — Communicam*
nos que esle centro transferiu » s1m'
da ma da Kstação n. 26, para
1'rontin, 11. 63, sobrado.

A inauguração da nova sédc scrát feita
amanhã, ús 7 horas da jioite, cora] tuna
sessãu solcunci ;. . T,

smi sédc
di; Dr

A velha opera dc Verdi — Aija, clássica-
mente escolhida por companhias dc primeiraoKlem para siia apresentação, lambem o
foi 'pclus empresários Rololi s P.illuro. cuja
companhia uos uromctte uma inaguifica tem-
porada 110 nosso theatro l.yricu. A estréaesta marcada para sexta-feira próxima A
lirotngomsta será lilvira Galeazzi, que vem
dc cantar o nicsmo papel cm Roma, durante
fO noites consecutivas; Raiamos terá como
interprete o joven tenor Hcrgamascbi; Car-
b Meloccln fará o Sacerdote-; o barítono
Jlarttirano, Amemuro, e Uina Agozzino-
Alcssio, a Amueris.

, Sabbado próximo, no theatro do campodo Sum Anna, rcaliziir-st-á um espectaculo
nraiulioso, com « representação da traiiciiiade hopliocles — Rei Üiitipo.

Adelaide Coutinho c Alexandre Azevedofaraó os principacs papeis da emocionanto
tragédia, a (me lãu magistral desempenho

CONBERENGiaS
Rcaliza-se hoje, ás 8 horas da noite, na.Soc-eilade de .Medicina <." Cirurgia, a-eon-íerencia do <ü-, lírancisco '1'ozzi, sobre aságuas Jc Kliidoya,

¦Xa sédc d.i Curso Propedêutico, cífe-
clumi-se sabbado a conferência literária dasenliorita Albertina dc .Moraes, que, comtiiieueia dc illngimgcm, dissertou sobre otiiciiia -_ "Cl amor ir.ateruo", sendu muitoapplaudida.

* * *
Devido ao mão tempo, não sc realizou,

a co <lo incz próximo passado, o concertoem; beneficio do Asylo Isabel.
U'.ssa festa de caridade ficou transferida

ASSOCIAÇÃO IlRASttffiÍRA DE' W
TUDANTUS — A Associação 'Brasileira
de Estudantes realiza hoje, 2 de maio, em
sua sede no salão da Academia de Com-
nitrcío. mais uma sessàu de 'assemblea geral,
ás 8 horas da noite.

è lísta sessãu, que terá grande concorrert-
cia, d assigna.ada com a posse dos novos ao.-
cios effectivos ultimamente eleitos, estudai-
les de diversas academias.

Alé.s de* outros assumptos a serem tratí-
dos na reunião de hoje, ha a accrescenf&
us eleições para os dois cargos vagos na dir
rectoria: secretario c procurador.¦ 'São os "seguintes os novos sócios cffccti-
vos d serem hoje empossados :

I.VIiguel Pae do Amaral Pimenta, Cariolaiiò
de Araujo Góes l?iIho. Juvenal -Maia, Jair
Tovar. Uario Terra llorges da Costa. Srf-
muel! Ptientcs, Américo Ribeiro de Aranj*"
.Mario dc Araujo Jorge e José Giffoui. (í'a-
culdade Livre de Direito).

t Gastão Saint «Martins e Luiz Francisco
Feljó! Bittencourt (Escola Poiytcchnica). 3.Mario Nobrega Dias (.F. de 'iledicina).

A entrada é franca. a:-
m. 1

A3SOCTA0AO DOS lEMPREdVDOS
DOS TELEGRAPHOS — Com a elefi
ção realizada sexta-feira, ficou, couslitur-
da pela forma seguinte, o conselho adinir
nislrativo, que dirigirá os destinos d»
Associação dos Empregados dos Telegra.
pflos durante o corrente anno:

Dr. Alberto Couto Fernandes, Gilberto
Soares Pinto, João A. Ü. Cotia Sobrinho,
Manoel Telles Rabcllo, David- Flofencio
L. Alasson, João dá Silva Pinto; Edi
gnrd Teixeira, Pedro Malhciros, Aíiredo
Pi de Faria; Heitor Guimarães, Cândido

[Mçndcs, Horacio A. Coelho da. Silvi). Et.'nesto 
Faro, Eugênio I?i Caldas, ütulbcr-

me de A. Neves, dr. Augusto DiogO' Tá'
vares, Joaquim F. da Costa, José BüFoiü"'seca Kamos, Eduardo Bastos, Joítí Ií',
Couto dè Oliveira, Juã;o Alves Martin^

Este conselho rcuuir*sc-á. no ajjwrt* de
maio próximo para eleição da dircijüoria,
que sairá destes vinte e um conselheiros.

CRK.MIO DOS MACHINISTAS D^MA'-
RINHA CIVII, — Eni asscmbléa ggernlextraordinária, rcuno-se hoje esta cpUçctiyi-
dade, para iratar de assumptos dc -alto* Íu-
mresse para a classe. ¦ - V*

A reunião cffcctua-sc na sédc socialjí rua
da Candelária 11. 69. **

* * *• -í
VIAJANTES ,f ¦

15stá nesta cidade o sr. Etulgcro itf. Cas-
tro, vice-presidente do conselho da-.Caixa
Kconomica de S". Paulo, !.•£" '.

1 lospcdaram-se nil Pensão Nogueirãj: I'i
Castro. Antônio 'Dantas, .lulio Vieira^'çry,
Josc Joaquim Duarte, José Ribeiro d(W San-
tos, Altiva Rodrigues, José Pariu, S João
11'crrcira Filho, lírnesto Casclli, líduardo
Rodia,. o. J.C3U3',de Carvalho. ^

*
Xo Hotel Globo, hospedaram-se houtem t

deputada -Mario Quintauillra, .Joaquim^' No-
KÍicira, João- B. da Rbcha,' ..Maurício Hitdgc,
Oandido.Pio dc Moura Moreira, Marcos Pio
dc 'Moreira, Arliudo Zaroni, José Vascon-
celliis Cru-, djitiz Gomes Pereira,, Joaquim
Alves Víllela; Francisco José Pereira dc

TURF
A-propósito' da nota- que- publicamos

ncAii secvão, estranhando a morosidade
ccqi.. que é feito o registro da venda
cie duplas no' Derby Club, fomos pro-
curados liontem á tarde pelos srs. Bor-
gerth e Américo Silva, o primeiro
superintendente da casa . de. apostas e
o segundo encarregado geral da venda
daouellas poules nò referido prado.

Os srs. Uorgerth e Américo- Silva
vieram 'explicar o que lia quanto ao ser-
viço da venda dc poules, sejam ellas
simples ou duplas, pondo-nos ao cor-
rente dc minúcias que não podíamos'conhecer, 

por isso que nunca nos per-imitimos- a liberdade de penetrar 110
recinto da casa de arostas, onde o in-
gresso, pensamos, não devia ser facul-
tado senão aos encarregados do serviço
e aos membros das directorias dos
respectivos prados.

A nossa noticia, parece, -não-' foi bem
interpretada. Não puzemos ein' duvida,
a lisura do procedimento dos enearre-
gados <Ia venda de poules. O que es-
tratiltamos c a demora 

"que 
se verifica

no serviço que deu causa á alludida
nota, demora qite continuamos a achar
prejudicial aos apostadores, pela- des-
orientação qtie delia resulta. Não nosimporta, saber quem é por ella respou-savel; 0 que .1103 cumpro fazer é re-clamar contra o facto, em beneficio do
grande prejudieado — o publico.

entretanto) .-attendendo á exposição
que nqs fizeram aquelles dois cavalhei-
ros, que nos-; mostraram os livros cm
qüe e annotiido todo- o movimento, do
jogo n'o üerby, devemos declarar lisa-li-entc_qiie qtmnlo ao caso da dupla 14do ultimo pareo da corrida de domingo
uma metade da razão está comnosco éa outra, metade com a parte contraria;
comnosco porque de facto, fechado- o
jogo, tal dupla não acctisava em publicouin aposlador siqiier; com a parte con-traria — os encarregados do serviço 
porque ella cumpre ordens da dire-ctona. A esta-,', portanto, ó quo cabe
o dever de impedir que, fechado o jogo
para p publico, não seja permittida avenda de poules a indivíduos privile-gtados, isto e, aquelles que podem pene-trar 110 recinto da casa de apostas.

ü, damos por encerrada a questão, cs-
gerando que d.'ora avante o serviço sejateito <Ze modo a qtte no espirito publico

'rar-sc-a entre nós ainda uns dois me-
zes, segtiindo depois para o Chile. ,

Os animaes da Coudelaria Brasil, de
ora avante, e sempre que for possível,
s*rão dirigidos pplo jockey Martin Mi-
ctiacls.

Não serão apresentados a dispu-
tar o "Grandp fecsiniò Initium", os ani-
mães Hcivctia c Abul.

Helvetia. não eslá em condições, e
Abul, acha-se em S. Paulo.

A^egua línergia, continua a apre-
senhir sensíveis melhoras do mal que
lia dias foi affectada".

A filha de Foxy Flyer, está sendo
cuidadosamente tratada por seu entrai-
neur.

—¦ Após a corrida de nnte-hontem, no
Derby-Club, o cavallo Mastroquet, apre-
sentou-se ligeiramente sentido.

Segundo averiguamos, o mal do filho
de Le Sainaritain. não têm importância
alguma.

Tem trabalhado em excellentcs
condições, ao lado do Mogy-Guassú, o
potro Hurrah I, um dos mais sérios con-
correntes 110 "Grande Prêmio Initium",
a st cffectuado amanhã, no Derby-
Club.

O cavallo Delphim, tèm trabalha-
do cm regularcs condições.

O potro Favorito, trabalhou hon-
tem na raia do Derby-Cltib, eu» boas
condições.

O pensionista da Coudelaria Brasil,
percorreu os 1.500 metros cm regular
tempo.

v #
CORRIDAS EM. PORTO ALEGRE

Porlo Alegre, 1 (A. A.) — Nas cor-
ridas, realizadas hontem, pela Protectq-
ra do Turf, venceram os seguintes ani-
mães: Tupinambá, Americano, Juansi-
to, Tupinambá, Distúrbio, Primogênito,
Sticre, Farrapo e Primogênito. O mo-
vimento da. casa de apostas foi o se-
guinte: £n;475?ooo.

# * *FOOTBALL
FLUMINENSE FOOTBALL CLUB

Para este jogo official da tabeliã, o capi-
tão do Fluminense Football Club pede o com*
párecimenta dos* jogadores abaixo escalados:

, i° t«rm — Mario .Mora'|.; S. Vidal, Fran-
c:sco Neto; Luiz Moraes. A. Calmon, Nel-
son Goulart; Iiartbo. Celso, Couto, J. Car-
los, Kruani.

='' tcam — Affonso Henrique; C. Moacyr,
\V. Cardoso; Hazilcu Dantas, Fábio Men-
ilbnça, ]'. Kcntish; Netto Rocscb, Raul, Da-
ptista, Calvert.

Reservas: todps os. jogadores do tercei-
ro c ' uiiárto I ítam.

na botija
Hontem, pela. madrugada, o commis-

sario Cosia, que eslava de seniço no:
2" districto policial, teve o telephone ai
tilihlar.

'Recebendo a comntunicaçãoí soube
que a fabrica de gaiolas' da rua da
feaude n. 90, tinha um novo "passari-
jiho", esquesilo para os donos, da casa,
digno de ser classificado pelos profis-
sionaes que sabem armar alçapões.

Para ,0 ponlo indicado seguiu a au-
toridade, encontrando uma das portas
dò estabelecimento acenas cerrada.

'Cuidadosamente foi feito o cerco,
para que a "ave" não pudesse fugir,
e o commissario rcsoltitainen:e entrou
ilo estabelecimento:

' Atras de uma armação, procurando
passar despercebido, eslava o conheci-
do ladrão Alcides Machado, mestiço,
de 25 annos de edade, ex-foguista da
armada.

No cofre da casa dè negocio foi en.
contrada uma "lin<a", iperfeilamente
collocada de modo a ser feita a aber-
tura por oude deveria escapar quanto
lá 'estivesse.

Levado para a delegacia, o audacioso
ladrão confessou ter procurado ameni-
zar as suas necessidades urgentes, por-
que a crise o estava fazendo passas as
maiores agmras.

Competentemciite autoado, foi reco-
lhido ao xadrez, escala para a Casa de
Detenção.

MUIS

Trinoz
* ToNif A ^mAtZMZW^m^
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lisura delle.
*

(Ihtí I (!cí?nl ":1 Premlfíre'"'¦• b.ssc especlaculo será

i|MÍniiiic |ri1

Andrade, Antônio' da Fonseca Silva c Ma-
llieiiti Lajíntca. .- !t

* * *
.MISSAS

Por alma do respeitável cavalheiro sr. Ks-
tevão Nascimento de Assiuupçáo, foi hon-
tem edebiada,, na. egroja ^da S, Fraucisco. dc
Paula, 11 uiissa dc 7" dia, mándada; rezar por
sua familia.

Ao aclo religioso compareceram muitas
fctssoas das relações da. familia euiutada,

' : 
, -iCelebra-se boje, ás 9 horas, na igreja

do Santíssimo Sacramento, a missa de tri-
iccslnio dia do passamento de d. -Mariauna
¦Coiicci^ão Freitas.

AS SscSf DB H0NTEM-
Ainda hontem não íoi completado o

programma para a corrida de domingo
próximo no hippodromo Fluminense.

us ipareos complementares estão rc-abertos nas mesmas, condições, até hoje,as 4 i|2 horas.
As inscripções para a. corrida extra-ordinária, serão encerradas depois deamanha, a hora do costume.

«
GRANDE PRÊMIO "INITIUM-

Os concorrentes a esta importante
prova;: Que será effectuada amanhã., nolierby-Cltib, terão as seguintes monta-
rias:

favorito 
— M; Michaels-

Flecha — Pablo Zabala.*
üelphim — Marcellino.
Arauto —>E. Rodrigues.
¦HurrahI — D. Ferreira. •

Abul e Helvetia, não serão aptesen-tados,
*

VARIAS NOTAS
Antevhonlera, .no 

' 
Derby-Club, após a.'disputa, do pareo "Cósmos'f, 

o sr. To-íbias Maehado dispensou os serviços do
joecey Luiz Arayn, que ha dois annos,
vinha prestando seus serviços profissio-naes a Coudelaria- Brasil.

A causa que motivou a dispensa, não
a sabemos, mus. claro eslá — se relacio-
"a„co!" .0 carreira produzida pelo ca-vallo Pajonal, uo alludido. pareo.Araya. não mais exercerá sua pro-fissão nesta capital, entretanto, demo-

Recebemos um Hivrinlio curioso, que bre-
vemente nppareccrá a lume, c que se deve
i ponna. hiinioristica do Poeta, da Pavclla,
pseudbnymo, evidentemente, de um vate que
sabe do seu officio. Conttm cincoenta so-
netos primorosos coin palpites para a joga-tina.-Abundam nelles a graça c (l malicia;.
e não raro resaítam notas -lyricas enibru*
Unidas em ironia. Todos1 esses- sonetos ori»
ginaes reconlinendain-se pela fôrma impecca-
vcl c estão destinados a, wm ¦suecesso dc
livraria. •

'rratiscrcvciiios tun oo acaso:

Um fcnri-o; um gaio ordinário,
IE um peru' dc bom oriterio'Matutaram muito a serio•Num congresso literário.

¦Para um sitio solitário,
Mesmo ao pé dc um cemitério,
Convidaram eom1 iinysterío
'Um iiijo, tím cio salafrário,

IE um grande porco -simplório.
—-, "llluio. auditório!
(Disse o urso, dando um urro),

Para nosso presidente
Só o maisi intelligente..."

113 ficou teleito o burro.'mmmrm>m-m*

GRANADO 4 C. —
— n — m

1 ae março, 14.

TUDO DE VALOR RELATIVO

Os larápios assaltaram a residência
do sr. Antônio Albcrtino Pires, conhe.
«ido architecto, á rua Chefe de Divisão
Salgado, 193, roubando dali tun cofre
de ferro esmaltado, contendo moedas
antigas e papeis de importância para o
roubado, sendo, pois, todo o furto dè
valor absolutamente relativo .

A-, policia do 13o districto tomou co-
nhecime-iito do facto, dando as precisas-
providencias para u captura dos Iara-
pios.

FURTADO, SEM SABER POR

QUEM

De sua. residência, á rua Visconde ds
Itauna 579, roubaram a d. Maria da
Luz Abreu, unia bolsa de malha de pra-
ta, contendo oo$ooo em moeda papel,
um annel de ouro com uma esmeralda,
outro com dois brilhantes, e uma mar-
quise com brilhantes e rubis.

A victima levou sua queixa á policia
do 9" districto, accrescentando, porem,
ao ser interrogada sobre. tal. assumpto,
não desconfiar de ninguém.

A policia abriu o clássico inquérito.
e

NUMA QUEDA; QUEBROU OS

DOIS BRAÇOS
•Ao descer a escada da casa da rua

dos Inválidos 96, o nacional Adelino
José dc Oliveira, de 44 annos, pintor, e
morador á rua Parahyba 71, perdeu o
pé, sendo victima de unia queda de quelhe resultou fracturai- ambos os'braços.

A policia do 12" districto tomou co-
nhecimento do facto e deu ao ferido
os soecorros dã Assistência, que o reco-
llieu á Santa Casa.

FUNDAÇÃO RE TOM. ESCOLA

APPROXIMAÇOES
26431 e 26433

414500 o Ilib02
163700 o 163702

ÒIÍZENAS
26431 q 26410

1)4501 a 11451(1.
163701 ai 163710

CENTENAS
26401 a 26500

U4S01 a 111600
163701 a 163800

Todos os números terminados em32têm2gü00.
Todos os números terminados em2 têm 1Í00J exceptuando-se os termi-

nados em 32.
O fiial do gorerno, Manoel Çosnie Pinta
O direelor-prcsidente, Alberto Saraiva dt-Fonseca.
O director-assis'ente, dr. .4»ifoiiio

Olyntho dos Santos Pires, vlce-presi.
dente.

200.;riiiii
lOOsnog

OOjúi/l

003001.
4OS00ii
SQjJOOO

20$ífii
10SOUO
ü$00ü

LOTKRIA
DO

ESTADO 00 RIO GRANDE 00 SOI
Aüctorlsmlft por contrneto de

C de setembro de 1912
Extracçüo de 29 de abril lillo

PRÊMIOS DE. .10:0003' A 1:0005000

OPERARIA EM TUCUMAN
Buenos Aires, í — (A. A.) — O

Jookey-Club, desta capital, fez o dona-
tivo de ioo,ooo pesos á Sociedade de
Beneficência da cidade dc Tucuman,
para a fundação, cm terreno tambem
offerecido aquclla sociedade sportiva,
de uma escola ipara operários; que sc
denominará "Esoolm. 

J.ooUey-Club de
Buenos Aires'', em homenagem ao cen-
tenario de iSiõ.

JCOMMERÇIO
""** ...... ¦¦——'—— — . ,,. .'. — ,„

3tio,.i de maio'de idj5.
KÒSAS, DO'DIA.

'Hoje. ás 3 horas da tarde, deverá reali-
zar-se a asscmbléa <Ia Conipanliia Kèiidas c
luas bordadas "Dr. Proiitin".

Mobílias a prestações
ALFÂNDEGA

ações |»JBLJ
Dois punguisías são presos

na Ligiit
..,.,„. ° sr' Alberto Pitanga, tem constan-

uo theatro S. José, ü 
'(.'riiic;i()"'originaí'(Íu 

dr.' I 'emente negócios a liquidar na Light,
Raul Pederneiras c Luiz Peixoto. I l'°is c despachante da Prefeitura.

O Gaihlio é uma peça de costiimcs rio- ' liontein, á larde, ali foi i-llc effectnargrani enses, pm ires aetos, c foi escripta com I um pnganienio, ús a horas da tarde an-

A nc.a está sendo oL.iada c monlad, ""earteira a quantia de S5fooo.
cuidadosamente, uiicr uns sccnarios, quer no! ,Ao a;ipioxiin;irsc, porfean, do "gui-

.... beneficia docorpo coral daquelle tlieatro, c só esse mo-
tivo e razão bastante para que o publicoencha literalmente o'vasto tlieatro, levando
aos modestos operários o seu valioso con-curso.

Dentro de oito on dez diafl.aubiriia.se

guarda-roupa, quer nos adereços.' 
' " 

j 
chet" em que devia effectnar os paga-

ü: mentos, sentiu nus estranhos encon-
 .... ,. ° .nro/psor Viceiilc Avellar acaba de dar . trões, aboloando por isso com cuidadoir.edia desempenhada por ülles Hall e Ku-1 I1 """"ciila.lc uma comedia cm i prólogo, s- o palc-uu, pois não faltam no edificio

bert IUon.nl. Lá para os lados da rua da1 T- For^aíZ mierra'"'^''^ 
""rtuh' 

\K »oAoro,s!l cmPrcsa- ' ™
Carioca uo cartaz do Ideal figuravam funis' ''•'• como diz o amor. um., homenagem &.I .•Pmenrds com us dísticos
«orno estes : Anil da Guarda, Cm grilo na! cdu,,ia Portugueza doiniciliada no Drasil.
•«te. Arte de Pagar dividas, uma das mais O vapor Somara, rtido dn Rio da Prata,aeiiciosas comédias da actualidade c o in-' traz-nos a grande companhia énuestre, gv-
tecrssanle "filma natural" Como se fabrica1 f;\™slif' perobatica, c cômica, dirigida por
•ma nvchina Re,nig,on. V claro que com! Ttro,ZVzwte--n grande attracçáo«an programma dessa ordem o Ideal apa-' IJascuba de Ia Muertc".
ohou enchentes sobre enchentes lal nual Tfnb\? % doiiindorcs capilão Puzina e
«contecMi nr, T,l„ „.,. ...., ' "".''"'" I con e .Marccllo ValycrJe apresentam ma-aconteceu ao íris que cxlubla, num so pro-1 gnificas collecçõcs dc feras.
grainma, duas fitss dc grande c recente I '''lra as matinres, serão organizados pro-

UrUií.in K|'Vm"as especiaes, cm (;uc tomarão parte¦""•¦"¦"•! todos os elevmt e lonvs da conipanliia.

To-

auccssso: Dotiter Votantes
ithelcs, empolganie drama cm quatro 'actos |* Nordisck-Fllm e a Rcsnrreicã,
Isioi, interpretada por ¦Ilctty
'Paris (pie leve Iodas
r''.las exhibiu em "primeira" o C.ntmouf-
Journal, ultimo numero e o Marcha Kupeiat
ie Ilalaille.

Kslara terminada a nossa agradável vi.
•ita aos cinemas que tiveram hontem uma
noile de triumplioa sobre triumphos. Vol-
lamas ã redacção jxira escrever esla notl-
cia. não sem nos lembrarmos
IPelropolis 110 cinema d:
ÍUcrtini, a encantadora I!,
«a Pcrota (fj
Wtanos!

dc
Nansen. O: O MEU BOI MORREU.

as stins sessões rc-1

dc que

Mas o "péga-boi" continua
a agir

NOS THEATROS

Pela turma dc agentes, fartamente
vulgarizada pela piito.rescn denomina-

.. |Çtio du "péga-Jioi". 
que não morreuempresa „tai;a,. como „ a.]el,rc boi da canção; apezarertim, rcapparecia du lhe faltar a chefia do tenente I.i-tinerna; Felizardos petropo- nioeiro, furam liontein presos vários

I "tutús" da complicada zuua do mo.rrodo Salgueiro, enlre elles os de nomes
Augusto Vicente, Domingos José, Ma-
noel Bomfim, Antenor Ustevam, Anto-
nio de Oliveira, Antônio Marques, Cy-
priano Barbosa, c EirclydeS dc Jesus,
este pronunciado por crime de morte,
praticado na zona do 17" districto.

Todos esses piratas vão ser proces-sados, afim de terem destino conve-
mente.

0 CARTAZ DO DIA

llenic
camj

AI'OI.1.0 — Palavra i'lianra contiuu'a<-:n maré dc felicidade.
O Apollo apanha todas as noites magni-íica eencorrenca. que não Sc cansa de ap.w.u.dir a graça da apparatosa revista, sua.le.Jnnibranic moiitafiem c a exccllafinado desempenho que lhe dáuhin Ruaa.
Nas duas sessões desia noite. repctc-=n«nula hoje o engraçada peca, que tudo faz«ivr (ao cedo nao s.iiri do carl.iz,

CAKLOS COHi;s''- Agrado,, Immensa-menlc ao selecto publico que hoiitcn accor-reu no, Carlos Comes a nova opereia —o
cavalheiro da /.mi. cuja
publico teve hontem,

A peça é interessantíssima, dc :un
imolada e engraçado, tendo a orniiçtosa muítea.
Jm\\f-~ 

• a iss.1 o magnífico trabalho mieapresenta Clara Weiss. Tina dei C'"-«na, G. de Salvi, Aunlo de C.tü « Fvappa, e 'iiãü se podv-rá negar 'que é' nni
«Ho espectaculo a representação d'0 cava-IJtéíro da Lm, que hoje te rcjiete.

PALACK-TIffiATRE - Mais um «o-
berbo especlaculo c o que hoje offerece aos
seus liabitnês a applaudida companhia Pai-
mjT.i Bastos.

Será cantada, «n Palacc-TIiçatrc, a cn
cmiaJora opereta — Rainha d:ts tosas, jus-tiimciiíc apreciada pelo tios^o publico.

ilí' uma recita a que não devem faltar
os apreciadores da boa -musica.

piimicias u nosso

ire lo
1 dc.

precioso

KAl.IA DAGUA_

11 Campo Gfiimlo rcclunin11a mais dc dez dias que os morado;
res dc Campo Grande estão passando
pelo sirppliciu da sede. pois que a Rc-
pari K-ão das Obras Publicas não lhes
fornece nem uma gotta do
liquido". , .

Nâo precisamos salientar os inconve-
mentes uue decorrem dessa irregular!-
dade.

Chamamos, pois, para o caso, a at-
(cação da autoridade competente, afim
de que cesse a situação afflictiva em
que sc encontram 05 moradores daquel-
Ia localidade.

Larga,
Cuida-

do com cs batedores de carteiras".
Aguardava o sr. Pitanga a sua vez,

quando, chamado c procurando a sua
earteira, uno mais a encontrou.

Deu ininiediatamente o alarme. Uma
senhora que sc encontrava próxima, lhe
disse então que duis indivíduos que
deile se- haviam acercado tinham saido
apressados.

Sem perda dc tempo, saiu o sr. Pi-
tanga cm perseguição dos dois desco-
nhcciilos, e, ao chegar á porta, vendo
passal-os, agarrou-se a um dellcs, di-
zenilo: "(ladrão, dá-me minha cartei-
ra", e mcttendo-lhe a mão no bolso do
paleiot. dali retirou a sua carteira com
OS l<5$!!00.

O oceorrido provocou ajuntamento,
apparecendo um agente de policia, a
qual prendeu cm flagrante os temíveis' 

pungiiistas", que foram levados ao 40districto, e ahi autoados.
..A1.',. Policia, declararam chamar-se
Virgílio Feltuicio, de nacionalidade ita-
liana e de ,10 annos de edade, e Datniãó"
Lasapaus, grego, dc 25 annos de edade.

Depois (le todas formalidades, foram
trancafiadi 110 xadrez.

ACTOS DO PREFEITO
Pelo prefeito foi pedido ao Conselho¦Municipal o credito dc. so:ooo?ooo,

para construcçao das novas carroças
para o transporte do lixo da cidade e,
bem assim, o dc ioo:ooo$ooo, para re-
forço da verba cveutual.

^MN»><Mi .——
AUXILIARES BE EKSEVO '

NA VILLA

I"MA FAM.IIXCIA

O juiz da 3» vara eivei decretou
hontem a fallencia de R. Rabcllo &Lomp., eslabelecidos á rua dc Pão I'.--dro 11. ;oj, a requerimento d

,
- S. JOSÉ* — -Vae nu ura promissora car-

retra, no i»Qp:i3ar thoatrlnbo <la praça Tira-danes, a burleta dc costumes paulistas —
uma festa na freguesia da O', orjiiul de

,V.".as 
"•"IPÇ' * Iaio felizardo.

Heio *eu ítiúo origúi^, reproduzindo sce- iBernardea

o dia ,

vinte mil réis.
Ü juiz marcou o prazo dc vinte d

para as declarações de credito
30 de maio .para a assemblea.

v.unio os fallidos houvessem abando
nado a casa du commercio, o 

"
meou syndico o dr. Alfredo Loureiro

Inauguração de uma
capella

Comnifiiiorando a data da descober-
Ia do llrasil e da festa da Invenção da
oanta Cruz, terá inaugurada solenne-
mente na Villa Proletária M. H a ca-
pelln de X. S. das Graças, na sala geu-tllmente cedida pelo sr. José Fernan-
des. zelador do Apostolado do Coração
de Jesus, c por sua esposa d. Flora
Fernandes, direetora das Filhas dc Ma-
nn de Deodoro.

li' o seguinte o programma das fes-
ias :

• — A'j S horas da luanliã chegará á
praça (Ia tstação da Villa a imagem deÍNossa Senhora das ttraças, levada procissio-naimente pelo povo de Deodoro, que a of-fertara ao povo catholico da Villa Prole-

'.Vita oceasiâo todos os catholicos da YII-1.1 deverão achar-se presentes 110 iocal in-aiçado, para receberem o rico presente, abella imagem da Santíssima Virgem, que.lies será apresentada pelos calhulicos deUeodoro e Kealengo, tomando cnião a pala-vra o sr. -Pinto Machado, r»ra agradecer emHome do povo do log.ir,
c D. — Dahi seguirá immediatamente asantíssima \ irgcm, em proci.-iyão. acompa-uliada por todo o povo, a tomar p.issc danova capella que lhe c consagrada, ceie-lirando-se ncíia oceasiâo uma missa festiva,acompanhada dc solennes caóticos e com com-::!'.: :;:i,";:; geral doá \ iceutútubt das inuãü dul-oraçao Jc Jesus, das Filhas de Maria c00 |wvo da freguezia do Realengo c Peo-doro, c moradores do logar.

A commissão pede o concurso de Iodosos catholicos. principalmente dos moradores«a,»»« 'Proletária, concorrendo assim paru1 tiorilhantar esta solonnídade oom a sua pre-
I «liça, e contribuindo com algum donativo

llliz no- l':",'>.,'.1 «Peltoi ou com alcuma prenda liarao leilão, que será feito as 4 l|a lioras 'ia
tarde, depois da Jadaúilia c:n homenagem
a Sa:l':5s:::ia Virgem,

Por ordem do director geral, devera
se apresentar na Direetoria Geral de
Higiene, afim d<< «c submettereni a
exame dc sanidade, os seguintes attxi-
liares de ensino: Maria Constância C.
Pinto, Irene Soter da Silveira, Virgínia
Campos, Lecticia de Castro Barros,
Inali de Araujo, Maria José O. Uhl,
Anua Rosa de Queiroz, Eslher Rezende,
Francisca do Monte Hannequim, Leo-
nor Ksteves, Bertha dc Mello e Silva,
Moacyr 'Moreira da Silva, Alzira Bran-
dão, Virgínia Brederodes P. dc 416110,
Maria Pestana de Aguiar, Vera Mar-
tha Ribeiro, 'Iracema Dutra Ferreira,
Carmen de Carvalho, Olga Luz, Zenilh
Magioli, Andréa .Midão de Carvalho,
Lincolnina Reis, Nair Saraiva Maga-
lhães, Rosa Carbino, Izaltinai Pires
Louzada, Irene Pinheiro, Nakahyra de
Miranda Dias, Jesuina Ornella de Cas-
tro, Julicta Pereira Esteves, Ernesto da
Cunha Schloback, Amélia de A. Cor-
rêa e Magnoüa de Castro Sócrates.

DIREOTOBJA DE 1XSTIIU-

Hoje, á. 1 hora da tarde, deverão reunir,
sc os credores das fallencias db M. C. lis-
pindola c -Adriano Lúcio Caetano da Silva,
umeo responsavs:l d», firma. Adriano Lu-
cio tí C.

Na (Estrada de .Ferro Central do llrasil
termina hoje, ao meio dia, o prazo para o
recebimento de propostas para o forneci-
nient de truclís c engates.

ASSEMBLÉAS CONVOCADAS
Companhia Força c Luz dc Painiyra, dia 5,a 1 hora.
llanco do Brasil, dia 6, á 1 hora.
Fallencia dc Francisco líamos & C, dia

O, á 1 j|2 hora.
Companhia Industrial Sul Mineira, dia

10. ao meio-dia. *
. Companhia Ucudas c Tiras Bordadas "Dr.

Trontin", dia n, ús 3 horas.
Companhia Administração Garantida, dia15. no meio-dia.
Sociedade Anonyma Fabrica Ilurliniann,

dia 15. a 1 hora.
'Comiianliia Industrial Santo Ignacio, dia

.15,, á 1 hora.
Cooperativa '.Militar do llrasil, dia 15, ás

5 horas."A Sul 'America!', dia 15. ás 2 horas.

Cooperativa Sul-Minclra, .;a rezes; Coopc-
rativa Oéste de Miiws, 10 rezes; J. Pimenta
de Abreu, 27 rezes; Oliveira Irmão & C,
9,1 rezes, 16 porcos e 5 vitellas; Basilio Ta-
vares, :o porcos e 6 vitellas; Castro & C,16 rezes.; Cooperativa dos Hetalhistas, ai
rezes; Portinho & C; 17 rezes; Fernandes
& Marcondes,, 8 porcos; Augusto da Moita,
26 carneiros 2 vitellas; Luiz Barbosa, 48rezos. e F. P. Oliveira & C, 12 rezes.

Foram rejeitados: 0 rezes e 1 porco.Foram vendidos cm Santa Cruz, 382I4rezes.
IS111 S. Diogo vendcrain-sc: 539 2I4 rezes

cera 128.597 hilos; 63 porcos, com 5.054hilos; 28 carneiros, com 534 kilos, e 34 vi
tollas, com 2.668 kilos.

Vigoraram os seguintes preços :
Kezes  $470 a $500'Porcos  1Ç250 a 1J350
Carneiros i$8uo
Vitellos  $Coo a Ç800

ISEXDAS PUBLICAS
(AlCEAÍÍDÈGA DO RIO D1C JANEIRO
Renda arrecadada hontem:

Em ouro .•¦...,,
líni paj)t;l , ,

32i836?730
56i529?028

Total
Cm egual perido dc 1915,

Differcnça a maior cm 1913.

89I365$758
127:0255.555

37'-6S9$797

dia

Q(UO 1'UULICA

Pelo dr. Azevedo Sodré foram feitas
as seguintes designações:

Florado Gonçalves Maia, para a 1*
feminina do 16" districto; Dulce Gon-
çalvcs da Cosia, ,para a 2* mixta do
5"; Emilia Bahia, para a 4a mixta do
S"; 'Helena Pereira de Souza, para a
3a feminina do 5"; Orininda do Ama-
ral Savaget, para a 2* mixta do 12".

Foi nomeado docente de chiniica da
F.scola Normal, o dr. Pedro A, Pinto.
Foi declarado sem effeito o acto de
2- de abril, que designava d. Isabel
Pinto do Amaral, para o logar de sub-
stiluta de adjunta licenciada.

'Requerimento despachado:
Olga Martins Jovino Marques — In-

deferido.

Nicoiáo 1

MALA DE RliSPOSTAS

Duas teimosas: — O dr. Gasião da
Cunha, embaixador do Brasil eni Por-
ttigal. é casado c tem duas filhas.

nl » i»>i»

OS LADRÕES Xo SUBÚRBIO

São apanhados dois dos
mais astuciosos

Manoel Ferreira de Lima, c Pedro
Manoel, 011 Manoel de Paiva, são dois
ladrões conhecidisaiiuos na zona do 23"
districto.

Esses indivíduos tinham estabelecido
um serviço de visita ás casas alheias ás.
dez horas, sem licença dos respectivos
proprietários, e nessas visitas faziam"liiupcsa" do que era possível apanhar.

Focam presos por denuncia chegada
a policia, e confessaram as suas quali-
dades de amigos do alheio.

Utilizavam-se, para a execução de.
seus planos, do "pivettc" Elisiario da
Silva, prelo, de y annos e filho de Pe-
tiro Manoel.

_ 'Esse prontcticdor garoto saiu á noi-
tinha a pedir comida, emprego c abrigo
para passar a noite. Acolhido, abriu alia
noite as portas da casa aos dois nic-
liantes, que estavam a trabalhar com
segurança.

lEsses indivíduos vão ser processados.

KEUMÃO DE CREDORES
Fallencia de Nuno Castellões & C,

4, á 1 hora.
Fallencia dc M. R. Magalhães, dia 4, á

1 hora.
Fallencia dc Silva Nunes s C, dia 5, á 1

hera.
Fallencia de Fausto José Pacheco, dia 0 á 1

hora.
Fallencia dc J. Caetano de Oliveira, dia

8, ;i 1 hora.
Fallencia de L. Soares Figueiras, dia 11 á 1

hora. t
Sociedade Anonyma "Casa Colombo", dia

30, á 1 iliora.

CONCORRÊNCIAS
AX.NUNCIADAS

Direetoria Geral dc Obras e Viação da
Prefeitura, para a coustrucção de uma mu-
ralha 11a ladeira da Real Grandeza, sobre
o tuniicl velho, lado de Ilotafogo, dia 4,as 2 horas,

Direetoria Geral dc Obras c Viação da
Prefeitura, para a construcçao dc uma 11111-
rolha c, passeios ao longo da mesma, na
rua Josc de Alencar, dia 5, ás 2 horas.

listrada de Ferro Central do llrasil, parao fornecimento de sobresalcutes diversos
para carros, dia 5, ao meio dia.

Repartição dc Agnas c Obras Publicas,
para o fornecimento ds 500 toneladas (de1.000 Kilograminas), dc tubos dc ferro fim-
d do c 45 registros de corrediça dc ferro
fundido, para canalização dc agua, dia 8,
ao tneio <lia.

Na listrada de Ferro Central do Brasil,
para o foriiecniienlo dc machinas diversas,
<na i.í. ao meio dia.

Direetoria Geral dc Obras e Viação da
Prefeitura, para illuminação electrica, publi-ca e particular da ilha dc Paquetá, dia 23,
a. 1 hora.

PINTO, LOPES & C.
Rua Floriano Peixoto, 17.4  Pres-

tam as melhores contas de café.

A Agencia geral das Cooperativas Agri-colas do F.slados de Minas communica as
seguintes

COTAÇÕES Di: CAFÉ' TOR 15 KILOS:

Typo
f

Cafés do Sul e Cafés de outrasOeste dc Minas I procedências
Cointn. I Côr | Coram. | Côr

1215562 .1 i.-$664 i2$5C-- a I2$664
U|255 a I2$4S9 I2$255 a 12$459
11S847 a 11SS47 1.15847 a 11SS47
n$439 a 115-45 UÍ543Q a IIS74S

_i.i»°-9 a n$333. |, ti$02g a uJcjt

MANIFESTO DE IMPORTAÇÃO
Pelo vapor inglez "Descado", dc Livcr-

Iiool e escalas — Carga recebida: 15 cai-
xas de presuntos, a Lcbrão; 10 ditas, a
C. Mourão; 8 ditas, a '11. Daniel; 8- ditas,
a C. Gomes; 15 ditas, a Coelho N.; 10
ditas, a J. A. Kodrigucs; 15 ditas,, a C.
Rocha; io ditas, a G. Gymposj io ditas,
a M, Lazari; 10 ditas, a Angclino; 10 di-
tas, a José P. 'Fonseca; 10 ditas, a G.
Corrêa; 10 caixas dc molho, u T. Bor-
Igcs; 15 ditas, a Coelho N.; ,2 caixas
de bacon, ao mesmo; 3 ditas, a D. Coe-
Uio; 30 caixas de fava de aveia, a 1\
Guar; 20 ditas, o G. Almeida; 20 caixas
dc saes, a P. Monteiro; 15 ditas,, u' LopesFreire; 8 latas de soda, á C. B. Indus-
trial; 29 dilas. á C. P. I. Brasil; 30 bar-
ricas dc alvaiade, a G. Araujo; 5 barricas
do mercadorias, a V. Allard; 25 barricas
de alvaiade. ao mesmo; 2 barricas do ba-
con, o P. S. Nicolson; 11 caixas de pro-visões, a J. F. Santos; 16 ditas, a G.
Corrêa«

Pelo vapor italiano ".Savoia", dc Buenos
Aires — Carga recebida: 264 cestos dcírutas, a Dolianiti.

Pela li. F. Central do Brasil Alfredo'.\lflia — Carga recebida : 4 caixas de quei-jos, a G. Lopes; 5 ditas, a U.. Scnna; 6
ditas, a Lebrão; 2 ditas, a Couto; 4 di-ta3, a P. Almeida; 4 ditas, ao mesmo;

3(Iilas, a A. Pinto; 4 ditas, o S. L. Ri-
beiro; 2 ditas, a 1', Moreira; 5 ditas, a
S. iMiittos; 1 dita, a P. Almeida; 2 dilas,
a F. Moreira; 4 ditas, a P. Almeida.

Pela E. de F. Thcrczopolis — Carga rc-
cebida: a saccoa de batatas, a S. Moreira;
18 ditas, á ordem; 23 ditos, ã ordem;•20 ditos, á ordem; 20 ditos, á ordem; 14
caixas da batatas, a Ií'. Grijó; 14 ditas, a'H. lUma; 1 dita, á ordem; 9 suecos 

'dc
feijão, á ordem; i caixa de inarincllada, a
A. Freire; 5 saccos de feijão, a E. Car-
valho; 5 ditos, a C. Duarte; 5 ditos, a
<-'. Itihciro; 10 ditos, a C. P. Silva; 7taccos dc farinha, a T. Borges; 5 ditos a
OI. .1. V.; 8 ditos, a E. Grijó; 3 ditos,
a Barros Silva; 6 ditos, a Sequeira; 6 di-
toa a G. Ribeiro; 4 ditos, a 'Lebrão; 11
saccos de batatas, a A. Santos; 25 caixas
dc batala;, a Corrêa Ribeiro; 31 saccos dc
batatas; o S. Queiroz; 6 caixas dc ha-
talas, a C. Costa; 10 saccos dc batatas áordem; 10 ditos, a M. Silva; iS ditos,

a II. Lima; 14 saccos de farinha, a B.
irmão; 2 saccos de feijão, a C. Costa;¦5 ditos, a II. Lima; 11 dilos, a II. Lima;¦I caixas (de 

¦' frutas, a Lebrão.Pela 15. F. Lcopoldinn. Carga recebida:
miihoi 28 saccos, a Leg Veiga & C; 34, aBorges & C; 13, a M, Capelli; 53, a
S-. Veiga;, 215, a Z. Ramos; 20, a 

'M'."Za-
iiuth- St C,; 10, a Queiroz Moreira; 40, áordem; 10, a Queiroz; .-12, a Bcniardes So-
bnnho; 30, a M. Zaiuith; 20. a N Irmão;
7?' ?, C' ÇezcndCj 41, a L. Ribeiro; 40, aB. Alves St C: 20, á ordemj 67, a C. S.lilhos; 40, o. Queiroz Moreira; 30. a P.
Lopes; 50, a S. Cunha; 50, a C. Moreira;
20. a S. Cunha; 27, a Monerat; 22, á or-
dem; 30, a B. Alves S; C.J 30, n A. A.
facliinidth; 29. a P. Souta; 10, a Schmidth;
10, a f. Borges; 26, a S. J. Assak; 8, áordem; 18, a ordem; 16 n B. Moniz; 20,
r.o nicsmo: 20, a T. Borges; 6. a D. Garcia;
24 a S. Teixeira; 20, a John Moore; 28,
a ordem; 60, a B. Alves & C; 72, á ordem;
20, a C. Moreira; 20, a D. Garcia; 30, a
N. Lapolla; 29, a. C. Moreira; 19, a S.Cunha; Co. a M. Capella; 30, ao mesmo;
2 jacas de carnes, a Rocha & C; 2 ditTSS
idem, a C. Bastos; 2 ditos idem, a C. Ir-
mão; 2 ditos de toucinho, a II. D. Fortes; 20
Ir neis de álcool, a Ferreira líraga; 20 saccos
de farinha, á ordem; 2 ditos de feijão, idem;
171 volumes de cerveja, a M. Brito; 608
couros, á ordem; 5 volumes dc esteiras, n
Marques & G.J 2 encapados de fumo, a C.
Leal; 1I5 dc vinho, a Álvaro llrasil; 2
barris idem, a A. Pinto.
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1326 1422 1558 1610 1721
1838 1885 1963 2391 8209
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6264 0276 0282 0101 8070
8186 86081 S785 ni'00 «J40i
9789 10380 10120 10807 10982

11054 11102. 11178' 11431 12354
12858 13062 13577 13607 14037
14210 14Si8 14620 10612 15639
15762 15880 16234: 10243 10691
17532. 18150' 18254 18342 18853

Faltara 1699 ípromios de 25* quocontam da lista, gew.1.

Empresa de Loterias da Bahia
Resumo dos prcmios da !• ex-'

tracç&o do pl.mo'" n. 5.\, om horio-
flrio dè diversas instituiç-íias il»
educagüo e caridade realizada cilr
H de mato de líilOsob n nresiílon- ¦
ciadodr. Edgard. üoria, ílswl (lü
governo.
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MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Inglaterra e escs., "Amazon". . ,
Rio da Prata, "Byrou" .....
Rio du -Prata, "Samara". . . ? , .
Portos do norte, "Rio dc Janeiro". ,
Kio da Prata, "México"
Rio da Prata, "Indiana". . . . , <
Tortos do sul, "Assú". , ....
Portos do norte, "Venus"
Livcrpool c escs-., "Darro.". . . ¦ ..
Santos, "Mr. Gustafc Adolf". . .
Tortos do norte, "Maranhão", > ,
Portos do sul, "Mayrink". ....
Portos do norte, "Sirio"
Portos do Norte, "Bahia". ....
Calláo e escs., "México.". , , y t
líio da Prata, "Amazon" .,,.-.
Rio da Prata, "Descado". ..,',,,
llilbáo c escs., "P. de Satruslcqui".
(Amsterdam e escs., "Amstellaw1.". ,
Rio da Prata, "Vestris"
Inglaterra e escs., "Ortega". , . .
Norfolk e escs", "Toauary". , , ¦

VAPORES A SAIR
Rio do Prata, "Amazon", . . ,- -f ¦
Natal e escs., "Itapcma (12 hs.). ¦ t •
Rio da Prata, "Byron", . , t: \ x •
Rio da Prata. "Garonna". . , • ,
¦Portos do norte, "Júpiter". * , *
Jíordéos e escs., "Samara"
Portos do sul. "Itaperuna" . . , .
Aracaju' e ses., "Itapema". . , ¦
S. 1'idclis c escs., "Toixcirinha". • ¦
Porlos do sul, "llapacj'". . . , , •
Antonina e escs., "Arassuahy", * , v
Riu da Prata, "Darro"
Ceará c escs., "íris"
-Stockolmo c escs.. "H. Margarcta"¦Macáo c escs., "Pirangy"
Gcnova o escs., "Indiana". ....
Recife c «ses.. "Ilalinga"
Portos do Sul, "Itapura"
Macau e escs., "Assu*". , , .
Imbituba c escs., Mtaipava"i « . .
Natal e escs., "Itauba" ,
Portos do norte, "Muranhão". , . ,
¦Recife c escs., Vcnus"
Santos,, "Rio dc .laneiro"'Montcvidéo e escs., "Sirio". , , .
Inglaterra e escs.. "México"

12931
56731
49871

12901
56701
49801

DEZENAS
12940
.16740
49880

CENTENAS
13000 
56800, 
49900

5'.;o

7ti$0c0
nosüon
255000

101000
1OS0O0
10JOCO

3$0.0
3)000
2SO0O

Todos os números terminados em33 têm 2$000.
Todos osnumoros terminados ein3 tem l$üü0.
Os números premiados polns 2llnaos do primeiro prêmio não temdireito a torminaçau simples.
Os concessionários J.l'edreira&C.

Relação dos
(no trecho
raa da manhã

CÃES DO PORTO
dos vapores c embarcações quc se achavam atracados no Cáes do Portentregue a Compagnle du Port) a0 dia i de maio de i

EMBAR CAÇOES

AEMAZSJI I tXASSll I
I

NAÇÃO NOlIll

P. carvão.

ObservaçõesOs caies dc cúr são cs mais procurado,, jHoje, sendo feriado, o mercado conti.miou na mesma, contrariados os comprado- |res com a nlla. acham-se na espectativa, não i
cescnvolvcndo-se negócios.

SILVA TiLM-ClíICrOUtO & C.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 46.Lnicos que prestam boas contas dc caie.

CARNES VERDES- fcorain abatidos lem no Matadouro de |Santa Chuü para o con-nnio desta caiiiuil i
SM rezes, 64 porcos, cb carnraros c 14vitellas. '"

A matança íoi feita para os scguinles '
marcliarttej :

Cândido Eso. de Mello. 6o rezes e 4porcos; Durishc & C, lq rezes c 2 carnei- '
ros; Alexandre Vigorito Sobrinho, 4 porcos:A. Mendes & C, 83 rezes; Limo i Eilhos, i
M rezes. ^4 porcos e g vitellas; Praneiseo
\. f.oulart. 83 rezes, 8 pores c 13 vitellas:

;l
4
S

«-7
6-7

P..9
S|ag

Vapor..,
Barca...

Chatas..

Vapor..,
Chata?.,
Vapor..,

Chatas.
Chatas,

»1.
io IPontão.

IRebocai
10 Pontuo..
iu -Vapor..

1

ifi iVapo;.
17—í Vapor.

I •
iS [ChatasManá 1

.1 Americano .
. Xorucgucza

. I Naeionaes .

.1 1'ranccz . ,
Naeionaes .
Nacional .

Naeionaes.
Naeionaes.

Nacional

Nacional
Inglea . ,

íiueco,
Inglez

"Hawaüan*.,.
"Uris"

Diversas
"Çtarnnna'1....
Diversas"1,lidaria"

J 1'iversas
I Diversas

"Brasil"
•1 ''Urano"..;,

I "Esperança".
"Abades:,"...

OBSIIKVAÇÕM

'K-aiarpareta4;
'Uescatiu**

Vago.
Desc. carvão.
E»P. de maganez.

Çlc. do "Véncitiela"
»ngo.

Cie. do "I.ad.r.-io".
(Desc. ecu. da ta-
bella if.i

(Dese. geu. da ta-
.bella H.)

Lxp. de manganez,
* k. dc v. vaporeSi
Vago,

••I Cabotagem^
• • Cabologem.
.'. Rec. carne con-

selada.

" 
J.aso.

Gottas Virtuosas de ^.'¦'-- to bonz,Curam hcmorrhoidcs, males do uteroovanos. urinas e 5 nitonriá Cyslite.

AVISOS
CORREIO— Esta rcpartiçSo expediri maIas pólos seguintes paquetes:
Hoje:
Itanema, para Paranaguá e Antonina. racebendo impressos ate ás. 8 horas dn manhãcarlas para o interior até ás 8 1I2 ;J;.i coii

porte duplo alé ás 0.
Garonna, para San!,,:- . liio da Praia, re.cebendo impressos ale ás S horas da manhã,cartas para o interior alé ás 8 i|c, Idemcom porto duplo e para o exterior até ái
horas.

Byron, para Barbados e Nova York, rece
bendo impressos até ao meio-dia. carlas parao exlerior até á 1 da tarde e objectos pararegistrar alé ás 11 da manhã.

Amazon, para Santos e liio da Prata, re.
cebendo impressos até ás n lioras da manhã,
cartas para o interior até ás u i|_\ jdéuj
com porte duplo c para o exterior até an
meio-dia e objectos para registrar até ái
10 da manhã.

Amanha:
Samara, para Dakar, Lisboa c Bordcatix,

recebendo impressos até ao meio-dia, cariai
psra o exterior ate Ji t da tarde, c objecloa
para registrar até ás 11 da manhã.

Júpiter, para Victoria c portos do noyu,
recebendo impressos até ás S horas da iua-
nhã car lati para o interior ate ás 8i|_-,
irieni com porte duplo até ás o c objecto
para registrar ....te ar, u na i irtie ae lluj

MM If
i3hVÍJltlí LHasL

DEI.LIO MATTO"
MANICÜRE

Especialidades em pr; patos para
linhas.

Sete de Selembro 11. sS (2° andar).

Salve!2doMai«de!9i6 3

Ao romper da aurora co-
lhe mais uma rosa na sua
preciosa existência o dislin-
cio negociante dn nossa pra-
çu. Pur essa dntii compri-
menlãm-p um pequeno cru-

l podos seus tiumerosos-umi-
j gos. lí;«

imm*mgSt*Êtm*4l&~&+m*mmm. — . "¦- 

.1 Dc-
•I Vae- de b: I ÜKMICIDA M151UXO

O unico extirminader- dai fonuigaá

Merino 1 Maury, rua Ouvidor n. ,'ij<<

ÍÂÍ i
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_800_A NORMAL

O direito que as alumnas admitlidas
t__ exame vago de i° anno para admis-

¦ão ao 2° anno, e que lioje se aprcscn-
taram para freqüentar as aulas, direito
leste que lhes foi negado pelo director
«ia Escola, motivou lliri protcslo perante
o niesmo na respectiva secretaria, as-
sigilàdô por mais dc ioo alumnas e
tascado nas seguinte» razões:

a) Derairi-lhes na Prefeitura um re-
oiBe, cujo teor é: Rs. so$ooo — dc taxa
de. sua matricula conforme ytiía iíu &'i-
•«_. Normal!'.. .

b) A admissão dessas alumnas foi
ícila-por ura numero de ordem¦ posterior
ao da»- matriculadas em annos ante-
riores, isto é, a primeira das candidatas |
«leste anno tevo o seu numero a come- ,
çar de mil e-. tanto. I

c) A- letra. Cdb-art. 47 do lteg. da1'Escola 
(decreto n.- 9S5 de oulubro de

1914) diz que So malriciilarão os alu-
innos que, na segunda chamada; tiverem
sido reprovados eni uma só - matéria dò
anno, lendo sido approvailos cm* todas
ita outras,

d) Se as alumnas, candidatas ao 2"
'anno, uão eontinuaraiU' a prestar os
exames para os quaes se inscreveram:
Ifoi porque, depois dc feita a prova
¦escripta .ie arithinelica, o director os-!
Iiediii uni aviso á.secretaria proliilündo i
uo nlíinino inhabilitado em lal prova
continuai- a fazer as outras. i

ei li afinal, é disposição expressa ,1,-,
;irl. jo do Keg, citado, ser Incubada
a matricula no i" anno ao candidato
rpic tiver pago a llrxn de malricurii j
(j^òífuoo); além dos requisito, dei

ter permitlidor a. matricula-do 2° anno,
dependendo dè aritlmietlca, matéria em
cuja prova escripta, houve a reprovação
apavorante dc 200 ei tantas candidatas
entre as 300 inscriplas cr matriculadas.

E1 necessário salientar que* çstasalu-
munas reclamantes requereram, paga-
ram a laxa de matricula e foram admit-
lidas na vigência do Rcg; 985' já cj-
lado, não as podendo por isso attingir
a novíssima Reforma. (146 J)

__,. .-..~-*-**í-tOim-*ZX*i~^i~zjx**--- .... - —

A Salva 2-5-191
Ao.rómpor du. aurora de In'-,

:ocillio mais uma.flor no jardim de
' sua preciosa existência o Sr.

Joaquim Soares Vinagre
idignu.negociante nesta praça.
I Coinprimonta-o por tiio-felíz data
os amigos sinceros':

Aiiiamilo Moura liei-o, Uenjamin
.Miranda, 1,'ui- da Silva e lltiplinel
IfílUvello. lí»

aiado.
«ie eiláíU*, etc.

Dt-iutl; ilos
(jue, paliaram
.," ami o pnra
quer. in, coiuo
as aulas do 1
janinai.atia;

nesmo' Re-gi, isto é, ci-rtWlà".
ele.
motivos exposto.., essa.

1 taxa .li. malrieiihi .1.
serem adnitítiílas no _."
è dc direito, f.-c-.jUc..L...

w anno ei ti (fi.it. se r.clúui
visto o director não llie.

Oucm precisar tumar o oleo puro de
filiado de liacalháo, dove tomar a
• kiniilsfio de Scott". dc- Scott &
Hiiwiii.: leia-se-a seguinte declaração.

*• Eu aliaixo-assignado «leclaro que
, in minha clinica tenho obtidli os mc-
II'ares resultados cm'todos os casos em
,'iu- tenho lido necessidade ile empre-
•.-ar o excellente- preparado 

" linnilsão
. líõ Sc.11". que euniéiir Iodos os princi-

pios nutritivas* dõ oleo dc figado dc ba-'. 
calháo. Por ser verdade*affirmo c juro
s ,!j a íé do meu gráo.
lin. Peúro uos Santos Pf.kkira

; P.ahiá;" '

o
ccGr-LOBO"

SOCIEDADE MUTUA DE SEGUROS E PECÚLIOS

..-*¦.¦-.- .-¦ j 
-
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ANEMA E TUBERCULOSE
VENHO REGONSTtTÜINTE

SILVA ARAUJO
"A BARBACENENSE"

5-" PliCUUO PAGO NA' Sli'RlE A, 55*NA! 
SEIRIK _NA S1''IU-. B- 15 .9'

São- convidadoi todos: os-sócios Primeiros
Contribuintes da série de 10:000$, inseri-
pios nte 22 de novembro dè iy 14. dn íá*.
ric dc 20:000$. inscriptos até 16 de tle*
zembro dc 1914 c da série de* 50:000$*,
inscriptos até 16 de janeiro de 1916. a
mandar pagar; dentro do- prazo- de 30 dias,
li contar da presente data, 11a Sede ou
aos- -ianque ir os I.ocaes, as- quantias res*>c-
ciinimentc de sete, qual-ri-e, e- trinta mil
réis (7$_oo, ['4$óòo ei _.o$_ioo). quotas- de*
vidas pelos ...lleciincntos de nossos -'01.-.0-
cios, 1), Mimai da Natividade (íarrauii. oc
corrido cm Cachoeira, listado da Bahia;
1), Maria Messias de1 Oliveira, oceorrido
eu. __nib__li.-. Rsladü de «S. 'Paulo e- Dr;.
ttxni de Oliveira- I.ins de Vasconcellos,
oceorrido na Capital de S. Paulo.

.íarb-acena. IJ. dc abril dc 191*-. — A
Directoria.

ASSOCI-U-ÃO' BK-NHPUJKXXB UO.
OOIU'0 ÜE SUB*OEFIO-_E__ DA
ABM_I>A* í

Sédc -social: RUA CONSELHEIRO
SARAIVA 22

Ãssembléa geral ordinária. . 
'J

De ordem do sr. presidcnle convido
todos os sócios quites ti! sc reunirem i-_
em assenubléa geral ordinária, quarta-
feira, 3. de maio- de 11116, ás cinco ho-
ras da tarde, em in-inicira convocação.
e se a esta hora não houver numerei-
legal far-se-á a segunda convocação,
para ás 6 Horas- e. se ainda não- tiver i
numero far-se-á terceira convocação j
para, de accordo com os estatutos, fun-,
ccionar a ãssembléa còiíi qualquer uu-'
mero dc Bó_tò_ roítnido.s, ãs sete líoras.
Urdem dos trabalhos: Leitura dos re*
lalorios e eleição da coiuinissão fiscal..

Uio dc. Janeiro, 30 de abril «lt. ¦ 1916.
— Alfredo Tutores, V secretario.

VIAS .miNfiRMS
Syphiiis e ínolestins üe

seiihiiras

DR. CAETANO MINE
Formado pela Faculdade' de

Medicina de Nápoles e habilitado
por mulos da do Riò de Janeiro.Cura especial e rápida de es-

I trcTÍameutos urethraes (sem opera-
|_.âo), Ronorrhéas chronicas, cysti-

tes .hydroceles .tumores, impoten-
içia. Consultas das 9 ás n- t das-3
, ás 5.— Largo da- Carioca, 10, sob.
mmmjmmmmmmmmmmmmmm—mm—rw>j]

BANCO LOTERICO
it. Ko-snrio T4 o B. Ouvidor 70

_ "OPONTa"
' 

lao B. OUV1DO.B — 1_0
dão ti» ciisus «nu- a*füi'«;eeiii us

maiores viintiigcns ó mirim-
tiiiN uu' lllllllic».

AVISOSMARÍTIMOS
__B_____Bi_____í___ã___U

ASSLÜ.

_
- I 9r cura
;; Wjj ardor,

I Sj rante-.
j j ¦ um. só

¦ Q,' i*
i ; m

______________3___a_.

,iptir'Wh\(l-o..p(:: > Oir'íotor,.-i
,.. 6er>l aí S^un* e<,Miàa:>'V-' 

flO'ftittVf-. .-'•uri/l* ¦*"•*¦ . • "'
; 

- '-¦'. 
,;V  .

(em lóruia du* pilulas)
Omuispoderoso especifico para acura ila fsypliilis

dc todas as doenças resultantes da'impureza db
|iBiingue.O DEPLRA.TOL ó imrainentemutile superior nos
[seus eíTeitos a todas as injecções.

Garante-se a cura.
Tubo com 32 pilulas, 8 a 10 dias de tratamento, 5SfÒ0. pelo

{Correio-mais '«00 r.ls; li tubos, 27S000, pelo Correio mais lSOül).
DEPOSITO GERAL: Piiacmaeia Tavares

G3, Praça Tii'aíU»ules, 6í5 — Rio do Janeiro

MOENftikS

CANNA

- •í'5sí*i".-í ' ¦ ¦ "\

Í_^_^ÍS-S^__Í^^K.?^!^B^

,', • t'fiM&

' "'ÍI
Wk WÈÊÊKÊ :: iWwwmÈ
MSÊp> 1=^::"^=^--Irr::k--t:*-^

iuíaüivel em 3 dias. sem
usando "Gonorrhol". Ga*

ií a cura completa eom
{.«-SCO, Vidro, 3$ooo, pelo-

Correio 5?joo. Deposito geral:
Pharmacia Tavares, praça Tira-
dentes, fia — Rio de Janeiro.

PRAÇA'RAS. MARINHAS
E.S'T!-|*: OUVIDOI. E ROSÁRIO

Rfll; Casa Giilinarães

GLYCOLINA
FORMULA DE E. R. DE BRITTO

•j Approvada e premiada eom medalha dê
ouro nas exposições de hvgiinc

Kxceüeute preparado da antiga Pliar
macia Kaspail, empregado com sueces*
so nas empigens, eomiehóes, frieiras;
ctartlíros; acne, prtiinos, aspereza e
irritação da cutis. rugas, suores fétidos
e todas r.s i.u:l-_uius cpidennicas.

Deposito: Drogaria 1'ael.ceo, á
tlõs Andradas -15; 1" de Março 10
sembléa .m. Sele de Setembro*, Si
Fal.iica, Pharmacia ¦>¦'
Dr. Arislidi-s Lob.
mero 1.400, Villa.

LIMA DO NORTE
IWOL'[*'•'.!••

Itll) DK .i:\-M.Ii_1)

t

LINHA DO SUL
o PAQuirrii

29 fallecimento na s.rie de 10 contos
Tendi» fiillocido ein Aiiiiíii*i*iíiI:i «l«i Xiirtc, Mstmlo «Io S. 1'uulò,

«•in UO «lu Noveinlúio «li* 1!)..*«. ti iiíiss'» eoiinocüi Svn. I). M.AIM.V
.•VIlDliXOUH. insiu-liita nn .svi-ii- il:* SO coutos, sob iiiiiiii*i'o 75a.
coiiiiiiiiiiieiinios hos srs. min ii:iIí*-.:is «lesta séuiii «um so iicliuin nu
íifiilii ilu "(ililUlO'', ií 1*1111 UriiKiinyiiiiiu n. _7, o om iioiloi' «los nossos
biUKliieiros lociics. os rcsneellvos irrilms ili- 7.«)!O00. jmrn forniueíio
«Io uovo iifiulio, «iu- «levem sei* ivsm.tailos ili-ntni «le um inez, isto
«', utí '11 «Io Mulo pitixiiuu viiuloiico;. nos termos do «'srnbeleeiilo

nossos planos, upprovntlos n«'o (inverno liV-doi-n!.110*

Siiirá amanhã,
•fio correnie, as
Vieloria, Bahia,
Cabedellu, Natal,
Maranhão: Pará.

Ili

30 fallecimento na série de 10 contos
'remiu ftillooitlo cm (<iiui*i:liiittu<*tú, IMiiiin ile S. 1'niilii, em Üí>
Miliu «le íyiii. o nosso «unsoeio Hi:. DA.VIKI; 

"ir_RGl-*__i-_VO 
1)15

IH/lVlílltA, inserinto nn série ile t» eunlos, soli iiiuuero 3*1—n,
eiiiiiiiiiiiiieiimos nos .srs. mui milHas ilestu série 1.1111 se ucliuiii 11:1
scdll lin "(iliOHO", ú riuii l*mi_-.ii.-iv;rim 17, o om noder dos nossos
liauiliiiiros lbeiies. os re-tieelivn*- i-pe.ilios ile 78O0O. paru f«ii*iiiiu3Íí<»
«lo novo pecúlio, «me devem son r.-suntuilos ilentro do um me/., isto
«">, ntu ISJ. <le Miiio nroviiuo viniliiiirii, uos termos do estulieleeiilo
mis nossos iiliiiius. nptiroviitlos iic'ii Ciiiver.no, Keilernl,

dos.
náos.

<;i.ar:a-lc!ra, .;
12 horas, para
.Mneeió, Ki.eifc.
Ceará, Tulnya.
Siuiturcnií. Obi-

Píitintihs, Itaeoaiiara c Ma-

LINHA AMERICANA
ti ]'\nri;thRio fl_ Janeiro

sírio
1 Rua Sete de Setembro 121

Tslephona G. 2563
Aproveitem a Grande reducção.

;¦ Calçados em todo o
| Stock preços abaixo do custo

Santos Silia, íi
jatj, tcleplione

rua
As-
OU.
rua

Pilulas Purgat.yas e
ânti-biliosas de Brito

Sairá íixla-ftira, u do ii.rrcn-
u*. para SántQf-, Paranaguá, Anto-
nina, Hão Francisco, Itujnliy. 1*'1«>-
riunopoiis, Rio Grande e .Monte-
vi-léo.

LINHA DE SERGIPE
O PAQLICTlí

Approvadas e premiadas com meda-
.lha dc ouro. Curam: prisão dc \-entrc,

dores de cabeça, vômitos, doenças do
figado, rins c rheumatismo. Não pro-
itiizc.n eólicas. Preço, i?;oo.

¦ _¦._ ... , Deposiios: Drogaria Pacheco, rua dos
. DcpOSit-lV-O .1.18 ü-pei-CatUS' Andradas 13; i rua Sct. de Setembro

us Si e 99, 1" de Março 10 e Assem-
lilétt 34. Fabrica : Phariiiaeiá * Santos
Silva, niA Di*. Arislid''.-- Lobo 11. 229.
llelrplioue n. 1.400. villa. 3.038

mave» ..licitou dc
11. 17 ii M7 . . <i$000

»8 a :í3 . . -_.j-r.oo
aá a 41 . . OifOOO

GRANDE HOTEL
I, Al \ -

cavalheiros

Sairá i|iiinla.feira. 11 do cor-
Pinte, á« 16 horas, para CVtlio
t.rio, \'ie!r'ri;.. Caravellas, i*.
Areia. Uliéos. Bahia, Aracaju,
IVut-du, .Maceii". e Recife,

23 fallecimento na série de 2;0 contos
Tendo fulleeiilo cm Ciirilvliu, !.':-!min ilo fiiriiiui. em U"

líillMi «le 1015, 11 niisju. «oiisiui . sriü I). .li'í.l.V ltiri.VA IISPIIÜ-
'i!0 S.WTO, iiisrriptti un série (I-;;«contos, sob niiinero S<>, eoiu*
muníramos uos srs. niiitiinlislas ilestu série «me se 111I111111 nu s«'*«lc
«In "(UiOlSO", A run Urii|_uii.viimi 11. -1-7. o «'iu iio«l«-r «los nossos
liiiniiiiiiiros liienes, o.s respectivos recibos de lit.*jiOOO'.. ímru foriiiu-
«•ão do novo pecúlio, oue devem svu resiíntuilos ilentro de um nu*/.,
isto ó, até !51 de Muio iiro.vimo v inliiiin., nos termos do cstiiheleei-
ilo nos nossos pliuios, improvados pelo (inverno Feileml.

19 (allecimento na. série de 30 contos
Tendo fulleeiilo em Guii •:ilin*_iietii, lístiulo de S. 1'itillo: em

«le .Mnio de 1S15, «i nossa «unisoelii Sr. DA.VIKIi MAIICIOI.I.IM)
<)fiI'VI'!H'.\, iiiseriiit.o nu série ile 31) contos, sob numero 7ÍVÍ
muníramos nos srs. llIlilUlilli.-ias ilestu série «me so aeltilin nn
ilii. "(ll.OIU»", ií ruu lli-uitmi,
«liieiros loenes, os respeeti

üf».
I.__

i;.oin-
sedo

.mu ii. 17. o uni poder dos nosso-, biin-
reelliov. dl: UO.$000. pnra i'oiiniK*fii>

«lo novo peculio, «me ilevi".i sur resniitmios dentro ilo um mira
isto é. até '.lí «le Muio próximo vindouro, nos termos dn .".I ibelr
lido, nos nossos planos, npprovitilu.s pelo Governo Federal.

«io ile'--i.ii.-i.-o. SiO de .Vhiir de 1!»10.
(J- 3796 )• A DIUKCTOi.ílA.

Á PR-ip
'Ulll

M. du Còsdri Afc C.i. eoiiiniuiii-
u i-stii priu-a o ás doi exterior

ll.'N'.:. 1,0.1.:. CAV.
I>lí*-|1'('A(>

I loje sc-í-s;.- majfí':, di: rcifulaiiziujão
Mattos Selos, i.*.:., secr.:. (iò n-.p

.. a ...dos os sons _»ft____.o i.».i-1 * VI.V V líCOXOMIUV IK>
«os mie, na melIior_ luirniimia ri- 

(s.j,;cçao DE*. _A*RE*S'l!l*\iOS SO
con e.vlliicta a refendn liriiin em || • |,jj(
31 de niiirco P. l.í. ooiiflivinó
ieineão de conlrnto urrlilviido
.liintii- CoimueiTial nestn dntii.

Itio de Janeiro, 3-1 dc abril
KIK".

J. M. DA COSIA .. (

ai-
nu

dc

Aiíiisiinlio Duarte romiicu. l«'«-r*
nando Comes de Souza Hrinidfio i:
k-rancisro irerreiru dn Silva riulu.
«loino sócios solidários o ,Insé Ma-
riu du Gosto eomo voiiuiiuillliturio.
«joiliiilllliililliii n estu piillCIl «' ás do
evterioi- a n todos os seus ,'iiiii_rns
«¦ l'r.nue/,e.s «llie, u «*oiiliir «le 1"
«le abril eorreuti*. «'oiistitiiiram
o um mu ii firma em eoiu.niiiuiliiii
.-iiuples sob n riiiulo lie

A. It. POJU-RH -v* V.
para u eontiniia.fio do niesmo
i-iimo tle eoinmerclo no sen aiitluo
.'-lal..-l.'1'iiiicnl.. denominado

CASA. OUVIUOI.
.**. ruu dn Ouvidor li. 171. e l ru-
aun.vami n, Sfi, eomo simcessora.
«¦ cessiouiiidu «le .1. SI. du Cosia
»V* ('., fü/.oMilo seienle flliti n evtin-
«-t.il IIpiiiii íliiuiduu fcoilti o seu- im..*
.*ii.i, seüitiulo o balutiço fecbado
em !._ du mai*«;o p. p.

Aiínidlifitíoa, esperam merecer
«lns m*iis frei_ue7.es e nnilíios a cs-
(Ijiíii e |i*.*el'ereii'.*ia eom (llie sem-
llie distiil!_.llíl'iilii u rii'ii'11 imterloi",
para o nue emnrcaaião o nieüiot:
«le seus esfoif.os, peoeuiaiuid
assim uiiiiiliT ns irudienes ilo mi-
liun estabeleeiiueiitu.

(tio de .laneiro. ai «le abril dc
J«)l((, — A. D. l-OiMlMU* ._ C.

VliMílt.VVIIIj IK>l.\Ni»Alíl'. Oli
NOSSA) SIIMIOliA DA PIIMI.V
DK !"I..Y\(.,A

MESA CONJUNTA

3" convocação
De ordem do carissiiuo irmão jui/.

Cunvido ;. .orliis 03 irinfiiis que fazem
pariu dista Mesa c su rcuiiireni na
•'ui-r-utaria no dm. __• -ic niaio( á-> fi 'i*-
horas da larde afim de deliberar ue-
......ii.- urücnies j.'i iippriiviulo.-,
Mi -.. Ailminislraliva.

Riu dc Janeiro, 20 di- abi
- i) secretario, Joaquim da

jniw Uiiho,

PENHORES». —
Ti-íilo dc se proceder á venda cm

leilão, no dia io «iu proxiino mez dc
maio, dba penhores correspondentes] ás
cautelas ile ntimaros i u 7-93$, oiiiitti-
das em janeiro, favereiro e. março do
anno próximo passado (1913), bem. as-
-im .Ia.(uellas cujos eontra-rtos si* arliain
lüiicidos «e não renovados — |ircvine-se
aos srs: mutuários nue «levem resgatar
os respeeti vos penhores ate ás i; lio-
ras d., .lia <i do.citado mcz cio maio, ou
rfn ova rem os seus- ooutratus ;ilé ás me;:-

I 

Sairá no dia 23 _lo corrcule; ás
14 horas. para—Nova Varie, esou-
ian.tb na Bahia, Recite, Píirâ "- \

TSrLTcARIO€A:ldec.,.. m\i-! iIjíWsüu m

_ _* -*i CIIMlíU-Junl
i.ü.'. ;o3 * * ¦ *¦¦•¦***'*-*¦*• 

;S|

«." ül jj 21*2 i-JB-SBB
!_*____« _s-* *_ l.io-1—:. —.116 "",-'* S20_,

i c^^- -f^ "^__PS_r Hl'i-fi-0-h<--- ¦'
5á3? im 3.058 Pr*í>pagãii4a
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«lí- ! 

'37 % " 
;;» 

" 
Hio-i--:,~-r.f>. I- ~*

..._í • '% Ameneami i
' -$$#%**¦ MÊÊ§y ^*Hr r.io-1-r.-.iò. .1 isr

-Vi.P^raaífc* ___!_______5_s-;- — ¦- ¦

702-i 3M. S-7S

- LARGO" DA
Casa para famílias

tralaiuento. Optimos aposentos rica-
ãieute mobilados dc novo. Aecessores,
ventiladores e cozinha de 1" ordem.

End. Teletr. "Grandholel".

CAYÍ1URU,
Com este pútlcrõso

qun-í.uer fJJbssc, AVilni
eiiite. fubcrculosí, R;
ímnguc, _-leinoíJtÍ5<.(
ciira-se radica! meu ti:, t
Içinpo, 0 fircçò ilo utn

a, 1.1'uii'
carrot dc {
ltllluC117.il,

lil pouco
frasca es.

(.essa..,
Qucui

. imica

i no a.ciuicy dc c.!i;iU;'.ic.
i>oii custa al-cnai ---outi,
uá-j poderá d-.spemlt'í tã.
qu.intiíi i„ra su ver livre
atai -luc «dês preza do traz, a umis
ilas ¦ vezes, tuucâtas eojiac-queti-
ci.is ? Kste precioso preparado,alem tias virtudes menciona-la--., ú
um |)otlcro_iu tonie» rccatistituui-
te, ií n-to contém uarcotÍco_.j r.;-
ranic--!--.

Ençoiitrn-so _em qualíiucr
inaiiii, drotzuríft e nos de
—¦ Rttas Urii-_.uay.iiia oi,
Setembro Si, e Andradas >|

(R

píiar-
ríositos
7 rle

.; ,i .ir.
-¦-)

PAtAGETE FIALHO
AliiRaiu-se esplendidos aposentos a

Familias e Cavalheiros «le distincção,
nacionais ou esuani-eiios. no niagnifi-
en Palacete Fialho, á rua Fialho 11. au
(C.iitr-u.-Glorial. M 4031

VASSOURAS

CASA NATHAN
S. PAULO - PARIS -.

SANTOS - JUIZ DE
FORA (MINAS)

Vende-se por 4,:ohoSboo uma casa na
melhor ponto da cidade, construída em
lerrenò arburizailo. com duas frentes;
Iii formações na rua do Carmo, 63, nes-1
ia. (3080¦ J) .

Ptliili
ir-

tudo

APOSENTOS
Alugam-se, 1111 easa

jl^cllas para a rua c
moveis modernos. Riu
ti. .in;,' tcleplione, nn,

de fi.inili.i.
mobilados
Barão «le

.; Villa.
!¦ 36

eom
com
Uüá

G-í A fimifii Fiáind-
93

AO FERRO. NOVO
Compra e vende armações, balcões,

vitrines c utensílios para casa de nego-
eio 1: moveis para casa de familia.
Cirandes vantagens, na Praça du 'Repu-

; blica 23... (Si2,13)

Fazendas Norte de S. Paulo
Vendem se tres grandes. Uma eom

«;j Coo alrpicires e 500 cabeças de gado de
primeira qualidade e tudo mais neces-
sario a grande fazenda, muita malta, ai-
gum café. cereaes, animaes para crea-
çào, paslos 400 alqueires, Ioda cercada,
cie.

Outra", cafceira, com ai.| alipicires,
j.i aoc mil pés dc café quasi novos, 50^ mil

de . i|a annos, engenho para beneficiar
| café movido a vapor, motor 12 cavados;

po cabeças di* gado,. 500 alqueires du
i muito, ::o bestas de carga, distante M
j kÜoinctros de uma grande cidade do
j iN'onlo de São Paulo. Colhcila abtiiidan-
1 te calculada superior a 10 mil arrobas.
\ Tambem unia -gnuitló fazenda no üés-
j te, terras roxas superiores para café e
i cereaes, em malta virgem, ...._;_). nl.juet-

res dc terras, em Conceição do Monte
I Alegre, coin muita abundância, d.hguaj
! grande extcnsiib com rio Capivara, dis-
1 tante pôneis kilomclros da estação de

Caramuriu, uliimaniente aberta eslrada
Sorocabana, medida c demarcada judi*
eialnieiiii:.

Informaç.-..'* Cattete 222, Rio. Não se
acceiíam intermediários. (S-i.-io)

Mu. Oíppia
Cartomante brasileira. Iem um breve

com que Se consegue nulo que sc qui-
zer. Gliardh-sc segredo. Consultas ver-
hacs e por escripto; ua rua da Carioca
11. 1.1, sobrado. (J.|Si.|)

PINTURAS DE CABELLOS
Mme. Ribeiro narticii'armeiile tinge

cabellos com um preparado vegetal- in-
offeiisivo, de sua propriedade, á rua
Rodrigo Silva, ..ntiga -os Ourives 11. 10,

__-_,. ... «« '" andar, entre as ruas S. José e As-22 Rua Barbara de Alvarenga22 s-mué... ts. i..*.*
(ANTIGA I.KOVOI.iJlNA) '"  

'"'" ** ~
'.i'endo dc fazer loilãn cm 16 do |

! maio, ás ri'lr2 horns da nianlnl, do'
1-ioiiosospcnlioi'es vencidos,previnem

aos .Sra. n.iiiunrios que podoin vesga-
tar ou reformar as suas cautelas utí :
6. referida hora.

Esta casa não tum liliives

avioxida uio- mtaü.00;
— SOBR-ll-U —

eoniiUeuiiueiitó rcfoi-nimln ili»
iiõo tlb -M> sHins clcmiuicincuti- mo-liíludas pura fniiilllns o euviillii-iroí
d«i Imtiiiiii-iitii.

Cartomante'oriental ! .,"..£„ TííiíS; ,ÍSS S?S?Í_
Rua General Pedra n. 171, sobrado.! «'"-"*<* *'» .iniitiu* 1$_.00. Dlnrlns

eons.. _?. das 9 ás 5; .'iz com clareza .'-¦¦* *$< =* «' 6ÜÍO00. (-Í154 J)
que íe deseja. (.4117.1) 

DENTADURAS
Compram-se denladtiras velhas, para

o aprovéitamciito da platina existente
nus dentes artificiaes; na rua Uru-
giiayana, 3, sobrado; com o sr. Anlonio.

4r_i8 .'

GOLIGAS UTERINAS 
~

H' LITII. AS SIIXIIORAS I.EREM
l'in pharii:.u*i".:tico chegado do Norte

tem 11111 medicamento que cura as coli*
eas do utero, eyiín .. aborto, prepara o
iüerii para a concepção, cura as liemor
.rliagias c o corrimenlo branco. Tara
iiiinniiações, «lias úteis, das ia ás 15
da maiihãr, rua .Marechal ['lorinuo -'.li.

J ,-B.*-

60NORRHÉA -- IMPOTÊNCIA
1'or mais antigas e rvlelrles que se.

jam, euram-ie cerla e rapidamente poi
meio de pjantas medioiuaes, infalliveis
e inoffensiv.is. Porlalito, se o senhor
soffre de qualquer destas moléstia» é
porqne «tjiier, pois milhar_s dc pessons
se têm curado nor interntcdJó destes
incdicainonlos — l*I,ORA IÍRASI1. —
I.argo do Rosário 11. 3. lelephone. _*.(i)S,

MALAS
Arligo solido, elegante e-

simo, só na A Mala Chinesa.
vradio fii.

baratii-
Rua La-

Pr;ua, brilhantes, cautelas do Monte
dc Soccorro, compram-se; na praça Ti-
rádeutes 64, Casa Garcia.

VENDE-SE
Encarrega-se de compras e vendas «le

terrenos < prédios, mediante módica
comniissão. Rua Visconde dc Ilaborahy
11. 6. 1° andar. Tcleplione n. .|.jao.
Norte, com lleraelides Ornçllas de
Oliveira. 3'8o J

OURO OURO OURO
Compra-se qualquer quantidade rle

ouro velho, prata e platina, braça Ti-
radentes ri. Sj. (j.iljo S)

orle.

AUTOMÓVEL

CURA RADICAL
Da (.ONOlillHi-A ('HP.ONIO.Y ou

;, lUCCUXTK, em poucos dias, por p,ro-
] Òes50s modernos, sem dôr, garante-se o
i tratamento. Tratamenio «Ia syphiiis.
i App. O06 c 914. Vaccinas dc Wriglit.
I Assinibléa, ?4. das S ás li « ia ás 18.
SI.UVICO NUCTÜRXO. 8 fis 10—

— Dr. 1'cdro Magalhães. 237

LEILÃO DE PENHORES
I.-i. 10 do iiia.oilc 1916

A. CAHEN&C.

Veuve Louis Leíb & C. sucGessores

II de
Silva

IO!-.
tViii-

íilGA
A Director

devidamente
DjtHberaaivo,

DO OOMMERCIO
a ila Higa do Commcrcio,
autorizada pelo Conselho
convida os soeios desla

como os membro
praça que apoiara a

Ortigão-tltltoii l.i onar-
e em sessão plena ler-

tarde,
Um-

pre

instituição, bem
cnm.r-ercio dcsti
ohapa Uamalho
dns, a reunirem
ea-feira, 2 rle maio, a i Imr.i da
no salão nobre da Associação di
pregados no Gomincrcio, para lon
iihccimento rio programam
concurso valioso ao (riuinpho das id
e dos actos nelle comprchendidos.

N'a impossibilidade tle serem pessi
mime piociirados todos os membros
commcrcio e suiios da Liga, ficam
secretaria listas desde já á disposiç
para receber as assignaturas dos que
provam esta i..iciátiva.

Veneravel Ordem Terceira de
S, Francisco da Penitencia

Nu ii;i!_iii!(ii*iu dcsln Vuiict-nvi-l
Ordem i)ii_*uuir-so nu savta-rólru, tiilo çorrcntu' us peiisõus nus nossos
LV™'1»8, soecorridos, ni-liicipiniiilo
is 10 liorus uos iriiiiios anidundos
e nos sintplos ntó ús X'i horas.
tSii 

-1'" ,,*'""'il'"* - <lc muio de
,.-..."• 

— O irmiio s.vndieo, JOS..'
..OM/.ilAES OUIBIAIUIÍS.

OBNTBO Iii. COMMLKI.CIO* 1. IX.
..__l'bl*l!:AH 1)15 MA-HKRIABSI li,"* . _a -.*;_-.>_<.-_. trfff **,. +... ./^.iiviiívU'C>ÇaU

RUA DE S. PEDRO _6-Sessão da direcloria c conselho, hoje,
ís S horas da noite.

Rio. 2 dt- maio dc loifi. — Malh',\
U Figueiredo, secretario.

u:n uos íí-c-iltcrcs *',
; trata*sr c oitiras tnfor-
Ab.-I .le Andrade, rua Ro-

,*,6, 
"A Noivo". Uii."J'

AJS SESilOHAS E
SENHOKiTAS
A Casa

David Ferro
Chama a atten-

ção para as
* suas vitrines

UKltAM Hü.NII-.M
,,, r.-i'.-ii,,,s pi-nli".., a;.'••'..'. i" li" AniiffO  «132 Caiviello __S___f_.  ---- —

Moderno  883 TOUrO 1— .-^_t—mjasmmjmammtmWMS ¦
•i.as horas do .;" dia ulll ao auti.rior n*| \\  l','Ü Brso fl» {_]DI fft ETS.EB£% _. B

. .laia de liiiã.'. 
' 

«,".,..,.„,«_ Cíirn.l.O '<<** ***•"•**"••****í"**f S'
í- Rio de laneiro. _- (k* al.ril de rg.tft I tealttía.tQ  l'.V„, , 

1 „ . -
I • Ü gerente, ilh Horacio Ribeiro da -_ ineinii  aUl líeStlltaCiO tlü ItOlItClir. 

|. .. (II _íb) |,

\j:%^B'\^^^ \- I4À\ niogjgg^ 1*4'" OOíi G^AB^PES VANTAGENS
í-s;,a officina dc carpintaria e marcenn- ' 

U-HíiQflTlQ âi 1 f l*MMmjmjwu*»mmwi,im,um.mm ¦¦¦¦ij

j.ria.sita á rua Vi.eund,*. «I« ltaum. SS. Mj (( S l -11 
~ 

V, 
"•'¦|""V""  ~~ í 

_-*-_*?'*a Torci & C. e. convidam a quem se. ***** ¦*»«¦•""*» £ 
ni«i. I nr\a _m%,

!julgar: credor a vir uo prazo de oilo 
A_-\-7 ^«-IM-UcHlü «»__#

dias-, afim dc fer embolsado de seus A U'/_ni i'ila'i - 7Í37

b;S.sííiml 0: ""'^ tó" f"ur;"l° 
; Ã Kfml Uü I njbr:, ^,,. i^iua, «ic „,ic. -^jc ""Flummei.se Barl)8Íro 

6 GMMt) 
'

|{":x-:' ,a%_-.^_.;AJ,WA',>E ^ nill í vv 5864 ; lcvr^,n!
Hoje, sr-s.:. iiiinf, :. um-.:, peco ÍJ. l'JO inações tom

|i:o.iii.am_iim-vit(i (lns Ur. :. du .jiiadrov.  " drign Silva
Sei.rr.it:.! du, José Sourcs Loureiro l:i-\-~ * e/y, 

__ _^ __ __ ^,_1 __ ,'  --¦/.«.. i.,;_.___ __j._-._i?.; —~—^ Ugíeraiwa

Ord.:. — T. Daemon. tu/j II Ir^^&tiit^-S^sB^^l^^rfír-r^i'! 
r\a S 

V, i.| LK»Iã-_!__M?-iPMl^'M-^ _Fí!*-9«aaaitÊ_. f_\\líLÍN.:. MM.:. <--\l».:. IIICNIÍl- I íj^^^_^^feíC/^P^S^_Si ,o Í^V

ereiS:.*ií/iis(i. (íí 33) |^l!Í^lPiS_^l!S^ÍÍ^l!|ffifâ A _f^- __*u*S_n _• "*_.1 \**T

Capitió líduardo", na listra-.; v$&£&^" - ¦-""- llujo 
tis ís-liorns í 

" ~ 
Z 

~ ~7 ~~ 
, .1.0^eiilt^pavá'^-'-'. ..P^U7^r^r ,íio-|-r,-;"6- ; ____ Pensão so a família ei¦:z\ I-AMERICANA'- Seôu,,a:nea -«m™ d

em A*7«''í '

.. assi- lUo-l-5-aiO. H 22S .
públicos •! Hio—1 -..-01bi'""1'"- A FelSz !—_*-¦_<_¦-. JllIJS PfiPIS rrí 1*7: MSiH.mfflw.isi.BW

;ip.^''-..»--.--4í:9 __m LA_A ml i Dfl8i-ej.i
IKMA-O -' ,c6, RUA DO OUVIDOR, 106 [¦*§ms credores ÍI H «_»«••¦ i Filial á praça 11 de Junho n. 51 — Rio a

.« <- abaixo _f_ bCUÍ.- rle Janeiro I jü...interessa- r\<SO COMMISSOES E DESCONTOS |g

Vi\;Í\ nin_r_r£°8~ s ,os ! Bilhetes de Loterias lg
11 de receberem as _„ ', 

'.. 
.... 1 Aviso- — Of prcmio* ',,-., pagos nc Õ

i_______i______*____D----^ tnciiiio dia .li ex.ineçií.. |fMBÍ.-'lí_I_^'JL^ttÉl nininrnTII ftlil Fernandes _ e -¦ -—tVían"iro> ! MAKIll III ân ""'•"'' ~ oiiío
rAUllU-UUnllM uo MONOPÓLIO i^S_7jSÍ";d!S,
ii .j á rua 7 dc Setembro n. uc, entre Branco 11..4=

' 
Atllieo .... «550 na rrilflininr Gonçalves Dias e Uruguayana.1 "«•"»•- • Dí FELICI0SI!E ¦— "—1 MMF MÃUrFIlF;| luuu"',.-,J- . i;,Mii(:tt.-so bilhetes de lo-erius _,___«________«  .n... ....¦-*»¦', ||l|f f|f4|l|il IJ J1 ii-Q _ ;i_o liam o Interior, nicdiniitc o norte.I MOVKIS DÍ3 KSTYl.O 1 liaiisaja ll»i aBa*Uiuiu_<aj

c-„li„„,l,-, P,r ''~i ' Dfi-SO vantu.iiisns COlUlllLssüCS aOS'jl',1. \bri: c Maio 11.1 CASA Al.\'h*s —S
I r*aitedao . . ¦ • -«•••- h grs_ (..im|,iSl„s ,„,s ,.„ imçniia..|rua da ai.i-'anih:.',a, ¦.-=. fl

L Ri--'-5-!"0 J;"T'SS^-TZL±c. \ãõiVORRHEAã-!
tvMfMipni j. i CiitinÉ Occultista _«rs'Srh* h 1 Ullnl ——.e, mrkmr m «_ _¦ ¦ vSeaa

f\ Í_í segredo 
por mais oceulto que esteja, UflÒH ÜÍUDlLBUrt

Rio—1—5-016 _cv,.0 „. ,,

ALTA GARTOMANCHI
Mme. TAGII.D, iniciada nos tn.vstc-

rios dn oceultismo, possuidora' de grau-
de poder eni sciencias oecultas, diz o
presente, o passado c prediz o futuro.
lias-, qualquer trabalho para o bem estar,
eomo sejam: casamentos difficeis,. re-

embaraços coiumerciacs.
Frei Caneca, 5S, sobrarjo.

S .'T4!)

UTERINA 6 o unlco
11 o iti o dio

que cura Kl.OIlES Hl.ANCAS n 05
Corrimentos dns Senho.-as.

Vende-se nas principaes pliar-imanias e na Drogaria Araújo.'*.rei
ilas&C.

\*cnile se um X.
Gciiça. etc,: preço
(ratar na g.trage á
11. "U.

\. (',. 15118.
1 .200$000.

rua l'edro

K/7

com li-
Ver c

Americc
(Ri 50)

PIANO DE FLEYEL

AUTOMÓVEL
Vende-se uni do fabricante FIAT, aS

atio M. I'., lypo 1007, triplo iihacton,
cm bom estado, eom o maehinismo com-
-Itleíantenti! rafnnnadb; rpótlc scr visto
á rua Conde de Bomfim n. 234, com o
sr. Lui;:. • S. 404.1;

6RAN1T0 BRASIL?

Vetidihsc mu t.:n
rua H. .laniiario 11.

boas
ií...

coiuliçSes
(R.

1.' um produclo novo
fuT.ic pcu nome indica,
Rcuiina; jjara obturações,
riiás e pivots, tiãn tia. me
cü similares estrangeiros;

ju amado; con-
c brasileiro 'la
ollocação tle co-
lior; deixa longe

nán teme confron*
tos. Continuam a ycr distribuídas cm todos
os consultórios da capital nmostras gratuitas.
Deposito provisório, rua í^r. Arrrujb Vian-
na ir. P. 1'orniosn, Caixa !'$ooo; pelo cor.
refo ofooo. A. C. Uinliciro. (J'3o8l)

PROFESSORA

coticthaçues
Com linstnntc pratica, leciona tbooría»

solfejo, iii.1110 c canto, Ã domicilio. 1'rcço
raíoavci- 'J-rata-se á rua Acre u, 30, _.0
ar.tlar, ãs qiiortas c sobbados, das 2 horas
ú. 5. (M 3/6-I)

DOR EIU^^OIO 35

MOLÉSTIAS 00 CORAÇÃO
Um cavalheiro abastado, desengana*

do por especialistas, tendo-se curado
nos Estados Unido9, com a, fórmula

de 11111 sabi.i americano, c lendo já liai"
siga c pés incluídos, falia de ar, bati
mento ccugerailp das veias t: artérias,
cansaço fácil, urinas poucas e com ai
hr.ir.iua, palpilações dolorosas c agu
llliulas 110 lado esquerdoi não podendo
deiiar-sc. e seniln stlrpreliendentes- as
curas assombrosas aipii no Rio, envia a
receita a quem pedir, enviando enderc*
çn p 200 réis cm sellos .'- Anselmo Ca*
nabarro, caixa postal, 1.835. Rio dc Ju*
IKÍI'0. .".-"--I ¦¦

PENSÃO ESTRANGEIRA
Kxcellcnte Iratamcnlp, quartos bein

moliiludbs; preços módicos; rua D.
Carlos C, n. ..c>. Gloria. R 29

Doenças da pelle e veoereas —•
Physiotberapia

Dr. J. J. Vieira Filho, fundador e di-
rec;or do Instituto Derinotlicrapico «lo
Porlo (''ArltiRal,!. Tratamenio das doem
cas da pelle e syphiliticas. Applicação
dos agentes physieo-i.aruiaeíi (electriei-
dade, raios X, ladiiun, eaior, etc.), no
tratamento das molcsiias chronicas e
nervosas: cons.: rua da Alfândega il.
.5. da? 2 is 4 horas.

tvl _.-¦¦

V, EX, É INFELIZ ?
Procu.-ac o professor KADIU, rua"\lari_ 

i- lianas S- 11 SO.M.NAMIIULO
de grandes poderes. Único ipic devolve
o dinheiro sc o resultado fòr negali-
,„. D.Í lirOes dc HYPi.0-MAG-.r-.-
T1SMO, garniitindo, rpie com S lições
já influineiareis aos demais. 10S .1

GRAVIDEZ.

IMPOTÊNCIA ?

la
do '

de Fer
para os fins
duvidas futuras «• possíveis enganos
o sen verdadeiro nume é João Alvi
Rocha. (In qual sempre uni usado
suas traa.-.u\'õt's particulares.

Assim, .le hoje em deante,
guará em iodo-. .... documento,

particulares o sen nome po
I..T. iíu Rocha.

COM A111 A
COVCORUATA

1'OSTA t'OR
&

. Iviso*
Os commissarios noinead

asstgitíidüs fazem publico
dos ipic sáo encontrados 11.

Io primeiro assignadi

\'ellu.s, moços e r.isonhos, moçosfor-
s e felizes só depois do uso «lo STE-

NÒI.IXO, formula descobria recente-
mente por um sábio suisso: não falha
nas fraquezas genitacs, nctirasthcnias,
cansaço physico, magreza, luberciilose,
convalescencias, anemias, Vidro, 5S;
pelo Correio, 7$5oo. Drogarias Granado
íé Filhos, rua Uruguayana n. 91, Rio
de laneiro. 116 J

Senhora elcganlc, quo iiíii formula
infallivcl .par» evilai*. «li grande voga
na líuropa, onde a mesma sempre estáj
c de «.-ffeitos inoffeiisivo?; indica a
quem pedir enviando endereço e 11111 sei-
lo de 400 réis a mme. Fauy Garcia, 110
Correio da Manhã. Rio de Janeiro.

r .04

CAS
Gralifica-se a pessoa que indicar uma

excellente casa. para familia dc traia-
mente, que tenha pelo menos sete dor-
mitorios, e as mais dependências neces-
sarias; cujo aluguel não exceda de svisr
centos a setecentos mil reis mensaes.
Prcfcrc-se no bairro de Botafogo c ad-
jaceneias. Para informações: rua da
Laranjeiras, 179. 103

UM BOM ESCRIPTORIO
Com dois compartiiuuntos por 70':.-

Trala-se na Casa Muniz. Ouvidor, ri.

V. Ex, não quer mobilar sua
casa sem gastar diniieiro ?o"
E' o que pode conseguir facilmente,

por aluguel mensal c módico, todos 01
moveis; rua do Riachuelo n, 7,
Progresso.

Caia

JÓIA PERDIDA
Perdeu-se 110 trajeefo da rua Sour»

Fmnco pnra o Houlevard 28 dc Setcm-
bro mn pequeno broche de ouro com 3
brilhantes. Pctle-se a quem o tiver en-
contrario o obséquio rle entregar .na
rua Conselheiro Autran 17, Villa Isa-

UoD.iJ'.'bel.

PHARMACIA

..-«'ilo. Dispõe de gran-
• des salas de frenie r bons quartos no
| parque reconstruído de novo, eom iodo
1 conforto. Preço reduzido, com on sem

S 186 pensão; rua do. Cattete n. i;(.. tele-
phone, i*.ooS. Englisli Hotel. J. 4380

"Ml LA"

!___H_-|I
O carvão

h:::'Hí'

horas d
devidas

Villa
de .Viril
ves. (l/v.

l.ir.l. .
[.elamações.

Coi-.çiiçã.
: o 1 r.. -

,hio Wouçol

especial
para casa _
ile fami- j§

lia c boleis. Máximo de duração H
e mínimo dc dispendios. Únicos g_
agentes, Francisco Leal & C.
1» dc Março 11. pi; telep. 5JO Vil g

Entrega a domicilio.

lüMAMiADl-; in-; XOSSA SBXiíO-i;.\ MAI-: nos iiomkxs
IES'1'A UA PADROEIRA

mesa adiuinistrativa desta Iinian-
lílde fará celebrar em sua egreja, com

' maior esplendor, as festividades da
bamilia Sagrada ,- da sua Exc. Isd Pa-
Irocira Nossa Senhora Mãe dos Uo-
neiis, nos rlias 14 o 21 de maio correu-
,'. que serão, eomo nos demais annos,
irceedidas de novenas, que começarão

111 dia n próximo.'-.ni nome do caríssimo irmão juiz c'.. mesa administrativa, convido desde
11 ua nos-os irmãos e devotos a compa-
recerem a „;as sok-iiiiidndcs.

Secretaria da llmandatlc, em 1 dc
.-¦,'... rle 101(1 — O secretario. A. Vcnna,

Brilhnntina conereia cnm petróleo,
deliciosamente perfumada com pene-
tranlc e escolhida essência, «lá brilho
c firma a còr do cabello. ao contrario
das demais brilhantinas que tornam os
cabellos russos. Vidro. ,*?oc.'.. Pelo
Correio. .|.ouo. Ná "A' Garrafa Gran-
de", rua Uiiiguayaua, (ió. 13- A

CASA NOBRE
Precisa-se de uma easa nobre nas

Avenidas Beira Mar. Ligação, rua Se-
uador \ crgticiro ou praia de Botafogo,
com boas acconunodações liara famiüa
de alto tratamento, grandes salas dc vi-
siia e de jantar, jardim, garage, ele.
Aluguel de 1:000$. a 1 o""?, mensaes.
Conforme as condições pode-se pensai

compra. Trala-se á Avenida Rio
laG J

AKM.-ZUM 1)1*1 S-GCOS 
"•"

MOLHADOS
Vende-sc uni fazendo bom negocio e

pagando pequeno aluguel. Iem commo-
dos -para família próprio para um prin-
eipiante. riilnzin.lo-se o stock a qual-
quer importância 011 niesmo sú os 1110-
v.is e utensílios.; trala-se na rua <!o
Scna-do u. 12, com Pacheco. .1 too

GOMMODOÉ PENSÃO
Uma senhora rtiodc

pequeno rendimento,
su. e seria, com
deseja encontrar

em Liisa de casal ou familia de todo o
respeito um commo.do eom pensão. Gar-
ias uara V. O. nesta redacção.

(J

Vontlc-si!. 11 dinheiro á vl-ta,
livro '' ili'wiiili.'11'iit'iuln. — a un*

Jltimi o ctiiHieiliiiHlii 
"Plinriiinclii

¦ 
| S. .iiiiidiiiin", sita A run Mui-acliiil
I Plorlnno Peixoto n. 17Í5.

Dispõe de grande e completo sorti-
mento de superiores drogas, de consi-
dera vel numero de produetos pliarma-
ceuticos (nacionaes c estrangeiros), de
bem laboratório, de confortável cônsul-
torio e de Iodos os mais utensílios
concernentes á natureza do negocio.
Recebem-se pro->ostas, em caria fecha-
da, para compra, alé ás 4 horas da
tarde de d de 'maio próximo. 110 so-
brado do referido predio. Pôde ser
vista a pliarmacia nos dias 1, 2, 3 e 4
do mesmo mcz, das 3 :''¦> 5 horas da
tarde: encontrando ahi os interessado»
as indicações necessárias. (R. .1740)

n>.. i

TUBERCULOSE

Cartomante — Tendo trabalhado era
Londres Berlim e Moscow onde ad-
qtiiriu grande pratica sobre oceultismo
faz trabalhos para o bem estar, assim

mal succe-lidos,como regula negócios

1 nr. !*__f- • ni**'* *j.i../1 ». 1 j 1 * 1..í
\eha-si* franco o
Viçosa, podendo

i\\ 1 ii WAV*
trecho de Caiiiry |
r acceito uualouei'

pacho para Viçosa alé Saude•v.A Matipó e vice-versa.
Rio de Janeiro, i° dc maio de it>i6

— M, C. Miiler, director gercuie.

Médium vidente e curador. Consulta I
em todos os sentido.-, «icieohre qualquer |
segredo por mais oceulto que esteja,
fazendo dc?apparecer os alrazos c riva-
lidades da vida. Das ç, ás 4 da tarde e
das fi ás 8 da noite. I u» Senador Eu

sobrado.

Aluga-se
da Pátria

1389) iluda; trala-se na mesma.

Cura ndical pot
rápidas. Dr. JOÃO

11 e das 11 à« 1-
Pedro. ,i.

casa da rua Voluntários
completamente mobi-

etc. raia inglez,
tugu'z. Rua do

ilemão, russo
Lavrailio, 36.

por.
34^í

CASA MOBILADA
PRt-.CIÍA-SI'.

uma casa mobiliada, por uni até do.is
mezes, que tenha pelo -.nenos 3 quar
tos, nos bairros do Flamengo ou Bota-
fogo. Cartas para W. 'l'arquinjo, na

O mais in.nl rno especifico que cura
é o STIÍNOLtNO, receitado c .-..'.11111-
rado pelas nolabilidades médicas ilo
paiz e da Uuropa. Cicatriza os nulmões,
mata os micróbios, «lá vida e saude as
pessoas fracas, auunieas, dyspepticas,
nettrasthenicas -e fortalece os nervos
dando o vigor da moci_ade. Drogarias
Granado & Filhos, rua Uruguayana, 91.
Vidro. 5$; pelo Correio, 7?.íoo. Centc-
yas de attestados!

TUBERCULOSE

rua Saehet 37. I* indar. (U. 35

Prssoa que voltou da Suissa. onde
curou-se com a formula dc notável sa-
bio suisso, de uma tiiherculosc do 3°
gráo. com febri-, suoresl dór 110 peilo,
tosse tjerrivcl, escarros, ate com san-
gue, grande fraqueza, pallidez c ma-
greza, ; havendo já verdadeiros niila-
gres na clinica do Rio. envia a reeei-
Ia a quem prdir enviando endereço e
200 rei; em sellos ao coronel Sylres-
ire Casànova. Caixa Postal n. 1.728.
Hio dc Janeiro. ¦- K 30?

LEILÃO DE PENHORES
O 1)11 MAIO 1)13 1910

— SI.MOX KITIXCHK —

55 — Kllll tilliz (li: Cuniões — í<i

Leilão de Iodos os tieillioros ven*
«idi.s com o 1'ItASO l)M ia
MISZES. dofZSOQ)

Xarope adstringente
de Quina, Cascari-
lha e Simaruba

Formula dc R. de Brito, da Pliarmacia
Raspail. approvada pela Inspeciona
de llxtr.ene.
Ittccil.úi. pelos raais abalizados medico»,

contra us affecçíies riu tubo g-.stio.i.itesü-
nal. i.rii.n|i.'.l.iir-i'.io co.iir.i a». diarrlieaS re-
bcl.l-.-i. acompanhada» de . col.ç.», .lyscnte-
riot t mescnícritcs, diarrhéas da dentiçio *
da; convalescença» das febres gr.ivi» e dal
Molesliac pulmonares, conseguindo serapn,.
maravilhows '...raa.

Modo de -sar: vcj:i-sc no vidro.
Preço, jíooo. Deposito — Drogaria'

Pacheco, rur. dos Andradas, 45. '" <'.«"..
Marro 10, 7 de Setembro 81 e 99 cjis-..
sembléa 34, Fabrica. Pharmacia Santpl"
Silva i rua Dr. Aristides Lobo, 239-*.'M. 1.400. Villa. Rio dc Janeiro,

riLEGlVEL;] MUTILADO
m

t
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PEQUENOS ANNUNCIOS
VENDAS EM LEILÃO

J. LAGES
ESCRIPTORIO E ARMAZÉM, RUA

DO HOSPÍCIO N. S.
Telephonc n. 1,901

Leilões a se éffecfuar na semana de l
a 6 de maio dc 1916

¦HOJE, TERÇA-FEIRA, 2, á 1 hora;
Leilão de 4 machinas registradoras e

3 cofres de ferro, serão vendidos, á
rna do Hospício, 8-;, armazém.

AMANHA. QUARTA-FEIRA; 3, á 1
liora:

Leilão de vinte lotes de terrenos, na
Estação de Mangueira.

.QUÍNTA-PEIRA, 4, ás 5 horas :
Leilão dc moveis, á rua Corrêa Uu-

trn, 3O.
SEXTA-FEIRA, 5, ás 4 il= horas:¦Leilão dc seis prédios á travessa da

Universidade ns; 55, 5;, 59, 61, 69
c il.

SaVBRADO, 6, n 1 hora:
Leilão "de inoveis, á rua Buenos a\i-

res 85, antiga do Hospício.

EMPREGOS DIVERSOS
PUECISA-SE 

dc uma pequena de 12 a
14 annos, para casa de familia; Uru-

guayana, 202, 1° nadar. (D)

PREÇISaV-SE 
de uma empregada para

todo o serviço; ua rua Professor Ga-
h.zo ii. 25S, fundos. ' (3652 C) H

A LUGAM-SE '2 bons quartos, juntos, bom
XAquiiiial e cozinha, casa de familia; preço60$; rua do Senado 194, sob. (3840 1...I

ALUGA-SE, 
eaí casa do familia, um bom

quarto, com sacadas, a um ou dois mo*
ços do commercio; na praça da Republica 79.

(40S0 E) J

1JRECISA-SE 
de uma empregada para.-. toi o p serviço; rua do Senado 11.

24Ó, sobrado. • (_5_o IJ) J

1JRECISA-SE 
de uma senhora para ser*¦ viços leves e ajudar .1 coser; na tra-

vessa Bambina n. 22 — Fabrica das Chi.
'•'s'____  (3413 D) K

PRECISA-SE 
de uma empregada parafazer todo serviço em casa de peque.11a família; menos o dc lavor e cozinhar.

Kua Barão de Petropolis n. 100 — RioComprido. (4063 C) R

1*>RECISA-SE dc uma menina ou moçade bom comportamento, para serviços

ALUG.VSE 
um quarto, com luz olectrica,

a moços solteiros ou a casal sem filhos,com direito a cozinha; rua Uo Lavradio i-'-*,
"sa XV. (4134 li) J

ALUGA.SE 
o sobrado da rua General

Câmara n. 258. com seis quartos, duassalas, despensa, cozinha c banheiro; trata-sena ufíicuia. (4131 È) J
AlaUGal-SE o espaçoso 2" andur«-¦a tia rua da Carioca, 50. Truta-

se na Sapataria Ideal, loja. J 4280

| ipria talo»Fios I1 A Í-UG-VM-SE lindas o conforta--fA-veis casas, a 180$; na ruaD. Marciana, 80. (R 5249) G

A 
LUGA.M-SE uma sala e quarto de fren.te, sem mobília, com 5 janellas, inde*pendente, a pessoas do commercio; rua do

' C.t"":'e -"¦¦• (3269 G) M

—. «- uvmi wiufui luiiiciuu. para eerviçcleves d-a um caiai; rna Riachuelo irar
 (4172 D) J

IMPLORANDO A CARIDADE

mero 289.

T>KECISA-SE jaara caixeiro, dc um me*A 11.110 dç 11 a 13 annos, com pratica(lc venda, dc boa rondueta; rua Viscondellainaruty n. nn, Derby. (4149 U)J

AIAjüA-SL, por 45$, uma casinha, dois
quartos, duas salas, terraço e coziuha,

com bastante agua; rua Carlos Gomes 11. 59,Morro do Pinto. (4.63 li) J
A LUGA-SK um bom commodo; rua SetexAdc Setembro 97, sobrado; as chaves na'cia. (4170 E) J

For intermédio desta redacção, «ppellam
»iira a caridade j.ublica, us seguintes.
mf n.K.ra-i:

VIUVA ANNA DO/AMAVA!.; cega, e«lem dicio doente c sem ning...... para suacompanhia, recolhida .. um quarto;VIUVA ANGELA PECORAEO, com•i annos dc edade, completamente eéga a
pandylipaj

VIUVA AMANCIA, com 68 «unos deeuijde, nüaai cegai
ANNA KMI1.IA ROSA, pobre vil...»'¦*• vliiya, com ;.. nniios dc edade;E1.V1KA DE CARVALHO, pobre, ceptem amputo ile (.'.milia;FRANCISCA I)A CONCEIÇÃO BAR-r.OS, cega de ambos cs olhos c aleijada;
JOAQUIM FF.RÜEIRA CHAVES, cn-nevado, sem recursos;
VIUVA LUIZA, com silo «lhos me-notes;
VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve*lha eem o menor recurso para a sua enb*.¦intencia;
SENHORA EHTREVADA, da rua Se-ol.or de M.illo.i.ilios, 34, duente, impossi*Ollilada dc trabalhar, tendo duas filhas,tendo uma tuberculosa;
VIUVA SOARES, ttclíha, «cm podertrai... l.nr.
VIUVA SANTOS, com 08 annos de¦(lede, gravemente doenle de moléstia in*ctfravcl;
THERE2A, pobre cegi.i.iha sem auaii.Jio ue ninguém,
VIUVA EEEIIAKDINA, com 78 .....

Si'ir.

T>RECISA*SE de uma costureira paraA costuras simples; rua Barão de Pi-rassuiuinga m 60^ (3saJ D) j
DRECISA-SE de um pralieo dc phar-A macia, solteiro, de condueta afiança*ua. iriíorinaçOc» ua pliãrniiicid França;rua Ua Passagem 11. 81 o no drogaria J.Ávila -. .,», rua dos Andradas 11. 49.

(40 D) R

Juventude
Alexandre

Fa/.. com que os cabellos bran-
cos fiquem pretos, não ilucima,uao niaucha a pelle.

A Juventude Alexandre descii-volve o crescimento do cabelloe extingue a caspa com tres ap-
plicaçoes.

Vende-se em todas ns perfil-manas — Pliarmacias e droga-nas. Preço 3?ooo rs,

ALUG.VSE 
uma bonita sala de fren

. com pensão, luz e café pela manhã,
frente, pensão, luz e café pela manhã, adois moços, por 70$ cada um, ou a casal,

nor 130?; na ru.. Ürugiiayana 97, sohrado.

RUA UBTOCTAYANA, 91
KTao tépax filial

DROGAS fiARAHTmij
PREÇOS SEM COMPETÊNCIA 

~

guozh!-ailfa 
Benslvel a l -"«T» Para De3a«em Sratulta aa ir

I A LUGaVSE a casa da rua D. Carlota n.
: -A77! as chaves estão no armazém da es-

__ "(3584 G) B| IJllilKU

1 A IaUGA-SE por 150» mensaes
[.«¦-"•Munia boa casa com duas salas,
, tres quartos, cozinha, áreii, tan-' ',"".\«-.et'.,Ã ,i" travessa Cruz laiman. 20 (Hotafoiío); as chaves es-tao na venda; trata-se na Avenida,I_o llranco n. SO. (B 3251) E

EM 
Copacabana — Aluga-se a ¦ senhoras

. um quarto mobiliado, em easa de fa.milia respeitável; ua rua Domingos Ecr.reira u. 1132.  (3559 S) R
4 LUGA-SE uma casa, confortável, para•CApequcna família, com grande quintal, por120S, e outra por 90$; travessa Margarida41, Copacabana; trala-se na mesma ou noarmazém do sr. Abilio, esquina da rua Bar-roso' (2384 H) J

ALUGA-SE 
uma magnífica sala de fren-•te, mobilada, casa nova, com tod.i oconforto; na avenida Gomes Freire 130-A,entrada pela praça dos Governadores.

(4i2(i 
lí) J

A ll<UGAM'S15 bons o arejado:* còtrinia.XAdos; na rua Toldas Barreto 11. 68 ;trata-so ¦ na mesma rua 7u. (4132Ê) J

ALUGA-SE 
o predio da rua Uruguayana139. com 2 andares e armazém, juntoou separado; chave á rua Floriano Peixo*to 4, botequim. (.,051 E) S

ALUGA-Sli um quarto de frente, coni"XAçcnsao, para rapazes do commercio, ,-'
precisa-se de um companheiro de quarto, _rua do Hospício u. 54, 2" and. (4056 li) S

A LUGAM-SE, juntos ou separados, a loj.TXAc o sohrado da rua do Riachuelo 11. 15Jtrata-se 11a rua Gonçalves Dias 11. ça,' sob.
(326 li) J

ALUGA-SE 
uma

cóm qtiátro.. .6G (ourives),

- boa sala de frente,
saiadas; avenida Passos

(4157 E) J
ALUGA-SE o i" andar do predio da-(Arua da Candelária 11. 76, para escripto*no ou casal sem filhos. Chaves no arma-
2enl- (4032 li) J

\ LÇCA-bli •> sobrado da rua dá Assem-..- a.IiIm ... 35, próprio para consultório 01.,:1.111:1a de tratamento; trata-se na loja.
(4*11 E) J

A 
LUG.VM-SE claros e espaçosos escripto.rios, com janellas no predio uuvo darua 'da aVssc.ibiéa, csqiiina da rua Rodri-

go Silva iv iS. perto da avenida, e.n fren.te a companhia do Gaz; trata-se 110 bo-te.iuim. C..I07 ,.;_ j

A LUGA-Sl. um bom quarto, por 40S, cmiAcasa de faniilia, com luz electrica e'tocas as couuuoJidadcs, a moços sírios; uai>_____ari_______J_a 132. (333 Ij) j

ALUQAaU-SE 
bons commodos, para mnJ

ços solleiros. de 33$ e 40$; na rua SãoPedro n. 143, v>, (-,3l r..j

g_5___3____g____
AIS Wm E DE LEITE

I)RECfSA-SE 
de uiiia menina paru orna. secea; rua Li.lz Barbosa 11. 68—VillaIsabel. Lxigciii.se inovas de condueta.

(lüS zV) J

1>RECISA-SE de 1111... ama secea, portu-. gueza, Leme, rua Nossa Senhora de°''i!___ "' '"' (-H33 A) J

gõíírõs e cozipis
A LUC.l.Sli uina-pcrieita cozinheira, lava*¦*->di.:.i, :. lies;...-, e ,.ie eór e dc 10.I.1 acoiui.-.r.ça; in rira heiiujor Furtado 11. 12.

(4070 L) .1

pitl.CLSA-.S,'. de uma empregada ,'pari
,7-d,.,I:'?.'" í° "'"'' ""'"i" ,le '-¦ mc*'-'-'SI... uiado 2o$ooo; praça Josc Alencar —1 cnsao Colombo. (,_ j--,) j

pitEClSaVaSE de uma creada para 7c7-
M,n lí'?3 ,'lcves' casa ,dc casa'l nm Pre-
-l d,. s.:! 

:'i '•!• 72* t"^0 (a,1,i-.,u Mor*.0 do Senado). (,,_ D) j

pilEUiSA-SE dc um caixeiro de 13 a¦*• , ;,-• ''"'ios, eom ou sem pratica, parntrabalhar em um botequim; rua CarolinaMachado 11. s?0 _ Ri„ das Pedras -li.' 
_• 
"' (280 D) J

A LUGA-Sli lim esplendido sobrado para¦1 cscnptono ou família; na rua Uriigimva.
____M* (4058 li)' R

ALUGA-SE 
bom e espaçoso ijiiarto 1110*biiado, com pensão, era casa do fami*lia; ua rua Primeiro dc Março 11. 20 .»

_______ (4073 li) J

" •_'.'-¦ *-i \müu, em
•_ •" rua Barão de Lorcto n. us:ia.-, chaves estao no ni 117, bons e -ireiiilos

- f SÜI 
",,""'cira «""'''''da. quin ai? gal.e.clt-.'tncid.-ide; casa nova; trata-se 110 Elu-tnimensç Hotel, praça, da Rcpubliei -07 c209. sala 201, até meio-dia. o „ Luiz de Va-mues ii. 14, a-miazem, ___)%

A LUGAM-SE uma boa rala, por 71$, eiA-iun quarto, por 25$; i rua do Riachuelo
"} 
!">¦  

_________
A LUGA-SE. 150$. o 11 da ladeira do Cas*

ii\7 ..'í,'.-.,v«."Va'',,0S' " salas' 'Icpeudeucias cluz elect.iea; cl.avcs.no 9, baixos; tratar,(¦onçalvcs Dias 58, 2 is 5..' (40_, V) £
A LUG.\-SE á rua Conde dc Lago n. 21,-iAuma csidendida casa para pensão, com¦___j_ vnnentos. Preço. 5oo$ooo. V)

, ,, ., A?'UP'Aj?13 n* «I»lm.,lida casa dc tresALUGA-SE tun quarto. «11 easa de fa- ^Apav.n.cntos, a rua Moraes c Valle 18;-íAm.l.a, o moços do còiúmércio; rua S. Pe-)1 í di--n"a m -"-•>0»0; trata-se .... rui(]_)_____. 3180 E) J[_________:______ m" Costií 'Oragá & C. (lf
ta LUGA-SE 11.11 1° andar, próprio para cs- l^^-W^^líihif ^"í saI:1 llc *™i-

-ÍAçriptorio; trata-se a rua Candelária 11J Mo lij ?l-e rie, n 
",'| 

i""'"'5 qu",'-",cs, c
73, loja. , (.„,,, m S í.'.,?¦.-": '¦ "'.'<-a e idas as comniodliaies;-...-. *•'--" '•- -ri 

ç 
de inmíba; rua ila Lapa 95. (40671-),

I A LLCAM.Slv magníficas e amplas casas.-íAna avemd-.i D. Luiza, na rua liiiphrasia(-orrea n. 41, próximo ao largo do Ma-chado, com installação electrica, aluguel130*; -trata-se com o encarregado, a qual-
___ hura' (246SP) II

ALUGA-SIv para familia de tratamento aesp end.da easa á rua Nossa Senhora deCoiiacabana 11. S38, com magníficos apo-sentos. preço 25315000. fjj)

A ÍÃ?A--l-5. f™ ,casa di* família, uni quar*¦lAto, com entrada independente; na ruaJ0..0 rranc.sco 11. 26;, bonde de Ipanema.
(48 H) R

A LUGA-SI',, por 200$ mensaes, a boa casa
Ar , "'" su "''Vimento, á rua Marquez doUlinda 11. 33 toda reformada de novo, comluz electrica, 6 quartos, 2 salas, saleta, copa,2 banheiros, etc, e grande quintal; trata-se á-__Saçliot: ia. sobrado. (3648) R
'¦««¦SSlIilíiililiaEliEiíBjsBiilBíSailil-jIBtia
;„ UZAR I

1 Guarane&ia |

Á LUGAM-SE. a rua Paula Freitas so-A,-TAduas casas com 2 quartos. 2 salas, ba-niieiro, .»,*ç., dispensa, gaz. electricidade epateo, pintadas de novo; 130S; trata-se 110 fii.
(95 H) R

A LUGAM-SE boas casas, por preços com*AÍ1110U0S, com acco.nmodaçõcs para fami-.a regular, á ma Barroso 67. Villa Mimi,Copacabana; as chaves estão 110 n. 71, ondesetrata. (30) **• j

i F.' PROLONGAR A VIDA a
¦iifiKiaiDB-tiiaiiiiagffliiiaWiíMiaiaàdi

A LUG.VSl', q predio 11, 134 da rua Cou--íAdc dc Iraja, Botafogo, tem sete quar.tos, um barracão, jardim na frente, gran.de pomar, gaz c electricidade. Pódc servisto todos os dios das 4 ás li da tardo.irata-se com o proprietário que reside 110predio. ailugucl 250$, (3759G) R

A LUGA-SE, por 142$, n casa da rua Buar*-(•Aque n, 43, Leme; chaves na pliarmacia.
_ (30 H) R

s1m¥fõrIosã
E_MANGÜE

A LUG.VSE a.casinha n. 1 do rua Affon-...Aso Cavalcanti 131; tom electricidade; sóa família; trata-se no 11. 4. (3707 I) J

ALUGA-SE a casa da rua Dr. Carnirí
£ÂNetto 199, com 3 quarlos, 2 salas, mffllcozinha; as chaves no 201' t,.,,, • _.™i-***l.
da Rio Branco 16,, y- 

^'^ fjíJPJ

ALUGA.SE, 
só para familia, o pavlmeu*to inferior da casa 63 da rua da Fstrcha possuindo duas salas, do 3 quartel"cozinha, área com chuveiro e W.-C • a"-cíSve esta no n. 67, 

^onde sc trata. (3844J) J

A^GíVSp', pur,.-00í. a .casa da rim Ba*^Arao de Petropolis n. 102, tendo acco.11-irodações para família regular e de tra a*monto; a chave no 11. 90 onde sc informa.
(45 J) R

ALUGAM-SE os 2 nimazens novos~dã-ÍArtia da Lstrella ns 47 e 47-A, junto aolargo do Rio Comprido; a chave no 45.
 («' J) R

A LUGA-SE 11111 grande quarto indepeuden-XAte, cm casa dc família, á rua Dr. Carmoa\e(to n. 312; nao tem, escrioto. (128 J)J
A LUGaVSE uma casa, na travessa Flumti^.nense n, 18. com a quarlos, 2 salas, quin.tal, cozinha e jard.ni na frente; |.rcço tmtt-trata-se 11a rua das Neves 25, Paula .Matto*

('37 E) J

HADDOCK-LOBO E TIJÜCA
A LUGA-SE por 100$ a boa casa da nu•íAdo -Homília 212. (3983K) K

A [«UGA-St'), por idoS, a loiã d.i rua 4 TirhÃ ct? ' .•
As.„,i'A„„a =16; trata-se ... Tua da A A\ Umilf TlLVif, 

'f"0.0 <ia "Ia J'»"faudega 12. Peixoto .1 C. (,,,, lf\ ri íi.i-.,.8"8'0. x ">V> '¦!• Perto da rua S. Luiz,(4122 li) J

A LUG.VSE, por Soo-;, o predio da ruaXA.Cei.eral Câmara "a, cem loja e 2 anda*res; trata-se .... rua da Alfândega ia, PeiJxoto & C. (4120 li) J

A M'(,.\-Sl'. por 31.$ ..... eommodo, a se.afAiihqra 011 casal sem filhos; na rua da„u.»nda 199, sobrado. (4069 !•')

ALUGA.SE o Io andar dn ruu--"Haeneral Câmara 58; trota-sóna ruu do Ouvidor ns. 90 e í)2.
(J 8519) E

À ¦.'":''¦ '-""a bua cozinheira para cas.-J-Ailu ..-mu 1.1 i,ç tr.Uamenio, dando cariade .-.in...-..-, c ...iu faz questão que durma1.0 aiiis.iel: .... 1 'a Liiplirasla Corroa qr,c:l-'-' -; '•ii'-ic _ (2840 G)_J
A i.l-!. \ >ü para cozinhar e lavar, mira*-( 5- r.-.i>.-.rv,.-.; na nu llencdicto Ilippolyto

I______í*i»l'"'*' t idade Nova. (4092I) J

jJRECLSA-SE dc u.,11 perfeita cozinhei-'
•.-.. .''' ,iMI'1 

L'"'i u-' lllll''i;t. '¦í1t; -Utran-
je
111:1 Si

oasa; trata-se na
'.¦"'• (338 io .1

¦pin-:..-i,sA-si- 
de

¦______ l.a|ia 11. 81
'|ÍRECISA-SE 

d,-A Marechal Ucriu

WJHiüSüiiigi -i,s! ;¦•:& '¦ :S;,:;_, iimâisafiiKiãiiii
â AO LEVANTAR. . . TOMAB I
g ÜM PEQUENO CALIX DE »

| (jçuurmiesia I
|íwj«h___fi -vi. lãiíS lãiüãiipil;
^«-«hífl '1° «^ ^Pregada' para
vT-s d ,i - |C i''!0r "l,"ll,,s í*»vlÇOS Ie-
dr í ri ii ;'!",-\Í"1 .SCI" (ill>«- Tra-Uc.a rua Marechal Fl.riauo ... ,3,, ,»'"r' (167 B) J

"na cozinheira; rua
__sáo, (Só B) J
¦'i;-ít cozinheira; rua- n. iaj ... Iiotafogo.

________ J

^s1fcsQs?rviç^,0^e 5„ial

?.n,?csde,,e(,i,.,eia^^

«a-se 3»?ooo; rua 24 de .Maio u. a,4f
_. '72 Ji) R

Villa Lstber, easa III .... v.lla Ú.bél!
_ (3("> B) R

pKBÇiaySB de uma cozinheira ,v.ra" imijl, houlevard aí de Setembro
¦--¦¦¦ __ 

__•____) J
J-UjÇISASK dc"".,,,, e.,|Bh_ro.'T.

íido. '\'»oa.las ... 5,

IJRLC1.SA-S1' de um litliograpliò .e••_ .rausporlador, para imprimir na pren-.1, rau-sc a rua Evaristo da Veiga ...
L__i-iS_; ÍÍuÍ.--_i__.i
DRECISA-SE de uma moça de ,1 a i(iA ninios, para todo o servi,;,, de'peque-na família; não se faz questão de ecr,iravessa .Navarro ... .._ Uon_ [|{1.•_.u '_ (4?39 D) S

p.RECISAlSE de ,una~ boa -empregadaA «ara todo ç serviço de un, casal cque durma 110 aluguel; á rua do Rezende"• "¦>_•_ _j (149 D) .í
P'RECÍSaV-SE de um credo habilitadoA para Imipeai de casa dc tratamento

ç recados, de confiança. Oucr-se tiessoihonesta, que tenha referencias limito só-nas de pessoa idônea; carta nesta folha,1 V' A' (13SD) J

p «EC iSA-S E 
"de'.uri. rapa2ini~p!ira

A- limpeza de gabinete; é preciso sermuito esperto; rua Larga u. 41, sobrado
 (4045 D) S

A LUG.VSE um amplo 2» andar na ruaiAl_riiiie.ro de Março 11. 100; trata-se comCamões d- (.,. no becco das Cnneellas 8,onde estão as chaves. (2619 E) J
A LUGA-Sl', o 1» andar da av. Kio Branco-CA120; chaves c tratar, no Café S. Paulo,com Dias. (_gsj irj _

A LUGA-Sli un. ho... quarto bem arejado,-ÇAç com luz electrica; ,n, rua Marechalluriano 11, .40; trata-so na loja.
_ (23.H K) S

A LliCAM-oI', dois bons quartos, 110 es*XAplcndidò sobrado á rua A.nariea 171,oecupado por -pequena familia, composia dd
3 pessoas (adltllos); 10.11 banhos írins. luzelectrica; é logar cprázivelj alto c saudável.

(82 li) .1

„«,„:,," 
-*••¦... ,.i, .acuo ua rua _, j^u.z,

I .utado e forrado dc novo; 2 quartos, luz''¦'-"'¦t'-1* d'-'. (200 fi) S

BOTAFOGO E GÁVEA

4 ^''•-.i?1'' l,m*» '"--1 saia, a um casal-ÇA-seni iilhos; rua Barão de Guaratiba so,
(4006 G) '11

A LUGA-SE unia magnífica sala mobilada,-i.vsem pensão, a moço do commercio oucavalheiro de tratamento; rua'a\ndfade Per-tence 11. 18. (40j8 c-,) S

Aí'í{0A'M'i;r" n -Í-5.*. 45$ c 55$, uma boai».s.iia eom 2 sacadas, e a quartos; na ruaVisconde-Itauna;53,; sob: (40,-1 I) J

ALUGA-SE por 270$ a casa da nm Ba-

11.

ALUCaV-SÜ 
o sobrado da rua Sete .1tenibro 38; trala-sc

A LU.GAM-SE uma boa sala de frente eãíA-unr quarlo, bem mobilados, juntos ou
lioIrmz^Tliwtni ?c-.?.rad0„- "•">, n,:1 Buarque de Macedo ... 41;nu .iii.uzei.i. (.jul.lj , ,-,,.*¦ n,,;.,,., ,ln, ., !,„.__ •

de S-

IÉM'-______t
vencer riifficu physlcas e

TÉlfl

.—¦--¦' i-«» -/-jf a uaaa ua rua jsa-—.ao de Guaratiba n. 183. com boas ac-.omiiiqdaço-es; trata-se na ra.i da AlfândegaPeixoto S C. (4124 G) J

ALUGaVSI',, por iS$. um bom quarto, cm-tAcr.sa de família, a uma pessoa só; ua tra-vessa I edregaes 37, easa 1, esquina Viscon-de Sapucahy. .Mangue. (403Ô I) R
A H.CA-Sli, por 100$, a cisa terrea da•ÇArta Luiz Augusto Pinto, antiga Iravessau. Elisa 11. 14, pintada c forrada de novo;2 quartos,-luz cleclriea, etc (40S9 I) J

A LUGA-SL iia rua Desembargador Izidro
£A(Fabnça das Chitas) n. 164, o prediorenovado, um so pavimento, para numerosal.-nnilia, conforto moderno, com fogão asai: c lenha, grande quinlal e arvores fru.tueras; trata-se a rua Valjiaraiso 24.

(3807 K) Ja;I.UGA.\I*SIi_ casas, a 110$; na ruã Con*-de dc Bomfim 229. (3513 K) J

A LUGAJf-Slv optima sala dc frente eaaiiiu niiarlo, juntos, com ou sem bonsmoveis, do ." andar dc uma casa de fa-milta franceza; rua Voluntários da 1'i.tria"• 429. (4320 G) ]
A LUGA-Sl', un... sala dc frente a mo*-fAçiu, com 01. sem mobilia. em easa defam...a; avenida Henrique Valladarcs 23,•¦""¦o0' (549 lí) S
ALUGA-SE por 100Í uma casa nova,-íAcoin do.s bons quartos, duas salas e mais

A.LUG.VSE. a casa da rua Conselheiro•fAJoao Cardoso 07. Praia Formosa, para
___'_¦ (.1481 lj_T
A L-UGA-SE a cnsa da rua Dr. .Mesquita-íAJtnnor ,. .9) com duas sitas, doisquartos, cozinha, arca, luz cleclriea e«. c; a chave por favor 110 armazemda_i-sqmiia,__iindc se informa. 1.1570!) J

ALUGA-SE, por preço barato, boa casa
. com dois quartos, duas salas e bomquintal, na rua Cardoso Marinho, Praiabormosa; inform.i-sç na mesma rua Cardoso.Marinho 11, 7. escriptorio. (j,-.5 j) j{

AÍ'-,^GAn"Sl'; Sasas', » '-••-*¦ "-1 ro» -*í-fouso Penna 89; chaves no armazém daesquina, c trata-se na rua Senador liiiz*
iü0...'.'8'. (3551 K)J

dois bons quartos, multe»j-Utffl v mobilados, a casaes sem filhose senhores dc tratamento, pensão de casa defundia; rua Haddock Lobo 13. (4986 K) K

A LUGAM-Sli ., .„-CAarejados e mobilados,

LUGA-SE por 105$(.rua Bom Pastor 54,
lindo predio da

(3837K) J
A LUGA-SL unia boa casa para familia da

jCAtratainonto...4 rua dos Araujos n. 05,
Jtbriça das Cintas; as chaves estão no 74armazém. (36jJ K)"j

depen ciências, iuz electricade S. João li.iptlsm Ü6-A.
etc; na rua

(1420 j

ALUGAM 
-SI'., a 100S, os sobrados, liarafamília, da rua Senador Pompeu 101 eo armazém; chaves .... leiteria, e trata-se árua Uruguayana So, sob. (5552 Ji) J

A LUGA-SE parte dc um, grande-i A próprio pira negocio
Iara a rua; Urnguayana

....... .„,.„ muniianua ii.i)-,ic.ia c moraes, iiomiuar
nufi»dL T^í,,0, 

ni;lí'iíicillS'« Kanh;'.' rU"h™'> .<.<•• «eBOÍios, ser feliz 
"ení

m TVii' Z . r bem"c.stvr.;'.compro á uni CASAL de PEDRAS
.Lí,' :U>V Poderoso .tal.sinan recebido da índia Oriental. _ Remeto

seMo\ hZftT -.»•»»••«•«• e imeressantes a quem envia,' 300 re em
n,'. -VA0* 'lo Correi..., dentro de. caria.' — ARIST.OTFLFS T-\rV\
BUA .S1ÍNH0R DOS PASSOS, 98, SOUKADO 1! CaIxA POSTAI! 6y

 ... J 4116

A LUGA-Sli em casa de familia de Ira*
,„„,., . 1 ... | x Alameiiiu, unia sa'a de frente e uiuuioi.ies, dominar vossos inimigos, -luarto; na rua D. Marianna n. 115 Bo

U.tvi-

sobrado
com 14 janellas

(2604 E) 1
A LUGAM-SE bons comiiiodos mobilados,

f-S? rua do Rezende 91, Tel. Central,1358.
(3114 li)

pRfcÇlSA-Sli dc um official para ma--*¦ cimas e um torneiro de madeira; ua
•iu _'1C-1' 

' tailiu "• I05' <-''4D)S

pRlíCISA-SK de uin,-. senhora dc meiaJ- edade, para morar com moço viuvo;.11lor111a.se uo novo Mercado, rua 10 —
38 c 40. (_o8 p- s

pitltaOISiV-Slü do uiu moco sérioa c limpo, que saiba arruinariliiartos e servir á mesa. Apresen-tar-sc a rua General (.'anuíra 51,sobrado, das 1)4 ás 5)4 dn tarde
(J"2817) l»

A LUGaV*SE na Villa Internacional, á rua-CAGcneral Caldwell ... 206, uma cisa ca...
dois quartos, ,|„;15 £..1l;,s, |Jonl qujn___, etctrata-se ua casa XX da mesma villa.

(2944 E) S

ALUGA-SE 11111 bom quarto a um casal
1 í" ;'¦¦ ""-,'-*"3 distinetos; na rua Viscon-
_ 

ilo Kio branco 6i*A, casa 5. (4 
-y[•);

ALUG.VSE .un -.1 andar, na ri:•fAjlor; informações, por favor, nn ma.-__ Bovej.i.a mesma rua 132. (.|oSoE)J

AL.1''¦.•¦SE um consultório, montado eom*-*.At(,ectr:cidade, por joS; rua Sete de Sc-lembro 96, eom o Amorno (141 E)' J

A-'..^.,');^''' 
0"1,oní''t °e faniilia, uiii ek-J-.«-cci!tii-: r.u . ih.iIo, com pci;-.. m, m-anguape n. 13,

A LUGA-SE 111
.-.-traias c dois

un.a casa nova. eom duas...... - .....s grandes quarlos, despensa,•uator.o. installação dc luxo. fogão a gaz oulenha, por; itoji sita á rua ,9 dc FÍvercI.
10 n. 36, Botafogo; Irata-ce na rua Sete deSetembro 116, das 4 as 3. (4002 C) R

A I.UG.VSH um armazém, ita rua Volunla-
a Anos da Faina 11. 349. com moradia nos

;  ;'"', 
liuidns, próprio para qualquer negocio; as

UM' '¦-->-'_f 
Vjjnveo eslão 110 11. 347; trata-se ...'. avenida

A^LUC-V-li „,„a cnsa, reformada ile 

"«^ 

\ 
^-^^^ J^^JrU

Lâmdio »..*'S,ca' 
ma ^"^'..ifa''íi \ LUGA-Sli uma sala. limpa e arejada,

1110-

(3481 c'j' j

tüfogb. (3-'9 G) J
A.LUGAM-SE na rua General Polydoroxi.11. 20, avenida, duas casas; as chavescstfto no 11. gPassagem 2S, lojr

para tratar ua rua da
(280 G) J

A-nV • 
' ' lt"l".*u-i ue novo,« —— ——_: _.

St»l"t5,-,í,1'talÍ1:.5,!1l3.-f ALUGA-SE uma sida. limpa e arej...:__ _._!"'__) ''•' ¦' I -jAsem mohilia, a pessnas sérias; preço 11
V LUGAM-SE bons commodos. eo„,~ii7zt 

""" ""' U"J"'Ü di Sd 5°' ^^Mv

ALUGA-SE uma boa sala de frente; na--.Arua Sete de Selcmbro 11. s:s..\; traia-se na loja de frutas do mesmo• predio.
(393:1 E) S

pRhCIS.V-SE de uma moça de 12 áA . 14 annos, em casa dc ía.nilin, paraserviços leves; r. S. José, So. (536 jj. j

pitl-.l ISA-SE dc uma ajudante de cos-A turc.ra; rua Piauhy u, 194 _- Todosos Santos. (ui D) j

pi.hi.l.-sA-Sl'. de uma boa empregada,A limpa e seria, para um casal ...icdurma no aluguel, á rua Moreira .1. iuo.Lugcinio de Dentro. (,6 u, j

j
asa «...

(1S0 B^ S

pRRCfSaVSK de uma empregada em

______[J_[_d_s "s s'U'-.as. (382, 11) A I
pREÇlSaV-Sf." de. umaA duo cozinhe com 1«titiguel: rua Ju::» Uesaidar. (Carmo).

1.RECISaVSE de uma creada pnra kvar• o engommar; rua du Mattoso 11. 96
(ó.[ D) lt

pREUlSaV-SE du uma seiikora seria,A para tomar conta dc uma e..?a dc Ia-nn!:.i; ijuer-sc pessoa de lodo o respeitoe que possa lidar cu.n creançás. EstaçãoBento Liliçiro; rua Castro, logar conhe-lido ..ur 1'oiitinha, ... 690. i,S. IJ.J

ALUG.VSE o 11. 35 do becco do Motta.-íAco.11 dois quarlos, bom quintal, cleclrl.cidade. Chaves 110 n. 29. Está limpa.
(3229 Ij) J

A'.Í'US-VS-.. por preço razoável, o ma-
.,*,'í',"i',!;"°i "r,mazcl,b .Próprio para varejo,odo pintado do novo, a rua Vasco da Gama11. 179; larta-se a rua Sachet 12, sobrad

A LUGAM-Slv bons conunodos, eom luz
l^rí; ' a ",0';w s0't-:iros, á rua doLavradio n.;i22.  .(3380 E) j

CAPAS PARA PIANOS
Não .percam' a oceasind única de. dqn:.-:r uma, de boa fazenda, ao preçode Rg. ao?oeo, Casa Carlos VVehrs, rua

Carioca 47. (3841 J.)

A LUGA-Slv uma casa com dois quarto.,-(.AUiias salas, porão habitavel, cozinlia cKiande quintal; na travessa Cruzeiro doi>ul 11. 52. Sube-se pela rua Tavares Uns-tos. .Cattete, ,if ,*,) 1{
A-XUjGA-SIí ei excellente casa da rua Vo-XAlu.iiar.os da Pátria n. 370, por 25,,$;tubi-sc com o sr. carvalho, á rua de São

José 420, das 3 as 4 horas. (84 G) J

A .LUGA-SI?, por preço barato, boa casa-ca.com dois quartos, uma s.-ih. c bom
quintal, na rua . Cardoso Marinho, Praia1'orniosa; informa-se na mesma rua Cardoso.iiarinlio 11. 7, escriptorio. (3726 1) R

* LUGA-Sli (. easa da rua 1). .aMarianna

100}.. Iiotafogo. (s0 
çf K

Adeiiliislg. 
° 

V 
n"ÍMr ll*a PrfW Tira*XAdentes 68; a chave, po? :.nar, na loja.

(àü li) R

A,1 'VGAM-SM na Avenida Cenlrni¦«-ii. 15, sobrado, Pensão aiii"'Í
• A. '"••«•"¦•-¦-•s soltis o ,|ii:„(os dc ALUGA-SE11 enl ii eleiranteniento mobilados o "i'1

A l.UC.VM-Sli dois bons quartos a pes--íAíobj serias, cm casa de familia, compensão; na praia do Flamengo 11. 140, so-
(4158 G) J

\LUGAM-Sli 
em casa do familia, uniasala e ..... quarto, bem - mobilado, comiodo .11x0. -para casal ou un.a pessoa só,muito próximo' aos banhos de mar, con,nu seu pensão; na rua Christovão Co-

çn.bo 11. ias, amiga Dois de Dezembro,
-.''.'ir?!:^. (*M')o G) J

ALUGA-SE, 
cm cisa de familia, umaarejada sala, na rua '.-—— ...*..,...« otm»i na ma do Cattete n.-'-'7, próximo aos banhos de mar.

(3554 G) J

A LUGA-Sli por 130$ a boa casa da rua
fAAssuinpção ... 25, toda reformada comjardim na frente luz electrica, tendo tresquartos, duas salas c bom quintal. Traia-___¦ ma Saclict.11.'-ia,-sobrado, (13.G) S

A 1;UGA*SE o confortável predio da pra--rA.,a l'ei-i-e.ra Vianna n. ;o, Ipanema, comseis quartos c todas os dependências «ire*cisas, ns« chaves estão no n. ,..,, padariac irata-se na rua du Ouvidor 41. 75
—: (__c) j
A HaUGA.SE por 9:$ a rasa da rua Oito-í_l.de.Dezembro 11. 162. Trata-se na mos-ma rua n. ,48, (u G) -

ALUGA-SE, por 150$, o magniiico sobra--j-Ado da rua Benedicto Hypolito .98.comduas salas, tres quarlos e mais dependências;ar. chaves na c.-sa I ,|„ n. 196. c trata-se árua Darão dc Lapigq.e 66. (3621 I) J
ALU.CA-SG hoii. casa com dois quartos,-fAduas salas, quintal c todas as coinino*didades. Aluguel 9.$: na villa .Moaeyr; aschaves na rua IJ. iFcliciaua 11. 179, açnu-

(4023 I) M
ALUGA SE,por 100$ ., casa dá"^-(.ACiii.,1.1 barbosa 11. 78, tendo tres quar*.os, duaa salas o porão habitavel a chaveesta uo n, 82 o trata-se ua rua do Sr-na.1,1 .1. 1. (39751.j ___¦.

A LUGA-SE por 280$ „ p.-edio n. 837 da-i.--.riia Con.le de .Bomfim, Muda; com seis
quartos, copa, dois banheiros, chácara «Jardim, porão habitavcl dividido e.n com-
___• (3826K) j
A LUGA-SE a casa da rua Alzira BrandãoJ-A9, (i onde de Bomfim): informações e.-.'.aves, ,10 estaliulo, chi frente; para tratar,...1 rua dos Ourives 11. 59, sohrado, das 2 ia¦I horas da tarde; aluguel 150$ e taxa sani-
£__ (3843 K)

A L.UGA-SE por 120$ a casa da rita dnXAlL.vrame.ito ... 210, quatro quartos,(luas salas, salda o cozinha, estando pinta-
., <..,f<í"'''?í'\ ue."?v°; »» chaves estão no•!• 2.8 ll.otcqui.il); trata-so na rua do•v-nado 11. 1. (_.-•(, 1) M

A LUGAM-SE, a preço-: módicos, cora ou--.Asein pensão.'confortáveis aposentos, irua. Haddock Lobo 422; dá-se refeição n do-
(3216 K) J

A LUGa\-SH uma casa, na rua Benodieto•CAIIyppoltto 130; trata-se 11a rua Haldock
(4057. K) R

A LUGAM-SE commodos limpos, na casaXAn. 45 da rua 28 de Setembro (Muda dalijuca); trata-se na mesma, com d. llemvin-da Baptista. _

llünBi-VIi^MlIRntliniailllUilBlISIIIiiiiB.
| A'S REFEIÇÕES... _

UM CALIX DB §
Ouaranesia 1

ií,ía::::«ii!:Biii!HiikiH!ifiKí::!isi!!i«:!,,!H!.;1iBiiiiií

ALUGaVSE uma casinha com quintal e¦multa, agua, a rua Visconde dc Sapucahy
211: (3471 1) S

ALUGA-SIv o pavimento interior do pre--(Adiu a rua do Livramento n. 205, comnona ncconniiodaçõcs para familia. installa.çao electrica etc.; trala-se no rua dos An.
grana» 8--. chapelaria. (2811 li) B

 casal ou cavalheiros, ex-
.,,„„  ...,.,, <¦ -«ellentc- aposento, em casa de familia,
V.Í!. _¦":'¦•_"•• mira num |M's::,a du! Kr,°, doí, bn,?llos de mar; na rua Buar-'""""- - ¦"•¦•-- -» dc 'Macedo n. 36.. (156S G) 1

t, sohrado i\'"' i"ais"u; nara uma iion-tm, ri.J J<-"°
uso í[,'r loos ,v.ípowoort,."^,' í.;;: Zk±t± aoos.11 :ioo»ní.A <, ,-.~-\.". . ...

A LUG.VSIv 11111 cominado .1 moços oXAcasal .|ite trabalhe íóra; ua ru,, dc Sãteuro 264, sob. (js?í j.')

_L___i.._____«__J^K^

í___?___.°______» Riachuelo 15C!.-(aoili)_
A LUGA-Sli um nmtla em 

"ri[sa"7lc 
fa'XV..11I,.,, „ ,-apazes do comiiicrclc*; ria ,„• ¦'.

Íei!ldJLÍ^!l_^_____ ibauco.' ("oCIi/S S? V
Pa

A TílJílAM-SK bons conunodos c a preço-ei razoável; na praça Duque dc Caxias11, 9,. antigo largo do -Machado; trata-sena loja, dc tarde. (2943G) S
A LUGAM-SE, optima sa',-1 por casal e .....XAappscnto para cavalheiro, com pensão, a'i'-si.:>s de tralamento; na 111:1 Machado

(3763 C) 1

A LUGAM-Sli quartos c salas, c duas ca*.XAsmlias independentes, easa deformada dcloio, luz cleclriea, ., casaes e moços sol-
Juros; so a gente docente; rua do C.ittc-
f --'7-  (.137 G) J

\ SS o';;1 •v ^ ?*¦ 5™,,,° "r! 
I 
""^^SlJff??^^

a i.„,?m„a?:..?.I"-?la...°.,,*>»*r'-;...tcin todas üllMfi.TlH £r<-..«i-.9r.~~ -_ _¦ a

Aí-V ')' í" ' r l>rc''0 y-PdKo; uma linda-(.---.sa a de-, frente, com um quarto, commu-nieuiido-sc intcnormeiiie, eom ou sem mobi-ia, boa pensa,., luz olectrica c defronie dosbanhos do mar; na praia do Russcll 192.
-^ (4055 G) S
A LUGA-Sli mn quarto a rapazes do com--CAmercio, cavalheiro 011 seuliorá que tra*.alhc.iora, esplendido quarto mobilado, bombanheiro, luz cleutrica e lelephone; na ave-nida Henrique Vulaldarcs 11. 21, sobrado

(-'17 Ü) S

A Ll.G.VSl', ou arrenda-se com contraio,
_í Kran,lc Predio de tres pavimentos,sendo um completamente independente, pro-prio para .commodos ou família numerosa,suo .t ladeira J0..0 Homem „. 47. \s c!,i-ves estao no n. 43, loja c trata-se uaA-^ociaçao Protcctora. a rua Uruguayana"'__" ' (3762 1) R

AííHí5^'?,1/ a casa da ¦""-• Sara n~7~'aXV-lave está no 11. 25 c trata-se r.a rua dos
íí, . S ¦ i 5"l: -«".--.--ons conunodos e oaluguel c barato. Praia Formosa. (66 I)R

A LUGA-Slv para família a casa n. XliVxld arua Felix da Cunha n. „,, pertodo. largo da-Segunda-Feira, Preço, 91$. (K
A LUGAM-SE bons commodos, na bonita
^dS^ C'Va*(,a n,a Uaddock Lobo
i___L_t.de¦**-_5$.-a- 45__ (403610S

A LUGA-SE o excellente oredio, para fa-
nruiês? f traliunento, á rua Santo Hen.
tS;i3'JIBX,m " '"'a™ Sam' fefia; tra-Ci-se tia mesma rua 11. 85. (w _- i_

cozinheira
e durma nu

66, 2" au-' 
(-M30 11) J

"oinV''^I-'_,.:"'i,:írtiíí:
,.',-li-.-.'.-.--lL>_!: ___) B)_M
pK_ECISA.SK de cozinheira para o tri.A yial e arriimadeim e concira i.u-i t,e.que,,., ami,, e .ji.c di.rm.ui_"'_ 

"'.a 
â;* rUa d^ •Mi"''--o "•_ 9^  137S5 II) R

l">UvÜdSí"S1i' 
''"i m"a cozinheira e~.¦_ ¦?<-"«, que durma .... aluguel- trata

___________ horas. ,.(ia,, B) ,

P^rinhdSf-nK", um~^ to uma
U"C ,,,, 1,•', !-u d"rn,a "° "'«suei c
-oi.it.am,j n., i3 _ Andarahy. (3968 B) M

P 
"__,§_•« to .......—mpTia-ilTlmTa

_£_2_______,^^
__ CREADOS E CÃÊÃÕÃS
Uamaraiy iuj^ (3523 D) j
PK«CISA.SB de 

'InnT-^.la—ÍTaTea

%*^mS£^mXmi$

p.tl-,1 ISaVSE de uma creada pa„ <rrA viços cm cisa dc pequena i. •",,'¦ .travessa ,2 dc Dezembío . ,4 t"'"'\i,.il
'356. i. 1

MOLIi.STl.AS dn «nr-íaiitá c
appnrcllio respiratório, tome j
rcITÜKAí, MAK1MI0

Ktln Sele de Setembro 1S«

-JSSSSSSSSSSS: ¦¦'¦^.¦'^y-****»*'*-»-*^-*^*-»*.'

CASAS E CpOOOS, GÍíRO
A LUGAM-SE *boas salas de frente e um¦íAqtiarto, a casaca ou ,1 cavalheiros detratamento, com pensão, cm casa de fam..ua. l.ui Senador Damas 32. . (4.;8 ]•;) |
i LUG.VSE, em casa de familia, uiniüiarTXAiu mobilado, luz electric, roupa de ca-ma, eafe de manhã; trata-se 11 rua RodrigoMlva 10, 2" andar, entro a\sscnibléa S. José.

 (3653 E) K
ALUG.VSE por 300$ uniu garage com¦í-Aduas .usas, na rua João Caclano .89a 199! ItaM.sc na rua do Lavradio 133.

_ (47S3I-:) 11

A l4,Ll-''A-*í,í. V.m. pensão, e.n casa de fa-XAmilia, magnífico quarto bem mobilado;.... rua do Kosario n. .57, 2" andar, cureavenida e Gonçalves Di..s. (3446E) S

A HiUGA-SM a loja do predio da•"- pr.icu dn Itepublica 11. !K5, pro*Pria unia Iniiiilia, as chaves estãoni) sobrado; trata-se na Avenidaltio IJnitiço n. 50. (lt __ iy) j.
ALUGA-Sli ,1 casa da rua Dr. MenezesAi-Vicrn, antiga Inválidos n. ,7,8 combons commodos c iodos 05 melhoramentosmodernos; trala-sc na rua da aVssemhléa

______)__¦• í- -302 C. (4046 ]•)
A LUGAM-Sli m-agnificos quanos, com luzXAcectrica deide 33? an- 50S mensaes;iu ..... uo llo.p.cio ... 258, sobrado.

(3145 E) S

POMADAiuz electrica em todos us conunodos, casa B. * ArMÍSÍUIXd-- famíba decente; trata-se na mesma casa.|:| 
j l|_yíi|rt 1T

À LUÇ.-VM.SE: quarta ."mobilado'-4o$i-sala S \ ff Vi íí li j ] il ll

Fortalece a raiz do ca- §foelk) e eüãsnisia a caspa 1

V'.",'.As,.- ,,. .„ r~~ r^Êrr^^^mmmmmEm&nm«mwmm;:"  ;/ un e um mm'
OASA CIRlIO

ouvidok, isa
JIliiiatllllBillilBIllil.BiliBlilBiliBÉ^

. . eu. casa
lação .ío.

.'amilia; na ri... da Re-
(3537 15) .1

\,r- '} °, rV,sn com 'll,:in'> nuar
,.','"¦ i'1 r,Ma do ReMiidc n. .or. AI,,.Kitel soo?. Chaves .... venda da esqui,,.,58.r.^)l|*J^i!ÍLl"^,,«B^ (".7 è;.í

AI,U(,AM*SE bons conunodos, acuados cXAcom ni/..cleclriea; rua do Cattete Ss, c-Wiila do Guaratiba. (.,4*, V_) j
A. l.UiaAM-SIi uma sala e tres nuártos'•Ana rua Pedro Américo, casa n. 36

 _ (-l"|:3 ü> J

A.á'1',':..1.:!.!.".. ü.0..'..^00.* .--nifiisaes.

A LUGA-Sl'.. por 83$. a casa da rita D.-ÇAPoIyxcna 70-1; trala-sc na rua da Al.
________ _______ C. (4121 G) J

A LUGA.Sli ou arrenda-so o vasto predio-CAcm centro do jardim, á rua Bambinan. 3.6, lendo nove quartos, quatro salas,no., installação, inntado c forrado de novo,
chácara, bonde; e ponto de panda á poria-trata-se na rua Marquez de Olinda 11. 69,c na rua Uruguavana .1. 3, ãs segundas,
quartas c sabbados, das 4 ás fi lioras.

 (4193 G) J

A LUGA-SE unia boa cas<\ proiuia para
fAtanu... 

regular; tem electricidade, gran*de quintal e jardim; rua .Matriz do Eiigc-•ho Novo 126; trata-se á rua Visconde Pau-
_i___J__Ç0 91$. (88 I) R

ALUGAM-SE, a moços do com.ucrcio, bons--.Aquários, com pensão, a 80S; rua Vis-conde Ilauna 11.; 123:,. __ J.10S5 I) J

Aí*-U.!";A"S-''''i por,4o$. uma boa sala do-í A .ente, Independente, cm casa dc 11111ccs.-il sem outros inquilinos, a moços Sé-rios 011 numa senhora dislineta; rua Car-doso Marinho i8-A, Praia Formosa.
-— (4034 D S

ALUCaV-SE un.a grande sala dc frente,.-fA.com sacada o independente, serve pararequema família; rua Desembargador"ládíS"' 
!___ (4ú K) R

A LUG.VM-Slv para famílias, as boas casas-.Ans. 67 e 71 da ladeira João Homem,*-;-"'¦ magníficos terraços. Preço, 132$. .1)

A LUCAM-SE bons aposentos e quartos,XAntim pomo habitavel, á rua Btiarqtieoc Macedo. 32, ít77 G) S

A. LUGA-SK para faniilia dc tratamento .1-TAçiiilcnilida casa n. 71 da rua Dezenove

_lJ.lJ'.LÍ!!i'.'.'J___._________..__ (3801 li)J çcnfortu, „ rauaz do conunèrdo;11.'. riu, Sloií #"„ 
>,?<V!''"" '" '" (I" trntumeil'

fj LUGAM-Sli tres bons cómZ^TZ* b'„n sK'c-,",7V Sj"l:l '-'h=rcza7 
prox to - noi ;ÍU,J 

'>'"» .<'«sa 1,1 S quarlos,
XXjanrfla para 0! largo de S fríneN¦ ^-ílili.'!^±_L (icu _ i f. f" _ «»?»>.»m. serviço sanitário;^!L^._!__^^

A LUGA-SK „ 1, .": .L ." XAbointa vista; rua Cassíano 47. Gloria.  .. lJ '•'ilv> •'A LUGA-SE o bom -H-ii.azij-.il -.20 11 ,h-Arua Visconde dc Itauna; trata-se .10 Fi ..—c Holca; praça da' ^ a°^ A._'?^7i^r57^vJ^^'-""¦'* " n!^';dT^^ira;dfGMr,r'v-
(4078 

'!>) 
,

A LUGAM-SE bons conrultorios, na ruafAda Carioca n c j4-

'(4ifi8 
V) ji ALUGAM-SÊ qunrtos mobilados, cõfii pen"*",:~"77 

oiêT' \i ?S?]'' c:'=a ''" Ç,a,ni!la: rua Bw-' 'q«e de Macedo 17, Jcr.o dos binhos de'.lar
(..8,6 Oa ¦'

ideal. trat.vse na Cinaina __
 u'-'° _ Ji: AJ'ÜI'':,"3I':' c"'icas-' Je famili" d<> filo

uma saia mobi^^ra 1$^* r^acX^ ríi?"&&%a avenida Meu. dc! b-Ja. í-iiís 1Í1 f' Centra'; traia U"S l> S

ALUGA-SE
-f_**paz do commercio,Sa 11, (.9, telephone 32—
___n^merM;i casa." 

 "."fâ; 
^™ _ I 4 LUGaVSE o predio Ja rua Joaquim Sil-

XVI UG\ Sr- 
"„.,. i—: ,,!,"• ••,-• s"u>" ai''" e baixos, com es-

XVe-.ea- ,', -. c;mi,">.''0 ""> tala de plendidos dormitórios e inaii dependenciSí•«¦espera, 11.1 rua da Car.oea 11. .,,, sob. ! urecisas; por invor. a.s chaves .10 n ifi-c(403O E) K I trata.se tia rua da Carioca „. 10. (3789FJR

PRECISA Sli de ..,„., ereada par., co-f «abar; ^ esirad., Velha di Tüí".
¦¦¦¦''Vi ....  __."-'•' 

"' J

PK,.il '.ÍAS!C ú' !'.m-i creada,-e"nrc7«
Iriei, n P"r:cna '¦;:",ll-'; a !"-1 a» «os-• Picio n. aoz; prefere-se portugueza

(1173 D) .1
:PK!ie''ue;í^ V?1 ««da"Í^T^a

í^iiumiíT a'"!lmi "a ('aÍÜrc,'s
ÈpilECI&jJSíj', dc uma rai.a"rigTi~d."ü'.1. .1 .0 annos, para cuida, de un,, erc.
m«á À "i""0,' e ""* "¦'""••"; ":1 «ia.-ll.llli... ila Ene..;. ... .-. c_.a 0  ,,*
Sentiu de Dentro. " (.74 Cj S

pRÉc]s7\Vs>rdê7u,,I"'"|^VÍ,7"c,q:*cm^JT,.ladeira; „•, rua Mar.ii.gmipe ... ,s -Hotel dos l-.it.idus. \,;6 _) s
DRECISA-SE de uma creada para o-L serviço dc ea.s.i, „-,,-,.o. lavar e cozi-lhar; 11.1 rua Frei Caneca n. 81, sob-ado.

(1S1 .)' .-;

( À,Mi'".''"VÍl",!ÍK u"-,a ^ ° aW<sm- '"de--íAptnduilci. avenida Mem de S.i n. 9.Mrj. ra:..ze*. .cscripu.no ou a casal que não"-':.'.;...1_.'.L3W cm '¦¦-¦_ (4183 
J5) J

Af,'lí,;-M"S,; "n Avenida Oiilral-11. l,a, siiiinuio, lViisão Minei-
! '¦ ';«umi..'.ts Knliw e qnni-tiu deíieiite elesnutementc mubiludus e
S-UWÍi .1 1,>US; pnra duns ai,.2_H_l___o__m_o____ cn^J)

fAquartos, ....... saia. luz electrica e qui,tal' "-"W-el -)"í; travessa Jo Cássia,..,' 6."(íí

^.riiAM-síT ,,s T ,." ãTJ_;,T55 i-11- do predio .1 Avenida lüo llran*co 11. ,,t», lu,),, ,1;, M,niln;t, uendo
! o 1 para «..crlptori , ;: „,,.,._
j iannliu; trutiliso 110 1' anilar

 d» BS50) E
¦ A UGA-Sli o i""anilar do la*^d7cl*.

fAnoca 1.. 6, propnu ;.'.ira escriptorio
^.-™aJílii!_l:_. (3834 íi) j

Àgui';;^'',,n.,n »._ a?'!a/ * "... Uru-U LUGAM-Sli. salas mobiladas; na: rua dí
ian.-lI.-K »™ ".:, Sa.'.'1 ,"'? fr-cnte C,J1" duas í -* •-Rezende io.>. 'eleplionc, e bonde á poráio, u.z electrica, oanhos quentes. (4S54F)!;

A LUG.VSE, muito barato, ., sobradinhoXAtndo pintado e forrado ,i rua dos Arcas"• 49i a chave esta na loia. (.3., P) \j

:.,,, i__  -",-> "-^ irciue com

\ .::,, " ""' l'-H:i1 S'M" filhos; 11:1 rua daAlfândega 13... .-¦ andar, das 2 ás fi.
(3827 E) M

Aíl',! 
rC-i'V'Sr? 

i° L'-=l>,'-'"--li'Io sobrado á rua
e' e.ri,-,-' „Icdr".,"-. 3.-4. eom installações•âSfinÇKSTE.S.I
i-s-ino 1, antiga dos Arcos, próximo ao largo
_-_.'!!a' (171 d s

Aí:'ü;^-S,i d",is mw-íírísri"
.-*-,'-". boa sala dc espera;
_____________ andar.
A-LUGA-SK nm Toi.,..,!,,•'""> t; quartos, 2 s:ii

aA,','Ur'."VSIÍ '? cnsa. "•* 6-i da rua Paull--(A1111 Fernandes, Botatogo por 00$; ns
illiil^n,',0 •' ll9 e t:;lla-se "'' "¦« Thco.piulo Ottoni 90. (35-"á G) 1
ALUGA-Sli uma loja para barbeiro ouXAoutro negocio; na rua Voluntários d.

dc Fc Botai 30. Preço, 253S. (G

ALUG-aVM-SE uma sala o aposentou bem-tA.inobtla.los, eom iodo o conforto, eom0:1 sem pensão; na rua das Laranjeiras». 105, telephonc 3478 Central. ,245 C) _

ALIG.VSIv .nara família a boa casa 102XAda rua Santo Christo dos Milagres, comPequeno quinlal. Preço, pijlooo. (I)

AÜ'".'''"HS''; •"'" ,mm forão independente,XAPO, 255., so a casalj na,rua -Major Pin-to bayaão 11. .3. (231I)

csrsír

Áíí?«£?$• por ;]°rt; fo,rraJo e PintadoXA dc novo, o grande sobrado da rua Condede llom.1,11 240, cdai todas as comniodidade»
_«___________ "PosentM, (49 ít) R
Aíiíí0-j' •5Í5 a l'asa da rua Gratidão to,
fí.00,'".''0'9 í|Uartos' Ams «nuas, cozinha .W trata-se na mesma rua n. 11, Muda?úl
Üiü^J (71 K) H

Aíí'riwÍlI'SrKi cm casa dc Lt-nilia, á nií
Z%- " uclt I'ob'; ."• •>'•'• espaçosos quarto!mobilados a capricho; cozinha l mineira

(73 K) B

Aü',!,"i!!iAVS1':' p" 8oí' "ma S1'1'1 <Ic fronte,
íaVéssa Sa S»l ?°\n C"tra;'a ""lependeiite

ggk |edg^ 
5^ (q"as' 

%$>* ^
A l.UGA-SE a easa da rua Conde de

fABonfim ,1. 79,, com cinco quartos eporao habitavel; as chaves estão no açouguettr.ita-i,o na rua Moura Bri'u 19. (3_23K)j

ÁnU^Á.",SiK' c'" ,casa ,!e hmnh- «ra bom
í,1- arejado quarlo. com ou sem mohilia
Si,.?. 1K'"sa,; "'a rua. dí S- Pranciseb, Xa*
i,1f, , ",' |,r?í""g a ""-Idoek Lobo, cs-"¦""¦* «o larKQ da Seguuda-Fcira. (.(igÓK).!
ALUGA-SE, por 120S, a casa da rua díXVCencral Roeu 37 (Fabrica), cou, 3 qua.tos, 2 salas, por,,o .habitavcl, electricidado epu; a chave 110 41. (22 K) R

É RIO COMPRIDO
A LUGaUI-SE as casas da rua Presidente.AJJarroso 11. 148 e 119. para familia.

(348o J) J

(3787 G) 1!
Pátria 38.

ALUG.VSE 0. predio do Fohr.:iÍã~_"rür '
xa cdro Amcrico 11. 1117, que eslá aca.Irando de pnuar e forrar, eom exce IcnteJdoriiutorios c ...ais coiiunodidailes para fi- in.iia; trata-so nn rua Gonçalves Dias 44

(Í_'Sj!_G) -!

AÍ'm-C,A'SRi' cal casa ',0 "n,!> senhora so,x^opt.ma sala par,-, descansar, dc dia ou àUI..C informa-se na,rua da Gloria 102. sob
(731 G) R

A'LUG\.SE .uu ou dois conunodos liemXA.are.ados. com 01. sem mobilia, „ casal011 senhores de respeito; na rua Dr. CorriaDutra 170. €311610, (J3, «;/ _

ALUGA.SE um perfeito cozinheiro, para-.Acasa de fam.ha; rua Capitão SalomãoAçougue 14 ; lrala-sc das 7 áa 12 horas. Bo-
_____' (4150 G) .1
A LUGA-Sli «.ara familia a luva casa 11. 17
_Aü.i rua J„se Comente, cm S. Christo-><:j. logar saudável. (0)

ALUGA-Sli o grande predio da ..... Barão* \'le .-"-rtorio n 21, com muito, conunodos,
trarão habitavel, tardim e quinlal; as chaves
çst.10 

na rua liarão dc Itapagipe 11 146; Ira.ta-so na rua do Mercado „. 23, com .MacedoRibe.ro s C. (i,..0 }) R
A LUGaV.SE, por oo$, 1 grande c boa casaXAda rua Navarro 87, logar saudável, c poro.-i,. n casa da mesma rua 206: as chaves.Itapiru 90; tratar, largo de Catumby, esquinacc Coqueiros, armazem. (3522 j) J

XAieral Roca _67.ll; irata.se na rua dlAlfândega 12. Peixoto ü C. (4i*3K)

A l--l'iG-^"SK- |lor 2-i°$- " nredlo
___:s,lre"a n- ,59!.lcni seis quartus,

-OBanaacicíKacsjrtsr oocaNeurastheiüa ~~ Exéetaménto nervoso
balí.-i de memória, pliospliniuWn, couvalescencins d,,-. íuni^i
çuram-se com o uso do HliMAÍOGENOIa ,1 \ ¦ ,'i„ ?, , oU,st,,,,,^• íB- (.'.vlrnordiiario «, seu coiisnnitfo os ,,tt4«tÍos e-nn^,Í,1„S0'nue tem feito uso. A' venda edi >„.l.s ,,..,, '.',!.) Uniieos dos

^^^^.ositarió^ |
__!__5Si__g__s«gCTgaeagg

.\LlG.VM-si-: perlo dos banhos

TOSSI), constipações, corlza
o moléstias do peito, tome
l'i;iTOI{AL DB MAIÍIXIIO.

Una Sete de Setembro 180
wmxMmmmmm

da rua da..-•¦... ... ;,.j, icm scs quartus, maisdependências, olectricidade. jardim, quintal,
çtç., informações, na rua Sachet ... 7, sob;•O'' 333 cl. (3_._0 jj 

'j

S. CHRISTOVÍO, ANDARAHY

EjyiLLH ISABEL1
ALUGA-SE a casa VII da nia BarãoXAdc Iguatemy, 98, tem duas salas, doijquarto» e maia dependências, preço 90$;as chaves estão na padaria defronie, onde
_ 

""a'a' 
(40!.( L) fl

A LUGA-SE um grande armazém próprioXApara qualquer negocio, fabrica oi ofíi.una, lendo bons commodos para familia
çom 

bom quintal, na rua Benedicto Hippi*l5to 11. uo, os chaves estão .10 11. 108a trata-se na rua do, Senado ... (3973L) H

¦s para nicuicos | ....preço 150: rua AL' '.ASE em Sadia Tl.crcz
(!___ E) S : XAumii sala ,-. casal ou senho

eza. por.ira sú, tc.ii*. _r_ji' ,.,lavar; ua rua ErmcHnda .6j.;..';'' ',' . ' " '"'COOS niiiit., redll-
'"¦' mobiliiUosj mn quario 1

A,"n„r'e ""' S»-*'n«o novo' (291,1 F) S _¦»"-•'-. oena snla du frente o oimi'.

(los zVrcos it, 3; a.s cliuves ..mi".'.. ¦ , •:' , "' ,"• .C01" "liat,'"u inanos, salas.desde ::<l;>.s Ím.-.sk - 1 , V : '?••
".'•• loja. (i •,...,;''" -V '•'¦•13.dependências-; as cl.aves .... rua da ch. Telei.l, P J-, 

' 
,-' ,'¦ ''""'t-\±"'S"> Ita Lapa 20; trata-se na rua da Assembléa ,8. .' , 

' ! ,'_ ' ,C,,SH0 ¦' imiililir. Vm-

^LHlASli a casal de respeito, meia.le ___j « •' "' d° '^'"^ 
Vi -^'r

mu-: 
',; ^'';::,.'h.r:u.'':"'''a ".• -lí- Alu* A LUCaVSE o nredio ,!, „-, Mr,,„n~'iZ íJ.'"-xJ) OiLUCaVSE o predio da ru:. Monte Al.. , .,_.___;1 . ¦ 3. Sa.ua llicrcaa, coni grande! A '.l.GAM-slv a moços do commercic

Íi??!!1™' «-.híCienicos couimodos, nn

A'r;.do da rua Larga ... 41, V;K~.'._-il".í_LlI-i-;_!_.',__!_''_•'-__ (4'-'4í' E) S— • ¦ ¦

" ""aar- (193 l-.i s «u Carioca pira Paula Maltos, passam tia
i ircv sr rt .„ , , ¦ Pf,l*ta d.) predio: trata-se com n <.r 'Ctc

Ado. ò„?iíes ,f 
™to\to.r-redio da minute Castello Branco, á mes,,,; rua -o.

«'-.cia. ond" «talía,.*9' S °'mV";!i!. 
$"?! ,. (3538 

V>)

s,f-

rRECISA-SE 

de uma empregada paratodo serviço de lima senhora s.i; r-a
Geraldo n. 51, avenida Kio Branco

(-•as C) S

' Ai' n ' a c'1*1 da r"'' Xov-i d! São¦ xlILcoioldo ii. ,,..,, com dois quario-,
clm-.^í-„-'!"!'"'nl' 'urra<1' ¦''"'-'da, ele:
V ,"° -''sinho; iratar ua rua Sete dei Setembro .90.

'LUG.VSE para qualquer neanei,""íinrm, A,T*VV'A".SK ''"r ',5U$ o esplendido sixAa casa 11. .59 da rua GeS lffi Í^W 'Io •)rcd,° ''' r"a Moraes e Va'l.
çom 

m^adia nos fundos para ^ntbaí 
^ \ U^^V, % .f^V 

*

..Tug.vsi7"ü;~ (w,;r 10"

«RECISA-SE de uma arriimadelia quesaiba engommar bem e durma no alu-
¦J"'r,-"V- n,a <icl Ca::e:e 11. 92, cisa 16.lrne.I.:..o 40Í000. (II Cl fl

S A !jF'A-Si; " ^di" dr-rav^ssa de 
"s7,

_ | 
XAUita 42, ,„.- ^30$; chaves na esquina.

_ 
(3516 li)' J

I A•'!,",'¦'"".'u-5 ís-^!'d!'1» «Tas e quart7sUA. n. _u|„|,_ t. |icn!c3 faaiii"a, !eamlheiros. Senador Dantas n. ,4. 
l

(-91*1 li) S

. J\J™tiãZm,Fiaa* SOhmh( 
._>„"_ 4 LUGA-SE « boa casa da^uTwi^~I~i"7r,TT-nT  ÍTJÍ •i3,!""a, ''"'.^L c«" 5 quarlos, si-

XAi„„„ baidieir. e luz °W-& 
coi í?' C.°m ohav''-1 I1" lnT'^< ¦"> 

"»o. 
e trata™' na

(3364 E) J í',^.?,-.,™ caí' '1= famílfalii0"érZlS --^^i.:;' ii; -l!>"'"'- (3«49 F) R¦^ l llllil 1 í i'- •_ij.1-i- , .' ,'¦*. -*-— ——. -—¦ \?.r"(;A-SK em situncr.o esnecinl- "-independentes, com abertura

IÍIIÉ, COPACABANA,

___ ipanema e mm
A LUGA-SE por 263.5 mensaes o prêdío

£An, 
623 ila rua Nossa Senhora de Co

pacilaana, com tres quarlos grandes c .....
para creados. duas salas, banheiro de ai-.n
quente e fria, com aquecedor 3 gaz etc •
trata-se na rua do Rosário ... 57, sobrado!as chaves estao por lavor 110 armarem li.herdade, na rua Nossa Senhora dc Copa-cabana n. 602. 0.fo 

„.' ,

A f.ru.ur.si-; cm cnsa do tun cn*-•-'-•.ii ,. fíiioscptos com .ianellas,loisar saudável, perto do bonde ènia:'; para ver e Iralar na rua 20Ue -Novembro 12-1. Ipnnemn.
(A asa») il

AV1 vA"-aSI'"i "!"a "?• co"fortnwÍ~Tnia
_. .'' •N"-S- to Copacabana; ,1 tratar, co.n osr. 1-errcra, a rua Dr. Barata Ribeira 253°Copacabana, (3529 j), j'
> l.l(;\..Si', a cnsa du rua. Dr.

_Vl^fF7 --^^i—;. f&TST&g áSSK '%„„<;;;'

A LUG.VSE cm Catumby, á rttq MiguelXA.le Paiva 11. 23. próximo do bonde dosCoqueiros, uma bon sala de frente, compu.-.io e curada independente; Irata-se na"'""'¦' 
________ (3997 J)M

A LUGA-SE a casa assobradada' da rua daJ jLi.strelt.a n. 52. com boas occiuiinodaçõesiv.1.1 laimlia regular, g.-.z c luz cleclriea;grande quintal, etc; ,1 chave eslá no n. 6701.de so. informa, (ia., j. 
'j

A1 I.rC.A-SÜ uma casa na rua dos Co-
fAquciros 11. 102 por 82$, com e'cctrlcl-Uao-.. cozinha c todas as conimo.lidndc'

f.<-'.-ifi n 1
A LUGaVSE 11:11 quarto a um casal sonXAfilhos.ou a ........ senhora que trabalhe'ora, por.çsí: á rua Miguel de Frias « -

_.._(*'¦¦-' Í)"J

10, ma-
ia.,." 

" 
i"" "¦ "j-síí-"'»-*»-» tummonos. na con.o tavel avenida Coiniiicrcio. tendo iuz e™cinca c iodas as commodidadcs; trata-se miu-sn... a qualquer hora. com o ene r-e--dRua Christovão Colombo n. ;3. Cat-ctS''(-•81.1 

G) j

t-V LUGA-Sli uma moça dc côr, pari faniilia»Ade iratamcnlo, para arrumadeira ou ! t I li" -i ar „,~~Ina secea: conduet./ afiançada; rua __l .Ain i. n. Ur,.U-,'_.,«""^.l0' .""easa, de ta-»tm n. 107. Botafogo. 6,040 C) J í t- an lar 
'" ' rKa '!a A.ft-™Wâ 64.,

<.rti3 ei m i

. , iv ,,, ... „ 1 ..¦•¦-¦-.-•". >-,ii Miuacao especial
A ,"•,.* M''. aJH' tíí,s c "-oí- Hodos f1"'l**-«l>endentes. com abertura
na Pensão d- ín-f íí*,"-1'"'' ,,0:!' "tohilados; >,'ai':l t-«i'quc, commodos mobil.i** Jl ""¦¦' Nr-"a -3- 2» afldar. dos: na rua Tumor 2«. Lapa. Il.i

_ (-'15 É)' s

(214 K) s

bnnlios quente

"I- I A LUGAM-SE; a rapazes solteiros/
— i fÒc ítos' c",:" c":"'1a independente,

frio e telephone.
OI 1038) ..V

.lei,
nu:i-^SKtoi&fftfs^i^tjfc..,,.,,;andar térreo d,-, rua Dr! Joaquim"^MtTrttnhá)

rcos, rn, Sania Th.-nia.i: „:,r'a
luitnr.-
F) S

Àlf1--™;*!'- i"3" amilia do tratamen**-»-io, as cs,,.- Ja rua lieo Grandeza n«33 e 43, con, 5 qua noa. 3 .._.,.,. _ _e __, 
"s-

i»^ coíiiilia, copa, déspen^banheirdoeeom

çiecinca, para ver e Iratar, na mesma ríi-,eqüina de _. Clemente, n. 335 (iirmaze-n)!
(-'78') G) J

__í|n^ nílã^tS
il l2«.i. 

"«"«feda, e trata-se na rua
-.-_.""° ¦•• '**- '" andar. (2328 (,) s

carregaiio. (2642 
G) J

ALUCAM-SE casas, nor 130*

^quario., 
e 4 c a saia, Kr 

'

ALUGA-SK a casa da rua Nossa SenhoXAra dc 
Copacabana n. ,012 (casa 1),um duas salas, dois quartos, cozinha, quar-to com banheira esmaltada. W. C. è ,-,;,,-tal. .Iluminada a luz electrica. Claves nortavor nu casa IV. Aluguel ,2*$ !

 (35(>7 II) J

Alt- 
Slv "3 rua 1r' A fouso Cavai-

f_Vr>m, n. 128, proxi.no & ruã Maeha-..) Cocho, uma casa acabada d» refnr"'•""• P" completo, co.n duas salas resquartos com janellas, cozinha W C li,nheiro e bon, ianque e área. tendo 
'din.

Miradas; as chaves eslão no 1. ík „-a ... I; trata-se na • rua do Mercada
(3571 .1) 1

duas salas,
pfrvc pnra
Paz 66.
(|I6Ó J) J

A LUGA-SE uma casa. ec^-(.tres quartos, bom attintal;dois easaes. por 93$; rua da

AArís<iid-e!\„eb. ^to,!™»?- a rua
modos a casaes sem fiiLn. 

masn,,f,'c9s com-

dcac^,Seríisrae ^-^ i^to.bondes
Pa.dis;,c,,e^,,^^-^-.bnü

adores; trata-se na
J

 »'íos Seus

AííirpaV^ir^i;^^^:;
Plirasta Corrêa a ¦* n-,»*:..... _ ' 

J-,10 largo d.
e cora o cn
(2641 ei ;

I _ e ..-oi"; í..',.:'":'Ii' 
"..:"-, '..-M---'"i...s ,- ¦,.,

¦ide oui.inl- 1 '• "fado, ru., Angelina ... l.reC0a ...
(3Í4: G) d tnfrtJ^n!' 

"? ,l""'"Ii'Í-"lc Vftalic"«.' K ..... Theophilo O.:oiu a. ai, 10b. (3394 1 _jj

\, LIGAM--*,- a! scguinles excellentes ca*
Í.^LS0,Sa„co,K,na' rua.Hilário de GouvOa.4. Botarogo, rua Capitão Salomão 211centro, rua do Hospício 307. rua do Pronosi10 a.-Santa n.ereza, rua da .Concórdia st*S. Chn.tovão, rua Barcellos .19, rua S ••.„,'
cisco Xavier 3...;, casas .7. 22. 2-, i0" ,. , *
V.lla Isabel, rua Silva Pinto 1:4 e 116 rua'erres Ifomcin 308; Riachuelo. rna Barbosida. Silva sk. rua Victiar Meirellés ..iSampaio, rua Minas 21; Meyer. rua Miguel...l-'crnai.dcs 48, rua Magalhães Casi

.'asma ci.in o sr. Oliveira."

3BESliOIBll M BIBÜi BÍ-bÍSíÊÍii
j AO DEITAR. »»»'«'»i-w

TOMAS UM CALIX _)_|

I ^j__rmieHa |
AdaU¥í5 líapi-Vf f^^^-

ALUG.VSE a casa da rua Costa Gui.
£-K"ar'ieÍ',n' ?! (I;'',iro da America) com'.'_?, hal"av.l. quatro, quartos, salas de
l ,T.\.: to jan,ar' CMÍ!,ha c o mais que'iz 

í f,.'°'.c:','-!"''a casa dc fa"'»ia. »«»
il! .«^-elçctnça com todos os comm«.

í'vr¦ ÍJ Ma'h c íorrada de "«vo; aich..cs estao 110 n. 25. Aluguel barato!lrala-sc na rua Piauhy n. 93. Todo» ci° ¦¦¦ Ç3197 L) R
A LUG.VSE a casa da rua dc S. ChrisaXAto.Ho n. 554, tendo tr.s ,_„ , V"

--das, saleta, cozinha e bon, mimai¦ achave esla.no armazém em freite ,\J
__LM ntt.do Senado .. (2,5!..*.a!T?

iVí',U(';Ur'S'" no,r. "rc,*os módicos, boa.
„v*3-._;.",. r!,a Uar3u ü= «esquita ,,i.
ín.n ty nvs """ ° encarregado, na

, im) »• wl. casa 11. 3, a faniiliatle trnttunejito, pelo preço mensnldo'-1708000, DAXDO-SH 1 ME_i>i. BOXIFICACÃO liM CAllaíaxko db .•i.;íim.ui.:'xcia,-A1Í^
Uiulicns casas com 1 ouartos, b.t-ulieiros de anua quente e fria.optiiim in.stnll.1ca0 electrica, doisOKoes, sendo um a „az, doisW.O,,bidet, etc. (j 28JQ±jj
ALUGA-Sli o melhor sobrado da praçaXAüa Bandeira, próprio para sociedade, ga.buicte pu. escriptorios commerciaes; tr.-tí.se 110 bazar Hcrminios; praça da 'Bandeira.

(32S8 L) M

ilil
troí

A I.l GA-SE uma boa casi para fa:-•A.ie tratamento, tendo cinco quartos
%, .?;•*! T,""**' c,oz'"lia. banheiro, tanqueelectricidade ç. chácara; respirando-se 0.bons ares da lijuca, .10 Andarahy, rua Lco-pcido n, 262, bonde Uruguay. (3413 I.) J
A LUGa\*SE a casi da rua de S. Luie> Abonzaga n. 34S; as chaves cs.ão, por fa-ver. no armazem, em frente, o trata-se mUavesBa do Ouvidor 13, con Taborda,

(34--S L) J

bond
nu n.

réis 4 por.a. a3 
-__-- —

.'".. onde sc trata. (4,83 J)j

P*.ra famil
2S-; traí..

114.

pintadas c'ondes de cem réis,..lar: ..,, ..... |.-r_
Próprias parat-a.iee-, --.

j 
¦•¦¦¦ .-.jl 114. - avenida Salvador

i Aíi;,;;-''i;^ J^^rrõ^i—;^
n'"."-al, jardim cl«ud_,!a,ló1Uart()s' .3-*a'-".casmha. n. V. cntrS- „ Í"Ci ° "i;"3 outra
-?!Sq 4 rua ÍT_va .Yp_ _i ioias ohaves

A LUG.VSE (..ni b.,a sala le visitas, comx A entrada independente c luz olectrica* irua Francisco liugcnio igfi, S. Christovão.
_l."'>9 L) R

predio' novo dc sobrado.
família de tratamento, pra*rua Mcriz o Barro. 53J,rim do Amazonas; informa-

creira de Siqueira, 59, na-
(355'i L)J

A LUGA-Sli c^"Ajtroprlo paralongamcnto da
fim da ru.. ü.i
ções na rua 1
daria.

A [íU?AJ,LSa_ Por :?')? os prédios da nuxAllar.,0 de Mesquita us. 733. 743 a 747.eo... unas salas, quatro quarlos, jardim equintal; chaves na rua Leopoldo 19 e ira-a-sc na rua da Alfândega .1. 98, telcpho*
ül-liíliii0l_' (3744 L) H

i'LUGAM-Sli cassis na rua Barão deXA-Mcsqnita 791, aluguel 8o| ;para ver .ir..,:r r.aj rDcama. das 2 is 4 ,'a tarde.
--..(3829 I.) 1

TT.FrTTVFT ,-..;

--..V-
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MOVEIS
Sa__a^«a__f h BBBliw

____*_*_ ;ç«^Ey^^^

GRANDES REDUCÇ("»BS nas pre-
ços como sejam: camas para solteiro,
«5$ a 35$; ditas risto-ri, para casado»,
40? e 45$; lavatorios inglezes, 50$;
toilcttes commoilas. 100$ e 105$; gmr-
dn-vestidos, 35$ c. 45$; Kuarda-lou.as,
3S$ e 45$ooo; ffuarda-pratos, supe-
riores, 110$ e 120$; çuarila-vestidos de
desarmai', 100$ c 110?; mesas elásticas,
_«$ c 53$; mobílias estofadas, 130$,
i.|o$ e.iSo$; ditus S"l-Anictica, 100$ e
no*;; cadciraa pari. sala ou «juarto,
75$ e 8u$; cadeiras de balanço, 35$. e
40$; dormitórios, 4=0$ e 450$. supeno-
res em arte c fantasias belgas e c-slylo
allemão, 500$. e 510$: diversos modelos
n escollicr; sala de jantar, 380$ e .00?!
ditos estylo allemão, 30"$: superiores
«le fantasia, crystaes e cadeiras de cou-
ro, (.30$; camas de arame, 10$ c 12$;
colchões dc crina, 12$ e 25$ *_ capim
3$ a 10$
qualidade

e tudo nova e de primeira
ao

Li DO MARES
LARG0DALAPAN.11O

PEÇAM CAT.UiOCiOS

1AT._GAM-S-G as cnsas dn rua
•Xl|>. Maria TI (Aluei» Campista),,
transversal ú rua Pereira Nunes,
..ovas, com dois quartos, «fluas
salas, cozinlia, banheiro e tanque
<lo lavagem, todos os conunodos
iUuiiiiiindos 1» luz electrica. As
chaves no local. Trata-se »»a rua
Gonçalves Was 31, próximo da
cidade, n poucos passos dos liou-
des de Aldeia Campista, cuia pas-
Kau.iii em duas seçcôes16 de {00
réis. AUiguojs_lQQ8 e 90*. OOO. h

Al,l'('..M-Sl. 
casas novas a 811$, 100$.

1111S; na run Conselheiro .olum, cs.tit-
iia iln rua Uella Vista, bonde Villa Ifabel.

(3I8O I.) .1

A l',UGA-S- a bella casa
i*V/.ulnii.a 11. 107 (Marn
«,-ãe. na lindaria.

racaiui). informa-
(3182 _,. .

A I,UGA_E a cnsa o. 1 «ia rna Alnlio
i_.11. i4 S. Christóvão, as cliaves 115I110
na rua de S. Januário 11. 95. onúf sç

(,35<)8 1.) JIrata.

A LUCA-!
J*-de trai;

-UGA-SE uma boa casa para. faniilia
alaincntii, nn rua dc S. 1'rancisco

Xavier 11. ?S3! as chaves ua mesma 11. 689
11 irata-sc na rua «le S.. 1'cdro n. 64, com

ti sr. Iiopes. (4012 _,)..R

com jardim,
seis quartos, banhei:

A t/UGA-SU excclh-Ute _ caw.
-.Aluiria, tres salas, sc'
ro, despensa, cosinlia, W. C, logar ame-
no e ___davt.li bonde ú .uma; tia rua da
Alegria 11. 539. Aluguel, .-oo$uoo.

(3981 l) K

AlíUOA-SK 
uma cnsa-

da Silva il. 4-3.
rua Theodoro

Villa Isabel, com tres
quartos duas saias, salda, banheiro, chu-
veiro, \V. C, cozinha espaçosa com fogão
.cotioiiilco c porão habitavel com Ires qnnr-
ios, duas salas, coaitiba com fogão a gaz,
jardim, grande chácara, garage paru auto-
inovei «lois cMicVciiWis balanços, viveiro para
¦passarinhos, vários gaMinliciros c pombal,
eom pombos. 1'arn Iratar ua -praça da Rcpu-
blica ii. 5-', loja; as chaves estão no pre
«lio. Aluguel 300$. (397" '.) K

A UJCA-SE, par 100$ mensaes, o predio
/"jVassobradado dà rua Torrei Homem 11.
_os, proximu ú rua I.uiz llarbosa, tendo
boas n-commoadyõcs para família; u chave,
ne armazém da esquina da rua I,uiz Barbo-
s-. iu6; Irala-iic na secretaria ilu Candelária,
n. run da Quitanda. i*

AMIGAM-SE 
por 90$, as casas da ru..

Gonzaga ltoslos n. 61, com bons com-
rua tlrugiiiiyaii-a n. 11 li,

(.1788 1,1 K
modos; iriiliu-
<i:is . ás 3-

A :__i'(_A-S-. por 150$ uma hoa
'á-tensa assobradada rom <l «_»iar-
ins, áreas, citiitit.nl. luz eleítricn,
Inr., em S. Christóvão, 1111 rua
Cifiiernl Itriicc 11. 97; a chave estu
1111 run Ivinucii'!» dc Mello 4íM>,
«niili- se tiNtíii. «1 -1115

A I.LU.A.S1. por 1>"S a casa da rua Vin-
J.Vti- do ..Março 11. -.1, a dnis minutos do
Iiondo de l.ins dc Vascoiieellps, com dois
«l-Rirtos, uma sala e quinlal. A ciiavc esla
ma easa 11. III «Ia avenida ao lado e tra-
la-se i.a rua Conselheiro Aulrnn II. 17 •
Villa Isabel. OS» '.) .1

A 1,IH'..VMS!-, 11.
.-TVcjsa com fala
ira ua rua Vinte
.1 iu.

Acaba de sair á luz e já se acha á
venda a nova edição de 1916 -

.— ~ _PO -

0 mm Popular
¦^r=zizrzzrrzr~— OU ¦'- ¦ ' ' ': • V Tm

MANUAL COMPLETISSIMQ DA ARTE DE COZINHA
Verdadeira encyelopcdia culinária onde ha receitas para todos os ros-

tos, todos os pabidares. Aléui «Ias receitas estrangeiras, tomo FRANCE-
ZA, PORTUGUEZA, ING1/EZ-A, ALU? MA, OHINEZA, POLACA, TURCA,
RUSSA e de todos os paizes da terra, com as suas especialidades, ha tambem
a cozinha verdadeiramente brasileira.

Cuizaclos mineiros, quitutes bahia nos, gênero paulista, iguarias do nor-
te, manjares «lo sul, principalmente do Rio Grande. Tudo quanto se quizer 1!

Muquécas, cartira s, angu., feijoadas á bahiana, com leite de coco; zo-
rôs, sarapateis, cangiquinlia, etc. . .

OBRA DIVIDIDA EM CINCO PARTES A SABER :
PRIMEIRA PARTiE — Cozinha estrangeira — Colteoção .completa e

variada de centenas de receitas das mais afamadas e saborosas iguarias
das cozinhas: Portugueza, Italiana, Franceza, Ungleza, Allemã, Russa, Ttir-
ca e Polaca, precedida de uni vocabu lario dos termos francezes mais empre-
gados na cozinha, nos restaurantes c nos banquetes.

SEGUNDA PARTE — Coziuha brasileira — Centenas «le variadissi-
mas receitas jxira se preparar com perfeição, qualquer . prato da cozinha
brasileira, tanto de comidas «Io trivial, como de iguarias finas e de prepa-
ro pouco conhecido. Especialidades da arte culinária fluminense, cearen-
se, mineira, paulista, nortista e do sul do Brasil. Não existe nenhum outro
livro, que trate tão descnvolviilanieiite e com tanta exactidão da Cozinlia
Brasileiro, como O Cozinheiro Popular — Todas as receitas são verdadei-
ras, garantidas, experimentadas.

TERCEIRA PARTE — Manual do Pasteleiro — Formulário completo
para sc preparar qualquer espécie de massa, pastei,), pastellinliosv -rapa*
das, empadfies, tortas, croquetes, "vol-«m-yont", dariola|_», inigás, panque-
cas, poços de amor, etc, etc.

QUARTA PARTE — Manual «lo Copeiro — Arte de bem servir e pôr
a mesa, tanto em casas de familia como em banquetes, á franceza ou á
americana, seguida de uma collccção de "menus" á européa e á brasileira,
em francez e portuguez, de fórum a facilitar os "inaitres d "hotel", a orga-
íiizarein qualquer banquete; arte de trinchar os assados, distribuii-ão dos
vinhos, nas differentcs partes do banquete, etc, etc.

QUINTA PARTE — Inteiramente nova — Accresctda a esta edição.

O lilVRO DOS DOCES
Contendo innumerás receitas de Pães de I,ot, pães leves, gatcaux. pu-

dius, petits gateatix, tijelin.ias, bunnuelos, bolos, lunclis, mayaiineises, galei-
tes, tortas, tortinhas, babás, manjares, doces de frutas, cremes, geléas, mar-
meladas, bolinhos, mães bentas, bom boceados, fatias da China, bolo branco,
trouxas dc ovos, fios de ovos, tabefes, baba de moças, queijadinhas, Holo
dos Alliados, bolos de amor, Vaes não vens, doce de queijo, compolas dc
melão, de caju's, cidras, laranjas, anannz, morangos, pecegos, coco, ameixas,
etc.; biscoitos de vinte qualidades; pudins,., de vinte qualidades; cremes «le
vinte qualidades; doces de frutas de todas as qualidades; uvas, pêras, abo-
bora, limão, figos, tnarmelos, etc, etc, etc.

5$000

Um grosso volume ene adernado, d é
500 paginas, conte ndo as cinco
partes reunidasAVISO

AI .Vf*-_-t*-_a (.iia.acm.. remette para o interior, com a maxi.LlVrcU-d UUdre_>I_.cl lmi brevidade possível e livre dc
despesas com o Correio, bastando, tão somente, enviar a sua importância
(3$ooo em dinheiro, não se acceitam sellos», em CARTA REGISTRADA
COM O VALOR DECLARADO e dirigida a PEDRO DA SILVA QUARES-
MA, rua de São José ns. 71 c 73 — RIO DE JANEIRO.

AI.UGA-S'. 
o predio n. 71 «Ia ru» An.

icòtitia. esBeão do V-n'cantadoJ tendo
trbs ¦ quarios. duas 5.ilns. banheiro, despen-
sa, cozinlia, W, C, Mtiagmfico porjo c"bom
terreno; us chavee estão no n. ¦ ?3» onde
ee trata. UíScMX J

AI,UfiA-SK 
por 50$ boa casa para pe-

quena familia, no melhor local do Meyer
e informa-se com o sr, David, á rua Dias
da Silva 3... quitanda. (70 >M) R

assobradada com
AfI<UCA-SI'. 

lioa ca?a
duas salas, tres quartos, cozinha, quin-

tal grande, e fartura de agua, está mitilo
-impa. 75$; iuforma-sc com o sr. Fonseca,
ariuaz-in 2_5, na rua imperial. Meyer..'

(67 i.\l) R

ALUC-A-SBcalizado.
um -bom armazém bem lo-

com moradia paru familia; na'
rua Engenho dc Dentro n. 93; trata-se na
estação de Ctiscadurn; Café «Santos Dumotit.

(.-7 M) R,

AIíUGA-SEj 
por 50$, boa casa nova. com

grande terreno, á rua I«tii_a Valle XXXI,'
L'.st. ( Dcl Castillo; logar muito saudável;
trata-se á rua Sache.t n. 19, hotel, 'tom-b
er, Magalhães. (324 :M) J

NICTHEROY
A LUCA-SE a esplendida casa n. iss da

-Tirua Alvares dei Azevedo (Icarahy); as
chaves estão em frente, com o sr. Guimarães,-'

(.71.1 T) R

mm-
A 

LUGA-Slv um quarto com mobilia,
lo boa, u um senhor de respeito, em

ca.a de senhora sú; ua rua dc S. Januário
1». .3. (2 h) J

A 'I.UGA-SK por 30$ um quarto de frente,
--"-L-coin hi_i a senhora só; na rua Uabylo*
nia 35- (C L) J

A I/UGA-Slí ou vcnde-.c a easa da nta
Ado Saiila I.lli.n n. ao, Maracanã i tr.i-
l-.i-se na iiicsmii rua C.\. (31 I.) U

SUBÚRBIOS
A 

LUGA-SR uma

soa Uiirão n. 8i, uma
: (fnarlo por 4"? e ou-
ii Uai dc Abril 20, ca-

C34-M J
,„ l.l*i". \-SI-! Brande aniiii.cin. proprin

.-"Ví.ii;. conunercio v\i industria e comuto-
<»-.. iwr.i faniilia, íi rua Jocltcy--llll) 3ir.
-¦"•.?; ver c- tratar na mesma rim 330.

(3770 
1.) g

1 LUCÍA SU a ci.si n. 42 da rua Soa-
XVrcs. (.iti.imo á praça da Bandeira, com
/Iniã pavnucatos, qualro quartos, duas sa-
'.,-, il.is 1'iiiiÍR-iio.s, «lois W. C. com ter-
*.;.<V'i, qiiint«l e iuao„ conunodidades mo-
«l.-rnas: tinia-se tia rua do Ouvidor 11. 17.H
.ii.-.rnlaiia Cul.aii.i. Póllc.sc ver a qualquer
Jiora, (J77-' W R

A 1.1'CA SU :
.-Vliniij U. 51»•landciia.

1 da rua Senador 1'iir-
chaves no n. 61, la-

(.10-8 1.) M

' A H.U(",A-SU*|)or 100$ a casa da ri>,. 'Ma-
XVcluidn Coelho 16. (-MI.0 S

A I,UGA-SK, tio bairro di> lVdieyulho, o
_*'__m.-Bnifico predio, com bons accommo*
«infles; ni,'; Dr. 1'eieiia l.opis .-,9. (=:,S1,)S

 casa de avenida; alu-
.ucl 66.; rua João Rodrisues 69.

(3773 
M)

VI,UCiA-SI3, 
por i,io$ mensaes, o pequeno

predio da rua Asstii.ip.ão 11. 23, lodo
pintado c forrado de novo, tlluminado a ele-
ctricidade, tendo ,i quartos, s salas, etc,, c
Rrande quintal; trata-se á rua Sachet 12,
sebrado.  (3647) R

A I.UGAM-SIi, cm casa dc ura casal,
-Xduas salas, dois quarlos com tres ja-
tn-cHas 'de frente o mais couimodidades;
ira rua Assis Carneiro n. 12, ponto do*
liondes c trem, cm Irente ao hrj,o da Pie-
dade. (.1.109 M) lí

A I,t;GAM-Sl-; diversos -predios na rua
-_-llo„.ogo 11. 142, perto da estagão da
Piedade, a 6i,$, 70? c 75.; para tratar na
rua «Assis Carneiro n. ijo, cum o pro-
l.rielaiio. (3733 M) R

OS VIS10Ü

A I.UGAM-SH casas, dc 45$ a 65.S. com
X3_todo o conforto, bondes dc íoo réis; tra*
t-.i-sc com Alberto Rocha, _ a rua Cândido
Bonieio n. 502, Jacardpaguá (2878 ^l) K

A 
LUCA-SE 011 vcndc-sc uma casa, própria
para fabrica de du.es ou pão, com mo.

radia o loja para negocio; tem um forno
cem t.1 palmos do largura, por dentro;
tambem se vendem lotes dc terreno, a presta-
ções ou a dinheiro; na rua Andrade de
Araujo; a casa é ua rua l.lippe fritluoso
n. 5: tratar, na rua da Ks tação n. 2, 0111
D. Clara, com Pozes. (3013 JI) .

GANHAR DINHEIRO
Tendes alf.11111 desejo (|iie apezar do

vosso esforço não conseguis realizar?
Sois infeliz em vossa faniilia ou em
comniercio? Precisaes descobrir alguma
coisa que vos preoecupa? Fazer voltar;
para vossa companhia alguém que se'
tenha separado? Curar vicio de bebida,
jogo, sensualismo, ou alguma niole.tia?.
Destruir algum malefício? Recuperai--
algum objecto que vos tenham roubado?
Alcançar bom emprego ou negocio?.
Fazer casamento vantajoso? Revigorar
il potência? Attgnientar a vista ou me-
nioria? Adivinhar números da sorte?
Altrair abundância de dinheiro? Em.
pregae os ACCUÍ.UJ-.ADORES MEN,
TAES NÚMEROS 5 e 6. Nadatêm dç
feitiçaria ou contrario á religião.'' E'
uma descoberta da influencia oceulta;
da própria vontade, para dar ao ma-
gni-tisiiio da vontade o potencial reali-
zador, tal como o auxilio da luneta em.
relação á vista ou como o phonograplio
que fala por causa da voz que foi nelle
gravada, como a da saturação da von;
iade uos Accuiiiuladores.

Todo o dinheiro que sc gasta com os
Accumuladores recupera-se logo com,
grande lucro! Numerososattestados fo-
voraveis estão nos nossos 30 magazines.'
Sempre deram resultado e são por nós
vendidos desde ha quinze annos 1 Contra
factos não lm argumentos! Um Ac-
ciiiiuil.-idor soziii.10 dá resultado; mas
os dois (ns. 5 e 6) quando estão reu.
nido= em poder da mesma pessoa, ser-
vem tambem para hypnotizar ou magnet
lizar. curar só com a mão ou em dis-'
landa, emfim, são muito mais cfficazes
para qualquer fim. PREÇO DE CADA
UM, 3.$ooo.

Sc não puderdes comprar já os Ac-
cuniuladores, cotnprae o Hypnoiismo
Aforlunaiite, com o qual obtereis mui-
tas coisas, e que custa apenas io$ooOm

O.s pedidos de fóra devem ser cíl-'
vindos com as importâncias cm vale
postal ou caria de valor registrada a
-- L..W-U.NCE & C, rua da Assem-
bléa n. 45, INSTITUTO ELECTRICO,
CAPITAL FEDERAL. Grátis o Ma-
gazine do Dinheiro,

^mpéi-Mtâ® 
." • 

/ ,:.m
Ví"«____' • ' ^ "' 

m
níifnaiwi^n*-

CABELLOS
T^lvMH-.-Sh uma casa, distante .. iliiiíu-
J tos «Ja estação do Kiachuelo, eom po-rao habitavel k.* bom pomar, em logar ..lc*

«re e própria para moradia do .dono; esli
ualiitadii pelo proprietário; informações 4¦rua btxe de Setembro 'it. -Jt9, eom o sr,
f'»*- 0 287) N

Wn®NDÇrS- uma casa, na rua -Amalia i<xi,
jí Quintino «Jíocayuva, com dois quartos,«Jitas salas, pia na cozinha, fogão econômico,
Com grande terreno todo arborizado -e cer-
çado de' zinco1; trata-se na mesma, das io
í_s 4 horas. (j _8o) N

JSp5X->I,'S!_. uma
? 3:300$;' para vet

casa com terreno por
. . para ver c tratar á rua Souto

n. «8, li*, dc Cascadura. (J 28) N
"CTil.XDl.-SE 

um sitio bem localizado, ten-

JT 

do 22 metros por gg de fundos, casa
jm dnas '•alas, dois quartos, despensa. co-
««.ha e pomar com bastante* arvores fruti-

ieras; rua Mario u. 14, Marangi. (R37)-N

.FERIDAS, c 111 p l 11-

gene, dar-
tliros. eezemas, sardas, pannos, co-

Imiçhõe^, 

etc., desapparecem rápida-
mente Usando Pomada Lusitana.

Caixa i$ooo. Pelo Correio i$3io.
Deposito : Pharmacia Tavares.

Praça Tiradentcs n. 62. (Largo
do Rocio). (A 4030)

VPy- «do, na rua Arlstídes l.obo; informações
rua «Ia l.strella 11. 43. (R 60) X

7|71I}NDE'—J3 por necessidade, por 13:000$,
\% podendo ser metade á vista -e outra a
prazo, um -predio novo, coni -quatro quar-
tos, duas sa.aF, cozinha, W, C„ etc., jar-
d'm c bom quintal todo ürboriza_.o, na esla-
Ção do •Meyer, servido por bondes e trens;-trata-se á rna Sachet -ti. 14, Io andar, com
o proprietário. (.1 4081) N

\7.'lvN.D 13-SEJ por 2:500$ uma fazendinha,
V terras próprias, casa. e agua corrente po-

friivel; na rua do Ouvidor u. 108, sala 6,
meio «lia. (j 190) N

.^Tl.-NPK-S-J um -magnifico piano Pleycl,
t inteiramente novo; para ver e «tratar á

rua Araujo iT.eitão n. 16 (Engenho Xovo).
(J 140) o

XTlOND-S-S-5 uma boa casa, com quatro
,f quartos, duas salas « porão liabitavel;
mede .2 metros de frente e ;fí de fundos,
na rna flack <n. 1.14, ll{. do Riachuelo: as
chaves estão :na mesma rua x\, i4o e para
tratar a rua S. ChristòvSo Jt. 480. com o
proprietário. (R 44) N
"T7.KNDTJ-SE! 

por preço módico, um bom
f V lote de terreno, á rua Oito de Dezcm-
bro. Trata-se na mesma rua n. i48.

(110 N) J

ATKND.K-S-. um bom predio, na T„ do
V Kiachuelo, proxim á rua Vinte c Quatro

de t -tláipi com duas salas, tres quartos e
mais dependências; não so acceitam inter*
medianos, rua da .Alfândega n. i,.n, i° an-
dar, da> _ ás _. 11:500$ (o preço).

(S 4033). w

T^ICNÜK-Slí por 2:100$ uma casa, terreno
> do ioX.t.-;, rua do iPortinho n. 135, Cir*

cular da 'Penha; para tratar na mesma, com
o dono, a dinheiro ou prestações. (S.(0J9)N

COMPRA E VENDA DE
PRÉDIOS E TERRENOS

Gonorrhéa
___tMll_IJ_ÍII_-Í'-PW«WH«WMWJMÍW---_--*_-(*

cura-se om 3 dias com

Injeoção Marinho)
A 

LUCA-SE uma casa independente , c
quartos Separados; tia rua _ Honorio

11. .103, ira estação «to -\Icyer. Cacliamby.
(3735 M) H

ALUCAXI-SR 
.prédios na rua

ti. 58, Doca do Matto (Mcycr).
Maranhão

(.1719 __. K

boa casa da nia Silva
l.cgo 11. 22; as cliaves uo armazem, 'á

rua Viuva Cláudio il. 333. Aluguel. Su$.
(3810 M) J

AUJCA-SrC ti

S: S: B: que tem por nm
soocorror a todos os necessi-
tadus. Quem soffror de qual-
quer moléstia esta S: S: 13: en-

fh 
via gratuitamente os recursos para a cura completa.

\ Dirijam.e em cnrti» .echad-i aos VISIONÁRIOS. Caixa do
m Correio 1917, doclarando os symptomas, as manifestações da rno-
;¦» lestia, o nome, _» residência o o sello para a resposta.m

\ ll.L'C, VM.S1C Iims casas nova- na 1110-
i.Vi_-..i.i c hysienica "Villa Ivugcnie", á
11,1 Csh.-ir e -li.ilros IV. _-.... (I.)

A M'(','A Slí paru famili:. de tratamento, a
i"Vesplendida ca?u n. 2.1 da rua Mariz

<¦ Uarros n. _fn. Preço -'5,l$ii«f<. (O

MY.A-SU um quarlo, a pessoal* sem
creança.» na rua líopes de Souza 20,
Chriàtuvuo; aUi&ucl -ri5 adeantados.

(1S5 1,1 s

X

A I.UCA-SK, por 100Ç, tuna casa nova, a
-TVrua Victoria do Amaral -•-', distante um
minuto da tstagãt. de Olaria, construcção
moderna, com iodas ns rcg.lias dc liygicne,
teta 2 iiunrtos, -¦ salas, boa cozinlia, com
fotião econômico, quarto com W.-C, ba-
nlieiro, luz electrica cecada dc grande quin-
Ir.', com ur.i quarto para creado c bom
Kallitil-iroi ver c tratar no 11. *•..

(3'93 M) -R

i l.t'1'A-S'. a casa da ru-i I.uiz Harbosa
1 Vii. H\, c*"oin duas salas, doi-s i|iiart»-r«, luz
-leeirieidade, banheiro e irais as_-S_oríos; as
t-l.aves estão ua venda, defronte; trata-se na
1 ,.;i de tí. Francisco Xavi.i _i_. (o:!,) K

V l,l'(i.\-Sr, niiiiti" »•»»» rimlii al
__)l'|»sh l\' «In rtia doso Vicente
)>¦_ (Aiitliiraliy) ; as cIiii»ts ua
v.-mla 11, tt-J-A. (.1 51S2) L

\l,rt',A-SK, 
por 130$, 5 casa nova, as-]

.s..1.1.1.lada. com entrada ao lado, tendo |
_ salas, 3 (juarto.-, banheiro, cozinha c mais 1
.'ependoncias, ua rua do Consultório i). 47. '
próximo á avenida Pedro lvoj as chav."
na casa V, da avenida á mesma rtia n. .=11

u

A M'(i.\M-SK rasas iiiotlernns de
-t*«M'_:7S « 681.000, «'«im 3 «mm*-
tos, li salas, oozlillin, «íiiintal,

InSlia riiriiiindii «i estíoto, instnllil-
ção cluc.rlcii. ua ostu.fio «lc Ola-
»'in, siibiirliius da Looiiollliiin, rom
80 trens diários, a I!5 minutos do
centro dn «Idade, locar muito sau-
davcl; trata-se un »'t»a ljeopoldina
Ueijo 11. -iOli, onde estão ns chu-
ves, iu» mesma estação, loiínr novo
«me não lia eiiclieule. (lí:MM)7. M
\ !,rC.A-r.lv uma boa casa eom bons com-,

-—.modos e quintal, por prc.o módico, á
rua -M-ancisco fragoso «¦ 19! as chaves
no n. 21, C3-ÍI5 ) M

) S

A 1,1 C VI, jior
uo de Caxias
eteinliro. com

i i-iitltit, banbcito
nintal

VIAJCA-Sl', 
n casa da rua Huntic Es-

trada 'Mcycr n. na, ceai quatro quar*
toa e a tlois minutos da estação. Chaves
ni rua Minas ti. iS, Meyer. Cabuíu',

U7-"> M) K

A t,UCAM-SI'*, cm caía de familia, um
_-_L_.jit.u.u e uma sala a um casal: na rua
•s. -.traz n. .17, Todos os Santos,

-Sta iM) 1
K'u$, .1 casa ila rua Du-

11. 133, no Houlevard 2$ 1
duas salas, lie., quartos,

tem Lu eleclrica c •— —-
_ 'JL.!- ':Li i Ms^v^rm

,\ 1.1'i.ASi:. por 100$, a boa casa da rua' £***>®®mmW
_t_llu Uoillfiui 212. J, Cg

_ I.IT.A.SI., barato, o novo predio da §
X.Vrua 11. Riunana CS; cliaves uo 66; lopur SMiHv.idavel: 1 quartos, 2 tala. et-:.; 2 linhas im
«le liolldt-s. (.-iS.! 1,1 I M

\ ». 1' 1". \-SK par í.ln? 11 ea.-a da r-.ia Cha- jjl_í_L\e_ liui.i 11. 1,11 trala-se nn ru;. d: . iSO
;\;í.-indei!.i 11. 1-'. 1'eixoto & _'. U'-jl<) í 1 96

V I.l*'-\.SI', a casa n. 3!) da ru;. Costa ' «j
jTVOuimarães, pro.simo á maça 'Argentina,! f^j
tiDUile.-* d. S. .lanuario. com csímmodid i.i* ¦ '^rffifffflK5^^-ffe-?5^

1 i.vn l,iiui'ia re.tidar, preço i jo?; as cha- I "^^Mfl^HiwBffôffl^fri^l,^
ves estão na venda -próxima, a-m o Sr.
Illrandão. t..oj 1.) J ¦ " l"Z~,,„".',',."—~~T7T—' 7' "V» _.

. A 1,1 IGA.SU niagnlllra easa a rua Dona
XJLAnna Nery n. 136 por 150$; ver e

j trator etn locl.i-y-i.Uib 330. (3-.SM) U

AI.XJGA.SE 
uma casa na rua Cabuçu

n. 22; trata-se no n. ili, bondo de
J.ins dc Vasconcellos. 'Mcyer. (37-'i-M)l.

ALÜGA-Slí. 
cm Merity, unia boa casa,

servindo para botequim, pharmacia, bar
bçaria ou deposito*, ver prêa 6c Lomba, defronte â
60$, tem balcão, armação
para familia.

tratar com Cor*
estação. Aluguel
c accommodações

(3738 M) R

All.rGA-Sl", 
por 70? niensnes na Irun

(Miguel Vernamles n. 12b, uma boa
casa, para ver e tratar na rua Vaz dc
Toledo n. íio-I. (Engenho Xovo).

(377.1 'M)M

A I.UG/
-tXQimtr

I.UGA-SE o predio da rua \'inlc e
de Maio n. 37. de construcção

moderna e .com optimas accommodações
para familia. Tara ver das 10 horas em
deante. Trata-se ua avenida Kio Uranco
ll. 09, loja. (37-19 M) R

A I.TJGA-SI. á rua Minas n. .14.
j-jLpaim Pamplona, uma boa casa com mui-

rua Mina*, n. -t4. esquina
pi,

lt» terreno para horta, onde é permiltido;
tratar na rua Sete de Setembro n. 190.

(3.-65 M) J

AlyUGA-S-I 
por 100$, uma casa' cnm

duas salas, tres quartos, grande terreno
arborisado. logar alto c saudável: na rua
de Cachamby n. _o6; a chave no 20. e
trata*se na travessa Hermengnrda n, .(4*
Meyer. (.,_)

A.tyUCiAtSlí uma casinha com sala, quar--CXtOi cozinha, rua Cupertino 11. 13. fun*
dos. estação dc Quintino líocayuva, distan-
te da estação tres minutos. (3558M) J

DOENÇAS DO CORAÇÃO E ASTHMA
Suflocações, brotichíte asUnnatica, chiado no peito, pálpitações, eansaço,

pés inchados, hydropsias, falta dc ar, vertigens, batimento exagerado das vetas
c artérias, arterío-sc.erose, aneur i-ir.as, dores e. agulhadas dn lado esquerdoj
dikitaçüo da aorta, ncvralgía^ cardíacas, syphilis e rheumatismo no coração,
curam-se com n receita do sábio americano dr. l.Íng's Palmer, ou o Car-
diogenol. MÜliares dc curas 110 Brasil. Depositários: Drogaria Granado &
(filhos, rua d_ Uruguayana n. 91. Vidro 6$ooò. Pelo Correio, 8$5oo. (ii5)J

(10MPRA-SE 
até 6 conlo-s, uma casa

J quc esteja em bom estado, com tres
quartos, duas salas c mais dependências,
próximo da estação ou bondes, de Fron-
tin para baixo; cartas nesta redacção, a
M, J., não se entende com intermedia.
rios. (3713 N)R

riOMIM.A-SE um predio até ao Meyer,
\J negocio directo, com o proprietário e
até 3 contos de réis. Resposta por carta
a Olga; ladeira do Castro n. 68. (323 K)j

¦^7-.XD.riM*S__ terrenos em Copacabana,*t nas -ruas «N. S. de Copacabana, Dr.
Domingos Verreira e outras, promptos n
cdtfichr; rua Sete de Setembro .1. 133, sob.,
com o proprietário. (S 19,1) N

\f 
lv_.DK-S_v um dormitório de canclla, pa*
ra casal, com 7 peças, está perfeito c

novo. por preço barato; rua I«nrga n, .1,
sobrado. (S 4047) O

TT^ND-SM-S-C um guar.L.-veslidos, um mi-
V croscopico Nacl«t e um reflecto rapa

dentista. Preço para desoecupar logar; rua
iT.arga 11. 4i, sobrado. (3 .|0-|S) O

T7iEND.EM-SE, á rua do Senado, cinco
V predios para renda, juntos ou separa-

dos; trata-se á rua do illospicio n. 198.
(S 4037) N

t^OMPIvA-SK 
um terreno ou pequena

) caía para casal, nos bairros de Leme,
Copacabana ou l,panema. Cartas com di-
yecção e preço « esta redacção, com as
iniciiies F. M. Não sendo um preço <!c
oceasião, é escusado escrever. (99 N) K

COM-PRA.SE 
alé 6 contos, tinia casa

que esteja em bom estado, com tres

."¦"-N-K-Sl. muito em conta o bom ter-
_¦ reno á rua -Manoel Victorino n. 41, -íu-

fienho de Dentro, prompto a edificar. me-
¦dindo 12XS4; «trata-se á rua do Urachttelo
¦n. 391, pliariuacia. (S 406) N'
"VT-SNOilí-^SiEÍ 

uma lioa casa, completan.cn*
\ te nova, cnm grande terreno, na rua

Fernandes ila Cunha n, o?., estação de Vi*
gario Geral, li, l*. Leopoldina. (.1 331) X

BRANCOS doam pretos progressivamente com a ACUA INDIANA, produ-
cto; sciontidço, o melhor pnrn dar. a-var progressivamente que o melher
sy.stèma de dar ã ctir nos cabellos, nào njnnofia, nào 6 tínitira — Vidro

.uuo, n»s drogarias, pharniuiMiis o per-íuinarias. Doposito: UUA.SBTE
Üi; SETEMUH0 6I. Casa lluber. S217

"V71^X1 M..M-?I> uma eas;» com grande po-
> mar, tre* outras separadas e alguns lo-

tes de terrcíios, na estação de Merity, V.. 1'.
I„: eom o proprietário, no Iwt.quim do Ari*-
lides. (I .,,,-m N*

"TtT" 
1%XT> 1*.M-SIC terreno*, a j? mensaes, op-'

V tinias localidades; trata-so ã nta S. Vc-
dro i(. 203. (S 179) 'X

TWSND5.-SIÇ; á mi S. Clemonte, .onforta-
> vel predio e .linda chácara;' trata-se á

rua Buenos Aires io3. - (S ^037) X

Vl.XDlvSK, 
ú rua Marques de Olinda,

predio c chácara; informes è tratos á
rua Uiiouas Aires 19S. S 4037) N

yKXDKM-SK 
lotes de terrenos a presta*

ções de 15$ mensaes; preços 300$, 4oo?,
5õo$, (»o_^, 700$ e 800Ç Cada lote de 10X50;
ns ruas totu 18 metros dc largura, tem uma
gramle praça no centro do terreno, lem
anua encanada, luz electrica, construc..io
livre e não paga imposto predial. O com-
prador toma posse na pr. meira pçlístaçãodc 15$, podendo fazer logo a sua casa, na
rua Monsenhor l-'_li.\, Villa Miramlelki; pa-ra mais informações cora o sr. Barbosa, rua
Lopes n. 203, «em (rente á estação de Ma-
dureira, .E. 1*. C. do I!r,lsil.„U_ terreno.,
são altos e enxutos e as riws já foram
cicecitas pela Prefeitura desde 5—11—015.

IS 4004) ti

^'*l-5_fD-^M-S- 
a prestações de 30$ men-

saes lotes <le terrenos dc 11X50; pre*
ços 400$, 300$, 550$, (ioo$, 050$, 700$, )>'oo$
c í$5o$ooo. Os terrenos são altos c logar
muito sadio, em Madureira, construcção li-
vre; Iratar com Querino, r. do Hospicio
n. 304; nos dominRos, á rua Marechal Ran-
gel, Vaz tlyobo, Madureira; todos os dias
tem no local o -sr. iltento para mostrar os
terrenos «os compradores. (S 4061) «X

TTEND--S1. por iCiooo$ um solido pre-t d*o, de construcção moderna, com qua-tro iiu.rto., tres salas, etc; ver e tratar á
rua S. -I,ui_ Oonzasa n. 400. (J 4013) X*

\riBNDE 
em Vigário Geral, E. «le Ferro' J-eopoldina, a 35 minutos de viagem,

lotes de terreno de 10X50, ioXf-7,.,0 c
maiores desde 35o$ á 1 ;_ou$, á visla ou
em prestações conforme tabeliã abaixo, Tem
agua canalisada <lo Kio do Ouro, passagemde ida e volta em i» classe soo reis c em
a1 classe 300 réis.

Preço Kignal Trestação
l.ote de! 1:500$ 73.000 37$ooo1:2oo$ 6o$ooo 30S000

1 :ooo$ 50JÒ00 35SÒ00" 800$ 40$OÜO -0$OO0" 
700$ .*.5$ooo 17S500" íoo$ ,io$ooo 1,-ilOO" 
500$ 25$ooo 12Ç500" 4..0$ 2_$500 liíoOO" 35°$ 17*500 9$ooo

Xo local se encontra pessoa encarregada
de> mostrar os terrenos e trata-se com o pro-
prietario nos dias uteis á rua S. Januário
89. -das 4 ás 7 da tarde e nos domingos das
S horas da manhã á 1 hora da tarde 110
Vigário Geral. (4623 N) R

VEXDiK-Sl. 
barato um terreno «le 18X40,

na rua Angélica, estação de Olaria; in*
forma-se no n. 135; tem agua e electri-
dade. (J 3824) N

!.r_i_íDB-S_l nelo oxtrnordliiiirio
V preco do 3:050$, o mellioi'

terreno da í-na liarão de Mcsquitu.
todo niiiiiiilo dn 11111 lado, coiunle-
tiiliiento nivelado o tendo eramles
fundos. Trata-so con» o dono n
rua lu de Mnreo n. 66, Casn do
Cambio; (J 3184) N
friI'NDt*.\l-Slí. «lc 300$ n 800$, .5 vista

V e a prestações, altos terrenos, junto á
estação Bento Ribeiro, 5°. trens diários;
e uma casa por 1:200$! informações em
frente. (R 37io) X

.r.vXlil.-Sl' um terreno com barracão,
Y tem muMas arvores frutíferas, com 22

por 66; trata-se á rua Pinto Telles ti. 105.
Jiicarépagiiá. (R 371.1) X

_*n.NDil"-SE «ni terreno de 11X.0, á rua
^ -Lopes da Cruz n. 105, fundos para a

rua il.ins de Vasconcellos .Mcyer.. Ven-
d-.-iu-sc <is lotes «lc terrenos ns. 280. em,
-93, 29-; e 297 da rua .Klizcu de Al van-
renga. lem 121I2X30 tle fundos, na parada
dc S. 'Matlicus, boje 'En.enlieiro -Neiva.
Vendc-sc uma pliarmacia lierbanaria, á rua
Dr. Dias da Cruz 11. 12, onde se Irata, dus
3 em deante, com o proprietário. (R.1713) X

\TIR-NDE-SE com brevidade, o bello. con-
V fortavcl e bem construído predío da

rua do Mattoso n. or. com todas as accom-
modações necessárias para familia de tra*
lamento; para ver e tralar no mesmo, com
o proprietário, das o á t hora da tarde, to-
doi os dias. (R3760) X
"\7KNnK-SJ'* importante predio novo, com

. dois pavimentos, á rua Vinte c Quatro
de Maio; trata-se á rua do Carmo 11. 1)6.
1° andar. (J 3360) X

XTKXnivSK por 5:500$ um predio .novo,
.' com dois (|uar*t*os; duas salas, cúzinhu,

despensa, jardim c bom quintal, á rua Pa-
dre Roma «. ri». ICngonbo Xovy, bondes
de l.ins de Vusconcellos; trata-se -io bou-
levard Vinte e Oito de Setembro n. irg,
loja de vidraceíro. a (J 4oo;) N

\*r:KN*l)l-:M-SJ.:. 
á nu Maria Angélica, os

prédios «ns 20 n 26; informes c tratos
à r. do iTíospieio n. 198, das ta ás iS.

(M 385.1» X

\TT5_D_M-SE,. á rua Jlmldoek I.til.o. dois
> coufortoveis predi-.s; iníormes e tratos

l« r. tio llospicio, 108. .M :185o) X

VhXDl;-SIÍ 
a casa para negocio da rua

n Dias da Silva ti. 427. canto da rua
Souto; trata-se á rua Buenos Aires, 19Ü.

,S -ço..) X

SfiIÍXDlíM.Slí 
terrenos cm todas as loca-

«lidades e para todos, sempre; ru<i Kue-
nos Aires n. ip8. antiga do llospicio..-•piei. ,

(S .-pos) X

Vl'NÜE-S-5 
a casa da rua Jülheneoiirt

da Silva n. 67, li. do Sampaio; ver e
tratar á rua Buenos Aires 198. tS-.'qos) N

^"^|'}NDJ3•SE 
mu ou «lois lotes «le terre-

nos, á rua André Pinlo, em frenlc ao
n. 122, eni Kamos; trata-se no madeíreiro
da Olaria, 'Estrada da Penha. (J2680) X

VKNUI.-Sdd 
em boas condições, um gran-

de predio. uo Campo de S, Christóvão;
Iratar j r. Uruguayana n. 11C, das 2 ás 3.

CR 3O40) X

int.NDl.M-St. 1>or 22:000$, parle em pres-
V tações, dois predios novos, que rendem

na crise aetual 200$ mensaes, situados 110
líio Comprido; informações _ rua Sachet
n, 7, sobrado. (J 3539) N

VJvNDIvSK. 
por 18:000$ utn terreno, tia

rua Francisco Muratori; tem 20X30, já
ladrados; informações A nia Sachet u. 7,
sobrado. (J 35.10» N

VENDEM-SE na "Villa I-uvuna"
» excollcntes lotes «le terrenos

om pequenas iirestacõe*» de 5$
em deante. Os srs. pretendentes
lioderão tomar os trens da Linha
Auxiliar do "Kio d'Ouro" o pro-
curar om frente á Estação da
Pariiiia o escriptorio da Compa-
uhin Predial. 1 .aspectos' o pia»»-
tas são ilisliiliiiidos na rua da
Al.niKlcira 1». ÜS. (N)

VENDAS DIVERSAS
\rKXÜK-SK 

uma Pope, volturette, 4 cy-
lind ros, 50 IT P, com dois ou ntltttrq Jo*

gares, ultimo modelo e cm perfeito estado.
.Machina chegada ba pouco. 1'rc.o do custo
r8:ooo$i vcnde*se por 9:000$; para tratar â
rua 1'aysandu' n. 31. (J 3s_.|) O

ViIÍXDKM-SI", 
com grande abatiniento:

camas de peroba -ou eauella para sol-
teiro e para casal, a 20$, 23$, 30$, 15$ e
45$; ditas de arame, de 8$ a ¦-'$; toílctlcs
Íogtc7.CS, a 45$ c 50$; -ditos superiores, a
90$, iuu$ e i-*o$; guarda-vestidos, de 40$
a 60$; cadeiras pára sala, a 2$500, 3$500
e 5$; mesas**para sala c cozinha, a 6?. «8$
ate _o$; ditas elásticas, de 50$ c i'.o$-, giiar-
(la-comidas, de _.;$. 35$ c 50$; etagéres»
a 110$ e i2o$\ mobílias para salas de visi*
tas, tapeies para i.uartoc sala, matas para
roupas, dilas para collegio c outros artigos.
Temos completo çorfímento de colchões pa-
ra casa! c para solteiro, o 3$, 4?, 5. até
12$; alm-ofadas macias, a 1$. i$5oo c 2$ppo.
Tazernse e reformam-se colchões de crina
com pcrfeiç.íi', na officina e deposito "Ter-
ror dos Ba rn tei ros", á rua Pr ei Caneca, 309,
em frente á rua Visconde «le Sapucaby.

(.1 3184) O
"iriíXDlíM-SK um cofre portuguez, diver-

V sos caldeirões e mais utensílios de res*
turante; rua S. Francisco Xavier n. 476»

(4148) o

VlíXDlC-Slv 
por 120$ uma boa mobilia

de canclla escura, constando de 4 Pe*
ças, para dormitório de solteiro; á rua Pe-
dro Américo, 53, Cattete. (J41..1. O

COLLYBIO
NOME REGISTRADO

S™ W-PPJ

"tn-lXIHvM-SK óculos c pince-nci c nproill-
V ptam*se concertos com rapidez, a pre-

ços módicos; casa Rocha, run da Assem*
bléa 11. 56, (M (1104) O

Cura infhmmaç.ões c purgações
dos olhos.

Pharmacia MOURA BRASIL
37, Kua Uruíruayai»», 37

VIIiÍ_.DK-S_. 
.im bom predio, acabado de

construir, com todas as comtnodidade-. rf_ - — _ _,,_ _.._»-, Uj «_--- _.-._. , v uiuu nu, v "ju iuiui . iia LiMii-iii^iiiiiriii-..*
«liiiirtos, duas salas c mais dependênciaI, para familia, dislante 3 minutos da estação
próximo da.estação ou bondes, de Kroií- | de Kamos; trata-se á rua André U'into 93.tíu para baixo; cartas nesta redacção, a
M, J,, não sc entende com inlertnedíu

(3/-i'5*;N) j{

Preço 4:(ioo$, urgente. O 3314) xr

V'1'XDl.M-Slv 
te

de Copac.bana;
com o proprie tar í

rrenos cm diversas ruõs
na rua do Rosário, 138,'XYEXOEM-SE 1.500 lotes de ter

Trenós dc 12X50 ms., lo_.nr,]¦—
alto e saildiivel, a 100$, em pres- j \TEXDEM-SE em Jacnvepatrua di-
Incôes de 10$, bons para mo»'i»-. * versos sítios, com pomar, nsua

eiicamiOii,' elcetricidade (terras
lii'0111'ins) : tem um, eom SS.60
metros do ciiTiimferoneia, con»
Kfniiili' pomar, bnrittiiiics. inoinlio,
iiirua de i'aclioeii'n, '£ casas, este
por 18 eontos; um outro com líO
metros de frente por 150 de fun-
dos, todo cm pomar, cheio de fru-
tas, com iiKiia encanada, peouenn
easa, com 2 quartos, sala, cozinha
c varanda, por -4 contos, perto do
lionde; tem de 3, 4, 11, 18 e
35 conlos. Yer o tratar. Estrada
dl» Ere-íiii-ia 835. (H 376») N

dia e plantação de chácaras, trens
de hora em hora. passagem «le ida
c volta, de 1". $500; Linha Au-
xiliar, estação de S. Mntliens; ii».
formações no local o á rua Kn_.ii.
ÍI..-6. (J 3840) N

A^KXDK-Sl; 
um predio por 8 conto?, <*m

Santa Thereza, com dois pavimentos se-
parados, rendendo 140$ mensaes; precisa*
dy ltmnezo. Tambem se acceita ofícría
rastoavel; trata-se directamente com o pro-
priclario, á avenida Passos n. 23, livraria..

iüflü. ..
\*rHXDlí-SiR, 

na estação de Floriano, lís-
trada dc l;erro Central do Urasil. lis-

todo do Uio, uma situação com 15 u.íj-i'..-'
res «le campo, lendo uma casa «lc telha,
curral para gado, agua nascente e enca-j
nada para dentro dc casa c outras bcinfci**-
torias, tudo cercado de arame farpado; c*»la
situação fica _o minutos distante da esta*
ção; pana tratar com Oscar Guimarães, çm»
tUaxambojnba, em frente á estação (qui*
tanda). (S ;_i-'o) ">'

X^KXDE-SE unia propriedade por¦ metade de sen valor aetual, a
30 minutos da cidade, com reu-
da dó 600$ a 700$ mensaes",
no Tnbe.lifio Hotiuete, rua «lo lio-
sario. (It 2721) X

\riíNDIÍ-Slv 
um cxcellente predío, acaba-

do de construir, na rua Maria Calmou
ii. 37 (K. do Meyer), a 2 animttos da es-
tação e de todos òs bondes, com dois gran-
des quartos; duas saias, cozinha, \V. C. c
banheiro, tudo em ponto grande, e bom
quintal; _ ns chaves, para ver e tratar com
o proprietário, jio n. 39 da mesma. Preço
io:ooo$ooo. O 3334) JN

VrKXHK-Siív por 3:300$ um terreno plano,
V todo cercado de folhas de zinco, situado

á rua Assis Carneiro, em frente á rua C.o-
mes Serpa, ponto final dns bondes da Pie*
dade, exccllcirte para cdiíicar um ou dois
prédios para negocio; r. da Alf-indega, 130.
i" andar, das j ás G. (M 3».'s) Jí

\7TvXDlvM-Sl. 
dois lotes de terrenos ar-

«'borízados, canto de duas ruas, c uma
casinha, bein localizados; informa-se â rua'
da llospicio n. 222, dentisla, a presta*
Ções. • (M 5....,,) 

*.

\7"liXür-;-Stv lindo prc.iio cslylo nioder-
t no próprio para família de certo trata-,

mento, em local salubeçrimo do Meyer, iu*
formações á rua I.uiz de Camões, (í, cotii
o sr. Medina, preço de oceas-ão (4327 N) J

\7"1'.\PÍ-;M-S1., juntos ou separados,
V conclusão de inventario e por

\ri'"M)--Si; 
um magnifico predio para ta-

milia de tratamento, com 5 quarios, 3
salas c mais accommodações, cm terreno dc
i3X_... ms. c u so minutos da cidade;,
tr.ita-se á rua Visconde de Nicthcroy «i<i.
Mangueira. (S 2273) X

para
preço

üiiitu vantajoso, do.*s predios, na rua ter-
nandes ns. 28 c 30, a tres minutos da
estação do língenho Novo, coai quatro quar-,
tos, duas salas e mais dependências, edifi-
cados em terrenos que medem dc frente
_4m,_S por cerca de íoo metros dc tua-
dos, os quacs fazem outra frente para a
rua Va;. de Toledo: a.s chaves estuo n. $n
c trata-se â rua iíello ítortzonte n. -4o (Rn-
clia), das . ás 11 hs. da nianiiã. (J3014J X

V1ÍXDK-SI. 
nma cosa com crande pre-

juízo, acabada ha pouco de construir,
na rua 1,-ygÍa n. 11, em Kamos, próximo á
estatuo; trata-se á rua S. José n. ._.

__ L4L-"L1
^^KXDlvSl. 

por io:..oo$ uma conf.irlavcl
casa. «na-Fabrica das Chita?, fim da rua

liarão do iPilítr n. 0 415-') N

\71KNDK-ííE por 27:000$ um predio novo,
? de dois pavimentos, á rua Constante lía-

mos (Copacabana); trata-se á rua do Car-
1110 11. Oõ, 1" ülidar. 0.1558) N

TTIlvXl-K*Sl. por io:ooo$ um terreno de
>' 10X50 ms., á rua Floriano Peixoto (Co-

pacabana); trata-se á rua do Carmo n. 66,
i" andar. (J .15.-9) N

TfTENUE-SI. por_ 5:500$ tim pre.lio novo,
> á rua Wcncesláo, junto a .K. do Meyer;

Irata-sc i rua do Carmo n. 65, 1" andar.
O .i,.f'i) N

X7'KNI)H-. IÍ por 10:000$ mn preiHo c
grande terreno, á trav. Aguiar (Cidade

X-ova); trata-se á rua do Carmo n. 66, i°
andar. (J ...fa) N

^í»T-ÍXnK-Slí por ioíoooS um bom predio,
á rua Duque listrada Mc>»er, junto ,i

estacJo; trata-se á rua do Carmo n. ü., i«"
andai-. CJ .!5i..i) N

T7»r.XDE-SK por 11:000$ 11111 predio novo,
V 1. rua Imperial; trata-se a rua do Car;

mo 11. dfi, i° andar. (J *.í<).) X

1 A T.VGA-SK pur iS.*$ ot bonito sobrado
_r\da rua de ?, T,ni/ Oonzaga n. 148.
com todas as commodidades para faniilia
dc tratamento, grande quintal, bondes a

. -porta, etc; 11 chave está na loja c trará-
•&c na praça Sacnr. Pena n. 5.-., ntí ás to

*; depois das 16 horas ou ua rua Gonçalves
.Tias 11. 6_. das 12 us 14. (90 I») K

V 1.1'tiA-Sl", por 80$ boa casa com duis
U'Vqua.'tos duas salas, etc; no Hotiicvard
Vinte c Oito dc Setembro n. 29, onde se
informa, Villa Isabel. (09 1.) R

A-LUGA-SE 
ttma casa com quatro quar-

tos, duas salas c mais dependências; na
crua I/iiiz Uarbosa n, ..*;, próximo á praça
fSete de Março. (6. 1.) J

ALUGAM... 
o sala de frente e quar-

lo. a duas senhoras de iamilia; na rua
-Hellá dc S. João n. íoo. (43 I.) I.

1 A -/UOA-SK o predio da rua de
Xjlcíscú Xavier 11. 357; as cliav
contram na ca*, uo

S. fran
s se en.

lado, (1; I.» J

iA üíUüA-M-Sl. boas casas em ponto dc
LOLectii réis, a 15 minutos da cidade: na
íii dc S. Cliristovio C.-.i. (n 1.) I

A-.yOA.SI* 
a casa n. 216 da rua Tc-

retra Nunes, com boas occommodações
cara pequena familia; &i chaves estão poríavor ii. 11. _i.| c triit.i-sc com lulio Mo-
«ira, n.i rua da Quitanda i.»i. (2304 I.) J

JGA_S$ uaia casa na rua lir. Sil-
Pinto n. u$. Alugue] ioo$; as cita*¦ves na padaria d., esquina cm Villa Isa-

to W J

•¦-Xva

bel.

1. n
AI.»*C.\-SI* 

por 150$
rua do Hiarbuelo. com

duas salas, depet-deaciaa <'Aberto das 9 ás rs c «Ias 1
( _w nta Gonçalves Dia» a.
1 * tora*.

. _(¦;, loja. da
dois qu.irtos.
luz electrica.

is 4. Trata-se
<8, das _ :*is' 

(4i3i U I

A1A-A-SK muito boa casa
xVAnna Nery n. 227. preço
tratar ein Jockey-Club 339.

á rua Dona
200$; ver e
(377.M) u

A_.uca.skMeyer u.
pre.lio á rna Joaquim

junto á estação, com
tres quartos, duas salas, saleta. agua, gaz,
bom quintal c mais commodidades; trata-
se ao lado n. 54. (3S17 M)>]

A I.UGA-SE 0:1 vendc-sc a casa da rua
XVSylvio 11. 45, onde se trata, estação ile
Uamos. (M)

A I,UGA*Sl. a casa da rua General Bel-
_f__.legardc n. 8tí, e?tá em limpesa,\ com
dois quartos, dua? salas, cozinha', quinlal.
etc, Iodar alto, não enche, í«o$; Iratase
ua rua üclc de Setembro 11. 190.

.3530 -M) J

ALUGA-SE por 51$ mensaes, o pavimen-
Ato térreo do predio da rua da fazenda
da Hicr,
rua Sachet

34. Dr. Frontin; trata*.*-, ua
n. 

'9. 
soDrado, ¦" f. 1 _;« Ml .1

AI.UCA-SE 
o casa «Ia rua

Iincautado, para fainilii.
Tavares

Í..I.S.

A LUGAM-SE duas casas na listrada de
......Santa Cruz ns. 2.9**) e 2.9.1'. bondes
de Cascadura, á porta, com duaa srJas
dois quartos, anua, luz, etc, por 80$ e
70$, Ur. Frontin. (.14»^ M) J

AI.UGA-SE 
o grande c claro armarem da

rua lir. Pias da Cru/ n. irG. lio Mcycr,
.Iluminado a l«z eleclrica, tend" ao lado easa
d.- morada com quintal; as cliaves nn 11. i.í
d, rua Magalhites Couto, e Irata-sc na rua
Si.clict u. !-•. sobrado. (.««¦¦!«"> M) jj

i .tUGA-SE u-nii cn-ir.li.i per .»->.,. com
xV-iruíi e U'z electrica; na rua sylvio
a, ti. «aiasão de Oiaria. ú>»i Mj i

\ í.l'C«A.\í-SI') as casas nova?, com todo o
_»Xconforto, para familia de tratamento, ás
ruas Dr. Dias da Cruz n. 18S e Magalhães
Ceuto n. ,., Ãleyer; as chaves no n. I... á
rua Magalhães Couto, c trata-se na rua Sa-
chot i--, sobrado. (.10.5 M) K

A 1.1'l'rA-Slv a casa da rua Moreira 30,
-TJ-Kngenho de I)entro, com dois quartos.
duas v;das c mais dependências. Cliaves na
listrada .Real dc Santa Cruz n. 2256, com
o sr. Ferreira. (3563M) J

\r*ENDE-SE, en'
V José llonifaci

11 Todos os Santos.

"*tTENDE-SE uma boa cisa, na Estrada
1 Ueal dc Santa Cruz. no liaiiRu', tem

nes salas, tres quartos c mais dependeu-
cias, csiá liem alugada; c tambem um gru-
|v„ dc S cosas menores, dando boa renda,
negocio urgente; para mais informações ã
rira Buenos Aires n. 33, alfaiataria,

tlí 3651) N

TENDE-SE barato, boi casa <le coustru-
V cç.ão moderna com 6 commodo*-, agua,

latrina c banheiro, no centro de grande
c/iacara de iooXi'2; para ver o tratar na
rua Pinlo Telles n. 15., Jacarépaguá, dis-
tante 10 minutos da dístação de Cascadura.
Pondes de 100 réis. (3391 N) B

T71ÍNTDl.M-S'K superiores thermometros pa-
V ra febre, a preços módicos, e para os

srs. phar-maceuticos, em duzia, com vanta*
josa reduecão; rua da Assembléa n. 56,
casa Koclia. CM 4003) O

\TlívXDlMSJ. por 4:500$oof>, o predio
V ti, 22 á rua Dr. Pessoa de Tíarros (Ma-

chado Coelho), podendo ser visto c exa-
minado o madeira men to a qualquer hora;
trata-se com J. llorgcs, praça 'finulcntes
n. ~3, sobrado. Não é intermediário.

(-1.160 N) J

VENDE.M-SI* 
armações, balcões, cseriva-

ninhas, copas e balcões de mármore,
mesas de dito para botequim, mesas para
hotel, divisões para repartimento e cserj-
ptortos, estantes para livros e papeis, cai-
xas dc ferro para n.ua, vidraças e vitri-
nes, cadeiras diversas, ditas para barbeiro,
e espelho-*, ferragens e ferramentas, vare*
jos. para fumos, de tudo temos novo c
usado, assim como tambem fabricamos e
recebemos qualquer encommeuda e nos ea-
carregamos de tnstaUações cm casas coni-
nierciaes c e3criptorio_-; ua rua do Hospi*
cio 11, 189. (J i.»37) O

' T7ENDE-SE, nesta casa, tudo que outros
V não tenham, por metade do preço: mou-

tagem completa de botequins e bojeis, _ ó'
armações, armarinho c qualquer negocio,
pois tem utensílios para qualquer negocio,
cofres, «nociidas de canna, registradoras,
prensas de copiar plantas, apparelhos de
cinemas c ludo mais que sc po-.sa precisar;
rua Frei Caneca ns. 7 a 11. praça da Repti-
blica ns. ri c 73. em mu.l.iiiç.i. Telephone
so-9:, Central, Casa Encj/clopedic...

Ò («'6 IV)

! Tosse? Quer curar-se ?
Tomo o

BROMONAL!
7 Setembro '.«.»

R4886"

T7U5NÜ1Í-S_Í um elegante predio novo,
V para pequena família de tratamento, jia

rua Duque de Caxias -n, 8S, ju»(o ao liou*
levard 28 de Setembro; trata-se no mesmo
com o proprietário. (33-19 N) J
"ITiEXDE-SE uma fazenda cm C.oy.iz. cn-

V tre Homfim c Santa 'í.ttzia, optimas pas-
tagens, cento e tantas rezes dc criar, boa
casa; possue vasta caieira, sendo o pro*
dueto de cxcellente qualidade, abundância
d'agua para qualquer machinismo; informa*
ç»"cs com o sr. Magalhães I(eitc, á rua San-
to Christo 11. 2.7. (R .1.17.1) N

rua
cio. bonita e solida casa, :

acabada de construir, própria para familia jdc tratamento, tendo duas calas. quatro «,
quartos, cozinha, banheiro, W. C, varanda
ao lado, installação electrica, agua
abundância e edi ficada no centro de
reno, com jardim á frente, medindo 1
metros. Bondes «de Inhaúma á porta; para
mais informações com o sr, Carlos 

"Mou*

teiro, á rua Uruguayana 11. 109, nlfaiata-
ria. Não _c attende a intermediários,

(S 4Ã41) N*

Corrimentos
__r..;.:jfc_J^_r_«'--l^

curam-se cm 3 dias com

iflipcção Marinho

TTENDUM-SH em ncaiienns nves-
» tnç.õcs, no iilcnnco do todos,

ninaiiiricos lotos dc terrenos no
niiia.iiil'ii'0 e no»'o linirro denonil-
lindo "Oiuupos dos Onrdosos .
Estes são os melhores terrenos
nue são vendidos em jirestncíies.
São servidos nelos trens dn T.inlia
Atixiliiir, com ns estnrões "Cavnl-
cnnti" o "'Knitenliciro T.eal ,
Uontls de Ciisendurn o Estrala de
Ferro Central nela Estação de
Cnseadura. Escriptorio, rna dos
Cnrilosos 352. Cascadura. Prós-
neetos com pllintns na rua d'Al-
Inndeaa 11. 28, Companhia Pre-
«liai. (N)
„*riE_.DE-SE o casa da rua Dr. Campos
> da 1'az n. 17, tendo duas salas, tres

quartos, despensa, cozinha, copa, banheiro,
; tanque e um pequeno quintal todo ladri-' Ihado e cimentado; trata-se á rua da As-

sembléa n. 6*t, sobrado. O .1871) N

T/ENDEÍiI-SE 1-500 loles de terrenos de* 1 :X 50 ms., logar oito c saudável, a
100$, cm prestações de 10$, bons para mo-
radía c plantação de chácaras, trens tle liora
cm hora, passagem de ida e voit.., de ia.
$500, Linha Auxiliar, estação de S. Ma*
theus: informações uo local c «i rua Sã*
cliet ii. 36, (li 1544) N 1 unü-se

A LUGA-SK 11 chncnvn di» rua
•f**.l_milin 7 (Jiiciirépnmiá). com
•1 quartos, 2 salas e mais «lepeii-
deiieias. luz electrica, iimui, esuo-
to O terreno 22 X120, arboriza-
do : ns chaves na run Ctiudi-
do Bonlcio n. 518; trntn-se tele-
plioiic 8550, O. _(£-10SG) RI

A LUOAM-SE, por 2nS cala uni. 2 bons
XXquartinhos, em porão, com janella e .cn-
trada independente, á rua Barbosa da Silva
22, V.. do Riachuelo, (it>-- M) S

TTENDE-SE unia belllssima casa, acabada
í de conslrtttr, com todos os requisitos

fiygionicos, pela insígnificancia dc -;:..oo$,
com duas salas, dois quarlos, cozinlia, va-
landa, \V. C., bom terreno murado, arrua,
lu/. electrica, cie., jardim c Rra.iil, livre de
qua3quer ônus. O motivo c o dono ler de
retirar-se para a Europa, liom negocio ç
cnm urgência, na rua Costa Mendes n, 128
(estação dc Kamos), s «nínuto. distantei

no armazém dos Aluados, junto.
CR 37-KO M

TT35NDK*SE, na estação do Rodeio, x\m
V terreno medindo um milhão e meio de

metros quadrados, distante da estação 4 lei*
loiuctros, com muito capoeirão e hastante
agua. Preço roo réis o metro quadrado, c
tambem se vende um terreno com .18 mc-
tros de frente com 65 de fundos, com
«luas casas, em Campo Grande, em frente
á estação; trata-se eom o dono, á rua An-
Relina n. SI, Campo Grande. Luiz Petrini.

(J 3097) N

\ri*Xl"ilv_.l", i rua Silva Jardim n. *.,
. moderno, em Nicthcroy, uma boa casa

com terreno próprio, com installação de
esgotos, toda reformada de novo. tendo dois
pavimentos, logar para automóvel, p«_rtu dos»
banhos de mar e bondes á. porta; trata-se
á rua Visconde de Uruguay 11. 14.1, mo-
derno, Nicthcroy, onde se encontram ns
chave.. (Il .114:» .\*' —
V!E.\*DE.M-SE casas

1 Ires quartos, duas

A ILUGA-SE por 55$ o predio da rua
_-_U.milia n. 17, -.ananUado, com dois
quarto:-, duas ..dns. coziuha, quintal arbo*
ri/..do com galünhciro. luz electrica; infor-
ma-se no armazém 1'avão. t ^3 Mj J

\ J-,UCA-S_! n espaçosa e decente ca-a da I
_.Cj__rua Silva 11 ego n. 26, Riachuelo, lar- j
ga do Jacaré, pertinho dos bondes linha
Cascadura, «Aluguel SiS; as chaves ao ln-K

Ç114 
Mi J

A [.UGA-SE a casa da rua de S. José n.
_fV. 14 (Madureira). com tres quartos, duas
fxil.i*.. cr.pa. cozinha, chácara, W.-C, quintal
c inrdim; trata-se no n. 108. (335 M) )

a nrcstaçi"es de 140$.
•alas, cozinha c ter*

reno de 20X60, por 6:500$, entrando com
dois contos, em Cascadura; outra, por 4
contos, tres quartos, duas salas c terreno
de 10X50, a prest&çijcs de iuoÇ, entrada _
conto*., cm Cascadura; outra, no i-.ngen._o
dc Dentro, a prestações de 130$, entrada
600$; outra, em Olaria. E. F. Leopoldina,
a prestações dc 83$, entrada 4oo$; outra,
cm Madureira, por 1:700$, a prestações (jc
30$, entrada 90c»?; rua du llospicio 304.

CS .1011.1) ,.\*

TfaíNDIiM-SE
Y 15$ cada lott

canada, luz electrica,

tcrrcr.o? a prcsíaçües
lote de 10X50, tem ür'iia

luz electrica, cousírucçüo livre
não paga impostos, bonde c trem á porta
ua estação de Madureira: r. do lio
11. ,1"4. 

IS 
»ni

"TTRXDE-SE um bom predio assobradado,
V com ura bom terreno, com tres quartos,

duas salas, etc., construcção de i". Pia.ti-
banda, portadas de cantaria:-c uma peclun-
c-iia, Jicrlu do lar.ii-.n /oolocien. uni tres
linhas de bondes. Preco 10 contos, vale
is- trata-se com Oclaviano, ii" boulcvard
Vinte e Oito de Setembro ti. *;-.. \ "Ia
1-ahol. Xe.ocio directo, (K.»-.ío}.\

.rE-DE-S-E, em uni dn, pedaços planos
>' d'a rua S. Luiz Gonuaga. uni lerrcno

Je o ms. de irente nor 70 de fundos. >'-
vre c desembaraçado, inclusive o cal.amen-
to, nue já está pago; Iratase i rua da Lu/
n. .-,-•. com Almeida. ___;!_''•"
¦VTTSXDE-SE " pre lio da rua Ur. Padi-

*< lha u. -'4. il.. de Dentro, com boas ac-
commodações para familia; tem bondes dc
Huas ' iiii.is á porta e próximo á estação da
•Estrada de Ferro; trata-se -.10 mesmo.

(.1 .."-'il -N

-fBNBESI-S- «ni pcanenns i»res-
tHCõcs (le 8$, 9S, 10$, etc.

niensnes magníficos lotes de ter-
1'enos nn niimiiiflci» localidade «le-
noiiiiiintlii Siipé. servida nelos
trens «In Linlin Auxiliar. O escri-
litorio 6 em frente da Estação de
Hniié. Ainda existem alguns lotes
111» Praça das Pérolas, muitos uns
ruas Onalas, Turnueziis o Hnnlii-
rns. Os iirosnectos con» iilniltiis
são distrilmidos 110 escriptorio (Ia
rua d'..ii"iiiidi'í.íi 11, 28, Comim-
nhia Predial. (N7)
TTEXDEM-SE em presiaç.cs casas c ter-

renos, no Rcalcu.o, no .Estrada Real
de Sanla Cruz; trata-se com o sr. -Mar-
quês, na Estrada Kcal dc Santa Cru., 10;;
nia:s informações á rua da Alfândega, 2S.
Companhia Predial. ^

TTENDElt-SE nma macliina de «plainar,
> um lico-tico, uma dita de furar, mo-

lores dc diversas forças, polias, iiiaiicae.,
cadeiras, correias c eixos, vendem-se pot
menos da incMde de seu valor; Informasse
á rua l''rct Caneca ns, r. 9 c ri, Cisa Ku-
cyclopedica, lei. 5.002, Central. (M 3310) O

\rENDEM-SE 
plantas de todas as qua-

lidades, p««.ra pomares c jardins. tio
cra tule estabelecimento de A. A. Pereira
da Eonaeca, á rua Torres Homem 11. 27.1.
Villa Isabel. (U .(7.13) O

VKNDI.-Sl" 
por joo$, ou pela melhor of-

ferta, unia machina de escrever, HK*
MIXC.TO-J, superior, nova, sem um uiltco
defeito; para ver á rua IParahyba n. 15,
S, Christóvão, Oc nianliã, dos 7 ás S. ou
á noile, das 7 ás <j. (1.1700) O

TTiENDE-SE um piano em perfeito eslado-
V do, magníficas voies; na rua Mariz c

Itarros -ii. 4-S, casa 'V. (.f.íSod) O

TTlENDEM-SE casaes -de coellios e filiin-
\ tes, dc raças j.-iponeza. angora c outras

raças; á rua D, Amélia «1. 24, Andarahy-
Leopoldo. (R 3728) O

TTIENDE-SE um bem conservado piano,
. boas vozes, 7 oitavas, cordas oblíquas,

"Itenri-llerz", com nioclio de guariiliu' e
isoladores, por 450$; rua Dias da Silva
n. ro, Meyer, casa dc familia. (R.t/S:) O

ViKXDI-M-SE 
(..illus e palünlus de raças

diversas, por iião ler logar; á rua Mi-
guel de Frias n. 55. (J 3510) O
"fTENDE-9E um lindo cacliorrinlio ftulu'

V Pomeronia), raça pequena, marron çs-
curo; rua Dr. Maia Lacerda n. 13, lis-
lacio. 0 .151*0 O

TTENDEM-SE. para dentista, um encosto
V para qualquer cadeira, c uma prensa,

ludo novo; tratar á rua Costa Itarros, 10.
(J 35'á) O

\ri*>"I'I'M-SI. uma meia mobilia de pe-
V roba, eSloíada, e mais objeclos; rua Ge-

neral üruce 11. 63. S. Ciiristováo. (.l.l»3o)0

VENDEM-SE 
tres cachorros de raça ie-

gitini3 fila; trata-se í rua ('.avião Pei-
xoto n. 115, ícaraliy. (J 3-*So) O

T7"ENDEM.SlE legitíiuos cachorrinlios «li-
V jiamarquezes, com dois mezes de edade,

a ,10$ cada um; rua Cuillicrralna 11. 137
(.Encantado). (g 4oj!0 O

T^K-VlMC-SlC uni bom boteíiium, com con*
j trato" p-jr cinco «unos e .1 tjí«óclo tiSa

paga aluguel; rua Conselheiro Saraiva 11. 0.
próximo 110 portito 1I.1 Arsenal de- Marinha.

(K .ss) O

^^l'.Mll•..\l•Sl; 
11.11,1 cama «le ferro, ame-

ric.-iua, com colchão <le criua, para ca-
sal. _ um tapete de sala <lc visitas; rua
S,-. José 11. 31 2" aiidar. (.1 i.-o) l>
i\"r-liNDK.Sl., por motivo <!«' viagem, uma» e.\ci-l»eiite cailella -pcrdisníoira, coberta
por um bello jiuro-san.uc pointer. Am.lellacaça bem, o que ludo se saiaule; ver, árua Valhidares 11. o» (l.grejiiilia de Copa--.e.-iUnii. (K 4-, 0

\r,1>S,l->ENI-SI-:,TTiIanL_ddi.ek- I.obo. ,7. •
«» -lindos "1-iix-leriiers", 

puro sãllglie; minicama de ferro esmaltado para casa! o umfogão í gaz, com 4 fúcos. (ft ;.,» j

^'r.'lv^"Ill•:-Sl•; 
por preço medico uma excel'-

l-Tit-e 'serraria a vapor, .lioutada á mar*
«em Ua'Contrai, era ..assa.umha, 'Estado deMinas; para informações, ua mesma local."dade, com o proprietário, lielisario Moreira..

0 19O o

TMíXDE-SF, um varejo de ciganos, no
V melhor ponto da cidade, garante-se a

feria dc i;o$ para cima; para tratar ria
praça da Republica n. 213. esquina da rua
Senador 'Euzcbio, com o sr. Castro.

(K 4030) O

\"TENDE-SE 
um motor de pé, para den-' lista; na rua do Hospício «1. 180.

(J 40.6) O

"traiNDE-Sl. 
mn contrabaixo de qualro cor-

t das; rua Uruguayana n. 137. (J.ijSi)O-

ViENDE-SE a 23$ o casal de fiIhotes~dc.*» canários «le origem franceza, o uue ba
«Je melhores em tamanho e cores; Estradade Santa Cruz n. --.127, Pilares dc Inhaúma,'-;
Podiim aer visto» todos os dis. O. «.8)0

VIENDE-SE 
tuna tendinha, livre e des-

embaraçada, na avenida Mem de Sá. !l_.!O motivo so explicará ao pretendente'.
Ü 

11.) O
\7"ENDE-SE, para desoecupar logar c porT preço de oceasião, unia uiotocycleta Pri."»
inter, 3 i|- 'It P, tres velocidades é com'
sid-aer; está licenciada; rua dos Aiidra.las
n. 83, 1» ondar. (S 4o»o) C>

^**_.NDE-SI. 
uni piano, francei, .imito bo-'«•tO, de particular, baratissimo; iiveniilu

Passos .1. 30, íoja dc electricidade.
(M 181) (*•¦

TRÃSPüSSfl-SE
rpRAS-PASSA-SE uma casa de seccos 'e!
X' molhados. Tem licença* pagas* e' ni.-

da «leve á praça. Para informações á rua'
S. .lose 11, 18, com os srs. M. Velloso
ltÇomp,'. ; (3C.,6 

P) ) ¦

rpRASPASSA-SE a loja da rua Sete dei
A Setembro n. 48; lrata.se á ruà Vis-
conde JequitlAhonlia 11. 31 — Kio Cora^;
prido. (,5S p) J

TRASPASSA-SE 
unia . boa casa de oves

e ovos, com toda a installaçfio c liv
cenças. íiizeiulo bom m4Ú.mcuto; trala-se
110 largo do Capim 11. ii, (328 P) J
rilUA-UVVSSA-SE ,umà. faUrlcá ;. de ¦ áfllâ
X sanitária, com cocheira, contrato, _¦

carros, animaes _ mais utensílios; est.V
funecionando e faz bom negocio; jwgr
Uicqiieno aliiRiiel; preço de ocen.iio; <>
motivo é o dono ter outro negocio e não
poder eslar á testa; informações à ni*
Ur. Campos Sallcs n. 146. (4384 P) J
mUASPASSA-SE, com ou sem contraio
X o negocio dc caldo de canna, monta.'

do a capricho, na rua do Engenho de
Dentro 11, 15, ponto central e de grani!»
movimento. A casa serve para qualquei
negocio. O motivo c o proprietário ter
de sc ausentar desta eapital definitiva-
mente. Trata-se no mesmo, com o lote-
reisado, (4141 P) J
rpRASPASS-VS- ou- acc-iuje aa to.
X cio 1*3ni um 'botei, junto á estação
Central da E, Perro (.'. do Urasil, com
quartos mobilados, .para familia; o moti*
vo da vendaé por tnolcstía do aetual pro-
pricUrio; para informações com o si.
Thomí & O; rua da Asseiublea n. iS.

_ (223 P) P

rpRASPASSA.SE uma caso de quitanda
A cm ponto superior, livre • deseinbiir.-i.
cada, fazendo bom negocio; o motivo da
venda é o dono adiar-se enfermo; tem
moradia _ pat*a familia, assim como põd«
alugar; intorma-se no largo da Sé n. i*;.

(40OÚ P) s

rpUASPASSA-SE um lotequlm bem
X montado, fazendo negocio; vende*-,

itior motivo dc doença no proprl-õtana:
inforriuçÕeg, á avenida Mem de Sá, i..?.
cnm o sr, Costa. (¦.m> V))

ACHADOS E PERDIDOS
PXTRAVIOU-SE a caderneta da Caixi
j l.conoruica n. 207.666. da 3* serie.

(3081 Q» ;i

ÍJiXTUAVlOü-SlS 
a caderneta de ("ou-

.J tas Correntes, com limite, dn The
..rilis.i Bank »»í South America làmiledi
sob ,. 11. lO.ldl. (3080 S) .1

I_H-:itl)EU-Si; 
a caulcla u. G1Í.45S, d.«

casa lí. Cerqueira. (37o- 0))

I^KRDIÍUSI-: 
a caderneta n. 188.019,

da 31* BÓKe da Caixa Econômica,
(30K0 g) )

IJF.RDEU-9E 
u cautela de n. iog..|i(,,

da -casa dc peiibores dc Guimarães &
Sauscvcrino; rua Alexandre Hcrculano u.
i. e I.uiz de Camões u. i A. (56 Q) K

1>ERDEU-9E 
a camela de n. i-S.pie.

da ca^a dc penlli-ores de GulmarÃcs a
Sauscvcrino: rua Alexandre Ilcrctilano n-

. c I.uiz dc Camõe sn. i A. (5. Q) lt

DIVERSAS
A RMA__i- — Al11_.n-.se »ini pro-

-*-lii-io pnrn «iiiiiIiiiiim' nesoclo cm
liMSar «lc futuro; uu rui» H«'nl
Gl'niiilo/ii li. 25. (J «51D g

A1.XIOÇ0 
OU JANTAR a i$ooo, 3"

cartões 28$ e 11 domicilio a i$.'on, cn.
midii- sãs c á portugueza. Avenida Passos
nS, sob., próximo a av. Mar. Floriano

(403. S) V-

APOSENTO 
mobilado; com boa pen,

são, precisa um casal de respeito,
Preço até .._,i$ono. Distante do centro i,-.
minutos. I-' inútil escrever não sendo do
preço acima. Cartae para J. í*.; rua Cie-
néral Câmara 88, 1" andar (3C-'4 S) )

AOS 
barbeiros, nianicurc, «lesej.i pres

tar seus serviços em salão de bar-
heíro e oabellcireiro; quem desejar dirija
carta a este jornal, a Annita. (41H2 S) .1

A CÇílO entre amiffos, de um pertence
i"V para cam.- e toilctte, a cxtr_hir-s-'
boje, fica transferida para
correnlc.

dia 20 d(«
(«ifi S) .1

\KMA(.'.\0 
— Vende-se uma de pe-

. robn, quasi sem uso. em dois panos
de 5 mel ros cada um, nssiiu t inibem um
balcão com o mesnio comprimento. Pres
taiiL-.e para rjualquor ramo; r. Camer
110 11. 89. (20 S) J

A' 
IUIA Sete, 109, a", o serio prof.

que esteve mais de 1 il- anno, . ma
Carioca, 47, continua a preparar para exa-
mes ou.» concursos, mesmo á noite, ensi*
nando com paciência e meLliodo ailmini
veis: portug., franc. aritbm., alg., latim
íreott-, liisl., calligr., geom,, etc, tiniu
(lende 10$ mensaes não cm Curso. (i;3S)S

A ' KLM ;, 109, _°, ha séria c carinho-
-TV sa professora de portuguez, aritlimc
tica, _íeo-r" hist.,, etc., para meninas c
meninos, con vindo tambem a cdoso3 me-
mo principiantes, pois não é curso. Pie
ços, desde io? mensaes. (3C99 S) .

AGENTES 
nos listados, acepitam-se, na

fabrica de carimbos e gravuras, & rua
S.cliet iS, ltio. Peçam condições a Jo».
X.vier. Optima commissão. (-740 S) R

ACENTES 
 Homens c senhoras di«-

tinetos e sérios, que queiram servir de
agentes de um negocio sério c honroso,
[.iinliando co °|", dcVcm escrever para —
T. R. (3435 S) »
"OICyCUíTTAS usadas — Compram
i) se e pagam-se bem; rua do Cattete
n. ios, loja. (3198 S) I.

COMH.AM-SE 
4 ou 5 rodas, usadas

de arame, typo Viat. com bujões, bti-
chás c rnuleineiits, 83o X i_o ou 895 por
135. Cartas com preço a Paulo Cunha.
47, rua Corrêa Dutra. (3734 S) T.

CATALOGO 
GRÁTIS de livros de oc

casiãOj a preços baratissimos, envia*
se a quem pedir; Casa Torres, ma Si1-
nhor dos Passos n. 98, Rio. (3«-*3 S)M

_n.NDE_«SE "ma superior machina pho-
V tograpliica, 24X30, para atelier, superior

lei.ie; unia dita i.iXiS, l^nfe Dalmayai uma
prancheta rum cliacis a rldeaux, para re-
Irmos de i$joo «1 duzia; uma lente i.»XiS,
dc Zar's, mna dita Goerz, 1 rliacis 2.1X30
(Livro), 3 ditos iSX.'i, : vitrines, 2 gran-
des banheira., prensas e cavalletes, uma
lanterna de ampliação para chapas i,.Xi3,
tudo a preços de oceasião; na rua do Se-
nado u. n, com o .r. 'Manoel dc Medei-
ros. (-»4''3'.)0

A LUCA.SE por S;?- o casa «lu rui
_-~Yv;. ,*\nter.ca n. 6. eom cinco bon-"' ro
modos: Uata-sa na rua 1>. Anna Nt
74 e Urusuayaua nú d_ 2 ás 3. (.:.:_;

Xo rvruxDE-si.
1 *

nor 1:700$ limii
riirno ll.\.*_0, itintii á óstii-

eiiu «1«> l-iii_'.i-iil-.ii Novo. Otilrino. |llusui.iu _.0i. - (J u.íül) X'1

1.
'''" *_>*EXDE-St; hoa easa para grande fami-
l"; ' *? lia, tendo «iiiintal todo cercado. Preço

>|.'..: .:j l'..".o Ma-ieir., n. -.1, 1>. (.Iara.
nçin 

l«w— __j«c__-^v-«Ti-_____->#«.i*««BB_P *\mJUMMMMMWIl*i**U¦¦

-Tl.xnKM-SR pi" i»restacõC8 »i»a-
V iruifíoos lotes de terras, nn rua

Silva Xelles, cm Coimealianii. Tra-
ta-se á run tia Alfaiiilcua 28, Com-
imnliia Predial. N

^7'i^ND-í•SK 
um automóvel double-phaeton,

5 lu;:arcã amplos, 14*3^; rua Uruguayo-
] na n. 1^^. urgente. CJ if'0 O

^"rlE,^'DIíM.SE 
grades de ferro cm Madre.;

na rua TlieopliHo Ottoni n. 1(17.
O 4180) o

A Ti._\I)K-_.K o predio da rua Magalhães I *\7'J5X_)il.M*SE um phaeton por -'30Í e
V n. 4; em Krei Caneca; ver e tratar á X uma victoria por -.50$, tildo em bom

r. Buenos «Aires, 158. (M 3S59) _. ciado; na rua do Riachuelo .lUl". (\t}(A)0

Neiir.istlicnicns, nervosos, fleptmperndos, etirria-vo.-: rnp:(lr»
e r«(lict»lmente com tis GOTTAS P0TI.NC1AI.S 1)0 DK.
VVILMAN. Ni» IMPOTÊNCIA o effeito n Immetliato ouprn-
grossivo, segundo a dose ; m"io cansam ti estomiigo. Vi-

«• dro 3|Q0O,Deposito: !'.ua SETR PE SETEMBRO Gt. S217

iflO.MMODOS — Alugam-se hons a 30$.
V--1 25$, 30$, .15$ e 38$ooo, situados no
centro dc grande terreno, alto e .ahibre.
a pCTicnas familias ou a senhoras, que
possam dar boas referencias; informaçSe.
na rua dc Souza Barros n. 8e. E. Novo,
dns (, ás 11 horas da manhã. (3557 S) .1

CtOXIPUA-SE 
qualquer quantidade ile

) jóias velhas, com ou sem pedra», de
qualquer valor; paga-se bem; na rua Con-
çalves Dias n. 37, Joalheria Valentim, te-
lcplione 004, (.'entrai. (.|C.|2 S) K

("tOMER 
bem? só no restauram c pen-

J sâo á rua Buenos Aires n. 158, loja;
. prato svariadus por i$.'oo; pensio duí.

Vendcni-se cnrir.es. (.150.1 S) "

/-.AUTO.WAXTE — Mme. Annita dá
V-.' consultas das S «Ia nianliã as 8 «Ia
r.oiíc; rua Haddock l.obo 113. (i=8oS)J

/-lARTÕES Dl". VISITAS -- <"cnto e$.
\J Ourives 60 (papelaria). (iS---i Si t>

VUTOXIANTE mme. Nicoletti, prcdii
:a; da con-
tí. Só para
icedo 51.1
(1305 S) S

V' o futuro com muita clareza; dà con
sultas todos o. dias dc 1 ás 6. so para
senheras; rua Buarque dc Maceao 51.

/COMPRAR .MOVEIS!! Para que ? ? i
V. Alugam-se nor preço reduzidos, ns

1 Einiiidadora, .5 rua do Caltetc, 57. Co*:
ri-ini.'C, venilcinse c -luiram-se. Teleph.

• ;..-,ni, Central. U'4» S) *^

IARTOMANTE scientifica, «j-rante seor
J trabalhos! consultas das S ás 9, ca3i

f__nil'a. Cattete ". 48, soliiado. jSooó.
(z;n S) V

(

. s.

ILEGÍVEL*
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FTJlTEBIRiES

I Attilio Boselli
Maria Luiza F. V. Boselli

e seus filhos, muito agrade-
cldos aos seus parentes e
amigos que lhes acompanha-
ram no seu duro golpe da

Herda de seu chefe vem novuineit-
tc os convidar para a missa dc
trigesimo dia quo pela alma de
tão querido morto fazem celebrar
na Egreja de N. S. di. Lapa dos
Mercadores (á rua do Ouvidor),
amanhã, quarta-feira, 3 do cor-
rente. As 9 horas. (R 76)

Clemente Meneres

í
Alfredo Gomes Viannai Jesújno Samariío c sua familia,

convidam seus parentes e amigos
¦par a assislir á missa dc sétimo
dia por alma de seu cunhado
ALFKFDO VIANuVA, que será

rezada na egreja do Carmo, hoje, terça-
.feira, 2 do corrente, á g horas, con-
íessando-se desde já reconhecidos.

J. 4100.

Pedro Xavier de Góes

i(_• TENENTE DA .ARMADA)
Suas filhas Odettc c Maria de

Lourdes agradecem a todas as
pessoas que se dignaram assislir
á missa de sétimo dia, * de novo
ns convidam pnra assistir á mis-

sn de trigesimo dia (pie, pelo repouso
de sua alma, mandam celebrar boje,
terça-feira, a de maio, ás 9 horas, na
egreja dc X. S. da Candelária, por
cujo acto dc caridade se confessam cler-
««.mente gratos. R 4061

(PORTUGAL)
Domingos (Meneres Sampaio e

esposa, Armando Meneres Sam-
paio, Francisco Rocha Garcia e
esposa, Francisco Virgílio Rocha
Garcia e esposa, Domingos Lou-

renço Gomes, esposa c filhos e Abílio
Auçusto de Souza e esposa, tendo rc-
«bido a infausta noticia do fallcci-
mento em Portugal, no dia 27 de abril,
do seu avó e tio CLEMENTE M'ENE-
RES, convidam os seus parentes e ami-
gos para assistir á missa dc sétimo dia
que mandam celebrar ao altar-mór da
matriz da Candelária, amanhã, quarta-
feira, 3 do corrente, ás 10 horas, pelo
que desde já se confessam exlremamen-
te agradecidos. U-. 4060.

Joaquim Antônio de
Souza

t

Clemente Meneres

t (PORTUGAL)
Sampaio, Avelino ¦& Comp.

convida-.!-, seus freguezes e ami-
gos para assistir a uma missa,
que fazem celebrar niuanhã, quni.
ta-feifu. 3 do corrente, in 10

horas, na maiiiz da Candelária, pelo
eterno descanso da alma do seu prnn-
lendo amigo CLEMENTE MENERES,
fallecido en; Portugal, 110 dia 27 de
abri! pp,, pelo que antecipam agradeci-
mentos.

Francisco Simões
Cravo

A viu a Simões Cravo, sol.ri-
nlios c .'.unhado.-- agradecem s-11"
ceramc.ite penhorados ás pessoas
que sc ..i-^tr-.itaiii acompanhar os
restos niorincs de seu estremoso

r.posò, tio ,: cunhado FRANCISCO
SIMÕES ClíAV.fi, bem como ás asso-
ciaçCej e .1 lignn directoria da E. F.
Central du Hrtis;j, que sc fizeram re-
pivsentar nes*.. arto, e de novo as con-
vidam a assistir ás missas de 7" dia
que ni.indun rezai' hoje, terça-feira, 2
do corrente : untn ás o ':-' horas, na
(.'nja rir S. i*Tü.ncisco clc 1'aula, ou-
ira á.-. S 1,2 horas nn egreja do S.
Coração de «Maria, no Meyer, á rua

los-; desde já éter-
(4.4« J)

Augusta Ferrugem de Souza e
filhas mandam rezar uma missa
na matriz de Nossa Senhora da
Conceição, ua rua do Engenho
de Dentro, amanhã, quarta-feira,

3 do corrente, ás 9 horas, por alma dc
seu prezado esposo e pae, JOAQUIM
ANTÔNIO DE SOUZA, e convidara
seus parentes c amigos para assistir a
esse aclo de religião, confessando-sc
eternamente gratas. (106 J)

Nuno Joaquim Mou-
tinho

Lucilia Carvalho Pei-
xotot 1

Jayme Ferraz convida a todos
os parentes e pessoas da ami-
zade de sua inesquecível noiva
LUCILIA CARVALHO PEIXO-
TO para assistir á missa de tri-

gesimo dia que manda celebrar amanhai
quarta-feira, 3 do corrente, ás 9 1)2
horas, na matriz de São José. Desde
já se confessa penhoradamente grato.

J. 13

COMPANHIA PREDIAL "AMERICA DO SUL" \
10 — RUA DA CARIOCA — 16 '

Conlracta construecões de predios, a prestações, mediante 10 í 40 *|0
adeantados (Tabellas M., J. e G.) e sem adenntatnento (Tabeliã H.), ou a
prompto pagamento, nesta capital, Nicthèroy, Campos Petropolis e Barra do
Pirathy.

Em 12 mezes construiu 26 predios, a prestações, no valor de i7o:2oo$ooo.
Tem em construecâo mais 4 predios no valor de 63:ioo$ooo e novos contra-
ctos firmados, neste mez, para mais 24tooo$ooo.

Vende á vista, ou, çm prestações, vários lotes de terreno na Boeca do
Matto (Meyer). . h .. : .

Prospcctos c informações na sédí.w:oni a
:'~v;.l.y 

' ¦*• :- "A DIRECTORIA.

Consultas grátis

Capitfáo-tenente Oscar
Amoédo Telles

t A familia do capitão tenente
OSCAR DE AMOÉDO TEL-
DES, coniuiemorando o trigesimo
dia de seu fallecimento, faz re-
zar uma missa na egreja da

Candelária (altar-mór) hoje, terça-foi-
ra, 2 do corrente, ns 9 horas, c para
esr.e acto convida os seus parentes e
amigos. J. 12.

José Joaquim Freire
de Moraes

1

í A viuva e filhos do finado
NUNO JOAQUIM MOUTliNHO
convidam os parentes e amigos
do mesmo, a assistir hoje, terça-
feira, ãs 9 horas, á missa de

anno que .por sua alma mandam rezar
tia egreja do Saiuissiino Sacramento.

J- 15.

Alarico Figueiredo Pi*
mentel

1» ANNIVERSARIO
«\dnlgisa Timcntel e filhos con-

vidam os parentes e amigos dc
seu sempre chorado esposo e pae
n assistir ú missa que em seu
stifftiigio mandam rezar ás 9 ho-

ras do dia .] do corrente, na egreja do
Carmo. Oã-Ü)

t
Coronel João José de

Souza e Almeida
(íS" MEZ)

Viuva e família fazem,celebrar
por alma de seu saudoso chefe
uma missa peio iS"-mez de seu
fnllceiinerilo, hoje, terça-feira, 2
do concilie, ns S i|_' horas, na

a de Santo Affonso, ,á run Major

BSBàmmÈÊmBmBSmmmheisaim
egiv.it
Ávila

t ...ruosò, con;
i...it'.i-nle grato

ASSOCIAÇÃO GERAL DE AUXI-
LIOS MÚTUOS DA ESTRADA
DE V t- RRO CENTRAL Du
CKAS1L

Aüi.io Bozelli
« A Directoria da Associação Ge-

Anna Silveira Bar-
bosa

BOMSUCCESSO
José Joaquim dn Costa Vns-

conceitos, Caròlina Silveira de
Vasconccllos, Belmirn Antonin
da Silveira, Adayl da Costa Ã'as-
coiiccllòs, Joanna de Vasconcel-

los Pereira, José Joaquim da Costa
Vasconccllos Júnior c lamilia e loa-

(ZEZBNHOJ
Plinio, Freire de .Moraes c

Clementina Freire de Moraes,
agradecem, ipenliorndissiinos, a
iodas as .pessoas que sc dignaram
acompanhar os restos morlaes do

seu sempre estremecido e inesquecível
filhinho ZEZINiHO ú sua morada cler-
na. J. 14.

t
Maria de HanneqUin

Carvalho

í ROSINMA
Annibal de Carvalho c filhos,

Franeisca Monte de 1-Inniicquiii
e filhos convidam aos parentes e
amigos dn sua nunca esquecida
esposa, mãe, filha c irmã, KOSI-

NHA, pnra assistir á missa do primeiro
anniversario do seu fallecimcnto, ás 9
horas, amanhã, quarta-feira, 3 do cor-
rente, nn egrcjM de N. S. dn Glorin
(largo do Machado). (R's'7)

KOLA SOEL i "

Anemia, fraqueza, neurasthenia, molestigi
do estômago

Depositários 1 — Araujo Freitas & C."irua dos Ourives '«» 
e Pharmacia Mar.

quês, praja Tiradentes ds. 40 e 42—Rio,

GABINETE 
dentário — rua Conde de

Bomfim n. 264. Reabriu-se, funecio-,
nando sol) nova direcção. (5189 S) Bi

GRAMOPHONES 
E CHAPAS - Tro-I

cam-se de $500 a 2$. Vendem-se dc
?Soo a 3$. Conqiram-se usadas. Coticer-'tain-se gramoplioncs e vendem-se a 211$, c25Í000. Coinpram-se á rua Õrugiiáyanãl
»• 135. (2930 S) S

GAI.I.O 
dc raça Plynioutli, Rocie; cari.

jo; vende-se barato; boulcvard 28dc Setembro, 192 — Villa Isabel. Das 4
(38c- S) Jiás 6 horas.

TOLUOL SOEL
í. Tosses, bronchites, influenza em 48

horas
-Depositários: — 'Araujo Freitas & C.',
rua dos Ourives 88 e Pharmacia Mar-

3ues, 
praça Tiradcntes ns. 40 e. 4a—Rio

e Janeiro,

PEXSAO 
— Traspassa-íe lima cm pe-

quena escala, no centro commercial.
1 nío nua-sc á xua do Hospicio n 23, sala
n. fi.. (3840 S) J

PEXSAO 
a domicilio — Fornece-se a

preço razoável, em casa de familia
respeitável; á rua do Mattoso n. 15.

(3756 S) R

HiTPOTHECAS, 
qualquer quanlia ni

juros baixos; Alfândega n, 130' 1»;'
andar, das 2 ús 16. (3-S26 S) M'

HYPOTHECAS, 
na cidade e subúrbios;!

grandes ou pequenas quantias; rapi-
dez c juro módico, informa o sr. Pimen-
ta, rua do Kosario u. 14;, sobrado, fun-Í__ .——.ZZZLlLl^

— Cura certa, rápida e
Piora Mrasit"; larfo do

. (,-g.S)K

PEXSAO 
— Fornece-se barato; Viseon-

de de ltauna 11. ;ni, cnsa de familia;
e aluga-se unia sala e gabinete. (35"8S)J.\

IMPOTÊNCIAihoífciiàiva; '
Rosário n.

Querobina Maria Ri-
beiro

t

sil manda celebrar nn egreja dc
S- Francisco _ de 1'aula, hoje,

terça-feira, 2 de maio, ás o horas, uniu
missa por alui:', de seu inesquecível so-
cio b. míiite*.-. ATTILIO BOZKLLI,
convidando pura assistir a esse acto
sua exma. família, parentes, amigos «
dignos consocios, e a todos muito agia-
dece. 3S55 M

ASSOCIAÇÃO GERAL DE AUXI-
LIOS MÚTUOS DA ESTRADA
DE F E RIIO CENTRAL DO
URASIL

General Francisco
Glycerio
.ssoeinção Geral de Auxi-

ral ue .-'.uxuios Muttios da Es-' quim Pereira e filho, padrasto, mãe,
Irada de Feiro Central do lira- : tin, irmãos, sobrinhos ,: cunhados dn

saudosa A.VXA .SILVEIRA BARBO-
SA, agradecem penhorados nos parcn-
tes e amigos que compareceram ao en-1 j'terro da finada e de novo os convidam
para assistirem á missa de sétimo dia
que por sua alma fazem celebrar quin-
la-feirn, 4 do corrente, ás S horas, nn
capella de N. S. de Bomsuccesso, con-
fessnndo-sc desde já agradecidos a to-
dos que compareceram ao piedoso acto.

(R. 24)

Seus fillios, genros, nelos c
Urmais parentes, Agradecem à
todas as pessoas que acompanha-
ram á ultima morada sua iuol-
vidavcl mãe, sogra e avó e con-

vidam para .1 missa de sétimo dia que
será celebrada na egreja matriz da
Villa de Sumidouro, ás 10 horas, aiíia-
nhã, quarta-feira, tt do corrente, An-
tecipadamcnie agradecem a todos que
comparecerem a este acta de piedade.

¦ J.-i.lllllí

D. Amélia de Figueire-
do Motta

Tho.iipsoh Motla e suas filhas,
deitiviário Augusto dc Figueire-
do e familia, Manoel Motta, Mn-
rio de Figueiredo c familia e dr.
1'liyleinoii Cordeiro e senhora

agradecem nchhorados a todos que
acompanharam o feretrò de sita in-
esquccivel esposa, mãe. filha, sobrinha,
irmã o cunhada AMK1.IA DE FI-
GUBIREDO MOTTA, ,ç os convidam
para assistir ii missa que mandam re-
zar amanhã, quarta-feira; 3 do correu-

t

IlV.JtOS 
novos e u-j-idos— Comptbin-sé'

J i-eitos de edições c avulsos. — Ven.
deni-sc. Remétte-sc catalogo pelo Correio
a quem pedir. Casa Tones, rua Senhor
dos Passos ll. 9S. tjS.'J Sj «VL,. «j

PEXSAO 
— Foraece-sc bem feita, de

casa de familia; ná rua tio Cattete
n. itty, largo do Mncliado. Í3S53 S) J

PROCURA-SE 
um quarto no centro da

cidade, cm casa dc família, para um
ca?al eum uma. íillia dc 7 «unos; preço
,-itii 5o$ooo; cartas para A. A. B. nesta
íedaeção. (4179 S) J

Por me-
dicos

operado-
res espe-

ciallstas em moléstias dos olhos
OUVIDOS. G .H..*_ivrA e SAUIZ,
enfermidades das senhoras, pelle,syphilis, venereas, blenorrhagias e
das vias genitaes e urinarias do ho-mem e da mulher. Todos os di.ts
das 3 às 6 horas da tarde. Rua lio-
drigo Silva n. 26,1' andar (entre As-
sembléa e 7 de Setembro). Consulto-
rio perfeitamente apparelhado com
todo o material preciso para os exa.mes e os tratameutos constantes des
sas especialidades J 2890

PROFESSORA 
dc canto, solfej'o e tbeo.

ria, pelo Instituto Nacional, acceita
alumnas, assim como para bandolim. Km
sua residência jo$ouo mensaes, sendo duas
veies por semana; rua Jardim Botânico
n. 125. (ss;i S) A

MORPHÉA
Tratamento especial, scientifico, mo-

demo," pelo prof. dr, Leonissa, da «\ca-
demia de Scicncias de Portugal, etc.
Clinica geral, operações e partos. Con-
sultorio: rua da Carioca, 26, da 1 ás
3 horas da ta de.

DR. ALVINO AGUIAR
MO-.ESTIAS 1NTERJ..1S

_ ESTÔMAGO — FIGADO — IN-
TESTINOS — RINS — PULMÕES,
ete. Consultório: rua Rodrigo Silva,
n. 5. Teleph. 3.271, C. Das a is 4«oras. Residência: travessa Torres n
17. Teleph. .1.265, Cent.

Clinica de moléstias das
senhoras e syphilis

DR. VALENTIM BITTENCOURT —
Parteiro — Cura tumores dos seios c do
ventre, as mol. de vias urinarias, genitaes,aa metrlles; oa corrimentos uterinos e va,
ginaes e regularísa a meus t rua vão por pro.

•^^^==aaf**sa-a-aH--ase'
Collegio Sylvio Leite - Ru*
Mariz e Barros 256 e 2c_s
Teleph. Villa 1.252. Internato, seniitit.
temato c cxlernato. Cursos prcKmiiK.'
(para annlphabetos) primário, secundaria,
cohimorçial, artistieo («Musica e piiitarcjie especial de preparatórios para adicúiH
as escolas superiores, de accordo com «
programma do Pedro II. Ensino praticode línguas vivas. Instrucção militar (í«-cultativa) sob a direcção de "(íicial no-
meado pelo Sr. Ministro da' luiena, o
dando aos ahimnos direito A caderneta do
reservista ao terminarem seus cursos. Ju-.

cesto seu; appl. 6116 «914. Cons. gratia. strucção mo
Cons.: rua Rodrigo Silva, 26, das 10 ás I pleta dos ca.tigos uorporae* a dos tpertd- tel 5647, R.sid. Senador Euzebio, 342, | violentos, como o "football". Ensino da
Tel. 2.5", Villa. Trata tuberculose e her-
nia, quebradura. sem operação. (O3S3 S) J

Moveis a prestações ! -«£
a sua casa, só quem, não quer, pois a casa
Conveniência, na rua Senador Eiuebio n.
35, ii a unica que vende moveis a preála-
ções e a dinheiro, com vantagens para os
freguezes. Visitem e verifiquem; 35, rua
Senador Euzebio, 35,

Impotência lEjacif! ações pre-
maturas, fraque*

za sexual, emtna-
Kjrouiméiito rapi-

- do, depaupera-menlo de lorças, curciin-se rápida e radi-«hijent..pelei poderoso tônico muscular VI-
nS°J1',E. <-ACAO IODO PIIOSMIATA-
1)0, de A. A, .astcllòes. Vende-se á rua
dos Andradas, 4;. Drog. Pacheco. (JípiJS

gymna.iica sueca e de apparelhos, pam
o que diêpúc o collegio de um gymnaüio
provido dos necessários elementos." Tratai
menlo excellente, tendo os aluiunos as re-
feições cm conunutn cora a familia do di-
reetor. (AI 3609/.-..  —¦—1 ., ..-I

RAÚNA **ste «'aiavilliosowl ** tonioo, unico quo
faz nascer cabellos e sumir a
caspa por completo.

Vende-se na casa Coelho Bas'
Rua dos Ourive* 40 e 42-

6
tos —

DENTISTAS

I>ROh'H.SS01' 
gratuito, das 4 ás 6,

curso gymna-slál c preparo para ad-
missão no Pedro II; cartas nesta reda-
eção, parn J, Moreira. (8 S) J

•C^UAKTOS — AUlgani-se com pensão,
Ji-JE bem mobilados, com cleclricidade,
roupa dc cama, a casal uu a rapazes; á
rçjíi da Carioca u. 52,. 2c andar, {.221 S) S

MODISTAbrcviihi:
desde 15$!. saias, uesue o»; duis
¦1$; rua dos Andradas n. 51, 1"

Kxcouta com -perfeição e'
lc qualquer figurino, ívoíUdoa 'esde 6$; blusas, desdej

idar. ',

TVrOVElS — Compram-se mobílias; pia*iTJL nos, quadros, tapetes, trens de cozi--
nlia, roupas, de cima, cmilclns do «Monte
dc Soccorro, clc; rua S. I-uii: (ionzag.i
r- 20. (,ü_u S) Iti

EljUÀRTO qu sala dc fronte, com pen*
\*4 pão, aluga-se ' a pessoas de tratamen-

Tem telephone; rua Senador Furtado
(.1053 S) Sm

QUARTO 
para repouso — Precisa-se

_ do um nu bairro du Villa Isabel, etn
meio di*qcto, ju-cço môdicío'. Carta* á
posta restante, paru li. F. (J., com to*
qhs as explicações. (4194 S) J~FT

Dr. Benguè, 47, ru? mancite, Paris.

BWtiEHGUE
CURA TOTAL.ME.NTI

DENTISTA
DB. SttVINO SUTTOS —. Ex-

tracçfies, absolutanictile sem dór, a 5$;dentaduras a 5S cada dente; concertos
em dentaduras a 10$; obturações a
5$. Trabalhos garantidos e pagamen-los em prestações. Kua Urigunyana
n. 3, esquina da rua da Carioca; das'
7 da manhã ás o di noite. Tcleplione
n. 1.555, Central. 133 J

Venda em todas as Pharmacias
-jiTODISTA 

dê chapéos c vestfdos, accei-; 1 Í> l.l.Oi.lOS, tlespcrliiiiores, compram-se.i.TA t.-i ciieoninicnilas de casas de comJ \JX troeam-'se, vendem-se e com-erlaiii-sc

DR. SILVIXO MATTOS
Laureado com grandes piemios e

medalhas de ouro cm exposições .uni.
versaes e internacionaes a que con-
correu com trabalhos dc sua profissão.
Exlracções de dentes, sem dôr, a 5$;dentaduras a 5$ cada dente; coroas de
ouro de lei, de 15$ a -\s$; obturacões
a 5$; bndge Work a 10$ cada dente;
concertos em dentaduras a 10$; ete.
Trabnlhos garantidos c pagamentos cm
prestações. Rua Uruguayana, 3, canto
da rua ila Carioca; dns 7 da manhã ús
V da noile, iodos os dins.

Telephone — 1,555 — Central.
LM

niereto desla capital e do iiitcrl*
Uriigtiayana 11. 11, 2" andar.

t nia
(4o.'u S) S

TIT lAUXASO,* cartomante liihi.-ina*
ML. rum profundos conhecimentos desta
arte, trabalha rom 92 canas- e búzios; nrua do Kocha n. 35 — Estaçüo do Ito-cjia (35). JJf-tyS) S

¦— 
-Perfeição c iroíto cm

sob todos os modelos, a pre-
ços módicos, saias, blusas c tudo con-
cernem.* á arte, trabalhos chie e garan-lido. Mme. Guedes; Quitanda n. ai, 1"
!l"d". (jS.M S) M

MOOISTAvestidos

ior Ç500, i$, 2$, etc; rua Urúgiiayáno
ii; 1351 easa dc granioplioncs. (40428) S
•T>EALIZEI o meu casamento, agradeço
Xv ao sr. da rna Cupertino ti. 3 A. Ks-
taçãò de Quintino Bocayuva — Rita Jla-
ri.i da Conceição. (75 S) lt

SOI1KAJJO 
c loja, alugam-se, na rua

da Gloria n. Sj, as chaves estão na
I rna tin í.apa n._ 12, confeitaria. Trata-se
! na rua dois'O ti ri vcs ti. i,*, sohrado, eom
I o sr. João C, Lima. (.1565 S) J

as 10 horas, no ;t íar-mur da egreja
S. Francisco de Paula; l.l. 15.O

Maria do Carmo Ar«
drade

f
João José Lopes

religião e can-
(J« 7)

iMaxiniiniio José de Almeida
Franco manda rezar uma missa
por alitiftí Ido seu inesquecível
amigo .J.OAO JOSE' LOPES,

Í. 

,-, , , . quarta-feira, 3 do corrente, ás
lin- tti h°tí 

(',e 
r"X'" I0 ,10ras' "« ««'«Ja ll° Senhor Bom le-

• u', 'ií ¦'- •" "° s"s d0 Calvário, antecipando seu agra-

GENERAL FRANCISCO GLY- j <_"_.„.JKRIÜ, seu associado benemérito, iião
só pelos elevados e inesquecíveis servi-
¦;os ipie cm vida prestou no patrimônio•social, conto ainda pelo muito que fez
tm beneficio du pessoal da Lstrada,
colloeaililo-se. sempre, no Senado e fora
Uellc, 11,1 deíensnn dos seus direitos e
viiningens, manda azar missa por sua
alma, hoje, ter...-í.;iin. -• de maio, ás 9horas, na egreja de S. Francisco do
Paula, e para assislir a esse acto de
gratidão, convida não tiú seus associa-
dos, como iodos os parentes c amigos
do illustre extineto, agradecendo desde
já ,1 todos nue comparecerem.

(3853 M)

:>SOCI..(;..0 GERAL DE AUXI-
MOS MÚTUOS DA ESTRADADv l-ERRO CENTRAI. DO
liKAbllí

Francisco Simões
Cravot A Associação Geral de Auxílios

Mutitos da Estrada dc Perro
Central do Urasil fará celebrar
uinit missa dc selimo dia cm in-
lenção á alma ue seu associado

fundador e bcmíeitor, 1'RAN'CISCO
SIMÕES CRAVO, fallecido no cargo
de * presidente, hoje, terça-feira, 2 demaio, ns *i horns, na egreja de S. Piau-
cisco de Paula, convidando para cs»e
neto a familia do exlir.cio, seus amigose todos os associados. (3854 M)

Joaquim José Fer-
nandes

t ^ Maria Luiza Ferreira Vianna,
Genovéva lí. Fernandes, Joaiina
O. 'Fernandes, Maria Emilia Fer-
mudes Janvrot c detun.s íobri-
nhos de JOA-QUIiM JOSE'PER-

MANiOIvS, convidam n seus amigos c
aos do finado para assistirem ti uiissn
(pie por aitna do seu presado irmão,
cunhado e tio 'fnzein celebrar amanhã,
3 do corrente, ús y i|-i Iioras, na egre-
ja dc S. Francisco de 'Paula. (J. i)

Manoel Gonçalves da
Rosa Júnior

30 DIA DE SEU FALLECIMICXTO
A viuva Rosa Júnior, seus fi-lhos, genros c netos convidam os

seus nmi.-tos e parentes para as-
sistiteni á missa ipie mandam
rezar hoje. ás S i|a horas, na

matriz de S. Christovão, confessando-
se desde já agradecidos. tj. S5)

i

i João Baptista do Nascimento,
Mnlvina de Brito . e seu ninrido
Mjguel de Brito e filhos, e sua
afilhada Philoiuenn- íigradecein -a
todns ás pessoas de sua ainizaf

de, que se dignaram acompanhar os
restos mortacs de sua sempre' lembra-
da companheira, mãe, sogra, avó* c ma-
drinha MARIA DO CARMO AXDRA-
DK, c de novo as convidam para assis-
tir á missa de sétimo, (lin, que em suf-
frafiio de sita alma uiundani tezarj nina-
nhã, qiinitn-íeirn, 3 do corrente, ás 9
horas, 110 altarmór da egreja do Sn-
crnineillo. Por esse acto de reliniüo se
confessam eternamente agradecidos.

(J. iiífi)

Maria José Guimarães
Sua nine, .lonquiua Guimarães,

MOVEIS 
us.idos — Compram-se molii-

banos completos; avulsos, objectos de
arte, antigüidades, ornaineiitações, .pianos
de bous amores, clc; rua Senador Dan-
Ias 11. .5, leireo.- (3433 S) j

\\Tm. OLGA - Alta cartoniantc-Faz
ít.L com mie or; íimantM c os esposos sc
entreguem do corpo é alma e faz toilcjj
e qualquer trabalho, sendo os nicsinos ga=-rantulos. Consultas s$uoo. Tem um bre.
vo para o socego do lar. Preço loSboo;
corresiiomletiein com 2fioo, em sellos jiarn11 resposta; só allrndc a senhoras; á rua
Fernandes 11. 10—Kngenlio «Novo, das 9da uianliã ás 8 da noile. (3.150 Sj K

MAClli.VA 
de impressão Minerva —

Vende-se uma por preço baratissimo 1
a.: rua Scnlior dos Passos, 58. (3833S) M

MOVlilS 
-

vendem-se na Interiiiediarià; r. do.

tona 

nine, jonqtuiin uiuntaraes, 1 ¦-"•. iiiciiiaiiie 3$; aiieniie polidos pelo cor*
irmãos, cunhados, sobrinhos lios !"''»• l'rçvliic que não ó caiioníante nem
e primos, profundamente gratos 1 ,™,aff,,IC,, .«'fíarins. Ladeira do- Leme n.

,. * -ut nm da rua na Passaucm. 1 u8n S^ Inos parentes e amigos que ncoiit- UJ-__, __.-r.___ •'parentes e amigo:-paitharam o enterro de .MARIA
JOSE' Gl.lMAKAIvS participam que
farão celebrar missa d" sétimo dia,
hoje, terça-feira, 2 de maio, ás 9 i|j
horas, no altar-mór da egreja do Sa-
cranicnlo, e pnra -.esse neto de religião
convidam sins parentes v amigos.

R 4064

'"T-i'1 - — Compram.se avulsos, casasITA mobiladas, pianos e objectos de arte.
iChamados ao becco da Carioca n. 28,

í:''_t_s) _
MOÇO, 

25 nnnos, tendo curso gymná-sial, escrevendo á machina, oflerece-
se para qualquer collocnção. Contcnta-sccom ordenado de 10.4. Cartas 11 este jo--«ai, a 1>, .1. 

t.,,83 SJ j
Alugam-se, comprani-sc
na fnterniediarin; r. ....Cnllcten.-. ap,—télcpli. 55,-,. Cent; (308S)J:

ORAÇÃO 
trazida dc Santarém _ com-

plctamcnte desconhecida aqui, com a
qual t.iilos serão felizes, em seus nego-cios, lauto çoiumerciacs como ilo;nesiicos,;
e a verdadeira que ilá telicidadc. Troca-se meilianle 3?; alteiide pedidos pelo cor*i.-.i l'ici;iue que não ó carlpiuante iieni

ií
)

Preeisá-sç de um ofticial.
(212 S) S-

rt\03IA-SE roupa de liomein e dc senho-
X ra c ile casa dc família; trata-se ;'i

rua Kcal Grandeza n. 29.}. Teleph. 7,1*.,
Sul — Galdino. (30.1 S) J

ri*El!Rlí.YOS na llocea do Matlo —
X (.Mcyer) a i tooo$, 6X3;; Alfande-

B*'. 11. 130, 1" andar, 2 ás 6, (4633.S) S

TT-M mofcittlto branco e dislineto, quer
\J protoger uma joven pobre, í*{náiiica

ou parda; cartas pa
ptorio desta folha.

a A. R. uo esen-
(33 S) R

TTMA pcíjliena familia dc respeito, aluga
\\J ut» quarto confortável a nma senho-

r.i tle edade, eom ou sem peivião,,*com
direito ,1 toda a oasa, próximo á cidade;
exigese pessoa seria. Cartas a esle jor-
uai, a ; Fernandes. (123 S) J

B-Jãa.-Fi i IO 1 III

Gravidez ?:<5rsfi"
jeclor — Nanlerre. Fácilcoiumodo e hygienico.

A' venda nas çâsas do ciniiKia.

.,. ^ .. rantida, para res-tituir ao cabello a «ua côr orteinal pre-Ia ou castanha. — Preço, io»ooo; pelocorreio, mais 2X000. Deposito gtral rua
yde Setembro o. 437. — R. Kanitu.

darthros, empigens,
eezemas. írieiras,
sarnas, brotoejas,
etc., desapparecem

fácil e; completamente com o ÜERM1-
CURA. (Não é pomada). Vende-se cin
todas as drogarias do Rio e Nicthèroy.
Deposito geral: Pharmacia Acre, rua
Acre. 38. Tel. Norte 32(13. Preço c$ooo.

bOiÉtião

SYPHILIS;e sun« eonseqiienciar.
Cura radical,' injecçõea
completamente INDOw
LORES, de sua pre.
paraçüo. -App. tíoo e

914. .'sscniblía n. 14, das 12 is 18 ha-
ras. Scrvi.-o do Dr. PEDRO MAGA-
LESES Teleplione 1009, C. (S 236)

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,*.Mi.'as.tioiiin,

ltisperiiuitori-liéa
Ciirn certa, radical e vapida
Clinica eketro-medica especial

do
Dr. Caetano Jovine
das Faculdades de Medicina de
Nápoles e Rio de Janeiro.

Das 9 Is 11 e das 2 ás 5.
Largo da Carioca. 10

sobrado

S. Indiana de E. Philoso-
nhlCO*1! 

— *^s pessoas soffredoras que° quizerem saber a imido 'a 
cau-

6a de seus solirimentos physicos e mo-
raes como em parte alguma e criteriosa-
mente, procurem o Dr. Arclilmcdcs, dele-
gado especial, á rua rtapirt.' 2ÍS7, ,|as 2
ás 6 da tarde. Só se acceita remuneração
depois dc *se obter o resultado ilo que se
deseja. Ver para crer e julgai-, i.irsUS.)!.

Casamentos trata-se com
b r e v i d a d e,

mesmo sem
certidões, ci-

vil, 23$, e religioso, cc*, com Bruno
Sclieguei, á avenida Comes Freire ti. 10.
sobrado. N. 11. lista cnsa esteve á rua
Visconde do Rio Branco 57. Todos oi
dins, domingos e feriados. Attcndciu-sc
a chamados qualquer hora. Telephone

Central i

n. Biildus Von rianckensteln
l'-sp. cm obttirações a ouro, platina,esmalte e exTfacijõès completamente

sem dòr; colloca dentes com 011 sem
chapas, a preços reduzidos. Garante lo-
doe e qualquer trabalho c acceita paga-mentos parcellados. Dns S da manhã,
ás 8 da noite, aos domingos só n.té ás 3horas. Run Marechal Floriano Pcixo-
to n. 41 (sobrado), próximo á rua Uru-
guayana.mmi AMERICANO

DR. C. F1GUEI*
REDO cspcciaíia

em extracçõet
.. . completamente

•em oór e outros trabalho» sarantídos ;«ystcnia aperfeiçoado, preços módicos sein prestaçSc., das 7 da manha ás 9 danoite, rua do liospicio 11. 222. canto daavenida Passas.

11. 4-54-'' S 1850

Carto
manta'

diz tudo
com cia-

reza o
quo se

deseja
sabor,

realiza os trabalhos por mais clil'-
ílceis que sejam amigavelmente obota o mal para cima de quem o
faz, á rua da Conslituicào 11. ;".i, so
brado. n 100

INGLEZ Spratico, «Mr. Te.
ter garante ensinar
em seis mezes, 10$

mensaes. Kua da Quitanda u. 50, iü au-
dar e rna dc S. José 721 2U amlar. Vae
a domicilio por preços módicos, (J 4081)

Quem desejar ver-se livrí
dos atraio*
Ia vida, M.-
lier o pen-

sainetito dc pessoa de amizade, atirahir
amor c bons negócios, ter felicidade nó
joüo e commercio, tratar Iodas us doen-
ças, obter o que desejar, por mais dilíi-
cil que seja. por trabalhos scientificos e
garantidos, dirija-sc á rua Mo Cupertino
n. 3 A, estação de Quintino lioçãyuva,
enviando enveloppe, sellos e subscripln-
do para resposta c consulta no gabinete
e por escripto, todos os dias; reabra-
se o que desejarem por nmis difficil
que seja eni qualquer distancia ou lis-
uulo, Gonorrliéa chronica e impotência,
cura garantida, com hervas mcdiciuaes.

J S-.4

ÚLTIMOS HNGIQS
A tUGA-SK um quarto mobilado, com l^»

XjLeJectrica, cm casçv dc família estranucira,
á rua Silveira Martins nó, Cattete." (25SG),

AÇOUGUE
Vçiidc-se um açoitgue, fattendo bon.

negocio, com seis annos de contrato,
por motivo de doença do proprietário;
na rua Engenho dc Dentro 2-, perto da'
estação. (J. 158)

XT.N1 
A senhora etlucada, oííerecc-

) tomar. cpnta de pessoa *jò, ou para
paia

comnicrcio.; • õ ltv
Marrecas n. 36,

i:atn-sc
amlar.

rua das
Ç128S) .1

DENTISTA Heitor Corrêa,
especialista era
trabalhos a ou-
ro c dentes arti-ciaes. Gabinete montado com appare.lhos modernos de elcctricidade. Preços

módicos. Das 7 ás 6 horas. Domingos
ate as 3 horas. Travessa do S. Fran.
cisco de Paula. 12.

OURIVESna avenida Passos n. 66.

UMA 
ícnljora aluga metade dc sua cs-

paçosa casa, a pessoas decentes- eom
ou sem pensão; rua Fonseca Telles n.
31, bonde de Jockey Club. 15848).!

UMA 
moça pede a pfolecção a um s-c-

nli.ir; cana nesta, -\f. -S. (3783 SVK

.TTMA familia do \órtc, fornece* comida
jy para íóra, a preços módicos; á rua
General Silva Telles 11, 13 — Andaraliy,

(.17*17 S) U

ÜJIA 
inoça franee.ia, de . familia, ensina

o francez, iu$ por incz; convem ás

DENTISTA
.'/. Lopes Ribeiro, cirtirgião-dentista

pela Faculdade de .Medicina do Rio de
Janeiro. Trabalhos garantidos c a pre-cos rasoaveis. Consultas diariamente.
Cons.: rua dn Quitanda, jS. .1. 136.

DENTISTA 
— Vende-se lim motor Da-

. riot, e um encosto; a ruu Miguel JePaiva 11, 27. (.,oSi S) .1

GOilIÍS clironicas e
reccn t es.
Qucicis fi-
cn f radi-

calmente curado em poucos dias?_ Pro-
curac informações com o sr. Fcijó, que
gratuitamente as offercce, uão conhe-
Cf ndo caso nenhum negativo; run
Thcophilo Ottoni 167. 3820 J

Perolina Esmalte

familias; rua <la l'onslil-.ii..-ão 11. 311.
U72; S) R

Wli senhora branca,
bour. cristiim»!.**, olicreeti.se pa...dain.-i ile coiiipnnhin, de creanças, arru-

madeira c coslura; pôde falar-se, na rua
das Laranjeiras 11. 1.3, (4199 8) J

DKM1S1A 
a 2.Í000 mensaes para ob-

luraçõcs a granito, platina, curati-
vos, desde o primeiro dia. Trabalhos de
chapa, coroas, pivot, etc; por preços mi-1 nnnos e trabalhos garantidos; na Auxi-

independente c- liadora Medica; na rua dos Andradas 11.
85, sobrado, esquina da rua Gcncttil Ca-
mara, Iclcpb, 3157, Norte. (4546 S) 11

Coroas para enter-
ros por preços módicos
só na R. DO PASSEIO,
62. Flores naturaes,
panno e biscuit. 3224 J i

Verônica Ciuffo
1;A!.!,1..'!M1*:XT0 KM MIRACBIAIt _ (.netaiio (.'inflo, sua esposa enino fazem celebrar hoje, terça-

fura, 2 _ do corrente, na egreja
de S. Francisco de Paula, ús <)
i- "'.lin boiíts, uma missa dc seti-mo *lia por alma da sua cunhada c tia,Vli.RU.VICA CICFFO, convidam seus

amigos pata assistir a esse acto, anteci-
pando desd. já -eus agiadecimcntos.

4100

Alcina

& c.
CASA FUNDADA EM 1STS

TJníoos depositários do cimento inglez "WH1TE
e BROXXUHkS", tinta «Uygienieíi OtiSINA,

SAHiNOL TKIPUD para imitar o carrapato
do gaáo

TELEPHONE 274 - Rua do Rosai io 55 58

BB »*^-i?imC3 h

^8iitíttcÍJÍS6lN
(GLYCEROPHOSPHATOS da CAU e de SODA)

0 união Phosaliato assimilável QUE j.J.0 FUTIGA o ESTÔMAGO
ABMITTIDO om todos ns HOSPITAES de PARIS

Infallivel nos casos de fíacflltismo, DBblUiaãBdos Ossos, Cresce fica das Creanças, Lactação,Graoidez, Neurasthenia, 'Excesso üe Trabalho.
Muito agradável df. tomar, n'um pouco de agua ou leite.e'Z /--—>••-— .

Venda pon Junto : '13, Raa do Foiesjr, PARIS, ftCHeoem-SE m prihcipaes piiáhhacm.

PARTEIRAS

;eRü¥ioE2 livita-sc
saudo

velas nn-
íisepticàs. Pão iiiofícn.íivas, cointnodas
c <le effeito seguro, Caixa com 25
velas 5.5000, Pelo Correio mais $úoo,
Dcpoffitarío: praça Tiradcntes n. 6.*,
pharmacia Tavares,

Unico pre-
n.irado, que

adquire e conserva a belleza da pelle, ap-'provado 
pelo Instituto dc Belleza «lc Pa-

vis, prcininílo na Exposição (Ic Aí ri ano.
Preço a?ooo. PO' DE ARROZ PERO-
LINA, suave c embeijezador. Preço *}?•
Exijam estes preparado-s, á venda em to*
iias as pei fumaria.*; e no deposito deste <
ije outros preparados, á rua Sele dc Sc*
lembro 11. .209, sobrado. (-7J7 S) J

ruynuAro grvg
L íi AU I ll LO d^9 Criança.?'2.?

7 dc Setembro,
134.

SUPERIOR TERRENO
t

Vende-se em llotafogo, iiN"*M; tra^
tar á rua Assis llucno n. 4H. 1 S 40.1S)

HOnPATHIA
Vende-se unia pharmacia bomoeopa-

tlúca no centro d.i cidade, e bem sor-
tida. Preço .| contos, lambem se venda
a parte de um sócio só; ver e tratar
Avenida Passos 62. (S 405*)

AGÊNCIA LOTERICA
Vende-se uma tiuiito bem liionVads»

fazendo bom negcièio, o motivo da ven-
da é o dono não poder estar a testa;
para tratar na. Avenida Rio Branco
155, dns 12 horas ás 3. (S 213),

MACHINAS DE ESCREVER
Oceasião unica. Casa I.xpostçãu,

119, Av, Rio Uranco.

RecemnasGido
MEIAS

Enxovacs com.
plelos para rc*

cemmiscidos,
inclusive o

brrço. R. 7
de Eetciubr0,
U4.

e roupa» bran.
cas para crean-
ças. no Paraiio

das Creanças. It
7 de Sct., 134,

U «S--I)

/CHAPÉOS, iillimos modelo
V_' palia, s.il.-i; fôrmas n ü

Oscar Bravo dos Santoi
iiulia-paiticipniu n iodo*; os seusl -'—¦¦

tmigos o f.iileciuieuio ;/-lAltfOMAMt;

em tateia,
paira, seda; fôrmas a y$, io?f is$,-'", o ^;$; tiiigcin.se, rttoriiiam-sc pnlii.i,pluin.-is, aigrcttes; mine. Uos, á run ilu

Carioca 11. 10, (-.|8 S) s
r»AR'BO «MANJE sem rival. Preterida\J das familias í na rua Kspirito Santo

Ufm S) .1
aluga-se um çomplclnmen.; ( cliuv

Visconde de li

45'

1 rtOMMUIJO
! V... le indcii
j comniodidadcs; rua. ç i.uuuuuujuuui:j), nia viseouuc ue ltauna' " 
I n. .10, sobrado, casa de lamilia. t.'io S) S

!i;:r?'";f l"""?á S1.la'K«?.flU?|riARTOMAXTB babiana, entende dede sua idolatrada lilha AI.Ol.NA \\J tudo; run .Marechal Floriano 11. 129,e os convidam .1 acompanhar oi" ondar. (156 S; Jseu cnterrnmiiito hoje, ás 5 horas da1— -•- "larde, da rua dns Dores 11. 21, para o- -."tono d,*. Inli-umia,; [(enliorados,esde
(~1ARTpMA,\TE espirita —.lime. Marie
y.-^ Lotiisc, dá coásultas por 5$, K- ás li-

iíiúuí, c tal garantia ofícre dos

Humberto DaFNegro
(ACTOR)

A Conipaiiliía do Theatro Sâo

ÍJosé 

c n Companhia Antônio de
Souza convidam ot parente»,amigos e collegas do pranteado
actor HUMBERTO DAIAVE-

(ilíll. para a missa de ;" dia dc seu
passamento, (|uc sc realizará amanhã,
quarta-feira, 3 do corrente, ns 10 i|2
iioras. 110 altar-mór da egreja de Sâo
Francisco de Pauln. Por este neto de I d
religião coiu*eásam-5c eternamente gra- • \\
tos. ..

nuas da*
scujs tríjb-alhos, ipic só reeebc pagamen-totdcpoÍs da pessoa conseguir o nws dc-
s-.ja; cv. Mem de Sá 11. 126. [4041 S) S

C1AUSAS 
— Criminaes. eiveis e demais'Hucslões jinlieiaes. Adeantam-se custas,

.Vie ile Setembro 103, dn» 12 ás 13 e
dns 17 ás iti. Tel. 4287, C. (41 SJ K

Theotonio José Ar-
i ruda

pOMMODO 
- Em casa dc pouca fami-V.' ha, sem creanças, de respeito, aluga-se um espaçoso, claro, fresco, mobilado,

í-mi pensão uiacuifica, a um casal .lem ii-
!!.o*i, pcisoai uisiinctos que gostem dc
Eoccgo, cm raa larga, im centro, casa no-
ya com todo ú coníorto, bella vista, junto*'¦ Avenida Ceutral, com íranouezn em to-

casa; cartas no eseriptorio df«ta Io-
. .1 O. T. i.Si S) .1

- Al-.iiiii.se á rua M.irani.íto n.' j Multo, pam pequeria
tratar, Adelaide 119.

(375- S) U

/*1ASA
\J 142 Ilo
família j chaves

/lACUOUl-tlXIWJ íclpudo, legitimo Tc-V..' nenlc, i-eiidc-sc á rua S. (.'«rios 30.bstaeio dc Sá. u-'*i S) _t

O" 
FFRRECEM-

Cüílegiii: ca
1I\ vários 'pertences dc

arleiras, etc, c um lindo
altar com todos os ,'paramentos, próprio
para uma clpella em familia. Ver á rua
Jorres Homem n. iu, (120 S) J

1JRKC13À-SE 
eoiiiprar unia en

(vertical) e respectivos; cyliiidro

DINHE.RO 
soli bypptiiec.13, juros c

. cau.So dc apólices; L, .Moura; Ito-
(3284 S) .1sano 11. jro.

Qtialquc iiuantia a ju-DINHEIRO.ros módicos para liypotliecas, doscontos, cauções penhor; com J. Pinto
rua do Rosário, 14.-, sobrado, iíjSJK

rV--\"nsT.v/ niciilo sem dor. Consultas

ai deira
ros, de

li. n 8 cavallos, íor.a. ou mu locomovei
dl lorija referida, r 111 I10111 estado de fuiic-
eiouamento; run do Caltcte n. 288, so-
brado, das 13 ás 16 horas nos dias uteis.-

 H'_Í!i_S'1 3

Pli-MSAO 
— Forilícc-se a domicilio,

íarta e variada; ma do Rezende H2 A,
sobrado. (3572 S) .1

- Dr. I. Telles. Traia.
dor. Consultas diariameu- 1

ie. r.agaiiientos cm prestações; rna l.u. I
cidio Lago, ul — Mcj-ci-, 1'roxima á dn

IJUECfSA-SE 
de discípulos parn ensi.

nar a Icr cm jo lições (dc meia Inira)'
pela arie maravMliosa do grande poelirlynco Joâu d.: Ueus. Vontade e niciiio-1
lin e todos aprendem em 30 lições, lio-
meus, senhoras e creanças. EsplicaUOrcs:
Santos braga e Violeta Braga: S. José"• 5-'. (34S(i S)J

'TT '"ü';il -*i0''eira, de familia;
;1J encimar uma senhora viuva
Casal 
para

üeseja
 uu uni

insal sério, iie Villa Isabel ao Mattoso;
lhe fazer compauliia, contribuindo

ainda _ eum uma iiidhsalidndc. Informa-,
yoes u rua Souza franco 11. 107, casa IV;
Ailla Isabel, \}7íl s) K

Miric. Be-
zerra, rc-

sid^em Dona Mariano, 07 (Bota-logo). Chamado a qualquer hora.
j. 2283

PARTEIRA"
1T«*IA sc-jlioriil de Iraliiniejito, deseja
JJ 

'.una sala de frente, com entrada in-
dependente, decentemente .mobilada, com
pensão, eiii casa dc, familia; na avenida
lleirn. Mar, li-.issi*!!, flamengo ou llola-
'"Ho. Dá-se boa fiança c informações á i **•

Mme. Franeisca
lití:s, diplomada
pela F, de 31. de

Boston, iaz ap-
truação por processo .ciei.dffeo" \ 

"™
dor; trabalhos garantidos ê p«ços ao abcance dc iodos; sem o .menor perie. liar-
cZ^:ZUM dc úocn^ doSoVriSGeneral Câmara n. u0. Tel. 3.368, v0,-'
próximo da avenida Cenir.lJ J 

Consulta»

GRAVIDEZ O uso constante
do llemntogenol de
Alfredo de Carva-

lho, em um cnlix ús refeições, rm cuja
eomposiçno entram a quinn, kola, coca,
Incto-pbosphato de cal, pepsina pan-
creatina diastase c glyceuiia é a me-
lhor garantia á vidn.do feto e da mu-
lher grávida, pois o licmatogcilòl, além
de poderoso tônico é digestivo, vende-
sc em todas ns pharmacias e drogarias
do Rio e dos Estados. Deposito: 10,
Rua Primeiro de Março.

AO COMMERCIO 1

Aluga-se, com contrato de 3 aur.o*.
cm bom ponto da rua do Ouvidor, utii
magnífico predio com grande armazém,
próprio para atacadista. Para tratar
com o sr. Freire, rua do Rosário 103
— loja., (R. 5.)

Terreno ou casa em ruína
Compra-se uma 110 perímetro tirlla.

110 da cidade, que tenha 5111,50 de fren-
te. Informações completas a A. R.,
neste jornal. (R. 5^)

gr.-.ns.
i-cutral.

lua Arattjòs 11. ;j, fabrica das Chita.,
Mit Aiisadcá I.obu n, 217 — Uiu Com-
lU-ÚIO. (349H S) J

PARTEM'

Archias Cordeiro. i.-ioS.i S
IJRECISA-SE, 

com urgência de um i"
andai-, que lenlia de 10 a ia comino;

, em esquina do rua, estando õcçúpáÇ
Jo; dSo-íe luvas; cartas uo eseriptorio*

*C7wSTIBO.S e chapéos pelos últimos fi-
_•¦--,''-'¦ guimos; fazem-se com rapidez, vcs-
^dos de io? a 25S c conforme o modelo;ii run I.uiz liaina il. .-s. i" andai- e Iam-bem tinge cabellos pretas n 20$ e louros
a..io$poo. (,,,. gj j
-*ír.\r.ICS — Coniprnm-se < pagam-se.bem,'» iin lalsaeana da rua da Assembléa, 10.;,
gude se dão por Iodos as marcas de cigar-
Jos, ate 9 e iu vales em cada carteira'.

IV NHEIRO cmpresta.se sobre mobílias I deste jornal, para' Ribeiro. .Si!J^.dc casa dc lamilia, «obre jienhor mer. __..__.___ TrizüTinnscam. ; rua do Hospício 304, com Oneri- pEXSAO, dá-se de .-.asa dc familia, seu- V , ?< .,« !no. Qualquer mniima. CaaGgj lt j 1 do bo.,, com variedades jm prn.o"; ,ua *í* ã-háUK ,2°

O,, 
. ,. ... 

~ ~~. 
; 

—preços razoáveis; rua Silva Manoel 11.48,- ' 
'

li. A. Ouiriierme t.ouçalves — Da 1" andar. 1 !0„ c. SSanta Casa. Operações, apparelhos, " *' "
vias urinarias. Cura radical de ulceras. piIARJUCIA - Um propriclarlo dclr.it,imento rápido da hlenorrliagia; por X .luas, cm ojitimos pontos, -ortidas eprocesso especial.._ Cons.: Crutiiavima n. bastante afrcgueiadas, vende :1111a dellas,-1q]- ' -tSSS- Kes.: Had. I.o. por preço inodico, por ler rjiie retirar-se;-

'I _______
saias c blusas

mine Barros, :'t
!'-•..,) Si S

bo, 04 Tcí. V. tSGS. (S)

DIMIflKO 
— Um particular euipres.

t.i _de 10 a 20 contos, sobre caução
de apólices; canas .: esla redacçâo, para
>__ (!).! S) li

DINHEIRO 
sob hypothecas dc predios,

dá-se nas melhore* condições possi-veis: rua Scnlior dos Passos 11. 18 —
"'.rucs. (3s;, S) li

i pARTO.MANTJCI \J deste glorioso propheta

"Cncr'
pelo talisman

t* 

» Henrique J. Arruda, Oscar J. I V u(-'sle W«~-> propneta Oriental, to-
Arruda e familia, convidam seus ^L,,?0""8"^1' ia'Vor .•*1'f'í«'.. i"so
.,-.,1,.. , -.....,..„ ,.„_.- ...;,; 4 c bons negócios, desfazendo todos os ina-amigos e tiarentei, para assistir a |Ic(i.i03. tlavcisa Jo Mosqueirau. iS.missa de jo" dia, que por alma l.apa. ^101 S) I
dc seu irmão ,1 pae IttlKüTU-1 .._ "

KIO JOSE' ARRUDA mandam rezar 
' 

pARTOMASTE d. Maria Emilia, a ce-
hoje às 9 horas, 110 alfár-inór da .'sr.*- '-' ''bre e 1" do Urasil e Portugal, con-
ia do Rosário; penhorados, agradecem. "«*?*> I'";° l"'v" conto a mais (jciit.-i;

(^ ,(,„, con.iaiiç.i cm, seus trabalhos que desaba
J as que se dizem mediums clarivídente:

tt
Âttiiio Boselli
Maná líiiiz.i 1'crrcíra Víannü, '•

tas e pruíc-sords de sciencias occul-
I tas; ás exmas. familias do inlerior e fora
[ d.t cidade, consulta por carta sem a pre-• sença i!a_. pessoas, unica neste gciicroj á

... . - j rua de Sama l.nda 11. 24?, sobrado, jun{¦¦lhos e nora faziin celebrar uma to á avenida Hio llranco,
missa por alma de s. u gemo e ] dc leda a seriedade.
cunhado, ua egreja dc Jí. S. da '- ~~'~rr~-—-.;
Lapa dos Mercadores, amanliã, j (]A|.''OMAXTE seiencia do occultismo

marla-feira, „ do corrente, ás 9 iioras. \ __[_*_' c0 ["r",-''- " '""''l'",,6 pr,ecliz °
.. , u ...lt.'' ' *¦ !;J 't,-'-,1"!1^, tiMi(-,lho .ira o.« ji; I bi-iu; rua l.icoi.t.to Ottoni : :-j. 1.413-0) j

casa do f.Tü.iüa
tjost s> .1

DINHEIRO 
— Empresta-se cm boas

condições sob hypothecas, na cidade
e suburbios, com promptidão e confiança.
Rua do Ko-aiio !--•, ultima sala, sr.
-bibo. .33.-8 S) .1

IfSÇADA 
— Vende-se 11111.1 de volta,

-J de peroba e nova. Informa-se na rua
Uruguayana n. 138, (37$5 _) u

Ij"ORiVEOE-SE 
pensão a domicilio, com

. osseio c promptidão de casa de ia-
nulia; ru^ VíàCoilde dc ltauna n. 36, *o-
brado. (210' S) S

iiilorinaçõcs á rua S. José 11. ,0, com o,!
sr. Gonçalves. (4059 S) S |

pRECISA-SE de um sócio
X para abrirem juntos, un

MÉDICOS

El

_ ____j___)
Jlme. ^^aria Josc.

PJia, diplomada pela
„., ,1. m .,—Facilidade de Medi.nn lie Madrid, trata de todas as doen-ças das senhoras e faz apparecer o iu-

commodo, por processo «cientifico c semdor nem o menor perigo nara a saude; ira-i.nnios garantidos c preços .10 alcance detouos, Avenida Comes .•'reirc n. 77 i,*lo-
plionc n. 3.0,'i.' Central, consultas gralis.Em frenlete ao theatro Republica.

(1.12*1 S)

PARTEIRA
qualquer I101
rece todo o
Visconde de ltauna

PÃRTÊIRÃ -

MME. BARROSO,
ntt.ndc chamados a

qualquer hora. Acceita parturientes, ofícomorto, prcío razoável--Rua
¦'• '¦«. ______ R

A verdadeira
mine. PAI.-

CAMPOS DO JORDÃO - Indica-
ções scientificás sobre o local, seu va-
lor c sua adaptação a indivíduos enfra-
qttecidps ou a tuberculosos. Dr. von
Doliingtr da Graça. Mem dc S.i, 10,
sobrado, ús 3 i\2. Telephone, 4.S10,Central.

FERIDAS E DARTHROS
CURA RADICAI,

A. F. da Silva Duarte participa i
seus amigos que resolveu continuar ni
fazer os tratamentos como fazia, á ruu
Bllia de São João. Informações e cha-
inailos pelo Correio, á rua Menezes
Vieira 11. 32. [.. 3-37.

Dr. von Dollinger da
GrâC3 ^0 "0Ep' ^a Beneficência"V"» Portugueza e com estagio
na Ucnl Universidade de Berlim. Do-
enças do rim (exames eom a luz). Ci-
turgia, _ cura radical das hérnias, hc-
íuorrliojdes, estreilameiilos da urethra.
OperaçScs sem chloroformiò e eom a
nncstbcsia regional. Mem de Sú 10,
sobrado. 11 ús 12 c as 3 i|2. Tele-
phone 4.S10, Central.

MORPHÉA fe[;
rantida, da morphéa lisa uno adeanta-
du; cura relativa ou completa, coufor-
me o caso, da moi-plica luberosa, Peçam
brochura com attestações. Tratamento
lambem por correspondência. Dr. tan,rua Visconde. Santa Isabel n. 2,

sextas, de 9 á 1,

Armação com espelho e copa
Vende-se uma linda armação e cópti

propi-ia pnra café ou outro negocio.
Vende-se barato. 1'óde ser vista na rua
1'iei Caiícci 11. 113. Acceitam-sc of-
ferias, na rua do Kosario n. 10;, 1".

Tçoügüí
Ii-asnassa-so um, em ontlnin

noiito, fazendo bom nèsoclo, In-
.clusive o contrato; (vuta-se il rn»
da America ns. 210 b 212, com
o sr. Paschoal Feliwie. O motivo
se dirá ao pretendente.

ças
ns ter-

li 4622

M*i RA, com longa pratica, attende „chamados. Acceita parturientes em suaresidência, n rua Camerino 11, ir._.

«TlfO E DO SYSTEMA HERVBSO—
to de barbeiro,
nião, tcn-fi

do já, todos os moveis c utensílios ottfj

íu™aXsi.avLdioSm'3Uo"rboCtequim.r' DR. RENATO DE SOUZA3404 sj 1 LOPES, docente tia Fa*\&

MME. 
REI.l.l KM (brasileira), narra, diplomada pela Fac. de M*— j ilo Kio de Janeiro e ex-interna da • Ma- i

| ternidadc da mesma Eae., iaz partos sem ¦
P dor. Kes. Conde de Lage 11. 35. T
U ! .34'4, C.

PO?J)E ARROZES
6 o mui.
caio. Ad-
li ur o nle,
medicinal

PINTURAS DE CABELLOS
Mme. Ribeiro particularmente tinge

cabellos eom uni preparado vegi tal in-
offensivo, de sua propriedade, i nuí
Rodrigo Sil\a, antiga dos Ourives 10,
1" andar, entro as ruas S. José e At-
sembléa, S 225

ESCOLA MODERNA"""

- leiop.
1253.1 S) M

c moléstias de
_ mulher, o DH, It

">'¦¦ ANDRADA,cornmcitos, heraorrliagias o sustien.ue 1110.0 simples, evita a gravidez¦sos indicados, fazendo apparec.

¦pOR.XECE-SE 
comida a domicilii

X f^-.t.T e variada, só com gêneros
qualidade, havendo canja Iodos
querendo; r. Floriaso 1'cixoto >

o, bem
de l«

dies.
15 S/S

pOXOKKHÉA\X in offensiva;
— t ura certa, rápida e

. 'l-'lo:a ür.isil": n0 lar.
10 do Kosario n. j. (78 S) R
riR.WADOR sobre 1
VUsineic-, blocks pr.ra

netaes,, cnnmlbs,
._ pr.ra marcação cm aliorcievo Je papel, limhragcm a tatile doa-

ee.. Gravuras sobre cri-Hacs e poreellanas.i».de ila-..o, S,-, 2" andar, (4033 S)-li

pt-Kl-OS llerkslure Icgitinios. Itaraii.i-! ClllííaSãO. ExSmeS «e#OS i *ni'T"u'u"' ici" Provocar hèmorrhagia
sr. Baruni. Manambomha. (5532 S) y\faiOS X, tÍO BSiOmagO, TA (lAI.I.IXDO, parteiri d,; II,!,', ,i

pEMSÃÕ í^lasa de iamüia. T^Zct] fateStiilOS, COiSÇÜO, pul- \ %Z\â° u^^AeeZT^-J^
LZCJZ^uíZ'';Z.Z\;i:h^Z1^ c°-\mões,etc. Curacfaas_fli-|ye^M11;,'í:i^!,l'rio ,e <riinikii:'rua d™

I '-t.-«o 1- -li. sonra.lo. (4438 S) .1

PEXSAO, 
casa de família, dá

inipii1110; i-. Coronel l'cd:o Alves, 10S,
Praia Formosa. 183 S) lt

1>EXSA0 
— 50$, em casa de íamilia,;j

traunieiilo optimo; Quitanda n. 2f,i
sobrado. i._-.;; S) S

(S); ma. — Rua S. José 39, de" 2 ás 4. Grátis aos pa-'

SgSOO. pelo Correio 35200. Vende-se | Jor. 6S
era todas as l'erfumarias, Pharma-cias e Drogarias o no Heposito: Per-fumaria Lopes, rua Uruguayana 11—Hio. Mediante lOdn.is de sello envia-mos o catalogo de «Conselhos deUelleza".

'Fundada cm junho de 19:4 — Direi
e muito I ctor: — "O. 1'araiso". Aulas diurnas
períttnia -1'', nocturnas <K- línguas e matliematica.
do. Caixa (Curso annexo de líloquencia — Ou\n-

S. 243.

mm
PIAXÜ. 

violino e bandolim — Proies-
sor. Cjrtas por favor ce.:tn redacçâo

pam Arion. (4S53 S) R

hres ás 12 horas.
A 36í

Dus OSCAR DE ABREU—Clinica cm
geral. Especialista cm moléstias das

senhoras e creanças. Consultas diária-
inente das ro ás uf ra Pharmacia Santa
Isabel, rua Mariz e Banos n. 329. Te!.
1912, Villa. (J35? S) |{

Professores e Professoras
fnmcez.

Bexiga, rins, próstata e urethra
A UROFORMINA cura a lnsutf.clci.tci» rer.al, as cystite!. nvtlitea n-eliriurethntes, catarrlio da bexiga, iunamui.ição da prdslãta. Dissolve as arei» eca.ciuoá ue actoo unco e uratos,

NAS BOAS PHARMACIÃS-RÜA^ DE MARÇ017 ~ Deposito I

A L'I.AS de couvcrsa.;ão
fi. co de, propaganda; 25 lições por ío$nas -lia as 11 huras da noite. Matriculaesta aberta; 96, rua Sete d= Setembro.
90. rrolessor Alplionse Lcvy. (31S4 S) j
TXGLEZ — Augusta Wilson, proles*J. de Londres, Ifcciona inglc,-, allemã*

Digestões
difficeis,

perda rio
appetite,
ilyspep-

«-.'-. • sia, dor5S . c e cabeça, azia, mito hal'to, enjôosua gravidez e vômitos: — cura ptem-pta e rápida eom o ELIX1U ESTO*maçai, A.1 venda na PharmnoiaBragantino, 105, ma Uruguayana, 103.

piano; rna Cui.oca n.

isora
lemáu e

10, 1" andar.
(4065 S) R

PROFESSORA de pintutu e iiiigitasJ. procura morada em iroca ,1^ ensino.Curtas a X. '/.., 
nesta. (3S14 S) j

PROFESSORA allemã, bem recontmen--»- -UiU, da hçoes em francez, íiiríc-, ai-'--iiiac e piano, Cartas para A. H.
0.-45 S) Ri

Si
ii

enxaciuecas, tn-digestões, doresde cabeça, in-flammaoào do fl-
gado 5 dures
nas cadeiras: —
cura radical e
prompta coin as
pi lulas OR. MU-1UL1.0-. A' ven-
da na Pharma*
cia Brngantina,
105, rua Uru*
guayana, 10'J.

NEÜRASTHENIA
Eu suffri horrivelmente deste mal d;.-

raute inui-os annos, tomando tudo
quanto me indicavam, stm ter tido 11111
pequeno allivio. Hoje acho-me perfeita-
mente boa.^ graças a uni remédio iruo
uma casualidade me fez conhecer. Em
agradecimento, indicarei aos que sof-
frem das conscqueTicias deste mal, coilid
sejam: anemia, moléstias nerrojís,
palpitações do coração, etc. como pc-
dem recuperar a saude. Ks.rever a'
D. Amélia C, á Caixa do Correio J3J,
Rio de Janeiro.

KomoeopaíhíGos videntes
A todos que soffrem de qualquer m»i

lesíia, esti sociedade beneficente fofsj
nece, GRATUITAMENTE, diagnostico
da moléstia. £6 mandar o nome, eda-
de, residência e profissão. Caixa pos-
tal D. 1.027, Rio de Janeiro. Se'!o
para a resposta, 144 J

PAINA DE SEDA
Kilo, 2Í000; na rt-a Frei Cf.nec-i

ti. 3og, em frente ,i rua .Visconde ou
Saíucahi-. 'ii**])



CORREIO DA MANHÃ — Terça-feira, 2 de Maio dc 1916
yW-

ONORRHE'A
Blonorrlingia ou qualquer corrimento da vretlira, cura radical ora 4 a 8dias! Com a maravilhosa injecçSo secoativa o cap»ulas 404. Quando tudofalhar, esto extraordinário preparado sompre triumpharíi. O unico allivio
da mocidude I Kxperimentiio o vereis o effeito assombroso 1 Nüo ha go-norrhóa que resista a esta prodigiosa descoberta.

Marca registada Vonde-8e na Drogaria Granado á Rua 1. de Março 11 • 18 o nas prin-úipaes pharmaeias e drogarias desta cidade o de todo o Brazil.

PENSÃO FAMILIAR
rarla c variada, fornecc-se a ilomi-

cilio, feila com toucinho e o máximo
asseio, n ;o$ooo -mensaes, ;'i rua Coro-
ncl Cabrita 52, S. Januário. (R4054)

CARTOMANTE ESTRELLA
Trabalha com 114 cartas, fazendo

quaesquer trabalhos para vencer os
atrazos e rivalidades da vida. S. João
Baptista 86-A. (4112J)

dn

i\ Nofre-P&me de paris
«cwmaaMMttgnaaMaMaaBgtraai

GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

Plombagina e Grapíiite
Vcnde-sc qualquer quantidade desses

itiineraes; trata-so com o sr, Carlos
IJunians, á praia da I.apa, 7S — Te-
leph. C. 4263. (li 1514

DECLARAÇÃO
Antônio Gomes da Cruz. despachante

n'Alfândega, mudou o seu escriptorio
para a rua. du Quitanda, 157, 1" andar.

(M 3852

PAPEL IMPERMEÁVEL
ACABA OE RECEBER

grande deposito de papeis de

Oscar RUDGE
RUA SILVA JARDIM M. IS

TEJbÈpiIÒlVE CENTRAL 28GO

O

CINEMA
Vende-te uni bem inontado nos sub-

uibios em logar de muilo futuro; preço
de oceasiâo; informações á rua do lios-
•picio ifii 11"). R .1766

MJ3VEIS A PRESTAÇÕES
Prazo 2ci mezes, 20 "í" no aclo d.i

entrega, aluga-se moveis novos, muilo
Cattclc, 174. Empreza

J 48.15
barato: rua 

"do

Mobiliadora.

I A todos 05 quosoffrom de qualquermoléstia esta socití-
dado enviara, livre
do qualquer relr.li u
ção, os meios de

.,,,, 4 , ..,,,. curar-se. ENVIEM]1 hi.o U)I,KI',I0, em carta fechada — nome, morada, Bymptomas ou

INVISÍVEIS
S.'. IV. II. .

JlilO, em carta fechad.i — 1101110. moi , ..,..., .., ..„mnnirestiiçoes da moléstia — o seilu para a resposta, que receberão"a volta do Correio. Curtas aos INVISÍVEIS -Caixa Correio, 1125.

FAZENDA
Vende-se uniu, dc criação, ric;

Üagciis, nor preços de oceasiâo,
inações detalhadas, Ouvidor 55.
<lar, com -Saldanha. ' (J.

MME. BASCOM PINTO
s pas- Participa as suas amigas e íiegue/as
Infor-1 que abriu a sua ofíicina ds espartilhos

'" an- ! e cintas, au Petit Marche, i rua do Ou-
.1-73) I vidor ti, Só, 1" andar. K -'49

m Flil»
109 Kua Marechal Floriano, 109

Canto da Avenida Passos

_^0&^^g*i Grande moda
22$000

Borzeguins
de camurça

branca
com bi-
queira e

salto pretos
16S000 lS* e -0?' boi'z''S'ti"3 de• vipvvv casimira e pcllica enveí-
nizada, artigos finos

bor.
JKlIi

da moda.

20$000

8$500 't

e 22% — Borzeguins de pcl-
Iica •eiivcrnizadii, canos de

camurça branco, beije ou cinza.

9S000 loS ° l-$ Sapatos dc vellu-

pi ou pulseira, artigo moderno, custam
nas outras casas 15$ e i6$ooo.

$000 e i2?ooo. sapatos de
.'erniz. para senhoras, ar-

tigo moderno, entrada baixa ou com
tiras 110 peito do -pé, saltos dc couro ou
alio.

14$000c lãfuoo, elegantes borze-
guins de pcllica preta ou

amarelia, canos dc fautazia, o que ha
dc mais moderno paru homens,

13S000 e "Aú0"' b0U15 nlc pe,lk'apreta ou. amarelia, artigo
superior para homens.

15$000 IZ
FANTASIA.

(PARA

dc
inarelln

pellict
com

preta
canos

HOMEM)

m\ mJmmW Wmtm ÍÊ^^mtmmmm' fi ¦
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ÜCHINISMOS HCPDV-ÕI I IDu v»v tl^^k IT^*^ nr Kàil ç] Im ¦ &tt52i

Gymnasio Pio Americano
Rua Teixeira Júnior, 48-S. Christovão

TEL. V. 1.04L. '
Todas as aulas estão ftiiiccionandp coin a máxima regularidade.

00 •[. de aproveitamento nos exames de preparatórios. 5J

LENHAS
Vende-se qualquer quantidade: em

tocos, achas, feixes dc todos os tama-
nhos, curtas para fogão econômico., tó-
ras curtas c compridas, próprias para
confeitarias e • efinações. Todos os pre-
ços. Dirigir-se a Costa & Oliveira, á
rua Affonso Cavalcanti 179. Telepho-
ue V 2252. (R, 3716)

SITIO
Compra-sc um que tenha liaitante

agua, preferiiulo-se 110 Districto Fe-
dijral ou até uma hora de estrada de
ferro. Não se faz questão de easa ou
-plantações, porém deseja-se -bastante
tetras. Troço até dois contos. Carlas
com todas informações a S. P. Y., uo
escriptorio desta folha. (R. 62)

CÁPSULAS RAQUfli
COPAHIBAT© de SODA

NCAPSUJlESv
CURA RADICAL

das GONORRHEAS
Antigas ou Recentes

0 suas complioações
Exigir oNòmè iliRAQVINeo Sello da'" Union des Fnbrioanfí"

Nas Principaes PitAitMACus do Mundo
Estabelecimentos FUMOD2E, 76, Faubourg St-Denls, I

ADOLPHO WOEBCKJvN & tCREBS;
rua da Quitanda, 147, offerecem o seu
grande stock de MAQHINAS ALLE-
MAS de superior qualidade para OF-
FICINAS 'MECÂNICAS e SERRA-
RIAS. Crande sioclc em POLI AS,
FERRAMENTAS para mecânicas, MO-
TORES ELECTR1COS e OLEO CRU,
BOMBAS GOULDS. DESNATADEl-
RAS. TUBOS DE AÇO para CALDEI-
RAS MANOMETROS, BUSINAS para
AUTOMÓVEIS, «c.

GELADEIRAS
' Para açougue, negocio e residência.

Fabricante, L. Rufficr.
Rua Vasco da Cama, iGã.

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

Approvada e premiada com medalha
de ouro

lnfallivel nas empigens, dartliros,
sarnas, lepra, comicliões, uleeras, eeze-
mas, pannos, feridas, friciras e to<las as
moléstias da pelle. Pote t$.í0o. Depo-
sito: Drogaria Pacheco, rua dos An-
dradas n. 43 o Sete de Setembro. 81,

4110 J

A CEÍiKBRM CARTOMANTE l»OR
TUGUEZA

A mais verdadeira de todas, faz to-
dos os trabalhos por mais difficeis que
sejam, tira todos os azares da vida hu-
mana, garante seus trabalhos e traia de
qualquer doença. Xa Praia da Pregue-
zia. Em casa dc Manoel Folhas. Ilha
do Governador; onde dá consultas ãs
terças c sabbados. (-MUJ)

, PARIS

ALAVANOA-AUTOMOVEL
Perdeu-se unia, de aiito-cainiríhão, en-

tre Copacabana ,, Quarlcl-Gc.lieral, Gra-
tifica-sc quem a entregar á rua da As-
scmbléll n. 15, sobrado. (R. 97)

^Registradora National"
Vende-se unia cm perfeito estado com

cimpon c fita por 5oo$ooo, Rua-7 de
Sjitfinbro 109 (l° andar), sala dos fun-
dtó; (147 J)

5$000 c 6í — Sapatos lie lona bran-
saltos baixo 011 altos,

com tíras no peito 0o pé, para senho-
ras.

1 ^lfr\3
A CHIC

ro borseguhts o que ha tio mais mo-
devoto, desde 15&0Q0

Novidades em trabalhos de
verniz e de côr

A' SAPATAKU TRIANON
OLiyiálHÀ k ARAUJO

118 — KuadeSJosé - 118

15$, 18$000 B"'z''^i!i,í ™vfM^Vt '¦"•r^wv nizados, canos dc
fantasia, artigo fino e niodcruo para
homens.

ÍÍ^OÍÍO Borzeguins dc bezerro, prelo,
v u" artigo forte, próprio para

collesiiq; de 27 u 33.

•P»Mns*fí.rvfS-i+**'C*r*

GEL iOEIRA
Vende-se uma grendc 1:0111 7 porla.i,

jluperior c envemizada. Venda de oeci
eião, íl rua Senador Pompcu, 30.

(M 390-0

Predio no largo do Estacio
Aluga-se o grande predio da rua Es-

meio de Sá 77 (loja c sobrado). Tri-
ta-se 11:1 rna Senador F.usebio 11. 36.
(Caie Camões), (.Míi;;S)

2IJ2CO — Chiuellos de hc-
rrrinlio, belbotinu ou unia-

rcllos, a pomo. muito fortes.

saltos !>rancos,
envernizados.

2$000 cz
rcllos, a ;

2.000 sapatos, com
amarcllos on

ile 17 a -'7.

Uliinias•nhoras.
uo\ idades cm sapa los para

i
RUA DO SENADO N, 35 - Esquina da do Lavradio

Aliijín-se esto iiiTilio mi todo ou cm imrtu, coiiiiilctiiniciiteroforiinitlo, com bons iiccohiiihmIucõos no sobrado " «ninilr lojanos biiixos, com instiilluçüo |ii'i>|n'i» »ni'ii lim', cale <• rcstuii-iniitc. Ti-ntii-so na Conipanliiii Orvo.iann Ilialima, ruu Viscon-
.do flo .Suiiiicaliy n. 200.

HEMORRHOIDAS
Cura radical, do I a 3 dias.

ias grátis, escrever a nillie. il
rua Senailor Euzebio 11. 76. loja

(J

edil.;
iria,

GOFRE
Vende se mu, quasi novo, tnniaiilio

médio, com banco de ferro á prova de
fogo; na rua do Rosário 147, loja.

(J- 14 0

GE CÃFERAMA tei o Lí ri ii U o
SezõuB-MalcItas

febres palustros
IiJii-nnitteiúes

Novi-iiljrias
Huno cuiilnilo cum 1111 iuiii.-i(,('uvs i; ralslfleacões

DiUGos depositários, Bragança Citl & G.

PETROPOLIS

'Rua do Hospicio 9

OLEIRO
Compra-se por vinle contos mais ou

menos boa cisa, bem situada, em ceu-
tro de terreno. Prefere-se mie tenha
alsiun terreno e que esteja oecupada
por bom inquilino. Iníoriuaeões .1. Hil-¦v.i. Candelária s.i. Não se ndniitte in-
leiuiéiliario. tS. 3421)

1 ifosa-sc dc mn operário (pie saiba
1'raÍKtlhnr eni turno de olaria; trata-se
á rua General Câmara i_\ (14S Jl

li Corso de Francez e Italiano
FAZENDA

ipi^m comprar
leiteiro, dand

Ar renda in-Si! boas pa
horas do Rio,
que í superior
¦boa renda na venda do leit
sério. Cartas nesln redacção 1
jiara ser procurado.

a quatro
o gado,

1) muito
NtcííocÍo

F. ii. B.,
(,R. o.')

Ouro i$goo a gramma
ri,.\Ti\.\ sso.-o

Prata, brilhanles, cautelas do Monte
Ifli' Soceorro c de casas dc penhores,
compram-sc á rua do Hospicio n. 216,
única casa que melhor paga. (S. 3132)

Aeceitaiii-sc aliinmos 011 altimnas ruh
Senador Dantas 14 ou em domieilios;
preços módicos. (150J)

Esplendidos comniodos
Km casa uova e com todo o conforto

loderno; rua Riachuclo 11. 21, (127J)

MOVEIS DE LUXO
Casal que sc retira para Europa,

vende seus ricos moveis com 4 mezes
de uso. Preço dc oceasiâo. Nâo se tra-
ia emu intermediários. Cattete e; so-
brado. (J 3484)

mais importantes da nossa economia.
.1 perda do appetite, prisão de ventre,

comer, perda dc energia para o Ira-
memória, c.-.nsaço. palpitação do coração

O figado é uni dos orgãut,
Um figado desordenado catu

Umes Cf cabecu. infartação depois dc
tialho, [/Iiysico c mental, perdn dc
BOiimo desassneesado, urina carregada, tristeza, etc.

Em seguida aes symptomas acima mencionados, sobicvem uni estad»nervoso que produz grrvcs resultados, como sejam hypocoudria, perda du1'oilcr sexual, eto.
As PÍLULAS UhWERSAES MELHORADAS DE PERESTRELLO.cotitem em si os agentes medicinacu para combater os inales acima enumerados,estas pílulas sao compostas de vegetaes c o seu uso não requer resguar.do, nem de boca nem de tempo. — CAIXA, 2$5oo.Remctte-se pelo Correio uma caixa por 3J000, G« í-' caixas por 26S000. caixas por i.i$ooí

A 15 J

Vende-se na IV Garrafa 03»awci^
xt-cJA TTRTjarrAYANA, se

Perestrellú & Filho

\Mm de mão "SIIGER" ixaropt Peitoral üe Oesessartz
e Alcatrão da toga

Grande quantidade de
calçados estrangeiros e
naeionaes, para sal-
dar, por menos do
custo qwe estão em ex-
posição com os preços
marcados.

CHARUTARIA
Por motivo de retirada para ,a Eu-

\ ende-se, :i rua de São Christo-
•117. cm frente ;i praça da Haiulei-
ma cliarutaria, nova, eom lioa fre

Quando faço compreis, nüo cs-
quéço o

! h I Itlf LlliU

poiso o unico preparado com o
qual consegui ter cabello c nào
ler easpu.

Nüo aceeiteiii oulro eni sub-
Btiluição,' exijam o'deOLlVíEft,
que terão resultado soguro.

SJSIKi VilElTAS
CARTOMANTH estrangeira, vencedora

cm iu lunar no çratidc concurso de car-
lotnancia dn apreciado semanário "O Sub-
urbano", trabalha com perfeição na seien-
chi do oceultismo, diz o presente u prediz
u futuro; desvenda (pmlfiuer mysterio da
vida, concerta qualquer ditficuUiade em nc-
ROC103, faz reinar u paz no lar das fami-
Iia>, une os desunidos. Possue as verda-
deira3 -pedras do Sival» vindas directamente
dc Jerusalém, Poderoso talisman conliecido
ati! hoje.

Jiua da Carioca 65, 2" andar, entrada
peto becco da Carioca 23 e rua da Carioca
6$, casa de loterias. Domingos e dias fe-
ti.idos até ãi 4 horas dn tarde. (3 J)

MME.VÂGUI1RLANZ0NY
Cartomante somnaiiibula. Vidente ,<

proplictica, deita cartas e lè pelas li
nhas da mãos; note o publico que esta
soninauibula trabalha desde 1SS1, nas
sciencias oceultas. possuindo diversas
nicdilliunidadcs; dá consultas Iodos os
dias. das o da maiiliã ás 8 da noite, rua
S. Carlos n. íoi.

Attençâo — Mine. Vaguimar possue
diversos talisinaiis, entre os quaes o
¦poderosu Receptor Indiano, com o qual
St obleni ludo o que se 'iiiizcr. Korça
dupla. 4U.1 J

ropa,
vão
ra, 1
^uezta,
111 ei um.

preço 111 •d'co ; lrala-se nn
(309SJ)

PROFESSORA GE ?\M
Uma senhora acceita discipulo.s a

¦preço módico, em sua residência, duas
vezes por semana, a ,í'.)$ooo mensaes.
Rua Euphrasia Corrêa 12, c.>sa VI.

(J. 93)

Em todas as
p e r í ti txx ária s,

clf,Og'£Vl'Í£tS
c; pharmaeias,

escriptorio"
~, AJ.MÉn-sè um. grande, excelleiMc, hy-
gienico. arejado. com sala de espera e
teleplione, por módico preço; na rua
1'niitiia.vanu 11. 3, sobrado, lado da
(f 1 Ei) 'bji|iuos

PREPARATÓRIOS
Oliveira Sá. Chamados á rua Ilum

Pastor 6.|, Fabrica. (iaij)

ageioiaoor"
Precisa-se de um. para

una lithoííraphia. Trata-s
lario 11. So, typographia.

acetíciador de
á rua do, Ko-

(J. 104)

DOCUMENTOS PERDIDOS
Perderam-se ctiico notas promissórias

eniiiiidas pelo sr. losé de Autuar a la-
vor de José Ribeiro de Sou7.11. no va-
lor cada" unia de 200S000, com venci-
mento da primeira 110 dia 5 de maio
vindouro e as restantes qualro nos dias
S dos mezes subsequentes até o de sc-
lembro do corrente anno.

Pedc-sc a quem as encontrou enlre-
gal-as á rua da Carioca 64. sobrado,
Pholo.arauliia Rio liranco, das 8 ás 11
da manhã c das i" ás 19, gratificando-
se itcnerosaincnte. — José Ribeiro de
Sonsa.

SÓCIO
Par., a retirada d, 11111 sócio doente e

causado, procura-se mn com o capital
dc 50 a 7» contos, para uma easa de
importação, exportação e varejo com -o
annos dc existência, coiiheculissiuia em
lodo d Brasil iicrocío limpo, sem fiador
dc esnecic alitunia. com uni unico cou-
corrente nada devendo á praça ou tora
delia c eom ttm aetivo superior e ea-
rantido.

K' negocio serio, vantajoso e de lu-
cros certos.

Informa por favor o sr. Praia, á rua
dn Carmo 3S. casa dc banhos. (S170.1

AO COMMERCiO 
~~

Supenorc - Cofres Americanos, t ro-
catn-se por velhos coin vantagem para os
compradores, tem tambem grande stock
novos e usados dos melhores fabrica fl-
tes e de diversos tamanhos, por preço
de oceasiâo.

Ruo Camcrino n. 104. (S175)

MOLÉSTIAS DAS 6JU1INHAS
A gosma, o gÔRo a corysa e o rheu-

niatismo das gall.nhas e dc oulras es-
pecies de aves, são combatidos com sc-
gtirança pelo Corysol.

Com o uso deste preparado as galli-
nhas engordam e a postura augmenta,

Ein iodai as drogarias e pharmaeias
c á rua Uruguayana, 06. 1:2 A
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COMMODOS I -

t!AIi'l().MA\TI«! J'l CUHIOMAXTB
HSTRAXGEIKO

I Trabalha com quatro baralhos dn canas e
< jittcis intuas das mãos, íaz quaesquer tra*1 Ijalhos, une os desunidos e faz reinar a

pas uos 'ares das famílias — unico na Ame-
rica do Sul que, por meio de uma consulta
nocturna, descobre qualquer segredo, iior
mais difíicil que seja; trabalha tia dez an*
nos no Kio de janeiro, onde se toriuii
muito conhecido pelos seus acertos c bons
trabalhos já feitos; mora na praça da Repu-
blica ha 5 annos. e sempre satisfaz a pes-
soa mais exigente.

Possue qs verdadeiras pedras de Sival,
vindas direitamente de Jerusalém, poderoso
talisman conhecido uo 'Brasil — Consultas,
dos o da in.iiiiiã ás ; i|j da noite, na praça
d.i Republica 11. S4. — PRAÇA DA RIÍPU-
111.ICA N. 84. (I.vsquina da rua Senhor dos
Passosl. _ (4) J

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas Gillcltc, cm caixi-

nhas de nicltcl; (luzia, 4$õoo; rua da
Carioca n. eS, Irmãos Acosta.

fll!l!!fflHliBffllí8ffi!H10i!!liBHSH!IBI:i[!ElÇIBIl!SE|]81

I A CURA ])A I
SYPHILIS 1

Aluga-se em e.t-.a de familia «ma bo-
nita sala dc írente, com quatro sacadas
c ricos inoveis, especial para uni casal
ou cavalheiro de tratamento. Banhos e
mais recursos. Rua Bento Lisboa 25. ['Rita
Próximo a Silveira Martins. Ud.S-i.I)'--''!

SITIO
Arrenda-se um por 400^000 nnnuacs,

com 6 a 10 alqueires, ¦jierto dc estação
dc li. de Ferro e que não diste do 'Rio
mais dc duas lioras. Cartas a M. .1. .S.

Santo Ilcuri(|ues n. 59-A. Rio.
(132 .1»

^j Ensina-se a todos uin meio de H
m saber se tem syphilis adquirida ¦
l> om licredilaria. interna ou exter- ||jB na c como podem cural-a fácil- g
§ mente cm todas as manifestações |j
H c períodos. Escrever: Caixa Cor- H
H reio, 16S6, enviando sello para g
Ü resposta. n
B,,iDii:-«(i«i-iai;;'iH'iilB:!.iHi!:.!H'i;iiiSiii.lBii''.S"lH

M 3494

ESPIRITISMO
CONSULTAS GRÁTIS

Hypitotisinà, Soninambiilismo, lJsy-
eliisino c Siiggcistâo; faz-se qualquer
trabalho neste gênero com seriedade e
discrecão. Curas garantidas e por cor-
respondencia de todas as enfermidades
nervosas pelo hypilotisnío e suggcstão.
Tratamentos garantidos pelas plantas
medieinaes de todas as moléstias, corri-
mentos. impotência, venereas e doenças
de senhora.

Acre 60, 1'lora Indígena. (41-7.1 J

DENTADURAS
Compram-Se dentes dc dentaduras vc-

lhas, paga-se bem, avenida Rio Bran-
co. 138, 1" andar. Santiago. uc J

OUR01$900 A GRAMMA"
Platina, prata e brilhantes

qualquer quantidade." na Vas,
no", rua Uruguayana, 77-

compra-se
"Mei-id-.i-

S 4018

Prograiuiu» Un l corrlila a roívUscar-so qniirta-ioira,
niívii) do 11)1(1

GRANDE PREDIO " INITIUM
do

° pareo — 6 dc Março — i.5oo nic-
tros — Prêmios: i mooS, 2Òo$ooo e
,l65ooo. Aiiiniaes naeionaes. (llaiuli-cap antecipado).

1 (1 Camelia . .
(3 Sideria ...'.... ,,

3 (3 Fábula 4S
(4 Demônio .... =.
5 Divettc j]
(6 Donan  51
(7 Dictadura ....!. io

48 hilos

2 pareo — Velocidade — 1,500 metros.— Prcmios: 1:000$, 200$ e )6$ooo.Animaes de qualquer paiz. Ulàndieapantecipado),

Initium —¦
5 :goo$ooo,¦s •tcioiiues

51 kilo?

¦10

i (1 Rubi . . . .
(2 S. Clemente
(3 Balila . . .
(4 Roulevard .

Enver 1'aelni
(fi Miss . . . .
(" Guerreiro .

53 kilos

51
53

.12
53

• Suppleinenlar —
1'rcinio's: 1:iooS, .:|ii$ooO

parco
tros --
36S000. Animaes .dè qualquer
(Handicap antecipado).

1.6'.,.) nic-

paiz.

(t Eeniano . . .
(2 ilelle Augeviiie
(.1 Mislella

50 leitos
51 "

a (" Hoheine 'en
(4 Zelle ......
(S Velhinha ....
(6 Miss Florcnce . .
(7 Roínilda
(8 Barcelona ....

Si
53
51
5>
51

51
í-l
54

4" parco -— Çniiníe rremio
1.5110 meiros — Prcmios
1 :iiuu$ e íjoÇooo. Anima
dc 2 annos. (Talrella 11
1 FAVORITO . .
a ARAUTO . . . ;
1.1 üia.FiM . . , . ;

j (" ABOUI
(4 FLECHA . .• .'

4 (S HURRAH . . .
(6 HKLVETJÀ ....

5o pareo -- lUiinaial.v — 1.601) nislroí.— lVciuios: 1:200?, 240$ e .;6í»oo.Animaes de itualqucr paiz. (Handicapantecipado),
¦' lt Çolnuiliina 52 ki!os

(2 iTlISlgnill 5 . "
-¦ l.l Kalko .....

(4 Moine Christo .
.1 5 Kucnos Aires .
4 (o Naida

(7 Ma.icsiic 54 "
d" pareo — 17 dc Setembro 

'— 
i.fio,

meiros. — Prêmios; 1:3110$, .'(iü$oou
e 3o$uoo. Animaes dc qualquer paiz.
tHandicap antecipado).

1 1 AH Right 5;! kilos
J .-• Atlas 50 "

(3 Flanicnyo ....... jn "
ti C.laimaiit 51 '"

C'S Jandyra 51 ¦ "
(6 Voltaire 51 "

7" .parco — 2 de Agosto — 1,609 nic-
lios, — 1'jemios: 1 :-'oo$, 24o$ooo e
,|6$ooo. Animaes de qualquer paiz sem
victoria 110 Derby. (Tabeliã IX).

Mislella 54 kilo?
Sr. Uüpian 55 "
Pajonal 52 "

" Guido Spano 54 "
1'ala'lun 55 "

O jc pareo será realizado á 1 hora da tarde.
MAXOia VAIiLAMO.

3° Secretário;serão pagos os programnias cuja publicação não fòr autorizada.
APOI.I.l.VAKIO G. .DE CARVALHO,

Thesoureiro. (J 105)

Não

UNHAS BRILHANTES
Com o uso constante do Unholino, as

unhas adquirem um lindo brilho e cx-
cellenie côr rosada, que não desappare-
ce anula mesmo depois de lavar as
mãos diversas vezes. Um vidro, i?soo.
Remette-sç. pelo Correio por 2$oon. Xa"A' Garrafa Grande", rua Uriiguayana.
66¦ ¦ 134. J

iGlIlSMWIiiFGIi
Companhia de Loterias Naeionaes do Brasil

Estracções publicas sob a fiscalização do governo federal
ás 2 U2 e aos sabbados as 3 boras, á

RUA VISCOSflOE DE ITABORAHY N. 45
HOJE HOJE

337-11'

16:0001000
l'or l$i;00, em meios

Depois de amanhã
303--1S-

15:OOOK>00
Por 1J5D0 em nioios

SABBADO, 6 DO CORRENTE
Á's 3 horas ria tarde—300—38

100:000$000
1'op flfloon <"ili (Ifciiims

AUTOMÓVEL
Vcnde-sc um, Bianchi ,em perfeito

csiado, pneus novos, etc. Negocio ur-
gente, preço baratissimo; ver e tratar,
na "garago" á rua 1'cJro Américo. 70.

(R. 89)

PENSÃO FLAMENGO
Aluga-se ¦! casaes c cavalheiros de

tratatn-cuto optimos aposentos ricamente
mobilados com pensão, tratamento dr
primeira ordem. -Praia do Flamengo
n. n>. .1. :i(i--'.

Retratos modernos
Trabalhos photographicos artísticos. Secção especial dc pholograpllia

a domicilio: grupos de familia, casamentos, hapttsados, pic-nies e festas
intimas. RcproducçÔes e ampliações de qualquer retraio por mais antigo
e deteriorado que seja. Retratos a cores. Retratos sobre verdadeiro Ks-
inalte, de duração eterna, para anneis, brochei*, medalhas, ele., c Ctil
(irandes formatos para Jazigos. Atelier aberto aos domingos ate ás 5
horas da larde.
Central. Pedir

FOTO-BRASIL, rua
catalogo de Esmaltes.

de etenibro ns. Teleph. 4224,
1 iGj '

CARTOMANTE "AFRICANO"
Mudou-se tia r. da Constituição 15

para á r. do General Câmara i;8, sob.,
enlre o 1, do Capim c av. Passos,
Desfaz todos os -malefícios e diz tudo
que se deseja. Garante os seus traba-
Ihos. Cons. 2S000, diariamente das o da
111. ás 8 da noile. (S. 3129I

DACTYLOGRAPHA
Uma moça com alguma pratica dc

escrever em inacliina, deseja empregar-
;c em casa de modista, chapdeira ou

outro negocio, semelhante. Informações
rua do Gonçalves Dias n. $2, .sobra-

do. (.1. 159)

SP
DR, A. DANTAS DE QUEIROZ
Modernos mctliodos dc tratamento

medico e cirúrgico, conforme a melhor
indicação. Consultas, das 3 ás n da
manhã. Rua Uruguayana .1, 4.1.

B 3280

FAZENDA DA BOCAINA
Vende-se esla fazenda, com 177 ai-

queires ^eograplucos, terras optímas o
sede de i" ordem, a io hs. dc Barra
Mansa. Informações á rua do Ouvidor
n. íoj, nos hotéis em líarra Mansa o
ciu Falcão, eom Marcondes & Carvalho.

(R 1521)

CASA EDSSON
IUA 1)0 (HVillOU 131

Discos Duplos 1
ULTIMAS NOVIDADES DE GRANDE

qua\ elide se unia
jo completo, por
<j(in/ag.l 11. 40, luja.

nova cnm
1 rua de S

(K

Süipotí
'ITALIDADE DO I10MKM

CUUA radical sem dar ti.edicameti.
(os para tomar: não inflite a idade
garantido; írata-se com pessoa séria
irua da Prainha 39, soh. N. M.

Rji

PREDIO «DADE NOVA
Aiuga-6e o médio novo da

Jier..; Caldwcll 11. 77. Trata-s
n. So.do- Andrada

esto- i
Luiz

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspeciona de -Hy-

giene e premiado com medalha de ouro
na Exposição Nacional de 1908. Este
maravilhoso peitoral cura radicalmente

Jironchites, caiarrlius chronicos, coqu;-
liiciic, astama. tosse, isica pulmonar,nôres de peito, pneumonias, tosse nervnsas. constipações, rouquidão, suffoca-
ções, doenças dc garganta iarvuse, de-
fl11.11: asihmatieo. etc. Vidro i$seo. —¦
Depósitos: Drogarias Pacheco. Andra-
das n, 45; Carvalho, rua 1'iimeiro de
Março 10; Sele de Setembro Si e "i
e á rua da Assemblea 11, 34. Fabrica:
Pliarmacia Santos Silva, rua Ur. Aris-
lides I.obo n. 221). Teleplione 1.400,

PEÍM0-3E
uma cadclla nova. de raça perdigueirn,
branca, com pintas marron c manchas
ua cabeça e ao redor da cauda da mes-
ma cõr. Gratifica-se a (|iicni entregar
na rua Senador Vergueiro 19-. ou av.

Jardim Zoalopo
Rio (S. sao)

|. X—X I PARA VIDRAÇAS

IMPONENTE FESTIVAL
Dedicado á distineta
Csslonia ^os^tugateza

;Theatro S. José , THEATRO CARLOS GOMES

J0JMALLAR9
119 OURIVES

-HIO
ia Ge-

a rna
. 164)

COMMODOS MOBILADOS
Alugam-se esplendidos em ca*a

lodo respeito, í rua Vitceude de
¦le

Villa.

MALAS
'k ruiguape, «8, I*i>»..

Quem Qiiiier comprar malas boas e
j l»«tas. só na "MaJrilçnii^* 

________ Mmç-
K 3763 clial Floriano 140.

co? S

:? de maio, descoberto do Bra
sil.

Programma
do dia.

Nos jornaes
J 4075

Hotel Miramar
e Babylonia

I.ome. Rua Gustavo Sampaio n. 64.

MOVEIS
Quem quizer moveis bons e baratos,

a dinheiro ou a prestações, sem fiador,
deve visitar a Empresa da praça Tira-

Telephone 97= Sul. Fornece pesô* I toWTJ. &U 
JX^effiSqS

para fora a 100$ mensaes. 1 aganicntos j qualquer oijtra, Ve| para crer.
adcnuisdai fi PVX «it.iKí;"?, "~"' Oi ,:M).

tCompanhia Nacional, fundada em i ile
unho de 1911, — Direcção scenica do ;ictor
guardo \'i'-'ir:i. — Maestro director da or* jchestra. losé Nunes

IÍ0JE-A's 7, 8 3[4 e 101[2-H0JE
A liurleta em ,1 actos. de costumes de São

PTtulo, origiiud de Dantas Vanipré e João
Ifeüzárdo, musica do maestro Loienn.

UÍVtÂ FESTA
FL1EGÜEZÍ A DO

Companhia italiana <lc oporetas—MARESCA-WEISS
DA QUAL FAZ PARTE A EMINENTE ARTISTA CI.ARA WEISS- 2 DE MAIO DE 1916 -

A'S 8 34 EM PONTO
Segunda representação da novíssima ope reta cm Ires actos, de Cario Vizzi

Musica do Maestro Ziehrer

HOJE )- ( HOJE

üu illlli IUIL UfllrtblEíllii wljLIjrl liDifl
.lcKo r° acto, oue se nassa no quintal

CJtico Manso, na noite de S. João. CATUL-
1,0 CEARENSE canlará unia deliciosa can- ;
c.10, ora que bobresáe a sua admirável arte
de dizer.

. Brevemente — O Gaúcho, peça de costu*
i^cs, rio-gr.indcnses. dos festejados eseripto-
resi dr. Raul Pederneiras c I.uiz Pcixolo.
Ecta neça esti sendo montada cora grande
propriedade e será um verdadeiro aconteci-
mento. - ..„ ,Treços do costume. O» bilhetes a venda
na Confeitaria CaitclWcs. ¦ e na bilheteria
do thcstEs'1 <ln i».'»'U cl4 ir-MZ (SH»)
il

(O CAVALHEIRO DA LUA)
Bianca Confellcr  CLARA WEISS

Miesi:,-, director da orchestra — l'AV. E. MOCA VERO.
PERSONAGENS: — Ilianca Confellcr. CLARA WEISS: Gemmy Oir,\

SILVAM: llaroncjs.i I.aroser. TINA DEI. CORONA; Princesa Edvlae WciskofI f.iri.IA MAUXANI; Duchessa Marie, ('ORI.VVA 1'OI.I.ARI: Il-iione Viki
I Schllpp, AMIEI.O HE I.ARI.I; Confellcr, rc dei oC.rolio. E. CAPPA: 1'ícIc'a^
, tor, CAV. G. DE SALVI: [l.iriinc Stoclier. A. VIGNOLIO; Principe Tini K*-
; henUl, M. ItOSSI: ll.ironc Saudoe, AI.1IKKT0 AMF.NUOI.O; Cento Lerehen-
1 lehl, ARMAKDO IURBATE; Un cimcrim, ODSAROO UINGAR, — Invitatl
| COW-BOVS, BAGUANTI, etc.

O i° acin no palácio Confeller, era Vienna; o a* e 3', em Ostcnde, na villa
de NJki e Dianca.

N. B. — Os hiliietes i venda na Confeitaria Castellões e na bilheteria do
tlieatro, das i oi[j da manhã, até 5 da tarde, depois dessa hora. só ^ bilheteria
Al $>($<£.«• ft",«!,ã -, !'A UEOINETT*k DEI-lfi EOSE, (R -i^

EMPRÉSTIMOS
Empréstimos sob hypothecas, 10 ","

ao anuo, promissórias, avisos ou contas
do governo, caução de juros dc apoji-
ees. alugueis de prédios, penhor mercan-
til, heranças e todos os negócios com-
mercines. Kua da Alfândega n. 42,
sala y, entrada pelo elevador, daa 11 á
1 e 4 ás s horas.

Grande e Extraordinária Lolerii de S. JOÃO
KAI TRES SOIITEIOS

Sexta-feira, 23 e Sabbado, íiA «le junhoA's 3 tlOHAS UA TARDE . A's 11 o 1 DA TAlUJl'1•i-jte - a-
i sorteio .. . íoo:ooo$ooo
2- sorteio ... loosoooiooo
3- sorteio . . . 2oosooo$ooo

U°prémlOB 
maiores 40O:0OO«P0OO

íreço do billiclc inteiro lü$000 cm vigésimos de 8U0 ruis.
Os pedidos de bilhetes do in lerior devem ser acompanhados dc mais

Coo réis para o porte do correio c dirigidos aos agentes geraes Nazareth & C,
rua do Ouvidor a, 94. Caixa n. K17. Teleg, LUSVEL, e iu easa F. Gui-
maraes. Rosaric 71, esquina do Beco das Cancelias, ciUa do correio au-
"•'(• 1.17.T.

— lílí) lli', .IAXIII1IO
7 C 111 5$000

SUCCIÍSSO -GRUPO PAULISTA
uiiOo (Choro dc Maria — Poltta.

(Gastão — Tango,
iciid. iS. Antônio ein Eora Succest»

(Polka.
(Jtldilh — Valsa.

121164 (Affeigão —- Pulha.
i.lniiiia — Samlia,

i-'i:6ó (Esther — Valsa.
(Anniversario do Azevedo —
(— Polka.-vc» • mm* — - ¦
'Por Edil. das Neves

Í2H74 (Portugal na Guerra — Canção
Patriótica.
(Passarinho Capiivo — Modinha.

Grtipü do T.uuro
i.'.| (Quando ella gosta...? —Tango.

(A tara me... cáe — Tango.
vcndai cm todas, jt^casu^ dc_pr[ijjçirK

orcfcãii

t ASSYRIO
THKATKO aiUSICIPAt.

GRANDIOSA SOIRÉE
Quarta-feira, 3 de Blaio

EM BBKBPIOIO DA ORÜZ VER-
31ELIIA DOS ALUAÜOS

ESPLENDIDO PJtOSRAMHA
pata n qtinl sc itrüstam a cantar gentiímcate em lioiira ileste svm;Mthico festival,
CLARA WF.ISS c AXC.BLO IHi CARI/I,
distínetas artintai da co!iinaidd:i Mnrtsca-
\Vi'íks e o apreciado baryt mio P&miÍ Xúnia.

Para mnior hrtlhlhiTtsmo dtsra ".soiréf"

MAROHA DOS ALLIADOS
Vor unia orchestra de 40 iirnfcssr,re5, sob
a regência da nn estro Adolpho Rosas.

lista festa terá inicio ás 10 horas da
noite com o concurso do icnor lyrico Cio^V
vani Araya e daí* artistas do Assyrio.
KnIrada to$ooo '•

TIxiKfRe tr.ije cm "toilctte" para as so
nhoras e "traje de risnr" para o! homeM,
idmitllndo-sg a "smokiní", (S jjS)

-¦: 

'"¦'

. ("

m¦r

\
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m /V6ÁWRW UA1 MANHA — Wi-^felra, 2 de Maio ilé lõir f #

iisiaiairii-iHniffl

-ifliÉirapo Parisiense
0 crime # HOJE # A graça

A anlithese da vida evidenciada na
mesma ala I

TJm drama de assumpto policia], durante
cu.jn :Vcòão' se dobatom a awtucia, a l^auaucia,
a avareza e as niachinaçõe- «criminosa-, quese Intitula

© A MAO DO •

ESQUELETO
tm 3 longos actos da fabrica Nordisk-Film

*»¦___¦__________¦¦¦_____¦_____¦______,

TLYDIA BORELL1
__=_

CINEMA PARIS
hoje - Brilhante trinmpbo de belleza e arte - hoje
MAIS U7U DIA OE! COIiOSi-AL SUCCESSO!
LYD1A B0P.ELLI e LEDA GYS, fulgurantes estreitos mundiaes da

cinomatographia na

MARCHA IPCIAL
Emocionante peça passional em 4 longos e bellos netos,
da fabrica Cines, extrahido da magistral peca de Honri Bataille. Bs»tupendo trabalho de LYD1A ÈOIIELLI.

Gaumont Jornal
e ultimas creanües da moda.

Sensacionaes reportagens dos mais
importantes acontecimentos mundiaes

¦__¦___. 1

Como extra na matlnéc — Um *e_llm" de
grande suecesso

Brevemente — VAMPIROS, 4- serie-Evasão da Morte

0 CINEMA
DA

MODA CINE PALAIS 0 CINEMA
DE

LUXO

E - UM SUCCESSO PREVISTO ! - Hl QJ £
l\ série quc ora exhibimos tornou o PALAIS .um "«Panthéon " onde se vem admirar o culto do

bello e da verdadeira Cinematograpliia ultra moderna.
TEMPORADA ••Ciyj.-THEATRAL DE OBRAS CELEBRES"

Mais uma victoria com a ãprésèntaçüo «la magistral peça de Alexandre Dumas, " L'AP]?AI1\E
C.LiBMBN'C_)AU",' adaptada á cinematographia sob o titulo suggestivo de:iwfidemdab:
_________f_t_f____\________________m_^^

6 actos arrebatadores desempenhados nela grande e diabólica THEDA I1AKA, uppcllidud-
A SEBEU SaTAÍíIOA I>A TELA

CINEMA AVENIDA
Empresa Darlot 4 C. — Avenida Rio Branco, 151 e 153

BWUi TÍKTt!'",J—--—-^.i——mrn —iH_il1l«r|Tj.MH,-l ~- ~mw

Programma dos mais interessantes!_lms inéditosKINÇBftÇÇOT***
no Prêmio do Cavaiheirismo. Drama em 4 partes

Universal Jornal n. 2Ü4 fe^||:
portagem mundial, Tudo grandioso na America do Norte Li.'

A VICTORIA DO JÜCA
Comedia de onrodo bem organizado. Protagonistas ELLA H\LI, a

ROUKIVI' LE0NA1U)
breve - Sarah Bernhardt, Sp-a Ww-j^wm? n>

Trislan Berhíird. palco: JGANiNE DOI.H' de
11232

Theatro Republica

— Invejável policia ! Eu_zombo da yossa força f
ID a ílni-slma comedia que fez epooa nostheatro» francezes e italianos, tendo como in.tci-prcte a famosa ."Hl_s Captoniiiiiií i \ i nu

H 
****J*]*»°^*«»»=»*«—«nitii muni—¦ i—_________¦________________.__. «_,______, fi ii ______ 

o

IL PALACE 
~™~~~~m™~

Empreza José Loureiro
Avenida Gomes Freire

—¦,(,_____ nj
sã a __,9
n ao 5,*y

Mi
«a »

- T. o -.."-•'

§*pB«a*9í
SM**•¦•-£

ps ri
{9 P<

IS
da

a
1
|
1
1
|Ii
1
1i

____ isI
Esto espirltuosissi- f

mo trabalho
do theatro moderno

toca mais

fcm 2 actos plenos
mais

encantadora verve

TH.EATRiGraSoGopeZ^asMaÍ!__ÍÍÍ BASTOS) leq;aa./ízern OFemlia^moWa
.. __ *— 7 os artistas o */o*é Rloardo
HOJE — H^^^^SIMO ESPECTACULO

UMA
Concorrido pela melhor; sociedade dò Kio do .laneiro — HO J E

U IN IO A
D. nolalii¦ilssiira opereta em 3 actos c 4 quadro., de !>«,„„„% V

A protagonista o desempenhada pur

FAIjM^-RA bastos
0 professor Gim.
Príncipe May , . .

José Ricardo
Almeida cruz

Imponente '
ttea açenariõâ". Craniltj

directamente aos 1„
estudantes... §

que á humanidade I

CKlU«,*KX>fKi_««--j-_v-t"^^

Formosura de vclliu EIS
HARMONIA das FLORES
Film nalural quc devo ser apreciado por botânicos e pintores

Horário— l hora—1,30—2,1*5—2,50—3,35—«5,10-/1,55—
5,.!0-0,15-0,50—7,35-8,5—8,45-0.15-0,55 c 10,30.

Qninta-fcirn: CONSCIÊNCIA VINGADORA-Drama de
guindo montagem, om 6 actos.

Pode-se attomjao para as allegorias tio symbolismo
fi da parto fantástica da peça, bem como pura a urdidura dramática
P om quo seu autor nos evidencia o perigo dos amores contrariados
___. sobro os corações juvenis,

O CIRCO DA MORTE - Brevemente
V&ijB.i.A.^

se-cn-sccnc" do Arman-
licstra. llanda em icê-

Toma parto toda a companhia, corpo dü coros c de baile, numerosa figuração etc
Iuo de Vasconcellos. Dircceao musical do maestro Assis IVlieco. Deslilinliraut '

Imi-meiittí aparato.
AMANHA - 2 graiidiosoi ESPKCTACi"H.OS KM CR-ANDt. GALA. ""t_A'.'I\-..'_--" VS a ,1» TM T*l?np TT„!

winJi»*-*1- ~n ícpresenta *>, "í'»"' oi10"0'*1' hnlliantç eri-.ção de 1'almyro Uastos - A-MOl. Dl. M VSC \ -\ _ A's 8 i_ 0\NOITR — Oiiici rcnrescnlaciio da operela da pa plante actual dade — RAINU\ DlT i'i\'i;m \ iin,',,,'.-«• . i'í ,assignatura. DOMINGO - Única "nialince" do A-MOR Dl? ZING-XRO II lhei« i v,.n.u „. r f-",art-a*-Cna.T;, 2 TÍ-,U! d'
llioras du tarde. 'Das s Ha cm deante n.i bilheteria do '1-LACll'rilÍÍATRl!'. a Lu,,";'ttirK' Castcllões, ato ás 5

_3=f_»atçr./íS_
r|UBBBn____N

¦-"«'ft-'

Wi íilirí <étú -u-osameats "isperado 
pelos nossos "habitues", pois quo a todos promettemosi iii ellj »-i7m<tntenmn obra prima em seu todo, informol-Tos com os que o viram bontem I

O sen assumpto (fira num «Ix 1 de analyse perigossinia da vida moderna : a txaixJo desmedid», o amor insaciável, avilania da mulher amada, a adultera repugnante e dc sentimentos deshumanos, a baixeza c corriipçüo dc um ser Mioe aue inconscientemente. 4 arrastado ao ponto dc merecer o terrivcl ç justo castigo qua lhe arrebata a vida, tal « «1:1,1ie deve fazer a mn rcjitil. a uma serpente : "Morte la bete, mort le venin.""IJiise-en-scéne' 
grandiosa, edição da grande e incomparavel fabrica Pox-Film Corporation.TiHlBDA BAlRA, no "papel dc Regina, quc lhe é confiado, excede-se, sobrepuja-se a si própria cm

uma palavra: THEDA BARA, em "Infid-idadc", é M-OXT-MlíMTAiL!
SOBNAS DA VIDA MODERNA R B-EAiTJS-A — DI ¦ UKUtAPHlA EXTllAORlllXARIA

__ HORÁRIO: — 1.00 —1,40 — 2,20 — 3,00 
"— 

_},_Õ — 4,20 — 5,00 — 5,40 —6.20 -— 7.00 — 7.40 — 8.20 — 9,00 — 0.50 — 10.30. .

THEATRO ÁPOLLO -Companhia Portugueza fluas, dol *2~___ ' *Xyj w' ^ frjyV Tlieatro A poliu, de Lisboa)

é a melhor revista,
é a emais enig.*aça.la_
é cheia de espirito,
é plena de pia-las.
é muito toesn montada«
é uma sessão ás 7 3|4.
e outra ás 9 3|4B
é o exito do dia.
bate o "record" das en-

chentes !
'Falava*--! d*honra". que entra toda companliin."Palavra tllíonra'-, qne os preços'sao populares.

¦>c.yj

C--T-) |

crt=í

ATHE
Triumpho ! ! Belleza 11 Arte !!!

0 TRIUMPHO DA BELLEZA S DA ARTE
flB ílií

TH£_A 1 RO S^ PEDRO © Paschoal Segreto
O J SE - Terça-feira"-'MJQ Jg"¦~2 Sessões - A's 7'_]_ e ÕJ\í - 2 Sessões

fiSTRE'A DOS BAIIíS^MBB.bANoS CÜNÈS A.NB WHJTW&Y
Sensacional attracçíío OS REIS DO RISO OS RIíIS Dl»S BAILES EXCÊNTRICOS

Uma gr-mle novidade quo niiiis enriquecerá a triumplial revista de línul Podcineiras o J. Praxorteseis *_&m ww BOI
Todas as noites grandes applausos ú sumpluosa marcha dos alliados -- Gargalhadas constantes nom os mosquitos políticos.— Enorme exito dcAdelina Nobre, Sarah Nobre, Isabel Ferreira, Eduardo Leite, Edmundo Silva, Viriato Lima, Martins Veiga,Chaves c toda a companhia. PREÇOS ¦PO_-,U__,AFlISSIlVIOS

AMAm_Â_0__ MAIO MEU BO-TMORREÜ MAXI^^S^l^^^VRÒ^
Espectaculos de gala para commemoração da descoberta do Brasil — 0 hymno nacional pela grande orchestra

TBrilIiaiitlsslma- ornamentacõeii

Sesta-feira, 12 Grande festival em homenagem ás nações aluadas — ESPECTACULO COMPLETO.
Foram convidados a assistir todos os representantes diplomáticos dos paizes alliados.PROGRAMMA Sl-TNSACIONAI- & 3 13 BH_Uli.TlCS DESDE JA' A' VENDA

-'.. *x-^™*'**x.*i\nul11 —i inn ia____B_waaat™_\exxnimBmmm

THEATRO RECREIO Km presa
José Loureiro

Companhia Portugueza dc Comédias e Vaudevilles do
Theatro Polytheama, de Lisboa

Estréa Amanhã, 3 de maio _3s __*_»__
Com a comedia em 3 actos, o maior e.xit.i de 1913 no TheatroVaudeville de Paris, e da estação do 1015 em I.isboa

41

Traduzida pelo distineto escriptor portuguez Mello Barreto,
com o titulo

CALDO ENTORNADO
Tom-, parto toda a companhia

Scenarios novo.-,
Cs principaes papeis pólos distinetos artistas lgn:.-

Cio Peixoto, Ktelvluii Sornv o Paluiyra Torres.
Bilhetes a venda no "Jornal fdo Hrasil..PHEÇOS-Kriza-oamaroies, 30S000. Cadeira de 1- e varanda, 5Í000.,_(__._eira__. 4I41 í-v3Süii(k-_tUo^

*smBB8mmmB&mmmmB8fflma&mms33mmsmBM&

gBBBWBBgBMBBW8B_-____-Ba__
EMPBES«\- J. CRUZ JÚNIOR -

_____._. da Carioca^ 49 e 51
HOJE «- Repetimos o findo programma — HOJE

QUE ALCANÇOU HONTEM TANTO SUCCESSOEM MATINÉE E SOIRáE

? «a______r»* <-_________» -a5-i_> «j •

I CINEMA IDEAL I
HOJFj Ultra' sensacional TTO TFJ-i.-/*J_-J artístico programma llUtl Jli

Rendendo honra c homenagem á proclamada Deusa da
Belleza, .«Ilo. ROB1NNE, a rutilante estrella do palcofrancez, apresentamos o mimoso e deslumbrante trabalho
de Pathé Freres

Princeza Impe»
cavei da attitude,
Rainha incontesto
do Gesto o da Grana

sempre foi o «pro»
totypo da belleza,
donniro, encanto fe»

%iieni.nos».Em qual»
quer movimento, no
ambiente em que si
move, nas toilettes,
na apresentiifão,
sempre o cunho
particular de sua
arte pura impera e
o chie parisiense
inegualavel domina
sempre.

Mais uma vez a
grande artista da
Comedio Française,
a Deusa da Belleza,

| Mlle. Gabrielle Ro-
binne, triumphou,.. _». -;(_.

Apezar dc sua vasta lotação o PATHE* foi pe-
queno para attender ás Exmas. senhoras que em
massa encheram na malinéc e soiréo os bellos sa-

lões deste Cinema rendendo assim uma homenagem justa a

ODEONi
Companhia Cinematograpliica Brasileira

AINDA UMA NOTA DB PURA
1 ARTE - AINDAE SEM-? .
PRE 0 MELHOR PROGRAMMA

Toda a Avenida assistiu hontem á agglomeração quehouve ás nossas portas. -- Todo o mundo assistiu o queforam as enchentes de hontem Meio Rio dc Janeiro,
elegante e culto, desfilou honteni pelos nossos salões.

E MARCHA NÜPCIAL, e a divina arlisla LYDA
BORELLI ficaram consagrados, si 6 quc a formosa iia-
liana precisava ainda de consagração.

O ODEON, mais nma vez, provou
qne Os seus programmas nem sequer po-dem ser imitados,

O 4NJ0DA GUARDA flIMUe. ROBINNE

\_smmsmmammmmma
in km #1 sUii*-gj ^ *^g BER H W __ _!_»íS_ B_ _5 nii B tti jfr

DOUTOR VOLUNTAS
O IWEPHISTOPKELES

trama «lc gencro novo da ala maila fauri.a Nordislc — 4 ACTRessurreição fle uma mulher4 ACTOS

5 actos — Drama passional,
COMO EXTRA NA MATINÉEt

FÜX — Ectty Nansta

COMEDIA UA KEVSTONE

Quinta-feira— (Somente neste dia)— As ultimas series
doincomparave! íilm — A Moeda Quebrada.ir. 10 o ,i.< série, nioniiraeutaca Jo in.'.is «9.SXJ_30_=__XT0.

ScEunda-felra, 8 de maio: — 1» sé:;.;—A LEI E O ÁLCOOL cm 1
partes. — 2' «érie — PERVERSIDADE DOS DONOS DE CASAS — 2
panes. O MAIS BEM FEITO FILM POLICIAL (§ ;,„)

FALTAM 6 DIAS !
ibrosú dos íilms

MSmm
r -T-_.j-'--i-_9^eí.- 1
__ -^ _!v____E^^_______-_____-*__^---**^& Il

BKVfP W^ a
a «I^%t\ s "¦'¦"«'•¦ .-'"TkimSÍ-»*"'-"'»
B^_s9'_.'¦¦¦ ¦*&¦-'¦;' , ^9>Ási''-':.'i£Ê

3 ACTOS LONGOS
E DICLICADOS, 3

Em que a excolsa artista
figura como principal in-
terprete.

I Assumpto da mais re-
stricta moralidade, qtie re»commendamos aus missosesp ectiidores.

A renomada fabrica Cre-Bar .Film de Roma, jun-tando a trindade da arto,OI.GA BIiNETl'1, CARLOSB1.NET II e ALBLKTOCOLLO, apresenta:

UM GRITO NA IOÍTE
2 longas partes. Possan-

te e urrebatador drama da
vida rejil^

A afamada fabrica Eclair
de Paris, nos prjDoroionar.i momentos do finolnuno
rismo com a chistosa cii-
media

Arte de pagar as dividas
Em _2 extensos actos a
Como ostra na maiinée o

interessante fllm do vivo
Como se fabrica uma
mucbiiia Registradora

que depois de um anno de repouso apresentou-se na sua
fulgurante belleza e sempre captivante

Informae-vos! i Que suecesso!!

:-lPi.

^i u Romance admirável
extrahirto da celebra

i obra de
——ma,—db____—___»

Henri Bataille
Drama passional, d«

um enredo *exqnís<,
de feitura mimosa, de

«cenas de rara emo-
eSo

Desünipenlio confíaílo á
divina artista

A Impeccavel dc-
mlnadora das

telas

A iascmaüorse
artista de

yestos vet*s8a-
deiros

PAlvHn' «irv1_p-_.»T -*0-3 >mP0I*entes fllms da longa metragem:
£Ak?.. Àt.V.;agen1l aventuras amorosas em i actos: PRECE ANOSSA SENHORA b0S NAVEGANTES (A Gola Azul , 3 actos 3.
«^rVnvlõnJra' U-d0 c0-rente, continuação dos MYSTERIOS DENOVA -iORK. - Brevemente: A BELLA HESPERIA e ZA-LA-MORT ,
actosB°pTio0rK'avmi.da-: V!etorien Sardoui A MORDAÇA, 1 prólogo e 3 Àactos. pho TE a, í- Serie, com o seu enorme cortejo de surprezas ¦8 sensíiçoôs.-. s z02 V

Tres actoe

UM GH2TO IVJL NOITE
Dois actos

Uma visita á maior fabrica dos Estados Unidos
mmwm* —i mmwmmWÈmmmwmmmMmtm

QUI«\TA.FE1RA
Preoe a ü. S. dos Navegantes

Protagonista René Silvaire

; PAIXÃO SELVAGEM
Aventuras (amorosas em 4 actos

A. at-tistft pai*a qtietra
não existe confronto!!!

.A. I-^-ii-mha i__clispe.n«_vve.I da
¦ _tfte !!

Completando o programma:

it-" 
"

Modas Parisienses — Noticias . Informações
Scenas da Grande Guerra

ade
No ODEON ha os melhores programmas, o

melhor publico, luxo, commodidade,
flores e musica.

Vejam na penúltima pagina os annuncios dos theatros M»NICIPAl-^JQS-* e'''&RL^
4.


