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fi CONGRESSO
Abi

liai.

-se hoje o Congresso Xacio-
Desiiertat sempre curiosidade

esse episódio da vida constitucional
do pai/, e sobretudo a Mensagem
com que O presidente ila Republica
expõe aos representantes da nação a

marcha dos negócios .públicos, c ma-
r.ifesta seu pensamento sobre as que-
stúes dai actualidade, curiosidade
ainda mais justificável presente-
mente, quando são muitas as de
importância vi'ai para o paiz. Não é
a primeira vez que o sr. Wcncesláo
Braz fala ao Congresso, mas o anno

.lassado, apenas cum alguns mezes de

goVenio, a experiência «le s. ex. não
cra a de hoje. Agora fala o illustre"
.presidenie como quem já atravessou
um anno e cinco -mezes no supremo

posto do governo nacional nos
transes talvez os mais -difficeis e an-

giMtiosós em que o paiz já se tenha
encontrado; Já pódc communica.
aos deputados e senadores as .suas
impressões o os frutos ile sua
maior experiência, afim de obter
a sua preciosa collaboração nas me-
dulas que sc impõem para levar a
cabo a verdadeira rccdificaçâo poli-
tica, . conomica e financeira em que
5. ex. está empenhado, c para a qual
Kilo lhe podem faltar o apoio e con-
curso de todos os bons brasileiros.

•Na sçssâo do anno passado fez-se
alguma coisa. Foi uma das mais tra-
bálhosas e mais fecundas da grande
ai sembléa republicana. Mas este
íi no lia ainda muito mais que fazer,
para que tcnb.int solução conveniente
o:' graves problemas de que depende
a r-habilitação da Republica ca prós-
[u.n.lade do llrasil. A situação do
paiz, creada pelas loucuras e cri-
mes de governos e legislaturas mal-
dilas, já cra das .mais difficeis c tor-
mentosas. Aggravott-sc depois com a
guerra, que levantou outros -proble-
mas a que cumpre attender com cri-
terio c patriotismo. Dtlles, como *Jc
outros que exigem a acção prompia
du Congresso, -dirá o presidente na
sua Mensagem, com a franqueza c
sinceridade ini que prima, que agra-
dam á nação c constituem tuna dar,
feições mais syr.ipalhicas de sua per-
.Dualidade moral.

Conta o sr. Wcncesláo Bra* com
largo e decidido apoio no Congresso,
que refleete 1111 tal caso perfeita-
nieqte o sentimento da nação. Bem
dirigido, o .Congresso collaborará
EÍftcazmeiite com o executivo, nada
recusando ao presidcnle da Re-
piiblica do que elle exija como
necessário á execução dc sua
obra patriótica. O paiz está cansado
da politica (pio o arruinou. São es-
pontancos c unanimes os clamrocs
entra a sua acção maléfica. O paiz
quer que setts dirigentes se oecupem
do seus reais interesses, sacrificados
á ambição e á-. conveniências dos que
tinham pur dever primordial defen-
tUl-os e promovei-os. U paiz quer
Itvantar-sc completamente da pro-
funda decadência c desmoralização a

cciras necessárias a solver a situação
bem difficil cm que nos encontramos.

Vá por ahi :o sr. Wcncesláo Braz:
Nada dc perder tempo. E' preciso,
desde o começo da sessão legislati-
va, prender a attenção dos legislado-
res a c-oisas serias. Já a mensagem,
que hoje deve ser lida ao Congresso,
c uma demonstração bem dcsoladora
das ndssas responsabilidades.

Ao Icl-a, os congressistas que -cs-

tudam c sc interessam pelas coisas
nacionaes, .porque a verdade c que
nem todos eslão nesses casos, devem
ficar a conjecturar na maneira por
que poderemos sair deste difficultoso
momento. A esse tempo, mais ou
menos, chegam-lhes as idêas do pre-
sidente da Republica.

•IV a oceasião propicia para que se
estabeleça a discussão em iorno
deilas, levando todos o seu conlin-
gente á penosa, mas necessária tare-
fa do recrguimenlo econômico e fi-
naneciro do 'paiz.

O essencial para sc conseguir uma
collaboração: cffecliva do Congresso
c do governo nesse sentido c que o
sr. Wencesláo saiba empolgar de
prompia os parlamentares. Sc não,
lá vêm par ahi os cas-os políticos, os
muitos casos que se preparam, c nes-
sas circumstancias o presidente da
Republica perderá o seu tempo c o
seu latim...

Já é conhecido o movimento coinmer-
ciai internacional do llrasil, no pri-
meiro trimestre do anno correnie. A
importação foi de 7,863.000 libras, c
a exportação dc 12.S69.000, havendo

portanto o saldo positivo de 5.006.000
libras.

Sc se mantiver este saldo, na pro-
porção dos primeiros tres mezes decor-
ridos, o anno fechará com um saldo

que será sensivelmente inferior ao anno
dc 1015.

Todavia, devemos notar que decresceu
e tornou-se quasi nulla, a exportação
dn algodão; que a do assucar está re-
duzida a cerca de 30 "|" da que foi
registrada nos tres mezes de IQI5I que
a borracha tambem aceusa menos 1.300
toneladas no anno corrente; que do
café sairam menos 1.400.000 saccas.
Km compensação augmentou a saida do
cacau cm mais 2.300 toneladas; o
couro em mais 3. "25 toneladas; e o
mattc cm mais 1C.000 toneladas.

Xo total da importação ha para no-
'.ar um accrescinio de 1.873.000 libras
cm comparação com o anno findo; em
quanto que na exportação sc dá o in-
verso: cila aceusa menos 1.354.000
libras do que em iqiJ.

Sc a situação não melhorar nos me-
zes subsequentes, o anno corrente será
bastante desagradável para o Brasil, o
que não deixará de impressionar a
quem tiver de attender aos encargos do
funding.

dc 21 de abril ultimo, declaro que os
decretos dessa Prefeitura ns. 97 e 9S
não podem ser approvados, visto que
á mudança de denominação da sede do
departamento se oppõe o decreto do
governo federal n. 9.831, de 23 de nu-
tubro (Ic 1912, alem do que seria um
acto dc ingratidão para com o ministro
seu fundador, c o nome Tarauacá fa-
cilmentc sc confundirá com o da pro-
pria prefeitura.¦"¦uanto a feriados compete ao Con-
gresso Nacional dccrelal-os. Saudações.
— Carlos Maxiiniliano."

O Congresso votou, o anno passado,
uma emenda orçamentaria estabelecendo

que, durante o exercício corrente,
nenhum official do Exercito poderia
ser promovido por merecimento sem

que, além de possuir os requisitos exi-

gidos por lei, contasse seis mezes de

cffectivo serviço nas guarnições do Rio

Grande, Paraná, Santa Catliarina, Matto

Grosso, Pará c Amazonas.
Era tuna medida odiosa, c como tal

foi atacada, deliberando então o general
Caetano de Faria suspender a sua
execução, ato setembro vindouro, por
meio de um aviso, do qual a essa data
o Congresso tomaria conhecimento. E
a lei não foi cumprida, existindo di-
versas vagas de officiacs superiores,

que ainda se não preencheram.
Isso prejudica sensivelmente o regi-

men dc promoções, ferindo interesses,
que deviam estar a coberto de leis
annuas, «pie suspendem leis regulares,
c de avisos minisleriaes, que por sua
vez suspendem leis annuas,

Dcvc-se essa anomalia, ao mesmo
tempo legislativa c administrativa, a um
descuido do general Caetano de Paria,

que não acompanhou, como devia, os
trabalhos da comniissão de marinha e
guerra da Câmara dos Deputados. E'
necessário, portanto, que este anno o
ministro da Guerra os siga mais dc
perto, afim dc evitar qtij sc repitam
íü.tos como esse,

O aviso ministerial vigora até setem-
bro. Mas ('. bem possivei que até lá o
Congresso delle ainda não tenha tomado
conhecimento, preoecupado naturalmente
com assumptps outros que reclamam a
sua attenção.

Nessas condições, ao general Faria
cabe interessar-se por que se resolva
esse caso, dentro do tempo a que se
rilere aquelle aviso. Todos nós sabemos
que deputados e senadores não costu-
mam óppôr-se a pedidos c a solicita-
ções legaes dos ministros de Estado.

A mensagem do pre-
sidente ao Con-

gresso

que o
feitas
alheio,
:io lo
(liiiites
ilo

da

rrastou a orgia dc despesas
credito, com o dinheiro

e deve conscgitil-o tiratl-
o proveito das suas aluiu-

fontes dc riqueza, tiran-
para nossa economia interna
l.r das conseqüências nefastas
mifiagração européa quo abrem

perspectivas lisonjeiras á nossa pro-
ilucção, mas que de muito pouco nos
tem até agora servido, por causa da
nessa própria inadvertencia, e da
imprevidencia dos que nos andaram
desgovernando. Mostrcino-nos uma
nação ua altura ilas circumstancias,
e uão uma associação de incapazes c
dcsíallecidos,

«Esperemos a palavra do presiden-
te da Republica, suggerindo an Con-
gresso grandes medidas dc utilidade
publica c reconimendando reformas
salutares. Aguardemos a attitude do
Ç ongresso, na esperança dc que esses
allos depositários do podei* publico
:c entreguem com afinco c ener-
gia a um trabalho commttm .pelo
cgrandccimcuío e prosperidade do
Brasil. Distinga-so a sessão ordina-
na .!,. Congresso que hoje sc abre
;¦'!'. aliam!-.,a'o da i*s;ori! politicagem,
pelo devotamciilo ao bem publico c
por uma foctindidadc patriótica.

Gil VIDAL

A recente nomeação do sr. Gastão
da Cunha para a embaixada «lo Brasil
em Portujjal vae dar loijar a um tn-ovi-
mento 110 nosso corpo diplomático. O
movimento limitar-se*;! á remoção de
vários ministros e só virá offic -al-nien-
te á publicidade depois <le chegarem as
respostas ás consultas feitas aos go-
vemos junto dos quaes vão ser acredi-
tados. Os respectivos decretos remo-
vem: o sr. Oscar dc Teffé von Hoo-
nholtz, dc Berlim para Assumpção; o
sr. Guerra Duval, dc Assumpção para
llaya; o sr. Sylvino Gurgel do Ama-
ral, de liava .uara Berlim, e o r.r. Al-
cebrades Peçanha, de Petrogrado para
Madri,1. O sr. Antônio 'Augusto de
Brienne Carneiro do Nascimento Fei-
tosa. vae chefiar a' nossa legação etu
Petrogrado. e o sr. II. Araujo reverte
á acliva com uma legaç.o em Cope-
nhague.

Por eslar cursando a Rscola Naval
de Guerra, vae ser exonerado «lo cargo
de director technico das obras do novo
Arsenal de Marinha na ilha das Cobras,
o capitão dc corveta engenheiro naval
Álvaro Nunes de Carvalho.

O ministro da Justiça apprnvntt a
nova tabeliã de taxas do Instituto Na-
cional de Musica, organizada pelo re-
spectivo conselho docente.

Está em discussão no Conselho 'Mu-

nicipal um projecto que representa uma
meíliora incontestável das condições
dos .nossos açougues.

Ha em todos elles como é sabido um
carne. I

O presidente «Ia Republica, em virtu-
de do máo tempo, deixou de fazer hon-
tom, as vÍ5Íias que tinha projcclado ás
Escolas Militar e Normal.

No palácio do Cattete s. ex. recebeu
apenas os srs. vice-presidente da Re-
publica, ministro da Marinha c Homero
Baptista, presidente do Hanco do Bra-
sil, com os quacs conferenciou relati-
vãmente a assuniptos geraes do paiz e
ainda sobre a mensagem que vae ser
lida hoje, no Congresso Nacional, por
oceasião de sua reabertura.

Esse documento, é uni repositório «le
informações sobre os diversos ramos
da administração publica, tendo mere-
cjdo especial attenção do chefe de
Eslado os capítulos referentes aos dc;
parlamentos dai .Fazenda, Viação e
Agricultura, «que são longos c niiilu-
ciosos.

O chefe de Estado receberá, ás 2
horas da tarde, após a installação do
Congresso, os senadores 1: deputados
que o desejem cumprimenta..

A mensagem do presidente da Repu-
blica é a mais -extensa que tem sido
feita.

Tiveram grande desenvolvimento as
partes relativas aos Ministérios «Ias
-Relações Exteriores, Viação e Obras
Publicas e Fazenda.

.Na do Ministério do Exterior/ traia-
se com muita habilidade de diversas
questões internacionaes e de assuniptos
decorrentes da belligerancia européa.

• Na' do Ministério «Ia Viação, abor-
dani-sc diversos problemas relati, os a
obras e melhoramentos públicos c dis-
cule-se a necessidade imperiosa da re-
visão dos contratos que dão logar a
grandes dcspéndios,

Na -parte do Ministério da Fazenda,
a situação econômica e finai.ceira é
exporia com muita clareza -e_ proficen-
cia. ficando demonstrada a ¦melhoria das
condições do Thesourp eomo conse-
quoncia do inuito que tem feito o
acuai governo em matéria dc econo-
mia e moralidade na applicação dos di-
nheiros públicos.

O pagamento dos compromissos an-
tèriorcs a 1015, pesada carga herdada
do governo anterior, altingiu a uma ci-
ira considerável, auginentaudo conse*
quentemente os 011115 do orçamento re-
ferente ao anno passado.

Dcsfarte, essas «dividas diminuíram
dc muito, deixando, assim, evidenciado
o empenho do governo do dr. Weiices-
láo Ilraz em solver débitos que de ha
muito deviriam ter sido liquidados.

d-e fonle autorizada soubemos que
esse documento do governo será publi*
cado na inlegra nos jornaes matutinos
de amanhã em Bello Horizonte e São
Paulo.

Pelas condições relativamente fáceis
de vida o Brasil é dos paizes do inundo
cm que a classe operaria luta menos.
Falta aqui a inferioridade chocante dc
situação que sc observa na Europa, do
operariado em relação ás outras cias-
ses privilegiadas. Não quç possuamos
a menor organização nesse terreno,
mas circumstancias alheias ao império
tios no,ssos homens e que decorrem da
falia de cohcorrícneía por escassez de
braços, fazem do operário brasileiro
uma crcattira inuito mais feliz do que

seja possivei ao sr. Hermes arranjar-
lhe outro emprego.

Quando será que o sr. Cunha toma
juizo ?

O ministro da Fazenda, -tomando em
^consideração o recurso interposto por
i Manoel Visconte, do aoto da fiscaliza-

ção de loterias, que lh>* impoz a multa
de 1 :ooo$ooo c apprehensão de bilhe-
tea de loteria da Bahia, além da de
50o$eoo, imposta aos agentes da mear \
loteria nesta capital, Dias & C,, res...
ceu dispensar o recorrente da multa, e
mandar que a mesma, na importância
de 1:500?ooo fosse imposta a Dias
& C;

A nova directoria da Asso-^

Pagam-se amanhã na Prefeitura as
seguintes folhas de vencimentos, refe-
rentes ao mez findo:

Directorias de Obras e Viação In-
stnicrção Publica. Bibliotheca e Posto
Central de Assistência.

A's exmas, mães de familias convi-
damos a fazerem uma visita ao Depar-
tamento de meninos e meninas da Casa
Colombo, onde estão á venda roupas
americanas a começar dc 2*1500.

Pelo ministro da Agricultura foram
concedidos tres mezes de licença ao di-
reptor da Escola de Aprendizes Arti-
fices do Estado de Matto Grosso, Ave-
lino de Siqueira.

Foi exonerado do cargo de mestre da
officina de alfaiataria da Escola de
Aprendizes Artífices do Pará Benevc-
mito de Moraes Ribeiro.

¦r**--J-_><'><__J**-__-^_-----»-" —,¦-..-.

NO TÍIESOlT1.0 NACIONAL

Folluis ano serão punas
11111111111»

Está annunciado para amanhã o pa-
ganniito das seguintes folhas, no The-
souro Nacional;

S.uide Publica, Repartição de Águas
e Obras Publicas, Reformados da Po-
licia e Ronibeircs, Instituto Oswaldo
Cruz, Fiscalização da City, Laboratório
Nacional de Analyses, Inspecionas de
Seguros c Navegação e Casa de Cor-
receão,

O ministro da Agricultura exonerou
Antônio Ferreira dos Santos do cargo
de mestre da officina de sapaiaria da
Escola . de Aprendizes Artífices do
Pará.

¦»»»»_»

copo que serve para partir a carne. | sc,.. seme**_,,_.,_. europeu. Muito mais
Esse cepo tem desvantagens indiscuti-1 í(.jz 1)do __ .;ls -.orn-néias, «nunca
veis porque é dc lavagem difficil, dei-
xando-se impregnar pelo sangue (pie

Damos á publicidade a seguinte noia
official:

"A propósito da nota do governo
britaiinico aa Ministério do Exterior,
que deu logar á circular do ministro da
Marinha sobre a visita a navios ncu-
tros por autoridades íiavacs inglezas,
cot.vc.-_ dizer que .iqucl.a communica-

! ção tive caracter geral, não loi dirigida
só ao Brasil, -nas a todas as nações.

A expressão ali contida, dc que 11
visita sc não limitará a nenhuma área
geogre.phica definida (Will not be con-
fincd to any particular geographical
área), não encena outro pcnsan.enlo
senão o tle scr a visita praticada não
só na zona dc guerra, mas em qualquer
ponto do mar livre, pois seria absurdo
dcprehender dessa expressão que o di-
reito .le visita se pudesse estender ás
agitas lerri to naes, sem que houvesse
offensa grave á soberania das nações
neutras."

facilmente sc corrompe. O projecto
cogita de substituir os cepos por mesas
de mármore, que iinniedialaincnte de-
pois dc usadas, são lavadas dc maneira
a impedir a corrupção dos restos
elle depositados. Além da suppressão
do cepo fala o projecto cm trocar as
machndinlias com que os açougueiros
costumam cortar os ossos por serrotes
que melhor o fazem sem prejudicar o
gencro.

São medidas .essas que se impõem,
porque é realmente precarissima a si-
Inação do comniercio «la carne 110 Rio
dc Janeiro; precarissima já se vê para.
o respeitável publico pagante que des-i
embolsa o seu rico cobre por (uu pro-.
dueto, soli todos os pontos de vista in-1
ferior. Essas primeiras medidas ein
discussão 110 Conselho deverão vil" j
acompanhadas de outras que dè-111 á|
carne verde a segurança que a popula-i
ção carioca está no direito de <xigir|
delia. E 110 terreno ha muitas, miiitis-
simas coisas mesmo a fazer.

A carirí servida no Rio é em regra
origlnarianiente má. Não convém, por-
tanto, que ainda a venham peorar ain-
da a deplorável maneira como a merca-
deja.11.

Publicamos 11,1 ,v' iiagina a niênsa-
gem apresentada pelo conselheiro Ro-
drig-ics Alves no novo presidente «Io
Estado dc H. Paulo, dr. Aitino Avan-
tes, por oceasião .Ia sua posse.

mm
lodo ,!.,-'a vari«

< ni.-itpo
•liava, ,, óV !.;

O governo pretende, logo que sejam
organizadas as commissõcs nas duas

.j. |, .casas do Congresso, enviar ao poder.
_ÍÍT í^l^? legislativo uma exposição na qual !t"ii-
íaUÍ UlClv brará :.s medidas econômicas e finan-

| ceiras qae julga imprescindível adoptar
Ipara a normalização da vida do paiz.
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... II Para prestar as continências a q.u*.
 tem direito o Congresso Nacional, em

i sua si-í-üo dc abertura, formará lioje.
em 1" un.forme, cat frente ao -.dificio
.lo Senado, o 52° batalhão de caça-
dores.

íi.'1'í |

4*147 |•l?:!7-
$86.

¦O ministro .ia Justiça indeferiu os
requerimentos de Vietal Leão de Brito
.- Florindo Bonini.

1:1:
11 ii

<*-_<Wl^--*i___i ¦*»**-_*.-

S 11-4 por
-vi'., os.

HU..II:

V.Ua , deli;
Rcp.irtl.5o Central d;1 auxiliar.

CK<0*rado ..
de

A canio'.r::c bovina po«ta boje em co::-tupiial, foram 3ÍÍ:xatlos pelos1:0 entreposto dc S. Diogo,....
S;iT.. e S500, •Icvcndo scr co-f.sniiro o máximo de S-roo.iSI*....: poieo, i?*;,j e itjjo,•oo ;i íáoo.

O ministro da Jus«ica declarou ao
presidente .io Conselho Superior de
Ensino ter approvado os orçamentos
que terão dc servir de í-ase h proi.osip.
para o exercício de 1017. sendo, entre-
iar.to concedido á Faculdade dc Medi*
eina da Bahia credito egual ao que se
deslMia ú do Kio dc Janeiro, ficando
autorizada a despesa de 00:000$ paraconclusão rio edificio do Extcmato do
Collegio Pedro II. a qual deverá car-
rer .1 coma do alludido instituto,

O aministro da Fazenda, tomando •*-•".
consideração r. consulta da delegado

j fiscal r,.i Paraná indagando se os mili-
j lares estão eomprehenilidos na prohibi-
I ção de serem procuradores de parte?,
j perante as repartições publica.-, mandou
1 declarar qui' a referida prohibição nJõ

a:ting_- 05 militares.

O ministro da Guerra concedeu esta
ridade por menagem aos capitães João-
Aunlio Lins Wandcrlcy e Jorge Braga, i
que foram mandados subiu et: cr a con-
sclho de guerra.

Destlo hontem que o trem S. S. 40
faz unia pequena parada na eslação da
Villa Militar para receber passageiros.

O Tribunal dc Contas r?*á ameaçado
de não continuar a funccionr.r tm ses-
sürs secretas. Impressionado cnm a lei-
tura do artigo dc um dos seus diretíto-
res, que impugnou o systema anti-de-
mocratico daquellc tribunal deliberar a

portas trancadas, o sr. Sá Freire pro-
inelteu hontem, na Senado, apresentar
no começo da actual legislatura um

projecto de lei que obrigue a publici-
dade dos debates do pequeno co.iclavc

que se reúne por cima 0.0 Thesouro Xa-
cional. Enirctcndo uma palestra anima-
da, o senador carioca affirmou que as
suas idéas a- C5<.t- respeito são conheci-
das, não se comprchendendo como é que
uni .tribunal que te.11 attrihuiçües diver-
sas, fiscalizando a execução rios orça-
nicntos votados pejo Congresso Nacio-
nal, seja mysterioso nas horas cm que
traia ila applicação dos dinheiros da
nação.

E ampliando mais o seu desejo dc
sacudir o Tribunal de Contas com uma
reforma radica! nos seus cos!;-..11: s e
nos seus directores, o sr. Sá Freire co-
gila dc 11:11 meio com que posia au-
gmenlar 0 actual numero dos membros
daquella instituição.

Como o emprego é .los melhores, o
representante carioca vae se ver, de
agora em deante, atrapalhado com a
chusma de candidatos interessados na
necessidade c na urgência do seu un-
nunciado projecto...

iz pelo azar das recorrências,

por possuir leis que o protejam no tra-
balho e assegurem de certa fôrma os
seus direitos.

Belo desenvolvimento que o paiz vae
soffrendo, pela importância que o ele-

I mento operário vae llclle tendo, come.
!""'1'"l 

contribuinte do seu progresso, conviria

, já possuirmos leis capazes de acuíltclár
i o operariado, garanlindo-lhe dc certa

fôrma o soccorro em caso de doença
ou accidente.

Fala-se, por exemplo, muito na pro-
phylaxia da tuberculose. O assumpto .':

realmente urgente para o Rio de Ja-
| neiro, a ciaade do mundo que aquella

| doença mata mais gente. Ora, a pro-
1 

phylaxia da tuberculose deve começar
I exa-tamente pelo saneamento das ag-
I glomernções colleclivas, e entre essas
! solireleviini ns 'fabricas. E o sancamen-
' lo 110 caso da tuberculose deve proma-

ver como primeira medida o afasta-
.jtucnío dos tísicos disseminados de ger-

meus que abundam nas agglonicrações,
Afastal-os, po.rém, não eqüivale a pôl-os
na rua sem meios de subsistência, a
pretexto de que sua presença nas fabri-
cas é perigosa. Esse afastamento só po-
«lerá ser feito quando já tivermos ad-
oplado o systema de >caixas de soecor-
ro e seguros conlra as doenças, capazes
dc prover ao docn.e em caso de neces-

,Por portaria do ministro da Agri-
cultura foi exonerado Affonso Horacio
Moreira do cargo de mestre da offi-
eina de marcenaria da Escola dc
Aprendizes Anifices do Pará.

—1 » a, > mm
i-IiÒVl) BHAiSU-ÊTRO

A partida do ''Júpiter"
Comniiinien-nos o Lloyd Brasileiro:"O paquate Júpiter, ein substituição

ao paquete Brasil, annunciado para par-
tir hoje, ás 12 horas, para Manáos e
escalas, devido a mi.ita chuva que im-
pediu as suas operações de cargas, fica
transferido para amanhã, 4, a mesma
hora, partindo do, armazém 12."

¦•**-«, a» «v-e—¦
A 2" Pagadoria do Thesouro Nacio.

nal pagou .homem varias contas de di-
versos exercícios na importância ap-
proxiuiada de -oo :ooc;:ooo.

Diplomacia
Foi designado para servir na kgação

do Brasil na Argentina, o «Ir. Lucilio
lhicni), secretario de legação, que par-
tira. dentrci cm breve, para aquelle
paiz. '

Afim de assumir o seu posto de
2" .seci-atario da legação do Brasil un
Londres, seguirá, a bordo do Oronsa,
parit a Europa, o dv. -Sylvio Rangel dc
Castro.

Procedente de Buenos Aires ehe-
gou a esta capital o sr. Lourival Gui"
lhoh-!, .i" secretario da legação do Bra-
sil na Argentina.

Pelo Indiana parte hoje para a
Europa o sr. Vinicio da Veiga, addido
á legação do Brasil cm Berlim.

m-mmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmUaam

ciacão Commercial
 

•A importante reunião de hontem âa
Liga do Commercio

E lida a plataforma dos candidatos
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H ll.SSA QUE DIRIGIU. OS TRABALHOS

A AiiiiiNiSTR.içAO do Correio da Ma
b/w, assim como todos os seus agentes
e viajantes, aceita assignaturas para
a revista portugueza Ü Rosário, uma
<la3 mais liem feiias publicações' calho-
iicas editadas er,: Portugal.

iitoos & Eespi
Tuforina nn Vcspcr

nilò c|ucrc:n coiu-crtui
.iuo que os rclojceiros

¦ os relógios .'.il.licos,
íciiicmlo o calote do govcfnò.

Parem elles, muito bem ; quem .iiiil^ rnm
ns am.-.s ait"iz:itlas uão iem direito a re!o-
Kioã cerlos.

;"¦»

Nr.i imaginas o que limitem me nt-oiitc-
reu ! Acertei o meu rel.iüio pelo da Cio-

¦ ríã n o resultado foi chegar cm casa de
rinndntgada I Não rc;,:irti .pie o relógio .'.a
i Gturiit estava se.n corda...

sidade, não só
scrvindoi-lhc uo
o bem de
lhes o conta

I>ara seu próprio bem, j — 15 tua mulher I
tratamento, conio para. — ftilot

eus companheiros, evitando- ['0(,;l;

horiis ; c&tava com a corda

o.

FINANCEIRAS
•Logo que eslejam constituídas as

commissõcs permanentes da Câmara
* do Senado o presidente da Republi-
ea enviará oo poder legislativo uma

Snsagetn, 
em que exporá as smts

m svl/rc o modo como devemos
usm-Je medidas econômicas _ fi

Regressem hontem dc S. Paulo, onde
foi assistir á inauguração do hospital da
Força 'Publica daqticlle F.stado. c re-
presenlitr o ministro da Marinha na
cerimonia da nossr do dr. Aitino Arau-
les, o contra-aliniranle dr. João. Fra:*,-
cisco Lopes Rodrigues, chefe do Corpo
do Fa-.i-Jc da Armada.

An pr. feito de TarauacS, «ia Villa
| Senbra, no Acre, o ministro da Justiça
! -diripiu hontem o seguinte i''l«"i_:ra:u:-:at1 " I "Ein rcsposU io vosso tciigranira»

O director geral do gabinete do Mi-
nisterio da Fazenda declarou ao inspe-
ctor «la Alfândega desla capita", em
resposta ao officio com que o mesmo
funecionario encaminhou o rcqifcritnen-
lo de jurge & I!rs'..'.'., solicitando resti-
tuir,ão 

"de 
direitos que aliegam ter pago

a maior, que o.i requerentes não tém
direito á restituição, visto iratar-se dc
erro de calculo c .le ter sitio o pedido
apresentado fora do prazo ile dois n|c-

do
Lei

arl. ôtjíi da Neva Consolidação
; das Alfândegas.

Com o ministro da Fazenda confe-
renciiiraiii hontem deinoradaniente o
dr. Norlicrto Ferreira, director da car-
teira cambial do liauco do Brasil, c
Jovila Hlo.y, director da Despesa Pu-
blica,

Opiiõr .;c i
V. oípôc-si
Acha que,
L.n traço

PF.LOS PBLLOS
O general Gabuto Bezcu-

ro indeferiu o requerimen-
lo dc uni cabo, que /v.íi.i
licença para-raspar o bico-
dc, entre ,-..írr,s motivos
porque: "uma cara ser.i bi-
ge.de ceivfieliwcnte raspa-
í.ii, /ido impressiona como o
ijite traz o másculo c »_i.»-
i'.:l disliuTlko do sc.ro
masculino",

írcricr-i! ;: .nl rriP,,«ag'_in
muito liem : manda quem pode I

o mi'i.ar tem no bi-joiic
«le i-uponei-cia c. dc cor.i?.cm.

¦Foi naturalizado brasileiro Thcodoro
Caminha, natural da Hespanha e rcii-
dente nesta cidade.

Foi nomeado inspector, em contmís-
são, da Alfândega de Manáos. o -¦" os-
criprurario, da Alfândega de Santos,
João Theophilo dc Medeiros.

O sr. Pàudiá -Calogeras comnuinicou
ao juiz de direito da i" vara do Distri-
cto Federal que não pôde scr cumprido
o precatório expelido a requerimento
de Arthur Alves, para arresto da quan-
lia ii.. i):r6o$ooo. na dc u :ooc$ooo, ijuc
José Machado Ourique tinha a receber
no lliesourn Xacional, visto a mesma
«juaniia ja ter tido paira.

Rt-tn diz o ad-agio iue nao que nasce
torto tarde ou nunca sc endireita. 1*.'
o caso do sr. Cunha c Vasconcellos.

Não ha quem ignore que, devido ao
f.-.clo «le se conservar amigo do maré-
chal Hermes num momento em que
todos o.s seus amigos o repudiavam, o
sr. Cunha se liquidou ifa politica e
e:n tudo, vindo a passar amargas diffi-
culdades.

Annando.se de coragem, c couhecén-
do a situação do seu amigo, o .=:•. Her-
mcs empregou Iodos cs esforços para
conseguir do sr. V\*riiccsláo Ura*, um
emprego, embora modesto, para aquel-
la creatura leal que o não esquecera
na adversidade. O sr. Wencesláo uo-
meou o sr. Cunha prefeito dc Tara-
uacá, no Acre.

E lá se foi o rr. Cunha. Mas que
fez elle logo ao assumir o posío ?
Verificando que a sede do Drpartamen-
to de Tarauacá, se denominava Villa
Seabra, decretou incontinenli a mudan-
ça de tal nome, sendo preciso para
annullar essa mudança, que o sr. Car-
los Maximiliano fizesse ver ao sr.
Cunha não lhe ser permittido, e:n face
dc lei federal, decretar coisa alguma
nesse sentido.

O ódio .político desse leal Surucucu'
é lão grande, que clle chega a não re-
íicctir que, uma vez posto fora da Pie.
feitura de Tarauacá, por abuso de au-
loridade, por exemplo, talvez não mais

Assiili-, o yankee militar — ..v ""..-' •'
F,' rolrl.i.Io de Ir.jç.i e de bobagem.

í 15 o russo a todos levará vantagem,
¦ Peni-ie ..•-¦•n barba e barba — rlc pagode I

! Seja o bigode bronco, ou preto, eu lous
Seja a -ixtrt.a arrojada, a causar medo,

1-0 pello é preciosíssimo theioiiro 1

i Mas n.tii r«ra nós, muito cn: segredo.
PlsFa doutrina í mesmo do liczouro ?

I Parece mais Jo .encral... Ilarbcilo !

:s 
-* :í

Mü3 que formidável agnacrlro !
E' verdade, dlr-se-ia que o lheatro ih

cTatiircci ãnniinciou espectaculo de gala I
:!:

ü: , *
O ,-aso do general Bcrouro ter negado li-

cínça-o *.::n cabo pira raspar o bigode, deu
logar a varies commentario3.

Um oifieia! dizia, liontcm :
Explica-se que o general não seja ami-

go da n.vv.-rllia : elle é Dczouro, mas r.ão i
do gencro Barbeiro,

* *
Em outro grupo contava-se qur, ba dias.

o general, interrogado sobre as suas prefe-
rendai, cm assumptos dc theatro, declarou :

A melhor companhia a cujos esp»-
ctaculos ji assisti foi a do Kagi-Ilarba ; no
ciuea-.aiograplio não ha c-j.r.o o Bigidinho.

&
«i

Outras preferencins de s. ex .;
A melhor 'ruu : — a ptra.
A msilior ConttlluiçSo : — a da Suissa,
A .T.ellior ci-lidc mineira : — Barbatena,
O.irmlhor acepipe : — «n ccitellcta.

Crrano & O.

«Realizou-se Inalem, no salão nobre
da Associação dos Empregados no Com-
mercio, a reunião da Liga do Com-
mercio, para apresentação da -platafor-
ma dos candidatos A directoria da As-
sociação Coninicrcial.

Apezar da chuva quasi ininterrupta,
foi grande a assistência, cnchcndo*se
literalmente a elegante sala das ses-
soes.

Entre os presentes viam-se represen-
tantes do alto co.ivr.wrcio, chefes dc
firmas das mais consideradas, levando
todos esses comnierciantes p seu ap*
plauso á chapa Oriigâo-L-eonardos, que
6 inr.o_.avel contar com as maiores sym-
pathias.

A eleição para a directoria da As-
sociação Commercial realiza-se no dia 5.
A agitação entre d «commcrcio é gran-
de, provocada principalmente pelos pro-
cessos adoptados pelos partidários da
chapa do sr. Ib'rocahy, que collocaram
uma simples questão _ eleitoral num
campo todo personalíssimo, e que para
obterem o triumpho tèm lançado mão
dos recursos mais condemnaveis (pie
faziam o deleite do finado rapaduris-
mo. Assim, os Ibiroeahvs têm feito
admittir como sócios todos quantos se
comprometiam a votar-lhes a chapa Pe-
reira Lima, -recusando-se a inscrever
os sócios propostos pela opposição.

Qual será o resultado da eleição sa-
ber-scá dentro dc tres dias, mas é evi-
dente que. vencedora, ou vencida a
lista da Liga, esta poderosa organiza-
ção commercial proseguirá na sua
orientação de defesa dos legitimas in-
leresses commcreiaes.

O INICIO DOS TRA1.AT-T.0S
Foram inicia-los ns trabalhos puo

convite que o sr. Raniallio Or.igão di-
rgiti ,para tomarem logar na mesa aos
srs. dr. Piragibc, José Granado e Frc-
derico Figner, sendo secretários os srs.
Antônio Camacho c Fausto Guimarães.

Constituída a mesa, foi convidado
para a presidência o conimendador
José Vasco Raniallio Ortigão, que agra-
deceu :i indicação do seu nome c inau-
guiou a sessão declarando que o iuu
da reunião cra a apresentação da pinta-
forma dos candidato*; á directoria da
Associação Commercial.

Havia, porém, sobre a mesa alguns
documentos importantes que deveriam
.-.."¦ iidos á ãssembléa anles da npresen-
lação da plataforma, e por isso o pre-
sidente mandou ler uma representação
da firma janowitzer Wahle it C. sobre

MARCAS Dl. FABRICAS 10 DK
CÓMHKRCIO

E' a seguinte cc-a representação:
''Uio de Janeiro, z de maio de i.jiG.

— Illuio. 
'sr. 

presidente da Liga dc
Conimerciò. —¦ Janowitzer Wahle & C,
sócios dçsta Associação, qm- nestes ul-
..imos tenipas tem prestado lão assigna-
lados serviços ao commcrcio do Hio de
Janeiro, vêm lembrar a v. ex. a neces-
sidade de se cogitar, sem mais demora,
rlc um problema que tem sido descura-
do, apezar da sua grande importância,
c apezar de interessar a todos os_ ne-
eociantes e industriaes sem excepção. _

Na vida privada, n,.s relações indivi-
duacs a assignaturà pessoal é cercada
de todas as garantias c estas garantias
sobem dc importância quando se iram
da assignaturà de um negociante. A
marca de fabrica e de comniercio, que
lambem é uma assignaturà, pois é .'•
meio que tem o comprador ou consu-
uiidor de verificar a procedência do
artigo que pretende adquirir e repre-
senta por varia; vezes o maior valor
no aclivo dc um negocio, pois é o good
wil! de que se oecupam cs escriptores
americanos, é no entretanto desprovida
dc garantias no !!r..;i!. causando graves
prejuízos aos negociantes c industriaes,
que trabalham entre nós o ao mesmo
tempo fazendo-nos alvo no estrangeiro
dc commentnrios desfavoráveis.

l-m negociante probo, c trabalhador
registra uma marca na Junta Co.mmcr-
ciai e julga tel-a cercado de Iodas as
garantias, começa a fazer despendiosos
reclamos, acredita o seu produeto e
.mando os resultados começam a surgir
é prevenido de que cm outros Estados a
sua marca foi registrada sem ai menor
variante, por um concorrente pouco cs-
crupuloso. Sem períla de tempo pro-
cura um profissional, para saber sc_ a
marca registrada na Junta Commercial
do Districto Federa! não, é v-iüda em
todo o Urasi!, a reposta não se faz
demorar e é pela affirmativa. O nego-
ciante respira e julga ler _ a batalha
vencida, porem a sua satisfação des-
app.uece deante da informação, que a

jurisprudência ven estabelecendo de
ims tempos para cá. que os Estados
podem registrar marcas c rjue os depo-
silos não devem scr negados pela Junta
Commercial do Districlo Federei, mcs-
mo que já exista outra marca egual
anteriormente reoislrada.

Esta jurisprudência imporia
trair o princ*""'*) básico des'.c
Direito Industrial.

Palavras de linguagem ccmmum
registradas por negociantes pouco es-
crupulosos, que querem fazer monopólio
dc certas exprcirôts para depois usarem
dc clianlage contra negociantes que as
iem usando, ua maior boa fe,_ e que
não podem imaginar .;v.c não sejam um
patrimônio ccmmum.

A falta da publicação do chchc per-
mitte dcscrip.õcs capeiosas, que nio
deixam terceiros conhecerem as marcas
que não foram registradas para não
mais usal-as de futuro. A necessidade
de se exigir a idoneidade profissional
£ n.or^Í dos qua se oecupam dos re-
jiítros para terceiros, tambem se impõe,

assim como muitas outras medidas que
a pratica vem apontando.

Os snpplicantes pedem, pois, a esta
benemérita Liga que seja provida sem
mais demora a elaboração de uma lei
sobre este importante assumpto, ouvin-
do-se previamente a Junta Commer-
ciai, o Instituto dos Advogados, os ne-'
gòciantes e industriaes, os que sc oc-
cupam de registros dc marcas, os que
tem estudos especiaes sobre esle as-
sunipto, os cônsules estrangeiros, para
que, recolhidas Iodas estas opiniões,
sejam as mesmas enviadas a um pro-
fissional especialista sobre o assumpto,
afim dc relatar o projecto.

Assim lerá o comniercio uma lei ela-
horada pelo próprio commercio, porém
terá sacrificado o seu direito de critica,
se por desidia, negligencia ou desin-
teresse deixar de collaborar nesta uti-
lissinia iniciativa,"

Depois da leitura desta proposta, a
mesa declarou que foi informada por
um dos consocios presentes, que o dr.
Herbert Meses, que tem revelado co-
nlicciincnlos e estudos, sobre questões
referentes a marcas de fabrica c «le
commcrcio, previamente consultado sc
acecilaria a incumbência dc relatar o
projecto, q.tc deverá ser enviado cio
Congresso Nacional, declarou «pie sc
julgaria honrado, no caso de scr incuui-
bido desta tarefa.

A mesa ficou autorizada a officiar
ao dr. Herbert Moses, neste sentido.

Depois íoi lida uma representação
sobre

A QUESTÃO 1)0 XICKEI.
E' esla a representação:"Rio dc Janeiro, ;b' dc abril de loirt.

1Hmo. sr, presidente da Liga do Com-
mercio. — Os abaixo-assignados, inte-
ressados na questão da superabundancia
do niclcel emã nossa praça, vêm por
meio desta agradecer o valioso con-
curso que a Liga de Coiuinereio lhes
acaba dc inrestar, obtendo do exmo. sr.
ministro da Fazenda o transporte gra-
luilo, nos vapores .Io Lloyd Brasileiro,
das moedas desse metal, cooai iikío de

stoc actua
caias onv

pre-
Liga

cai des-
ramo de

são

dar faida mais fácil
meu:.- aceunuilado em
merei.::•--.

Reconhecem os signatários da
sente os brilhantes esforços dess
cm prol dos interesses do conimerc.o -'
log.-.m a v. cx, du nfio e-,inorecer nes-
sa benéfica campanha, quer etu relação
ao raso dc que se oecupam, quer na re-
solução dos outros problemas que n;st-:
momento assoberbam a sua classe.

.Sem mais aproveitam o ensejo para
sc subscreverem com soda considera-
ção.

De v. ;. amigos alls. e obgs.
Cirando Manufactura de Fumos Veado,
Çompanliia Souza Cruz. Jmiowilzer,
Wahle Cr Cia., Ferreira Serpa «S* Ci...,
Behevides, Pin na & Cia., Lopes, Sá &
Cia., Ãlbano, Vianna .S- Cia., Antônio
Vianna ¦'" Cia.. Granado & Cia., J.
Sectindino .I.l Costa Sr Cia., t.aport Ir-
mão <3' Ci..., 1'auliiio Salgado & Cia.,
Coelho Bastos .'; Cia, Avelino dc Oli-
veira, Bailar Ir. & C, Macedo Junior
6* Cia.. Coc)ho Duarte & Cia., An-
geiino Simões & Cia., \'ir-ira da Silva
& Cia.. Pri=".e ô' Cia., Mourão cj* Cia.,
Fotircade í> Amarantc, Coelho Martins
ií' Cia., Joiá Fernandes Allen, Martins
Filho, -'V-C-lío Fr.ire _5' Cia., J. Azeve*
do Cs Cln., .1. Rodrigues da Cruz & Cia,
Álvaro dii Silva Carneiro. M. Ger n
S C, Uorges rrmão .V C. Pimenta dc
Mello & C.,"J. Viilcla ív Irmão, Fil-
gticiras & Macedo, 'João Espíndola da
Veiga, J. A. Costa. A. Mandour .«i C,
Couri .«i Irmão. X. Ii.idad
X. Majdelany, Ir:não !i Khalcd, Fran
cisco r«í C, "-'.-queira, 

Jorge .'i; C, M.
Carvalho Machado & C Antônio da
Siiva Pinheiro .I: C, Isidoro lí, Kohn
cc C, Marques MrnJes £ C'„ Ferreira
Ualthazar .V C, llarbosa. Varella & C,
Carvalho Sdva .; C-, Schaiblc -: Ka-
uitz.-'

Passou-se á leitura da plataforma.
Xão reproduzimos est.; documento,

que foi já publicado no Correio da
Manhã. Como já fizemos notar, a pia-
tafonna dos candidatos .la chapa de
oppasiçãa é um documento serio, gra-
ve, circunspecto, constituindo vasto e
Ii.íii elaborado programma de trata-
lha; práticos c úteis.

Ainda o presidente mondou ler um
manifesto, contendo mais de 500 "assi-

gnatiiras de comiiierciantcs da nossa
praça, dc apiilauso ,á apresentação da
chapa da Lva do Ooinn.ercio.

l'o\ depois dada a palavra no sr.
S. MOREIRA*, DA FIRMA 510*

RUIR A „ VAZ
í|ue leu 0 st:i;iunrc di?e;ir„o_"Xão fo=se a obstinada campanha que
se vem observando, lia alguns dias, por
nimios elementos -pie se dizem sócios
da I.__ra — c isso é para lastimar —
não viria pmider -i vo??a attenção. por
alguns momentos, nio só para profligar
esse grocedinicnto, como para provar-
vos, que esses indivíduos nâo podem
constituir man ria e >ú servem para
desnortear a opinião geral do commer-,
cio, ora eni palestras íntima.', ora em
publicações anonymás, que bem de-
monslram a attitude pouco sincera c
que bem merecem a repulsa dos esp:-
rilos bem formados,

Em torno da novel associação, á qual
tenho a honra de pertencer, está-se te-
ceiirlo uma ti,una, urdida com elemen-
tos anonynios, com o fim insopliismavcl
Jc" penturbar a serena orientação que
paira neste ambiento, onde tem agido
co:n criicrio r.ma directoria composta
do escól do nosso commercio!

A Liga do Commercio, meus senho-
res. fundou-se num momento de gran-
des agitações, quando todos viam ap-
pro_marc_".-ãe as nuvens negras e que

a tempestade eslava prestes a dcscr.ca-
dear com os seus elementos de destrui-
ção, que era, e é, esta terrível crise ím
que nos debatemosI

Aconteceu o que sempre se observa
nas classes não arregimentadas — 10-
dos corriam, assusftáoos, tomando d.-
recções desencontradas, ninguém se en-
tendia. Todos comnientavain, ninguém
dava o remédio, ninguém ousava tolnar .
o bastão da iniciativa — uns encolhiam
os hoiiibros! outros, mais expansivos,
blaspheniavani contra o governo, Er..
preciso reagir! Como?! Com quem?I
Onde estavas, Commcrcio do Kio ii: '
Janeiro? I

Corporação não acatada nos ou"r-"«
paizes! Que é da tua força ?l Gritavam
outros 1 .Fundemos uma associação!
(Precisamos reagir I

Uma voz levantou-se I
Para o que serve a Associação Com-

mercial do Rio de Janeiro III
Uma gargalhada espontânea ir*

rompeu de todos os lados numa cicpan-
são de ódio, aterradora!...

Xesse mesmo (lia fundou-se a major
associação que teve o Urasil! A Lií.'
do Commcrcio,

O coninicrcio do Drasil, cm peso,
adheriu e applaudiu a grande iiií= ti'. „i*
ção I

Eslava, felizmente, reunido e:n tor.çí
dum mesmo ideal — a ordem e a da
fesa dos interesses da classe.

O próprio presidente da Republica
teve phrases enconiiasticasi, para coin
os membros da sua directoria, mostrai-
do-se maravilhado com 'os resultados
dessa organização forte c pondo-'-.'
incondicionalmente ao lado desta classe,
que. s. .'.>:. dizia, representava a maior
força viva do paiz!

Conto era natural, o rumor não tar-
dou 'nu ir accordar a Associação Cor*-
mercial que nessa altura servia a um
grupo muilo limitado «lo nosso chamado
Alto Commcrcio — aliás firmas muito
respeitáveis — porém nâo constituen.
um todo c os seus interesses dep/r,-
dem sempre de amizades pessoaes. Üg.v
das á alta administração do paiz. lí
isso prova o quanto a organização dn
Associação está erraria, porque só serie
para limitados fins I São faolos do dc-
iiiinio d.* iodos o que não comportam
contestação I . .

C commercio moderno precisa dum
órgão que esu ja apparelhado a exercer
toja a sua actividade, abrangendo a
Casse int. ira, desde o mais pequeno ao
maior negociante, Tornou-se um pre-
blema tão complexo, que, não uos deve-
mos deter 0:11 írivolidades dando mo-
tivo a paixões peísoaes de que uos dt-
vemos abster! É' preciso que os homens
que constituírem a futura directoria.'Ja
Associação sejam dotados dc capacida-
de moral e iiltelligcncia subtil, para re-
organizar esse apparelho complicado
gerador de grandes e incalculáveis >;¦
rrtic.cs. tornando-se <lc facto •— o c;-
rebro do eoininereio. Basta de repre-
sentar comedia IU O momento é de
r.acva' Xão se trata mais de 9erv.r
!,rc:Vnç,-'.es prsroacs — negociante» de
Rio d.- JaneiroI

Homens, que vindes de marcar a p.i-
meira etapa da jornada que emprehçn-
destes ha p.Aico, debaixo das maiores
difficuldades, c, se não fora a voss*
perseverança e honestidade leri.is ba-
queado no labiryntho da formidável
crise I

\'e le o quanto são preciosos o teitip
e a reação I

Xão vos d.ix.is cmbair com a »*
cussões inúteis! , ¦

1'rcscrtitaé a vossa.consciência.c vede
que vos são pfejudiciaes as scisõej qc.r

S Irmão, \ certos e determinados elementos pro-
curam fomentar, paia se cspbacehr
lanio trabalho c persistência!

Esses elementos não servem a ucís»
causa!

Querem fazer-nos molas de entorpeci-
mento para annullarem o esforço su-

[premo cm que nos debatemos!
Não ba argumentos possíveis capazes

dc nos convencer dc que o punhado de
homens que compõe a lista aprcscn-
tada por 11:11 grupo de collcgas nossos-
não exprima a vontade do commcrcio

| do Rio rir* Janeiro 1
Se foram elles, unicamente elles, qu*

li ataram dn sellagem dos "sloclcs", mer-
tf.-ndn-uos no bolso ceiUt-.nart.-s d<: coiltoi

i «le réis1; que perderam o seu< tempo
: em idas e vindas junto ao Conselho Mu-

nicipal, impugnando com os seus bon*
| officios lü" exercício que viria asphy-
! xinr ainda mais a nossa classe — faclo
| de hontem b.ein patente na memória dc

loiros — e.-ses homens, que, incansa-
veis, nâo nos desampararam, sempre >.m
conferências consecutivas com o sr. mi-
nistro e com-,o próprio sr. presidenie
da Republica, desde logo demonstraram,-
que o commcrcio eslava sendo ouvido
pelo órgão de tão brilham» it-presea-
tação.

Sentiu-se logo a confiança nos ho-
mens que --c tornaram orienui^üres! Os

j mais .pessimistas tinham pahivras de
I louvor. Era o triumpho de unia caiu»
I justa, habilmente dirigida por indivi-

dualidades que nos orgulhamos de pos-
suir no siio desta associação, sempre
dentro da ordem e acatamento ao go-
verno! Que desde o inicio das reuniões
preparí-loriaS se cogitou dc fazer a»
reclamaçú.Si porém não desamparando o
governo naqtiillo que fosse justo 1

Era a
pliila que
confiantes nas palavras do digníssimo
sr. Raniallio Orligão c por sua ex.
bem frizadas, para que- de modo algum
o commcrcio trilhasse cm caminho er-
rado e as commissõcs se pudessem avli-
tar com o governo, consciente da sua
força e da razão- que o impellia a' as-
sim proced-r. Senhores! — Já que (i-*, ¦

doutrina da ordem e da disci-
pairava cm todos os espíritos

m
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CORREIO DA MAIS HÃ — Quãrfcá-feira, 3 dc Maio de 19NS vg-

iIJO' SUPREMO,

É CASOS TÕLITIGOS DO
; ESTADO DO RIO

, iOs chamados casos politicos occupa-
(ram ainda hontem, por algum tempo, a
.menção dos ministros do Supremo In-
bunal Federal c a do seu presidente,

l Assim o caso de Maricá, c o da ta-
inara de Friburgo.
I O primeiro caso í o seguinte :
I J, Alves de Castro e outros verea-
«dores eleitos á Câmara de Maricá, Es-
liado do Rio, conseguiram no dia 22
ide janeiro do corrente anno, uma or-
fiem de " habcas-coilpus", emanada do
.supremo Tribunal Federal, afim dc po-
kli.rein livre de constrangimento vcnfi-
|car os seus poderes.

Francisco Lemos, entretanto, linha
(recorrido para a Relação do Uio de
[janeiro da apuração da eleição dos ve-
fèadores referidos da mesma Câmara,
itendo sido dado provimento no recurso
iiara annullar a eleição.

_.m virtude disso os vereadores ga-
iraiili-os pelo "habeas-corpus" im;ic-
tiraram uma nova ordem ao Supremo,
jãtlegiUldo a coacção cm que se acham
pelo provimento «lo recurso da Relação
Hiie julgou contra aquelle accordam.

IE111 sessão de hontem relatados os'mitos 
pelo ministro Pedro Lessa,

ífoi denegada a ordem, porquanto o
«"habeas-corpus" concedido ein Janeiro
foi independentemente de outros quaes-
-juer recursos legaes. Desde «iue a Kc-
Jação annullou n eleição, o tribunal
fcó poderia resolver rii- recurso c- nao

1 .r meio de novo pedido de "habea».

corpus".* O segundo caso é o seguinte :
Ao Supremo Tribunal impetraram

«uma ordem dc "habeas-corpus" a fu-
a-or do dr, Galdino do Valle Filho, pre-
k-idenle da Câmara Municipal de Nova
IFrlbíirgo, e Eduardo Salüsso, I.uiz Au-
Susto Mury, Eloino Mortignoni, Auto-
mio Pereira da Rosa, Pedro Alberto
«Orippe, c José Martins «Ia Costa Júnior,
vereadores da -mesma Câmara, eleitos
Ipara o trieimio de IQ13 a 1015. devi-
«lamente diplomados e empossados.

Queixam-se du coacção por parte do
(governo do Eslado do Kio que, com
lu auxilio da força publica a mando de
mm delegado militar no Município de-

do Congresso
A ultima sessão pre-
paratoria na Câmara

. Com a presença de 29 deputados,
abriu-se homem, ás 12,30, a quinta ses-
são preparatória da Câmara, sob a pre-
sidencia do sr. Aslolplio Dutra, secreta-
riado pelos srs. Costa Ribeiro e Alfrc-
do Mavignier. '
. A acta da sessão anterior foi lida e
approvada, sem observações. O expe-
dieiite lido constou de um telegramma
do sr. Altino Arantes, comniuiiicaiido
•haver, na data de lio-ltehl, tomado pos-
se do cargo do presidente do .Estado dc
S. Paulo, e de telegrammas outros dos
srs. Felisbcllo Freire, Moniz Sodré e
Pereira Nunes, av"sándo acharem-se
promptos para tomar paute «os traba-
lho» parlamentares daquella casa' do
Congresso. Após a leitura da matéria
do expediente acima referida,, occupa-
ram a tribuna os srs. Raul Veiga e
José Alves, que informaram á Câmara
terem tido coiiiniuiiicação dc se adiarem
egnalinenle promptos para funecionar
os deputados Veríssimo de Mello c
llonorato Alves.

Não havendo mais quem quizesse oc-
cupar a tribuna, o sr. Aslolplio Dutra
suspendeu a sessão, declarando fazel-o
até que chegasse do Senado a conimu-
nicação da hora em que se devia reali-
znr a sessão soleniie da abertura do
Congresso, hoje. A' 1,5 toi a sessão
du Câmara reaberta, lendo então o sr.
Costa Ribeiro a communicação do 1"
secretario da mesa do Senado marcan-
do a installação do Congresso para hoje
á 1 hora da larde, tio edific'o daquelle
ramo do poder legislativo. O sr. As-
tolplíõ Dutra, após a leitura dessa com-
imuiicação, convidou os deputados a
comparecer á sessão da abertura ali,
designando, por outro lado, para a or-
dem do dia da próxima sessão da Ca-
mara. amanhã, a votação do parecer 1111-
mero 1, de íy 16, mandando reconhecer
deputado pelo ,." districto de Minas o
sr. Comes Freire de Andrade. Tambem
fará parte da ordem do dia de amanhã
a eleição da mesa.

A sessão foi levantada á t,io da

0 relatório do O JI__0_-I_-B__r_Èi|^\._BITT_-lO_c»HXj/
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_n")z inauii-inilitari os pacientes de suas (arde-.
ífuneções clectivas, privando-os do exer- . ..-lii-—,— ____,_,,_,,s*_ _-__-__.
Icicio dos mandatos, prorogado ate que j ÍA UluIUa ScSadO pre"

paratoria do Senadose proceda á nova eleição c os novos 1
«•leitos tomem posse. j

IO presidente do Tribunal despachou A 
'erc„',.a 

e ultima sessão preparato-ii ipeiição mandando-* distribuição de ria ,-„ gonado rcalUou-se hontem, com
trelalor; para ser julgado o pedido na | lmla solcnnidadc mais cliõcha c mais
!I.roN..nKi sessão.

üício dn nossa agremiação homens des-
íc jaez, espíritos esclarecidos, indivi-
iltialidades que nos podem guiar e re-
lirèsenlar nas nossas aspirações, .por
que não devemos acatal-os, ipresti-
iitiiil-os, leval-os até onde devem ser os
.-eus logares?! Se Pyrrhoii não li-
vesse assentado os seus árráiacs na fei-

crfidi

fria do que o próprio dia que tivemos,
com aquella chuva insistente e aborre-
cida.

A' 1,30 da tarde, o sr. Azeredo en-
trou pelo recinto, onde se achavam
abancados, apenas, cinco senadores. O
vice-presidente assumiu a presidência e
o sr. Pedro Borges leu o expediente,
que constou todo elle de um officio do
1" secretario da Câmara dos Deputados
ciiiiiuif.iiicaudo ao Senado achar-se a
outra casa prompta para a installação. <la evolução, cmbuçailo na pe ,

ip.1 do ai-onyinato. usando do embuste do. «-(ingresso. ¦
ie deve repugnar ás consciências sãs,!, ° sr. Alencar Guimarães pediu a pa-• •¦ ' lana. Houve um segundo de espanto,

pois os cinco senadores presentes não
atinaram sobre o que ia falar o embai

desta natureza, dc que todos noiL-. ^ encontrando-se na ante-sala o
sr. Xavier da Silva, senador eleito, re-

I conhecido e proclamado em principiós
do anuo passado, o qual ainda não se

! havia empossado, requeria á mesa que
I designasse unia conimissão para inlro1
| duzil-o 110 recinto. O prcsidcu.e ilesi-

íjiiou justamente os únicos senadores
que se achavam nas bancadas: o sr.
Lopes Gonçalves, o sr. Abilon llaptista
c o autor do requerimento.

O sr. Xavier da Silva pronunciou o

teríamos assistido a esla campanha
«le difíamação que veiu empanar mais
.„„„ vez o brilho ,„, « deve :i 

jniciaii-, ^.^ ,,,,,„,„ „..,, s. (.x ll(,,arü, t.n.
devemos orgulhar!

Dentro em tres dias vac-se ferir ,0
maior pleito dc que até liojc ha memória,
luira se verificar quaes serão os eleitos
«Ia futura direcção que deve guiar os
destinos da —- A. C.

(1 commercio cm peso. do Urasil
— quando mais não seja, por uni devir
«ie gratidão, á intelligcncia, aos esfor-
ços e iniciativa de que estes homens já
ilcram sobejas provas, caso nori

Recebemos o lemos com prazer o re-
latorio que o almirante Alexandrino de
Alencar apresentou ao .residente da
Republica, sobre a gestão da pasta da
Marinha 110 anno de 1913. O sr. Ale-
xandiino expõe, enirc outras coisas, o
programmá de economias que tem sido
a feição especial da acção administra.-
tiva do aetual governo, não recusando
esforços nem sac.iíicios pura produzir
o máximo com o mínimo de recursos de
quc foi possível dotar o seu departa-
mento."__ Marinha Icm contribuído dom uni
cocfficicnte vantajoso para a normaliza-
ção das condições do -paiz. Os sacrifi-
cios exigidos foram a ceei tos com res;-
gnação. acecitos e feitos religiosa-
mente."'

Começa o almirante Alexandrino,
congraltiliindo-si- com o presidente da
Republica pela coniluela da Marinha na .
situação especial em que eslá o paiz. I
"cada um em seu posto, na esphera de
suas allribuições, procurou, com devo-
tamchtò e interesse, concorrer para a '
manutenção regular de Iodos o.s servi- 1
ços, sem qúç sc Dotasse o menor esmo- I
recinienlo deante dus exigências de or-
dem superior, feitas pela nação. Ao lado
disso, o espirito, de obediência militar,
de respeilo á autoridade superior, o des-
prendiincnto cm face das ambições do
momento, ludo veiu mostrai- que a Ma-
rinlia mantém a linha de disciplina in- I harnioni
tangível que éa razão de ser essencial ' 

pelo Ministério das Colônias ao. go-fcr
de. unia classe". nador da província", '¦-. £5Acredite o sr. Alexandrino, que Ioda ..— "iSS
gente admira u comportamento exem- Lisboa, 2 (A. A.) — Xa reunião, Im-
plíir da força naval o uuc por isso só ! '-'da homem, dos parlamentares demo-
tem merecido e coni 1 mia rá merecendo craiicos, ficou resolvido activar a dis-'a;i|ilansu.. I cl]s;f,0 c|0 orçamento e proporcionar aoDepois <le abordar todos os assum- 1 governo todos us elementos necessários
pios adiiiinistra-tii-os da sua pasta, o 1111-.U admiiii-tração publica;nistro da Marinha, que 111111.0 recente- (•.'"

é1...,.,.....1'0, l'r-'U'" dc «''-Sio.Para a MaiMd _, ('A_ A) _ Telegram.iiascampanha do torrão em favor do apro- ,1,, 1 1.1,-., ,,„,.., ,._„, „.,,,;, .,1
vciiíamenio do carvão nacional, e que 

'dl '•¦•-¦"•-1. I'-»-« <-"st'< "l"1-'1

I—  
,m|,|, i|__n_______i_| |_________n| ll_i» lillllMIII ¦¦llll Ifi -_'¦" *"in « 11 -hiimimiiihh-t-—¦"¦«¦¦— "llll ¦ Hlllllllllll "~*J

(Violentoschegues de|l ^ pacificação dal!
I 'infanteria ¦_ 1
I em !S©8B_-ii©______e - IÇ1 Irlan*_ia j-'""""" ". l_"T--^,''^ü1q1—7^-n'"~~-"„

i portügal m is a batalha |Varias noticias
DE VERDUN Z__

COVERNONOYO
Impressões e anecetotas

S. Palho, í" de maio (Do correspon-
dente) — Deliberou-se que a posse do
sr. Altino Arames seria soleune, como

Portal e Allemanha

Ps navios aüesnãss
estão aptos

a entrar em servjjçq
Lisboa, 2 (A. 11.) — Os navios alie.-

mães m[ui_.tados pelo governo ííòVtu**
Eitez estão aptos a prestar desde já
-li.al.ju-r í=v!rvis-o,

Lisboa. 2 (A. II.) — CoiiiéçtK.- o
inventario tias casas allemãs que •HSBO'-.
ciavam em armas e pólvora na Guine
i- que foram mandadas -encerrai"**^'?.'

com as instrucções enviadas.

imiTi gesto gentil se mostrou grande
admirador da ,-1(11111110 que assumimos
em tão portentosa quão opportuna que-stão, falando da industria do feriu e
da exploração das nossas minas earbo-
niferas, escreve apoiando o Correio:"O 

exemplo das nações lielligcrantes
frisanle o -me

para esla capiial anutiuciluii
íl«e um dos vapores allemães requisi-
lados, transformado em transporte de
guerra, partiu daquelle porlo com des-
tino aos Açores, conduzindo os primei-
ros allemães para o campo de couceu-
tração na Ilha Terceira. •' , -

Kssas noticias acerescentam quc o
rece ser

-paiz cuino o Urasil, quc possue minas dc
ferro c carvão, não «leve ficar á mercê
dos mercados estrangeiros. A industria
siderur.ica é uma necessidade palpitau-to, a exploração das minas de carvão
uma exiuencia nacional. Os benefícios
que resultarão para a defesa do paizsão incalculáveis. No que se refere á
Marinha, a influencia do desenvolvi-
mento dc uma c outra i decisivo.

O periodo em que nossas necessida-
des vão so acceutuar approxiína-se de
modo .vertiginoso. A defesa naval ile
um paiz não -pódc ser improvisada. Mia
precisa de ser conveniente e lollgamen-
te preparada; precisa «leseiiibaraçar-sc
«Ia contribuição estrangeira susceptível
de lhe ser negada em dado momento,
«ao nos faltam recursos naturaes para«iue o Urasil possa sc lornar indepen-
denis; para a sua preparação militar."

apontado. Üm 
' "'ansporte referido foi combinada poi• - 

da ínarinha de guerra portu.

ÍRIS Cigarros mistura, para
,.00 rs., com brindes.
— Lopes Sá it C.

_uo nos annaes da historia do commer- juramento da praxe, abraçou c foi abr
cio desta praça, (leve dar o seu voto j çado, indo depois sentar-se ao lado do
iinisoiio, todo o seu apoio moral á íor- ir. _ Alencar.
mula — Ramalho Ortigão, Olhou I,co-1 Em seguida, o sr. Azeredo marcou
ji.inlus —, bem merecedores de todos os! para hoje, á 1 hora da larde, a aliertu-
iapplausos. .Sejamos firmes nas nossas 1 ra soleune do Congresso Nacional, le-
resoluções e práticos no modo de agir. ! viiiilaiidu.se a sessão.

Tratemos dos interesses desta graml
collcctividade com o carinho que bem
.fterece.

Trilhemos o caminho du progresso!
Cada 11111 de nós, pequeno 011 grande u.-j
Kocitiiitc, é um boin elemento dc assi-|
miilação para se formar o bloco de re-
sislencia dos interesses geraes, _ caini-
nhiindo unidos para o rcsttrginienio
«ifsta classe poderosíssima, sc for uni-
d:..*'

O sr.
ACOAOIO DK ]..\Xi>I.I.

.ipresentou tuna proposta que fui logo
yotada, dc ;ip'il;iusos á altitude corre-
iela e digna dos candidatos da Liga
du Comniercio.

O sr. S. Moreira propoz que a as-
scniblía applnudisse c votasse a plata-
ri 1.nua que foi lida c o sr. José Gra-
iiiiulo, chefe da f.rnia Granado & C,'dez o elogio dos trabalho.'- da Liga i-
Jiropoz «|ue fosse considerado como lie-
aicmçrilo do commercio, ciclos relevan-
ne5 serviços que lhe tem prestado, u
co-iuncndador Ranuillio Ortigão.'

lista prooosta foi votada entre pio-
3ot.g_.ios applausos, c -ein seguida le-*v;:nlou-se para falar o

, COMaUüXDAllOlt RAMALHO
OllTlG-vO

Tem sido o alvo da intriga, da ver-
ir na e dus ódios movidos pelos que
is.- converteram em seus adversários, e
_iui issu não desejava põr-se de «ovo
«.-iu foco, nuas é obr.gado a fazel-o paru
ti;:liiilcccr as carinhosas palavras do sr.
.Granado, li' cerlo que aos adversário.,
mão responderá no mesmo tom (jue

- «lies tem usado, pois não e-m-iiregará
ti- .mesmas armas. A lista da Liga do
.Comniercio pôde ser derrotada, pois
«Ittem a sustenta não está dentro da
Oiraçíi a defcndel-a. Nem a Liga «lese-
jaria tomar de assalto a Associação
-ommcrcial, como se se tratasse de
mina praça de guerra. Mas a derrota
ucrá uma vergonha para o conunercio,
«iue ainda lia bem poucos
Bevanlava naquclla mesma
mie, em massa, para assegurar qu
lAcsociação Comiiiercial

01'initorios elegantes, artísticos
e resistentes; mobiliários de qua-
lidade superior e por preços rela-

'.Lamente módicos, V. Lx. só poderá
encontrar á rua do Ouvidor 93 c o„ e
uos amigos armazéns á rua dos Ourives
,1. a 43. Casa T_.iiiuli'o Martins ÍL- C.

A.S ri!IUl,Pl\AS_

O quo .. Ciiniura «Ios
Kcprcseiitíiutus Ame-
rienuos rusülvuu

Washington, 2 — (A. H.) — A Ca-
mara dos Representantes rejeiiott o
projecto concedendo a independência
ás Philippiuas dentro tio prazo de qua-
iro annos, limitundb-sc a approvar cm
principio íi concessão, da autonomia,
mas sem fixar «laia.

A VlliliA NOVA
IVKAM-XGO

DO

liiiu ii'1'liiiiiíivfu) n»»c
deve ser ntteniliilu

Pedem-nos chamemos a attenção da
autoridade competente pura o seguinte
abuso: alguns moradores du rua Ma-
jor Albino,, na Villa Xova <lo Realengo,
eslão aterrando terrenos de sua pro-
priedade com terra mandada tirar tle
um próprio nacional, próximo á linha
dc tiro, segundo nos informam. Esse
terreno assim esburacado está-se trans-
formando num verdadeiro pantanal,
cum águas estagnadas e pútridas.¦Além iln abuso dc desvalorizar tuna
propriedade do Estado, aceresce ainda
o perigo de lornal-a nociva á saude pu-
blica.

Urge, pois, seja tomada uma provi-
delicia enérgica para que não prosiga

í-i.iui. sé I avante esse 'uplo abuso,
sala iinatii- I -^t,u' "ía ° av's0 com vistas á auto-

ridade competente.
—o-a» > pi».

T.ICIO DA' LOGAK A USI

um sim pieipparelho inútil que só tem servido | A CIiASSIli-OACAO l>0 Dl'
Uiara banquetes e festas. Lamentável c
quo á frente dessa lista, que vae servir
ipara -perpetuar_ a inutilid-adc daquella
associação, esteja o nome do dr. l'e-
xcira Lima, por iodos os motivos digno
ile consideração e de respeito. Mas .1
«juestão liniit;
eio leva á Associação a chapa da Liga c
lesta trlunipha, ou não a leva e esla
ficará na posição em que sc -encontra
klc digna altivez, pontue para triimi-
jiliar não usará de anuas illegitiuias.

H' com prazer que assegura que até
lioje a Liga não coiiln um imieo revés
mai trabalhos em qu.- sc tem empenha-1 ininaT da Republica, -leiiunciou-o como
du cm serviço do commeríio, já ua incurso nas penas do crime de peculato,«c.ieilão da sclhgcm dos stocks, já na ' requerendo a prisão preventiva, o que«lus nickeis, em todas quantas te:n le- | foi decretada. ,".'atilado, tiiii-.la que poucas, pois bem I .. Freitas impetrou nma ordem «le
mova lambem é a instituição a
_>re.-i(lc_.

A Liga foi feiia para lutar e

"HAIII.AS-COIUTS"

O agente fiscal do imposto do cou-i-se a_isto: ou o_commer-1 summo, João Vieira de Freitas, recebeu
em 11115, de diversos negociantes a
quantia de 1 !2oo$ooo para pagar na
Alfândega do Rio dc Janeiro direitos
de- importação para o consumo, não ten-
do recolhido aos cofres públicos essa
quantia que delia se apropriou.

O dr. Carlos Costa, procurador cri-

que

vencer,
i- iiitara e vencerá. Assim _e destaca«do quc Icm sido a Associação Cum-inercial, mas, mesmo se vencida ficar,-oiititiuará lutando, c o ceo dos futu-ros banquetes da Associnção confu-.i-ilir-sc-a com cs esforços desenvolvidos
«tela Liga no seu -trabalho pela causaUo comniercio.

O orador recebeu calorosos aot>!aii.sos e a sessão foi levantada após .-si,-¦discurso ds que damos apenas pallidac -1 t*a.¦ A lista que recommcmla ,-i eleição achapa Ramalho Ortigão conta já quatro-centas e setenta e cinco assiguaturas,sendo cerlo que esse numero sc elcvariainda, por isso quc 11 referida lisla

"habeas-corpus" ao juiz federal pelo
fundamento dc não ser o seu crime de
peculato, porquanto não lesou a Fa-
zenda Nacional, ordem essa que lhe
foi concedida por esle fundamento.

'Em recurso o Supremo Tribunal, em
sessão de liontem confirmou a decisão
do "habeas-corpus".

A requerimento do ministro Munir,
Barreto, procurador geral da Republi-
ca, foi inserto 110 accordam que efíec-
livaniente existe n crime de apr_.1ri.1-
ção indébita c não o de peculato, razão
porque confirmam a ordem por não ser
competente a justiça federal.

A CltlSI.

tinúa dispôs eon- O dr
Mais

Carvalho
umn litllciu-in
Mello, juiz da 41

•*íS-©*-**«5"-«»_tI)-_.~
ji..'|. m,,;. ."n,;., «-«Mames quei vara cível decretou hontem a fallcnciaJiella queiram inscrever os seus nomes, da firma M. Gomes & Comp., estabe-

. lecida á ni.-i Gonçalves Dias ti. 6--,
eom alfaiataria, a requerimento «lo so-
cio coiiuiiaii liiario José Santos Braga,
em vista do fallecimento do sócio so-
lidado, Manoel Antônio Gomes.

O juiz nomeou syndico Alonso Dayrol
& Comp., marcando o prazo de vinte

/SS MISSAS DE HOJE
alma de:
na egreja
dos Mer-

horas, na

Kczam-sc as seguinteç, porlAttilio Boselli, ás 9 horas,
fie .Vossa Senhora da Lapa
cadores,

Clemente Meneres, ás
matriz da Candelária.

Joaquim Antônio de Souza, ás n
iras, na egreja de Nossa Senhora
Conceição, «lo Engenho Novo.

Lucilia Carvalho Peixoto, ás «1
toras, na matriz de S. José.

Mari.. de Hanncquini Carvalho, ás
toras, na egreja de Nossa Senhora
f-loria.

Querobína Maria 'Ribeiro, ás 10 I
ra.i. ua matriz da vüla do Stnnidouro

Amélia de Figueiredo Moila, á^
fcoras, na egreja de São Francisco
_f_n!a.

Jf.ão Jo.- Lopes, ás 10 horas,
egreja de l!oiu Jesus du Calvário.

Maria do Carmo Andrade, ás 9
í»s, na egreja do Sacramento.

Joaquim Josi- Fernandes, ás o

«lias para as declarações tle credito
jo ilia 31 de maio para a assembléa.

¦***r-*--<|^-*t»B_*- 

KM RVKXOS Ali.ES

Mnis (luas ÜMitntivns
111111.cl1is.t1i-' coiitin nu-
(lllliil'1

Biiíiioj Aires. 2 - (A.A.1 — A
tentativa anurcliis.a de que ia sen.Io vi-
clima 11 padaria do sr. Miguel H.ittlc,

| e de que demos noticia em nossos ,te-
j K-graminas de li..irem. rV..>is;ii...e- -dm
| mais dois t-st.ibelee:raen!o_ do mesiiio
gea.ro, bv-nJo id.ntieo u prooe-i-o em*

I provado.
Tambem nesses dois estabelecimentos

ri$ parece ko 11 f e_-Su_õ com ?rtící.v^nies
quc <lizbni comer maçãs, que pediam
pãsa serem postas a assar no forno.

., Ksscs recipientes continham pequenasfcor.ns. na cgn-ja d_ São Francisco deibomba3 que explodiram, sendo in^igui-
JPauIa i fieanles os prejuízos causados nela ex-

flurijberro DalLSegro. ás 10 »•_¦ ho-1 ptcsSo.
ws, r.a egreja de São Francisco de 1 . policia procura letivamente 03 au-
Paula. I tore* dessci aíten ados.

da

1 _¦

na

ho-

O CASO DA STANDARD OIL
O ciiefe de policia íaz uma

declaração formal
A debatida questão da Standard Oil,

vae tomando um aspecto mais curioso.
(« dr. Armando Viil.i, 3" delegado

auxiliar, fez o seu inquérito policial
cm absoluto segredo de justiça e, entre-
lauto, deu a máxima publicidade 110 seu
relaturio, cm que requereu a .prisão
preventiva dc cinco indiciados,

Como o juiz da _ia vara civel. jul-
gando-sc conípclcntc para -conhecer do
ingtitMÍto policiai o avocasse em officio
dirijiido ao delegado auxiliar e çiilen-
desse este «iue o juiz siiinmariantç de-
via s.r o dr. Auto Fortes, da i"'var;i
criminal, foi o processo enviadd ao
desctnbariiador Monicnegro, para diri-
mir .-, coutraversia.

Aquelle magistrado enviou por sua
vez o processo ao «Ir. Moraes Sarmen-
to (Procurador Rira! do Districto, que
hontem o endereçou directamente ao
dr. Murillo Fontainha, 1" promotor pu-
blico.

Sem ouiro filo senão o de constatar
a ii-.iiuvação. pois ale hoje Iodos os
inquéritos policiaes |êm sido rcinettidos
ao juiz competente, na fôrma ¦ <Ia dis-
posição legal, aqui deixamos a estranha
medida tomada, sendo certo quc o juiz
não poderá conhecer <lo pro.cesso poli-
ciai. sciu que seja elle revestido das
formalidade.! da praxe, com us seus
termos lavrados pelo escrivão, etc.

A despeito, comtudo, da demora da
solução á conveniência encontrada pela
autoridade instn.c.ora ua decretará da
piisáo prevetitivii dus indiciados, fui uni
delles, o sr, Outra da Silij-ira, preso e
mel iidu im sala «!_ agente), da •.'entrai
de Policia.

Ahi o procurou insistentemente o
seu advogado, sempre recobeudo iníur-
inações iio dr. Armando Vidul, então
de dia, de «iue não 'tivera conhecimento
dessa prisão.

S6 dc nwultuKad.. foi cila confirmada
pelo ,." declgado auxiliar, consentindo
es'.u que falasse Dutra com o seu pa-
lro.no.

Hontem, permanecendo preso o ac-
etisado, apezar da inexistência dc qual-
quer orilcm emanada dc juiz compe-
lente, o advogado procurou o dr, Au-
rc-liuo Leal, chefe de policia, afim dc
coinproiiiissar-sc so.lenneiiiente a com-
parecer todos os «lias á policia, á hora
que s. ex. dclerminassc, acompanhado
do seu constituinte, lavrando-se o re-
spectivo Icnno de presença, isso sem
prejuízo da -rigorosa fiscalização, por
parle dos agentes da segurança,

'O ilHistrc iconsüitúciotialista,' que
suecedeu ao Chico Labareda ..aquelle
delicado ear.no. declarou então ao. advo-

i gado que, a despeito du muito que lhe
I merecia este, não neceitava o compro-
I misso, accresccnUmdu, textualmente:

— " Lu sou muito franco. Tenho a
I convicção de quc pratico uma violou-
! cia, pois niio ha mandado do prisão.' Mas, nem só, não solto o quc c-siá preso,
[•como vão ser presos Iodos os que forem
encontrados... "

ü advogado, dcanlc da deliberação
,lo esclarecido jurista, orador official
do Instituto da Ordem dos Advogados,
poz-se ;'_<_ .suas ordena c ílesccti ^* e3-
cadarias do palácio cinzento du rua

i da Relação.

Pouco antes das sele lioras da noite
] uni facio profundamente escandaloso
I occoireii na rua Urugua.vaiia esquina

dn rua do Ouvidor, e que veiu con.ir-
i mar a deliberação do dr. Aurelino Lca«.

t*m indivíduo .portuguez, ao passar
i 11 advogado Theophilo «lo Carmo., coiii | norto
íleslíno a um rcslauraillc, .1 elle so di- j norte.
rigiu, cliamnndo-o 'Fernandes c coiui-
«laiiilo-o a ir á policia,

O convidado disse logo haver cn.ano,
pois não era quem o homenuinho pen-
sava, a quc este insistiu, procurando
fo.-çal-o á obcdicii.in.

Vários aniij;;.s do advogado inier-
vieram, affirmando o engano «¦ perguti-
tando au ouiro se era autoridade c se
trazia alguma orilcm de prisão.

¦Respondeu,, então, ser o agente Fio-
renííno e não ter mandado al&um, H-
sisnndo, porém, pelo gentil convite
feito.

Opp.!_.ram-s- os «amigos áo* preso, e
nem outro caracter revestia o tal con-
vite, assim cetuo grande massa dc po-
pulares que, em poucos niimitos, se re-
uniu em torno do impagável agente da
Segurança Publica.

A' vista- Ua disposição sysícmatica
dos que se oppiizeram á violência des-
medida a que se impunha o conhecido
advogado, o agente fingiu ir falar em
um t-Í-p!iQtie dc uma casa commercial,
relaxando a ...l prisão e desappareccn-
do em alguns iiiinutor,.

um vaso
gueza.

Lisboa, _ (A. A.) — "O Mundo"
nolicia que, de accordo com as resu--
luçõcs tomadas liontem na reunião c-dos
parlamentares democráticos, serão hoje
de manhã chamados por telegramma .tn-
dos os congressistas que se acham au-
sentes desta capital. . .

Lisboa, 2 — (Correio da Manhã) --
Noticias aqui recebidas e estampadas
pelos jornaes desla capital annuneiam
que o governo allemão decretou a ap-
prcheusáo dos bens e valores existen-
tes na Allemanha e .pertencentes aus
subditos portuguezes.

O decreto imperial manda tambem
que sejam requisitados os bens c va-
lores dos filhos de Portugal natural»,
zailu.-; ulleniães, cujas naturalizaçúas tu-
ram égualincntc anmilladas,

Lisboa, 2 — (Correia da Manhã) —
O sr. Antônio José de Almeida, pre-
sidente do Conselho c ministro das
Colônias, esteve hoje no palácio de
Belém em demorada conferência com o
dr. Burnarilino Machado, presidente
da Republica, isuorando-se aimla o as-
sumpto que na mesma fo ilraiadu.

^ Lisboa, 2 — (Correio da .Manhã) —
Foram niuilo bem recebidas nesia ca-
pita!, em todas as rodas, as resoliiçVies
tomadas pelos democratas na reunião
que hontem cffectuaram, da qual se oc-
cupam larsameiite os jornaes vespefli-
no;.

Lisboa, 2 (Correio da Manhã) --
O "Diário do Governo", em seu nu-
mero de huje, publica o decreto, dn
Executivo, regulando a matricula dos.
candidatos á Fscola de Pucrra e eon-
sentindo que sejam admittittos iio mez
do junho próximo 400 candidatos, os
qjiaes serão distribuídas pela engenha-
ria, artillieria, cavallaria .infanteria e
administração mililar.

Lisboa, .: — (Correio da Manhã) --
Continua eom tuila u regularidade t)
serviço de pesca de minas submarinas
no estuário do Tejo o circuinvisinhan-
nas do porlo desta capiial ,não sendo
mais encontrada nenhuma dessas ma-
t-hias. .,..» -

CAMPANHA NA*
RÚSSIA

O.S C0M_.AT1.S .. SliliS-'J'K 1)0 LACIO OU NA-
KOCZ ,*

Veirotjrado, 2 — (A. II.) — (Oífi-
ciai) — A sueste do lagu Xarocz, 03
allemães tentar.1111 um *_taqiie, mas fo-
iam repcllidos.

¦A nossa artillieria, a sueste deiOly-
I.a, repclliu '.ros ataques suecessívos
contra a aldeia de Kliromiahovo.

Os cossacos derrotaram os turcos* ni»
região de Diabckir e repeilirani-nos cm
direcção ;. oeste,

Um destacamento turco tambem foi
desbaratado c rechassado na direcção
dc Hagd, deixando eni nosso poder
grande quantidade de armas e caixões
de munições.

A carnificina continua
PARIS, 2. (A. H.) '— Durante a noite

pastada os fran te. es atacaram as po-ições
allemãs asudeste do forte de Douaumont
conquistaritlo-lhes quinhentos metros dc
trincheiras da primitiva linha e fazendo

'uma. centena de prisioneiros.

PARIS, _. (A. H. ) - Foram extraordi-
naramente sangrentas as quatro tentativas
dc assalta que os allemães realizaram ultl*
mnment-S numa amplitude .considerável e
em formações densas, contra as vertentes
ao norte de Mort-Honunc e contra as nos-
sas posições em Cumiéres.

Os francezes tinham .alcançado ahi bri*
Jhantes suecessos nos últimos dias; os ai-
-Cinàcá pretendiam readquirir a antiga ú-
tuação e para o conseguir empregaram os
maiores esforços quc, como os anteriores,
terminaram por completos fracassos.

As perdas soffridas pelos atacantes de-
vamse a mais dc metade dos efíectivos, an

| passo que a., francezas são relativamente
pequenas.

E' . digno de nota que o inimigo já nWo
dirige, graças aos í.ucccssos obtidos reccn-
temente pelas nossas tropas, os seus at.*
quês contra ss principaes linhas dc deE-ísa,
mas apenas contra as linhas avançadas.

PARIS, _. (A. H.) — Durante o meü
íir.do, os nossos aviadores estiveram cm
grande actividailc, particularmente na re-
gião dc Verdun. Os resultados obtidos são
muilo apreciáveis c o numero de comba*
tes travados, nos quaes os nossos aviões
alcançaram incontestável vantagem, 6 bas-
tante elevado. Numerosos apparelhos ini-
migos foram destruídos, ao passo que ape-
w... seis aviões francezes foram abatidos
sobrt as linhas inimigas.

PAP.tS, 2. (A. H.) (Official"..  Na
Eelgica, a nossa artillieria desmantelou as
trincheiras allemãs cm frente de Stcens-
tracte e Boeainghc.

Na Argonne, na região de Filie Morte,
houve luta de minas. O ocupamos a orla
meridional da escavação produzida pela
explosão de um fornilho c concentramos os
tiossos fogo3 sobre as organizações inimi-
gas em Courtc Chausséc c no boscit.e de
Çheppy.

Na região dc Verdun, as no:.s._5 pc-si-
ÇÕes da margem esquerda do Mosa foram
vivissimamente bombardeadas. Na «mar-
gem direita houve grande activ.ihd:. d:
artillieria, concentrada especialmente no3
sectores da colina dc Poivre e Douauniont.

;i Hçií üi ~
Dublin entra na vida

normal
Londres, 2 — (A. H.) - (Oífi-

ciai) — Tendo capitulado todos os
rebeldes de Dublin, acha-se com-

pletámcntc assegurada a tranquilli-
d:-da na cidade.

O numero de indivíduos presos
na capital irlandsza elevava-se já
hontem a cerca de mil. Os rcbel-
des de Enniscorthy já se renderam
vambem.

Espera-se que todas as armas
existentes em Cork serão entregues
ainda hoje ás autoridadis locaes.

Reina completa calma cm todo o
Ulster.

Ainda a morte de von
der Goltz

Londres. 2 — (A. A.) — Os jornaes
daqui continuam a se oecupar da'mor-
ledo general iilleenão von der -o!l.«,
occorriila n-a Armênia turca, n.uaiijo
este official dirigia o exercito turro «iue
deiva op|iòr-se aos avanços das iropas
do (*râo «liiíiiic Nicolío.

Hontem os jornaes trouxeram tele-
gra-nthiiis de lineares'., «laudo novas in-
formações johi-i o íi.n cí«_iuei!.- ge-
neral.

Esses despachos cIímciii que uma pes-
soa de alta respou.ahilidudc e acima
de qualquer suspeita assegurou aos jor-
naes da capiial ritmaica í|tte o gene-
ral von dor Goltz fui assassinado por
u-iii official turco, •pertencente a mn
regimento «iue -estava na Anatolia, o
qual, -na noite de 4 do mez passado,
disparou tres tiros dc revólver contra
o general von «ler Goltz. inatanJo-o
qiKisi instantaneamente.

lista noticia affinna ,-i mesma per-
sòn-ageni, tem s:do cuidadosamente
guardada pelos turcos c pelos allemães,
razão por -qttc só agora está sendo di-
vulg.ida, na Turquia, isso devido á ili"
(liscreeão -dc alguns officiaes turcos,
que. por 

'suspeitos, foram mandados re-
gressar da Arnienin turca para Con-
siaiunoplii.

I.onJrcs, 2
dc Petrograil,
rum obrigado
onde os rus
sas forcas

— (A. A.) -- Noficiam
quc os austríacos sc vi-

s a recuar cm Mylnoiv.
is lhes oppuzcraiii ntimcro-
..- infanteria.

Â GUERRA ANECDOTiGA
EPtbODIOS FRANCE.ES

Paris, ru,. I.afayetlc, não longe da" estr.-
<;ão do Norte, donde acaba de dcscmbarMr,
dc.ee pciios.Miicntc de um Iramway üm qic-
qticuo caçador íerido, manco e fraco como
unia creança que cn.nia os primeiros pas*
so_. -

Inunediatamcuíc rodet;tn*ti'o, ajudamrii*o
.1 caminhar; mis cai-tcg,iram.llie as iiiulcliis;
outros, o.s embrulhos da bagagem.

O «pequeno soldado deve partir etn con*
vak-ccnça para o Poi tou, onde moram, os
velhos paes que o esperam onciosos. Para
iti'.'. tem de tomar o trem na rua Austerlilz.

Jlas a estação é distante. O ferido teria
da limiar outro (raimvcy. línlão, cs^on
tM-caincnte, 05 transeunlts furinam circulo;
cm menos de dnis segundos coasegueai -re-
unir alguns francos c chamam um fjítcrc.
Ali ins'.aliam o caçadorzínho, quc agrãdçcoj
tirando o kepi, e... a caminho !... ;

Na AustcrÜt-, o irem 50 parte dahi a ai.
Ruma:> hor,.!-. O velho cocheiro deixa
transparecer um bom sorriso, e como o
-Culadn conta o dinheiro para pagal-o:

— Oli ! pequeno, diz u ccíccllentc homem,
com ar de et;usura, pensas por acaso ,.quc
\f*u receber os tcps cobres ?... Ouve: eu
L'nha dois fillios como lu, Um delles foi

1.1 Al..ieín; a outro .ainda está no
Xáu sei quc será feito dclle, ucm

quando voltará !...
O pobre velho enxugou uma Irigtim.i:
—- Ora bolas ! eu voltei de 1S70. liem.

Agora, vamos jihnncar. li' uni papá 1'^
t_ convida. ÍC heberemos á saude do fjtíic
quc mc resta. ' .;i

l.ondrc
zes quc
11 liaria.

'. a -- (A.,A.) -
estão no Egypto

Os ingle-
OCCUP-fU-ll

' Londres. -• — (A. A.) —
mas do H_>*plo dizem ijüc
acha-se siliado cm D.ilthla.

Tel

Noticias locaes*
R.piritos perversos insinuaram liou.

tem pelas coltúnntis. do Correio, a pu-
blicação de unia noticia sobre a preten-
ilida fundação, nesta capiial. de nma

raramente tem acontecido ou como tnl-|**g4l monarcllica oortilgiiçza, quc teria
;e verificasse. Tão so-: como palrono d. Miguel 11 e como

primeiro «lia dt j elementos principaes homens públicos
trabalho do novo presidente é cõnsjd.- |-.'portiiguczc3 do passado regime»», todos
rado dç folgai ponto facultativo nas „omcs respeitáveis -que uos merecem.
fepartiçSís, escolas fechadas; aspecto h^,,, como a |0(lo.5 os filhos de Pou.:-
da cidade ver.ladeirameiite festivo...... .gnl, a melhor consideração. Accrescen-
Não. Vestivo em absoluto, não. O tem-1 (avu_s,. ainda na allmliJa nota que
po foi uma liorrivcl nota dissonante,
na harnionia quc por "ihi vai em ludo.

vez so agora
leune devia ser, que

O dia amanheceu a carranquear, com
alternativas <ie iiiiitiu.-ão brusca e* forte, -ji,--Republica d'nlém mar.

cs de a lioras da ,tvíaa js.0i entretanto, niiüe facto, .pouco anl_
nianliã eslava o céo complejamenltí tol-i .,,„_ jjdllcriã*,
dado c dentro de alguns -minutos abri»»- *¦ ¦

s suas catnraias para despeja." uma |
chuva fina, mas iinpertihelirt; dessas
chuvas tão nossas conhecidas, que pr--1,
niinciuni o inverno ciniuenteincnte su-
lisla. Sentcni-se arrepios a cada inslaii-
te. 'E porque assim está a natureza,
triste pela ausência do sol, - iinpo-
nente soleniíklade externa, .preparnila
para' a posse do s»iccessor do sr., Uo-
driguès Alves, não deixou de ser pre-
jitdieadii. K o dia vae ser todo do chu-
va. Não lia, no horizonte, esperança
de sol.

Um illustre político, a quem fizemos
notar a ingratidão do tempo,, sorriu
tristenienie e nos replicou, de dentro
do auloniov.l que o conduzia ao Con-
grcsso: . .,"lv' verdade, uma ingratidão que
não merecia nenhum dos dois, nem o
conselheiro, nem o -Altino. .-A culpa e
do legislador constituinte.'.-."

Abrimos a boca, em signal de es-
pauto. O nosso bom deputado compre-
liciideu o gesto, apressaiulp-se c-m es-
eiareci-r o caso:

"".Sim, o legislador constituinte es-
colheu má época para a succèssão go-
vcriinnicntnl. 1'intre abril e ui-
chuvas são infalliveis, nestas
serra."

.1. ainda a rir, s. ex. partiu, para o
largo João Mendes... L-iece-nos que
os leiion-s cariocas sabem quc o Con-
gresso ainda funcciona no antigo casa-
rão da ..raça João Mendes, onde, pie-

iinetlle, só lia a mais, além do que

nova associação contava já corii tabulo-
sas sominas subscriptas por tres tia-
mais imporlair.es firmas coniincrciac»im 

mar.
passa de

ptvIo cérebroconcebida
vasjp dalgtim desoecupado, quc souti
iii-mar lima perfídia politica que -

apri-ssníno:
ração

anhuiiar com esta decla-

Conslou do seguinte o expediente,
homem, da grande Co.mmissão l'or:ii-
{.'iieza pró-1'atria:"Grêmio .Republicano Portuguez. —

 Rio de Janeiro, 25 de abril de lyili.
Exílio, sr. — Tenho a honra de ac

cusar o recebimento do telegramma, de
30 do corrente, cm o qual v. ex.. em
nome da Grande Comniissãu Porttlgue-
za pró-Patria, c dando execução á pro-
posta do exmo. sr. commendador Jo;r
Antônio da Silva, digníssimo e operoso
secretario da i* suíi-cominissão, tem a
gentileza dc felicitar o sr. presidente do
Grêmio Republicano. Portuguez pela sua
elevação ao respectivo cargo, em cui-i
exercício interino elle se achava h.i
algum tempo. O sr. presidente do Gre-
mio, muito grato ás generosas expies-
sói-s da tirando Commissão, pede liceu-
ça para aecentuar que os serviços que
porventura po.ssa ter prestado, c 03 qu'
deseja prestar ainda, neste momento.

le histórico para a nossa:ue as tragicamente
illuiiis da bem amada Pátria, nada valem perante:

a responsabilidade que pesa sobre a
consciência de todo o português digno. ¦
honrado e niuiiamente patriota.

O momento é de agir. por qualquer •

meio que cada um tenha ao seu alcance,
em fator da Pátria ameaçada, e o si-

natario, pondo os olhos na acção e

A. palavra ofíieic-l
AGUERIÜCONTADA
POR ELLES MESMOS

Paris, 2 — (A. II.) — O senador
Giorges Clcmcncenu escrci e 110 seu
jornal, L'tIoinme Eiicliaini, a proposi-
to dos paizes neutro*:"üabaiiio-nos co.n lodo o direito de
ter feito tudo o <|tic era coiupal.vcl
com o respeilo devido a nós próprios,
para nos .'ibli-riiiiios ás eoiiseuueiicias
da brutal inliiiiiii;ão de uni povo e dc
um governo dc bárbaros. Escolhemos
o partido que devíamos tomar c, da
mesma fôrma por que pagamos eom
sangue c com ruínas o nobre assomo
de dignidade que nos enaltece aos pro-
prios olhos c perante os neutros, as-
sim _ pagaremos ainda o preço uue o
destino exigir."

O sr. Clémenceau refere-se em sc-
gtiida á violação da neutralidade da
Bélgica c accrescenta que, tendo o pre-
sidente Wilson .preferido tini triste si-
lencio, foi necessário ir até aos Iropi-
cos para se ver erguer entre os brasi-
leitos um protesto contra aquelle crime.

Ru-ilir, _• — (A. II.) — (1 presidente
do conselho, sr. Salaudra, partiu hon-
tem, á no;te, para o theatro da guerra.

Os restantes membros iio j.abínvie.
sub-secrelarios de ilísiado, autoridades
i- outras -pessoas foram á estação sau-
dai* o chefe do govorno iio momctilo
da -partida.

Roma, 2 — (A, A.) — Na noile de
-''/ os austriiicos dirigii-am forte bom-
bardeio ás -posições f-Cein-eonquistadas
nelos italianos 110 Col di Lana, nu que
foram respondidos pela artillieria des-
tes, sendo tambem repellido uni violento'ataque contra as •mesmas, que não lo-
(trou os effeilos desejados, tendo sido
infligidas por essa oceasião enormes
perdas ao inimigo.

Nos Alpes Doloinitas houve 11:1 noi-
lc passada vivo fogo de artillieria de
ambos o.- lados, sem que, porem, fun-
ccioiiasse a infanteria.

Londres. 2 — OA. A.) — Está pu-
blieado que os alliados ciuregara-.ii ao
"overno belga uma declaração, garan-
lindo a integridade do Congo belga.

Paris, 2 — (A, A.) — O conl-ra-al-"iiii-aiilc Dttvignaux foi nomeado sub-
chcifc do eslado-uvaior general da Ala-
rinlia franceza.

Paris, ?. -- (A. A.) — Um grandeincêndio destruiu em Cherburgo a me-
lade da fabrica de canhões, succursal
da conhecida casa Cretisot.

Apezar das pesquizas realizadas, ain-
da são ignoradas as causas do fogo.

já .xisiia lia longos annos, a licrnia do 00„d,,.cia _e todos c^d
saudoso chefe nionarcliislii, João^ Alen-
des, patrício do sr. Urbano dos Sanlos,
algumas arvores novas e um pequeno
centro ajardinado.

A despeito da chuva, a po.se do novo
i presidente, embora sem a collaboração
¦ luminosa do sot, revestiu-se dc utn bti-

lliaiilisiiio excepcional. Não nos lem-
I bramos de outra que o fosse por tal
: 11101I0. Náo deixou de concorrei- para
I isso, a nosso ver. além de outras cir-

cunistaiicias, o faclo de ser o sr. Alti-
nu Arantes qiie-111 inaugura as novas re-
gras prolocollares. li' ainda s. «x.
quc abre a éra dos presidentes moços,

| isto é, da nova geração politica de São
i 1'aiilo. Note-se mais quc, desde o pri-

mciio presidem, .paulista, é o sr. Al-
tino quem reuniu maior numero dc
suffragios: 11H.J54 votos, segundo foi
apurado, o que lambem se explica pelo
considerável augmento do eleitorado,

(l suecessor 'do sr. Rodrigues Alves
é o mais moço dos presidentes, até ago-
ra, dando-se mesmo uma circiiinstancia
especial: é mais moço do que os seus
secretários, excqituaudo-se o sr. Oscar
Rodrigues Alves... Náo podemos ga-
raniii- que o sr. Eloy Chaves não seja
uni bocadinlio mais velho do que o sr.
Al li 110.

Quem conhece de peito os laços »•
affcctivos, de reciproca e inteira ami
zaile pessoal, que unem os sr
gues Alves e Altino Arantes
quaesquer csclareciiucitii.s sobre .
enla.ãn do govirno quc hoje se
cum sincera s.viupalhia publica.
culariii. me. o sr, Altino Arantes tem
pelo sr. Rodrigues Alves uma venera-
ção filial; politicamente, é discípulo
da sua escola administrativa, de aitsle-
ridade, de habilos conservadores, de
firme direetriz.

e cada um dos
membros da Grande Commissão, c ncllns
se inspirando, como senipre tem feito,
sente bem que muito precisará fazer
ainda para dar satisfação á sua con-
sciencia «• com ella se pôr em paz,
Agradecendo, cm nome do sr. presiden
te do Grêmio, as carinhosas expressf.i--
da Grande Commissão e de v. ex.
aproveito, a oceasião para reiterar a «
ex. os protestos da minha maior estima
e mui subida consideração. Saude 1
fraternidade. Ao exmo. sr. Humberto
Taborda, dd. secretario geral da Grau-
de Conimissão Portugueza pró-Pai riu
Capital —- (a) Luís A. Aeciaioli, 1" si
eretario.""Secretaria, cm 27 de abril de loili.
fixina, sra. — Tenho a subida ho.ura de
aceusar o recebimento da genlilissima
carta que v. ex. teve s amabilidade de
escrever-me com motivo 11a remes:.-
dos bilhetes para a conferência quc v.
ex. vae fazer a favor da -Cruz Verme',
lha Portugueza, no salão do Jornal d,,
Commercio, cm a noite de 4 de maio
vindo.uro. O exmo. sr. visconde^ dc Mo-
raes. presidente desla commissão. a
quem v. ex. já anteriormente se havia
dirigido para fazer a coininunicação «K-
lão brilhante c syiupalhica idéa, auto-
riza-nie a dizer a v. cx. «pie ia commis-
são sob a sua presidência recebe com

Kodri-I manifesto reconhecimento o valiosn
dispensa concurso que v. cx. vem trazer, com

:i ori-l innegavei prestigio do seu^ pcregrin 1
inicia, talento, á nossa causa patriótica, Con:
Parti-[o testeiuiinho do meu maior respeilo e

tia profunda admiração que consagro 11
v. ex. -- (a) Humberto Taborda. secre-
tario geral. A' cxma, sra. d. Jiili.i I.«*•
pes dò Almeida. .Rua Joaquim Murli-
nho 1S5."

\ em a propósito narrar dnas inter-
es-aiiles aneedotas que se íclacionain
cum a \ida publica ,do novo presidente.
Acabava o sr. Altino de ser . clc-iic,
deputado federal, ou já ia n bom Ire-
chu do exereieio do seu mam-aío, iiuau-

1.1

th ca-

AI.1.1.MAXHA — Berlim, 2.
quartel-general allemão eoniiiiuni
data de i° dc maio:"A situação ^rral de todos o*-
tros da guerra é inalterada.

Na região da altura de Mort-llonui c
houve ainda liontem viokntos combatei.

Uma flotilha acrea alleinã boinbar-
deou copiosamente os abrigos c c; dc-
positos do inimigo a oeslc de Verdun.

Num combate àerco nas proximidades
de Xoyou abatemos um biplano íian-
cez."

1 ISOmfKSCBKí/^SSÊÊmtÊtBCWmtmXMBÍmM

A conhecida cscfipiora d. Julia
pes de Almeida, realinará amanliã, ús
8 i|_; horas da noile, 110 salão nobre
do Jornal do Commercio, tuna confe-

| rencia sobre o llienia ."Portugal":.
I Essa co.nfercncia, cujo prodiictp n¦•

,, , . , . verterá em favor da Cru. Vermelha
do, vindo' a Sao I anlo. foi a palácio." p0,.tUKUe„a, será assistida pelos repr. -
visitar o sr. libinça, entno prcsiden-J ..„,„,;,,.._ ^inlnmniiòos da .Republica

icert-inieii'..-

Portugueza,
| senlantes diplomáticos

amiga no nosso pai:-:,
alleiulendo-se ao fim humanitário dç
lal festa, o salão do Jornal apresentar..
o mesmo aspecto dos dias das grandes
.¦issimb-.i.. que nello se lêtn realizado
tiltimameiiic.

| A GUERRA NAVAL|

Dois navios naufraga-
ram no Mediterrâneo

te. listava em palácio o sr. Carlos Uo-
lelhn, secretario da Agricultura. O sr. i
Tibiriçá apresentou o eiiiâo deputado
federal ao sec.ptario: j

O dr. Aliino Arantes, deputado
federal.

O sr, Botelho, com a sua condemna-
vcl distracção :

Qual o'listado quc- v. -.-x. repre-
senta i

A outra ancctdota, cujaauUicnticidadcl
nos foi garantida por um político da
intimidade do [partido republicano,
muito honrosa -para o suecessor do sr. jRodrigues Alves e demonstra a mui no-
r.liiima ambição politica. O sr. Altino
teria dito a um chefe, numa 'hora dei j... .m] g0Si0 jr miu pessoa assistir
aborrecimento, como não são poucas as _ l|m„ SC!iS50 ,i0 nosso impagável Con-
que cosluiiiaiu advir ao homem P»* j jtlho Municipal. Os patuscos dos edi.
blico,: eslão atravessando uma phase esplendi

"Uu, afinal de con;.;;, vim para| ,."- ;|„ |,nl„ humor e quando se apanha
São Paulo com a promessa

OS QUE SE IHVJEKOPBM

?0 GIBGO SPINELLI NO LARGO
OA MAE DO BISPíj

(A. II. 1 — O v
o caça-minas Mc.

Londres. -•
armado Aegttsa
lium foram ao fundo 110 Medc-iurraiieo
cm conseqüência de lerem hatiilo cm
minas submarinas, Os cominandantes e
officiaes foram salvos. J'*aliaiu treze
marinheiros.

DE/áa, não lia muito, um campbnío do
norle da Kran.a. quc ainda não perc-Uein
[«¦'Io.; os Fcsredos da (ji-erra:

— Meu Deus ! níío coinprcliendo • rtída
destn guerra... Os bávaros _oniaram*nic as
p.cçFis; os saxonius levaram-mo as iier..s:.o-i
prussianos carregaram-me com as batnínst<
/gora, dizem-nie que aht vem os íí«.-/i«.-
ainda chegam estes, a que é que me
...rão ?...~À 

GUERRA NO AR '

KSC01.A NUi:.MAÍ<

l) i-iisii «Ias iiiiiti-ii-iiliis
; Rctinem-sc boje. ãs .» horas da larde,
;'i rua da Alfândega n. 73, 2'J andar,
os candidatos que pagaram a taxa de
matricula :i admissão ao 2" anno desta
escola, afim de tratarem de assumptòs

.iueres_e.

Foi dcc!irar_ sem efíeiio a baixa
o cabo Ce esquadra da Brigada l'o-
ciai Ma:i í_ faixa.

UM " I.A!!>" DOS Al.l.l.A-
IK1S SOBBB CAMPOS
UO INIMIGO

Pni-Í... 2 — ÍA. A.) — O boinbar-
deío aéreo realizado [>elos aviadores-al-
lemães nos acampamento, a cvste de
Verdun nãu deu resultado, devido á
perseguição que a defesa aérea desse
ponto fez aos apparelhos inimigos, que
foram obrigados a fugir.

Paris. 2 — (A. A.) — -Desmcnte-se
officialmcnte a noticia, de fonte alie-
mã, de terem dois aviadores francezes
atravessado as fronteiras com a Suissa,
voando sobre território helvetico.

Esse desmentido foi aqui recfcbjdo
hoje do conluiando superior da gnaíni-
ção de Bflíort.

IDA POLUA
A situação uo Espirito «Santo
\ iCT-ltM. _¦. (Dà correspondente.) — O

Diário da Manhã, cjrjjão govern.Eta, em
violento artigo dc ataque aos sr... Wcaces-
láo Braz c Aulolpho Dutra, diz (jue aquelle
cuida mais das finanças do lispirito Santo
¦do que das d;i União. _ quc o segundo é
um leviano, fazendo, então, re fer une ias á
entrevista por elle concedida.

O governo está distribuindo contingentes
dc fo<*ça pulos listados, afim de evitar a
passagem e o transito do eleitorado oppo-
slcionistas para r.s eleições de [.niaitl.ã,

Kssa distribuição de força consta do acto
efficial, publicado hoje, no Diário da Ma-
«/!..

Seguiram liojc .-o praças dc policia para
Csciiociro do Itapc.nirim, conimandadas pelo
e;-pitào Kamíro Martins, Com ellas, monta
a cerca de joo praças o aetual contingente
policial ali.

Hontem, foram alistados para íi «polícia
.0 jagunços iccemchegados, montando já

a perto de Soo o cffsctiyo do corpo poli*
cíal. Or. agentes governiatas continuam a
uJtercer grande pre. sâu sobi e o eleitorado,
para as eleições dc «manhã.

.! Tarde, publica uma perfaria do governo,
mandando dar i :ooo$ ao desembargador Car-
Io? Gonçalves, quc ahi estevo, por serviço-
prestados 110 ltio de Janeiro. Sei. por-
que não guardam aqui segredo, que es elic-
les governiotas estão •di.-ioslos, ciso se ve.
j;:m perdidos, ;i fazer uma verdadeira ca*
cada aos chefes òpposiclonistas. trucidan
do-os. em obediência a ordens proccicntcs
dalii.

Os governistas c áulicos do ínontcirismo
asseguram o receio de que a mensagem do
lir. Wonccaláo Uras ao Congresso, a ser
lida «.manhã, trate tin caso «lo lispirlto
Simto, duciinicntiiiHlo de maneira irrefraga-
vel os actos desvaira-los da administração
Jeronyino Slontciro, pois subem q:ic o pre-
sidente da Republica p.srou copiau de todos
os documentos. Um alto procere do mar-
condtsmo disse qtie, quando ahi esteve, ou*
viu dizer em ro.lns políticas que o ilr. Wen-
cisláo Hraz ia dirigir um m.iniiesto á na-
ção, pondo em pratos limpos as r.]_.'cs da
sua altitude no caso do Espírito Santo, c
que se tal acontecesse, «cria isso a liquida-
ção da causa.

O andar superior da cisa comnicrclal do
italiano Tiraconi está transformado em dc-
r.rslt.) dc armas dos jagunços governistas.

Sodré
ambi

comparecido
tias, inclusive

Moniz
quc d«

ü Arlindo I.conc. O embar-
s foi muilo concorrido, tendo
;r_nd- numero de ressoas gra-

o governador do listado, seu
ntc de orilens, senadores, deputado;),

A crise pernambucana
l.i.cn-i:, 2. (A. A.) — Apezar do que lia-

via ficado hontem resolvido, na reunião do
dúcclorio do 1'arlido Republicano Dantista,
houve hoje nova reunião, u. casa de resi-
dencia do general Dantas líarreto, na qual
tomaram parte os membros da bancada fe-
deral, ficando assentado que o gconral Dan-
ir «desistirá das pretençõea que nutria cm

torno do nome d.» .«-r. Heitor .Unir,, acecitan-
do Íj: lotttm a indicação do sr. Oonvêa de
Ilarrns.
— . ¦¦ . .4--_ll >*¦>*__;>--> -»"¦ " " ' —-

j vara ií: juiz dn capital
I me enterram, cada vez
| tica,.. "

• 1 lí agora, para fechar, relatemos 11111
! ptitorcsco ifpisodío, ainda relacionado

com a pessoa do novo pr Ylo-tiK-.
j Ila 1111 Academia de Diiciio 11:11 es-

/ 1 li-.lautc i|uc, pltysicamcntf, ú 11111 per-
| feiio ullcr roo do sr. Altino Arant.s.

Completa semelliança do traços. Alto
c magro como s. cx, Como a. ex. usa
óculos. Àppelluiaram-no, os collegas, cie |/..';•. Altino. ll.i.ie. .pela maiili.T, t|iiando|
o Dr. Altino apparcceu 110 n-llio c
sempre barulhcino convctilo de è"ão
t-rnncisco, recebeu grande iiuiuifesia-
ção. Alnaçaraiu ii", crfuicrain-lltc vi-
vas, fest-j.frain-lh- a posse, e um ba-
charelando grilou, a apertar o alier cijo
do prcsiilente:

— Altino, tlá-ine uma promotoria «u
unia delegacia cm cidade de moços bo-
nilos c ricos... — C.

| esluo através
vim para j. t|e |,om |mmor c quatiito
de unia i ,,.,.„.„i,„ na. bancadas collociulas 110 ri

c os senhores
tiais, 11a poli-

I trcpailos
da pintam incsino a sai

«'J**___í-^i----_QC>-««<wtK»

Os srs. Moniz Sodré e Arlindo
Leoue

Bahia, 2. {Do correspondente) —- Pcruí-
ram liontem pura essa capital, a bordo -dü pa*
q.etc K.-> de Janeiro, 03 deputados bahiano.-

O filho de mme. Zizina

Apparece outra mãe
para o menor

liste caso Jo menor Aladyr .Mario,
filho de innic. Ziítna e agora lão dispu-
tado, eslá dando margem :i unia série
de complicações que ainda mais o cm-
baraçam,

O menor é ou não é filho da famosa
pithoniza? Ninguém o sabe, ou antes,
sabi 111 as mães que o disputam usura.

Ainda liontem recebemos a seguinte
carta:"Exmos, srs. redaclores do Correio
da Manhã. Saudações. — Era do meu
propósito manter-me em absoluto silen-
cio até o final da grande comedia quc
se vem roprescnlando junto a meu íi-
llto Aladyr Mario.

No entanto, já cansada dc lama pa-
lifaiia í- que vos faço esta, pura rui-
sar dc um facto quc vos assombrará
poi- certo.

A verda.leira mãe do menor Aladyr
não c nem mine. -izina, nem Maria
Rosa c ucm Senliorinlia da Silva, e
sim a signatária «Icstu, que proval-o-á
opportuna mente, -de maneira tão íneon-
(undivcl que a todos deixará desmas-
carados.

Pedindo.-vos a publicaçãt. destas li-
nbas sou de ve. eex. crea. obr. — Ma-
Ha da Conceição Silva, S. Gonçalo de
Nictheroj-, — "5' 

91G."
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Instrucgão Municipal
O director geral fez liontem as se-

guintes designações de adjuntas: Guio-
mar Ramos de Azevedo, para a 9* vs-
cola uiixta do S" districto: Celeste Car-
doso. para a .»* niixta do S°; Isaura
Alves da Rocha Sampaio, para a 9"
mixla do S": Ondina 1'ircs Villas Boas.
para :i 1* mixta do 8": Jorotliéa Alves
•le Siqueira, para a i* feminina do ;•;• Nair Colem, pira a 8" mixu do 8".

Os 
exigentes, dc fino patadar, só podem

comer bem c por pre.(;o módico no
RESTAURA..T CASCATA...

i ¦¦¦-¦-_•;• «C?-*t_g->-<**-5Sfc-T^-*-- •¦ ¦--

Um roubo na lagação ingieza
O -major Uatiil-ira dc Mello, inspe-

opor do Corpo «le Segurança Publica,
recebeu 'honlem, do delegado de l-tro-
-polis, dr. Henrique Odorico Antunes,
o seguiu ie officio:".Delegacia da .f' zona policial. 2 «le
maio de 1016. X. 75. Estado do Rio
dc Janeiro. — Illino, sr. major Gus-
Ia... M. Üandeira dc Mello. d. inspe-
clor do Coipo de Investigação c Ses-.t-
rança Publica :1o Üistricio Federal, —
Apresentados. pelos agentes ns. II c"t), recebi hoje os aceusados José Cha-
ves- Rubem -Alves dos .Santos e Idatina
Maria da Conceição, envolvidos no
roubo feiio na legaçã. britannica e
mais tuna vez aproveito o ensejo para
patentear o.s meus agradecimentos pela
presteza c inconiparavel actividade com
qnc v. s, aüiii paru a descoberta dos
ladrões facilitando dest'artc a justiça
fluminense no descinpenlio de sua alia
o elevada missão. Saudações. — O de-
letrado di ..' zon-i policial, (assignado),
Henrique Odorico Antunes."

Do ministro in_ilez recebeu o mesmo
maior " seguinte officio:".l" de abril dc 1916. — Exmo. sr.
major Bandeira de Mello, ,1, d. inspe-
clor do Coroo de Segurança, Rio de
laneiro. — Tenho que agradecer a v.
s. os esforços empregados para cífe-
ciliar a prisão dos dois gal unos Rubem
Alves c José Cliaves. c mais a ainasia
desle, c não pos.;.. deixar de felicitar a
v. s, pela habilidade desenvolvida pelosseus subalternos ein conseguirem lançar
mão nestes criminosos em uma cidade
tão vasa como é a do Rio de Janeiro.Subsercvo-mc com alta estima i- consi-
drrii.ão. de v. s. amigo attento e nd:ni-
rador. (assignado) Arthur Leel."

Achava-se a r-arta chanccllada com osseguintes dizeres: "British LegationPetropolis . e com as armas do Reinode nua majestade britannica."
-*^*-gZ-_J^*?3>«<>^ra_--.

8.M SANTIAGO DO CIIII,K

mico em nm thentro
Sant lago, 2 — (A. A.) — Um gran«le incêndio que sc declarou ni«lio, entre as ruas Hucrifano

tinas, causou grande alanili
publico que enchia o theatro
que tomado de -pânico abandonou
sala. O Ímpeto com que as pessoas satiravam em direcção ás punas «Ia sa«Ia, causou grande confusa,,
sendo numerosos os indY .
mcnle ferido, c .0111 contusõe...

cinto
cura...

A eniraua para essas fuiicçucs e gra-
lis, começando a folia sempre depois
di- 1 hora da tarde, .taramente a pia
lé:i. isio é as galerias eslão desertas',
assignanilo apenas as recitas dr_.ue!la
casa de diversões os funecionarios do
próprio Conselho, qui são os homens
que mais Se riem nesta leira.

A sessão de 'hontem, enião, teve nu-
meros iiitci'is_ar..issimiis.

No expedicnle, o sr. Leite Ribeiro
declina, a propósito dc um discurso di,
sr. Cclulio dos Santos, que não se lia-
via manifestado nem pró nem contra a
nomeação do sr. Azevedo Sodré para a
1'refcilnra, inesnro porque julga toda 1
qualquer manifestação nesse sentido e.s
tcniporauea. Sendo o logar de nomea-
ção do presidente da .Republica, escapa
ao legislam o municipal « seu exame.

Aproveita eslar na tribuna liara en-
viar á mesa um requerimento de infor
inações ao prefeito suhrc o emprego da
verba evellttiaes.

Desenvolvo nesse setntido varias con-
siderações, quc são combalidas pelo Sr.
Tavares, que vem depois i tribuna,

O orador acha que o requerimento
deve ser rejeitado porque a mensagem
sobre o credito depende ainda do pro-
nunciauienio da commissão de orçamen-
to. Antes, portanto, de qualquer pal_i-
via deísii commissão, o que se preten-
de é inopporluno. Vo.a contra.

O sr. Leite fala novamente, dizcniln
«pie o Conselho não abdica somente da
ãu.i autoridade, mas leva a sua tolcrau-
cia até ao não cumprimento do seu de-
ver. Estamos, diz, numa situação de
completa mina, o prefeito não respon-
de aos pedidos de informações ao !"-
gislativo, ao qual é obrigado a ;.restar
comas dos seus actos. Esse novo pedi-
do não será satisfeito: cumpramos, po-
rém, o nosso dever, dando a rc.ponsa.i-
lidade a quem ella cabe. Vacilla-sc em
pedir contas ao prefeito que vae sair,
mas antccipani-so felicitações ao que vae
cnlrar...

O requerimento é rejeitado.
O sr. Cctulio dos Santos respond; ao

sr. Leíte, dizendo que o seu discurso na
sessão de ante-hontem representa o pen-
suiuci.io da maioria do Conselho, que
não se manifestou conlra a escolha do sr.
Sodré. Fcl-0 no exercício de um direi-
lo e não accciia as censuras do seu col-
lega. Trocam-so apartes, dizendo o sr.
Leite que ali ninguém mais do qu_ elio
tem imunidade coni o sr. Sodré, que é
seu medico. Tem capacidade c é Uo-
u.-sto,

Eala depois o sr. Alberieo dc Mo-
raes, que responde ao sr. I..i.«, apoian-
do as palavras do sr. "Getulio, 

qu... di_,
pôde, como intendente, dar uni Rri.o d.
alarme contra a prpjcctada nomeação
ou applaudil-a, sem quebra do respeito
devido ao sr, presidente da Republica.

Os srs. Osório dc Almeida .- I.ci;<
Ribeiro, este eom a responsabilidade da
seu tvome e anuclle eom a do seu es*
tylo, já trataram do caso. Apartes, pu-
uKo-; fechados, caras apopleticas...

O sr. Osório diz que o sr. Alberieo
não pôde discutir o assumpto, que não
tátú em debate. O orador diz que pôde.
O sr. O.orio diz que não. Termina,
com isso. a hora do expediente, cuja
prorogação o sr. Mendes Tavares re-
quer. O sr. Osório, visivelmente con-
irnriado, retira-se do Conselho, O sr.
Alberieo continua o seu discurso, -cm-

1111 pre- Pre aparteado pelo sr. Leite. O sr.
e Agns- 1 Tavares fala lambem, contrariando o
entre o j discurso o sr. Leite Ribeiro.

Roval. cj A orilcm dn dia foi approvada, me-
nos quanto a estação da Limpe?., .'ti-
l.l-i-a em Copacabana. A sua votação foi
;.li.idn.

¦ atropelo,] 15 foram todos tomar café com boli-
iduos i.ve- j nhos de milh-i. á cu_:_ da verba malr-

I rial do Conselho,

*m
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Vm noro romance portognez

Regresso á felicidade
por Sousa Costa

mmmmWÊÊB-msBat_a______mm~mn ¦_«—a

jiMiLYESEO
Um novo livro do dr. 5ouza_ Costa

constitiic realmente lun acontecimento
üiterario. Porque não se trata do livro
dum escriptor vulgar, como muito bem
•sabem os leitores do Correio da Manha
anas, de um pintor que vê, dum psy-
chologo que sente, que faz latejar de
vida as suas paginas, que enche de luz,
dc cór, dc movimento o rjimo da sua
prosa.

Eu li creio que na folha de um li-
vro, que o illustre escriptor portugueu,
dr. Antônio Granjo, referindo-se a
Souza Costa, disse que é o novo de
quem Portugal tem a esperar uma obra
fecunda duradoura, E cada livro que
da sua .penna brilhante, clara e simples
vae saindo, com raiva dos impotentes,
e desespero de frandulagcm que trans-
forma a profissão das letras numa ga-
nidla de interesses inconfessáveis; é
uma demonstração daquella verdade.

O ultimo, Regresso á Felicidade,
que li dum trago a rir de prazer e a
•vhorar d.' riso, não honra apenas quem
o escreveu. Honra uma geração litera-
ria c honra unia literatura.

Os s:us descriptivos são maravi-
iliosos.

Sc alguém me julga nn peccado de
c-Ãaggero, íacilmeiltu poderá absolver-
nic. Basta ler o livro, e mergulhar os
olhos no deslumbramento de cór e de
evocação da descripção da serra de
Cintra, ua verdade do intenso quadro
do combate dos gaios, e cm lautos ou-
tros quadros estranhos, como o da ilha
da Madeira, cm que se encontra uma
ÊObriedade lclenica c utn vigor ineom-
paravel, ou o da Ilha da Felicidade, a
ilha imaginaria, que o autor fez de
uma belleza paradisíaca pnra lá collo-
car a vida feliz dos seus protogonistas.
il.ça de Queiroz assignaria muitas des-
íR8 paginas encantadoras, li é .pre-
ciso ser-se cego, ou niúo ou idiota pura
passar por ellas, e não ti saudar coiu
cnthiisiusino.

.Mas este livro, a critica fina c hu-
jr.orisiica da teoria dos frugivaros, que
fazem depender a felicidade luimina
do regresso á natureza, não se limita
to papel de eharge de mestre. Simão,
o homem exagero, que é primeiro atlieu,
<;r,c í depois catholico fanático, cm se-
gtiida novamente atlieu e ainda depois
o apóstolo do fiugivorisuio; «Simão, an-
dando nu, comenda peras, maçãs e ra-
fcanetes, rezando a ladainha dos frutos,
comendo a posta de carne que corre-
sponde ao. fruto prohibido, praticando
o incesto com a irmã e. fugindo por
ultimo paru a ilha da Felicidade, não
i o mero prodücto duttiu imaginação
extraordinária, lv' o homem syntheze.
E' a figura symbolo encarnando cm
si as caraclcristicas do. meio. E' o com-
meutario, como diz Souza Costa no seu
prefacio, á sina proliigueza de tudo ou
nada. ]¦',' o d. Qttixote duma nova ca-
vallaria, refleeliudo o messianismo da
raça, batcíldo-sc, cm vez de ser pela
-Diilcinêa, pela saude da humanidade.

ii ao mesmo tempo, que encerra um
fuiumciitario tão flagrante ao lypo
(úinmiim da raça, é a reproducção ao
inverso da theoriti do Paraiso, segundo
o Velho Testam: nto. O homem que
pastou do Paraiso para o mundo, co-
.nendo a maçã, passa do inundo para
o Paraiso, onde goza a máxima ventura
animal, contendo a posta de roast beef
rjue ,i irniíl lho serve, insinuante e su-
jettiva, tio restaurant l.eão d'Ouro.

Ler esle livro admirável, que no fu-
n;:o será considerado um dos melhore*}
lhros da literatura portugueza, consola
t retemper-a,

O eminente prosador deu-nos neste
Irabiiibo a consolação de nos fazer rir,
fazendo-nos pensar, maravilhar e com-
nio-. cr.

M. XOCiU-BIBA.

SO' NA CASA POKTUGUESE JOI.
Kua «•VSKtiDblés, 40 — é que se cn-

contra nianteiga fresca mineira supe-
iior; kilo 3S500.

TOU UMA QUESTÃO AMIGA

Duas foi.nijns
Joaquim Ferreira da Silva, proprie-

tario de uma olaria em Vigário Geral,
1* Arliuilo dc Souza, pedreiro, eram
desde ha muito tempo inimigos irrecoti-
eiliaveis,

Um encontro, num botequim fez-lhes
reavivar a questão antiga e tiveram
uma forte troca de palavras, de que re-
faltou Arliuilo vibrai- duas foiçadas uo
teu eontendor.

Praticada a aggressíio, Arlindo fugiu.
A victima apresentou queixa a poli-

cia do 2.)° distiiclo.
mmm q» < tr»

FOIMICIDA PASCUOAL — O
nutinr amigo da lavoura; cncoutra.se
rm todas as casas de primeira ordem,
deita capital c _.; 'odos os Estados.

Empresa

José Loureiro

Companhia dopera lyrica italiana
Kotoli e Billoro

SABBADO, ESTRÉA6 de maio,
*' A opera cie Vercli

Ja t V «A
PREÇOS: Frisas, 40jj(000 - Camarotes, 30*000- Pollronas e

varandas, 8^000 - Cadeiras, 5Í00O - Galerias, 2*000 réis

BILHETES A' VENDA na Casa ARTHUR NAPOLEÃO

I mr*m\ hr-l lu B VC I -Ü Bl^W\ ffita ifl SKsftk £2 ÊH __\ __\ ___

Companhia do Polytheama do Lisboa

Estréa ?¦££&: Estréa
A PEÇA EM 4 ACTOS

M li
(CALDO ENTORNADO) -
AR PPT

Os prineipaes papeis por PhjmyraTorres, Ignacio
Peixoto e Etelvina Serra.

SOB A& AG CAS

Desabou, na madrugada de
hontem, violento

temporal sobre o Rio

Preços—Friza-oamaroles, oOtfOÕO ; cadeira dc r e va-
randa, 5#000 ; cadeiras dc 2*, 3/fOOO / galerias numeradas,
2$000; geral, 1$000.

BILHETES A' TENDA no "JORNAL DO BRASIL"

O GOVERNO DE S. PAULO

A mensagem do sr. Rodrigues Alves
ao novo presidente

3 cie IVEaio
1500-1816

(Descoberta do Brasil,

Na madrugada de hontem, desabou,
inesperadamente, um forte vendava!
sobre a nossa cidade. Ksse pheiiòineno
meteorológico íoi seguido de copiosos
agtiaceiros, que perduraram através dc
quasi todo o dia de hontem. Em con-
seqüência delles, como sempre lem sue-
ctilido nas vezes anteriores, parte da
cidade ficou francamente encharcada
da agua pluvial, difficultando sensível-
incute o transito, tanto dos pedestres
conto dos vehiculos. Assim, por cerca
dc duas horas suecessivas, a l.ight teve
que modificar, nuns pontos, c- horário
dos seus bondes e, cm determinados
trechos urbanos, suspender a vchicula-
ção.

A rua do Mattoso, praça da Ban-
deira, ruas Mariz e Barros, Igtiatemy,
S. Christovão, Pereira de Almeida, S5o
Valentim, Barão de Ubá e boulevard de
São Christovão ficaram completamente
inundados, tendo, cm algumas dessas
vias publicas, a agua alcançado a altura
de cerca de um metro. .-\s ruas do
Kio Comprido, noladamciite M.ilvino
Reis, Santa Alexandrina, Itap|gipe e
Estrella, ficaram, com as chuvas, trans-
formadas em verdadeiros lamaçacs. No
centro, soffrcram com a abundância
excessiva das águas pluviacs, entre ou-
trás ruas, as de Senador Dantas, Ca-
rioça, Lavradio e Invalidou. Na Saude,
muito soffrcram us ruas da Saude,
Gamboa, Senador Pompeu, José Ricar-
do c liarão de S. Felix, lendo todas
cilas, entretanto, tido fácil escoamento
para as agitas,

Nos subúrbios, foi mais accciituada
a icrie de inconveniências oceasionadas
pelo phenometlo meteorológico, princi-
palnicntc devido ao péssimo systema dc
calçamento^ na generalidade das vias
publicas. Km Cascadura foi interrom-
pida a veliiculação de bondes e no
Mcyer e na estação de Sampaio as ruas
ficaram completamente enlameadas.

Também foram consideravelmente da-
itmosos o vendaval c sub conscqueii-
cias, para o bairro de Botafogo. • Querno Cattete, Marqucz de Abrantes, Sc-

nador Vergueiro, praia dc Botafogo,
Leme, Copacabana, Ipanema, assini
como na maior parte das vias publicas
pitrallclas e transversaes aquellas, não

Faz annos hoje o Brasil, que com-
pletu 41ti annos de existência. Duraii-
te tres séculos e setenta e sele annos
viveu colônia e ha novehia e quatro
paperias que se cniancipol. Para festejar
o centenário da sua independência ain-
da lhe faltam seis annos; Mas » data
gloriosa que todos nós solennisainoe
uo dia dc hoje é a da chegada de Pe-
dro Alvares Cabral, o velho navegador
del-rel D. Manoel I á bahia de Porto
Seguro. E como ato então nenhum

foi de pequena monta a inconveniência j outro illustre navegante houvesse pisacausada pelas águas da chuva, já en- ......_
lameando as ruas, já formando poços
de variável extensão nas dcpreçées
abundantes do asphalto.

Apezar da violência relativamente
considerável com que sc pronunciou, de
começo, a ventania, na madrugada de
hontem, e não obstante o formidável
volume de agua continuamente caida,
durante horas suecessivas do dia, não
se registrou desastre de importância
digna de nota, para a vulgarização jor-iialistica,

No mar, que se conservou permaneu-temente agitado, erguendo, no interior
da bahia, vagalhões de alturas monta-
nhosas, também nada suecedeu de cou-i
stdcravcl monta, além do desgarro de
algumas embarcações miúdas, sobretudo
catraias, logo soecorridas, com ef fi-
cacia.

As barcas da Cantareira encontraram
certa dificuldade para realizar a atra-
cação, já no ponlão desta capital, jáno dc Nicthèroy. O movimento dessas
barcas, quanto ao numero dc passngci-ros, íoi, por outro lado, cm comparação
com os.dias communs, insignificante.

Em S. Christovão, quando mais vio-lenta era a chuva, a turma de soldados
do Corpo de Bombeiros do bairro
prestou serviços de soccorro á gente do
povo.

Nessa rua, próximo ao viatluclo daCentral, guiava «Manfredo Silva, preto,de 43 annos de edade, residente nomorro do _ Salgueiro, a sua carroça,
quando foi victima de um accidetite.
Devido ao estado escorregadio da via
publica, «Manfredo perdeu o equilíbrio,rolando ao chão. Ficou com o braçoe a clavicula esquerda íracturados. Rc-clamada, compareceu ao local a Assis-tencia, que prestou ao ferido os pri-meiros soecorros, recolhendo-o em se-
guida a Sauta Casa, onde ficou inter-nado»

RESULTADO DO DJ-SCASO.

Um criminoso de mor-
te em liberdade

ÇS DBSBSPERADOS

Matou-se, bebendo lysol
l.s.cndido no branco lençol de areia

ila praia de Copacabana, ali junto ao
octaito em plena fui ia, lionteni pela
madrugada, um policial dc ronda* en-
cou i cu um hpjnem cuido, agitado, pa-
recendo estar sob a acção da cmbiia-
guez.

Pacientemente, lutando com a maior
difficiildade, o anlencdor da ordem,
passo a passo, levou o infeliz até á
presença do commissario Odon, que es-
fava dc serviço no 30* districto poli-
ciai.

Verificou então a autoridade que o
homem não estai a entontecido pelo ai-
cool, mas, sob a acção terrível de gran-
dt- dose dc lysol que ingerira.

Pedido soccorro ao Posto Central de
Assistência, compareceu o facultativo
de pernoite, sendo o
do para á praça da Republica

Infelizmente foram improticuos os
cuidados prestados carinhosamente,.por-
que veiu elle a fallecer etn poucos mi-
n.itos.

Nenhuma declaração foi encontrada
em seu poder,

Appaienlava ter 23 annos de edade,
era de cór parda, estava calcado e vcs-
tia roupa preta já 'bastante usada.

Em relação á nossa noticia de ante-
hontem, sob o titulo acima, temos a
acerescentar que o dr, Olegario Ber-
nardes, delegado do 15o districto poli-
ciai, iniciou inquérito para apurar a
responsabilidade criminal dc Antônio
Lagcrão como causador da morte dc
.".Monto Rodrigues da Silva,

Reeapitulemos o caso,
No dia 13 de ibril ultimo, na nia

Mariz e Carros, Antônio Lngerão, co-
nliecido como desordeiro, depois dc
breve discussão, fazendo uso de um pc-
daço de ferro, produziu uni ferimento
na cabeça de .\nlonio Rodrigues da
Silva.

Preso cm
atitoado no 15". districto policial, em-
quanto a sua victima era recolhida a
nma das enfermarias da Santa Casa de
Misericórdia.

Recebido o boletim do Posto Central
de Assistência, verificou o escrivão po-
Íicial que o nome ncile contido havia
sido trocado, pois, cm vez de Antônio
Rodrigues da Silva, aceusava elle Ar-
thur Rodrigues dti Silva,

No dia seguinte o serventuário da
policia dirigiu-se á Santa Casa, afim
de tomar por termo as declarações do
oífendido, e, com grande surpresa, ve*
tificou não haver 110 pio cstabeleeimcn

SOB UMA CHUVA DE PEDRAS...

Maneira original de apa-
nhar um ladrão

.No Meyer, um ladrão resolveu fazeruma visita no predio 11, 45 da rua Al-varo, onde .devia haver boa presa.
«ili entrou e propa-

tio que lhe pareceu
Com facilidad

rou uma trotixu
mel Iior.

Quando sc preparava para sair, umvizinho que ouvira o rumor deu o gri-to dc alarme, que foi bem sticcedido,
porque logo diversos populares acorre-ram ..-10 local donde partira o primeirogrito, uão dando tempo a que o ladrão
ItlgtSiC.

Foi estabelecido o :v:- •"-.-- *, in-dividuo, com o movimento íiuuacioso,
: loi-çou a passagem e, aproveitando a

flagrante o criminoso foi | flfZ1™, 
<;0.n,f"£^. Procurou correr o3 ¦¦ ... ! ni ais que poue.

Os populares, porém, sairatu-llic logodepois ao encalço.
O ladrão corria a bom correr. Era

quasi iinpossivel apa-nhal-o. üs popula-res então lançaram mão de uni meiooriginal, a ver se conseguiam fazerestacai- o fugitivo. Começaram a ali-rar-lhe pedras.'Foi uma chuva infernal d
de todos os tamanhos,

Alcançado pelos calháos c ferido, o
gatuno não teve outro remédio senão¦¦parar e põr-se ao abrigo da
lha .

lEncoslou-se

lo as novas .terras, Pedro Alvares Ca-
bral fincou no solo descoberto a bati-
deira de Portugal, dando-lhe o nome
de Vera Cruz.

— A propósito do calendário e a re-
forma gregoriana escreve-nos de fca-
rahy o sr. Jorge «\lves :"Não obstante ter sido o Brasil des-
coberto a 22 de abril, esse aconteci-
mento é coiiimeinorado liodicinamenie
a 3 de inaip, dia da abertura do Con-
gresso, pelas, razões que abaixo passa-
mos a expor.

As emendas dos calendários .antigos,
feitas pela correcção Juliana, davam ao
anno tropjco 365 dias e i|«| ou 6 horas
exactas, quando, na realidade, a du-
ração mathematica do anno é de 365
dias, 5 horas, 48 minutos e 51 segun-
dos, havendo, como facilmente sc de-
prcliende, um erro de 11 minutos que
aitginciitam em cada anno, accrcscimo
este que, accumiilado, produziu uni dia
em 129 annos, dois em .158, Ires em
31S7 e assim por deante, alé que, em
15S:.', eses onze minutos haviam produ-
zido dez dias de mais
(Para obviar este inconveniente, o papa

(Iregorio XIII, auxiliado pelo astrono-
mo I.uiz Lilio, ordenou, que sc suppri-
inisscin dez dias ao mez de outubro de
15S-', passando-se do dia 4 para o dia
13-

No anno seguinte, naturalmente, o
sol passou, a 21 de março, na interse-
cção du ecliplica com o equador, isto
é, 110 cqitiiloxió da .primavera. Prevê-
nindo futuro crio, que forçosamente
adviria eom o accunnilo suecessivo dos
onde minutos, ordenou Giegorio XIII
que se fizessem Ires equações solares,
supprimindo-se tres dias, nos tres pri-
meiros annos centésimos dc cada cy
cio de quatrocentos annos, começando
de 1700. Portanto, 1700, 1S00 e 1900
;ião foram bisextos, por serem annos
seculares, terminados em dois zeros ,e
só 2.000 será bisexlo.

Todos os povos acceilarain a reforma
gregoriana, excepção feita dos Gregos
c Russos, que continuaram a seguir o
calendário Juliano, contando agora mais
13 dias do que nós, ou seja, 10 dias

" ._!

e mais 3 dos
1S00 c 1900,
russos foram

que omittiiuos cm isSj
annos centésimos, 1700,
que,I para os gregos 1
bisextos.

Por isso quo, o actual Papa Benc-
dicto XV, em vista do dia -'5 dc dezem-
bro, dia de Natal, ser dia dc paz o
quieiude, cm que todos se retincm na
ir.ansuctude dos lares para a conunemo-
ração do nascimento do Menino-Dcus,
solicitou dos povos, presentemente em
guerra cruenta, guerra barbara e sem
par na historia da humanidade, 11:11 1110-
mento de trégua, de paz, em honra de
Deus, em nome da Religião Chrlstã,
sendo attendido por ledos os bclligcran-
tes, especialmente Allenianlia, França e
Inglaterra, oppondo-se unicamente a
Rússia, que allcgoit não poder aeceitar
uma trégua dc 48 hora*', entre 24 e -'5,
proposta pelo Papa, visto o Natal da
Rússia orthodoxa não coincidir com 11
data respeitada pelos adeptos do cyclo
novo, christãos, caiholicos e proles-
taiites.

Augusto Comtc, grande mathcmalíco
e celebre fundador do Positivismo, pro-
poz um novo calendário, seguido pelos
positivistas, exclusivamente.

Pelo calendário de Coilltc, o anno
eslá dividido em 13 mezes eguaes, con-
lendo 28 dias, ou 4 semanas cada uni,
havendo um dia complementar, o ultimo
do anno, conflagrado ;'i commcnioráção
dos mortos. A esse dia complementar
junta-se mais uni, nos annos bisextos,
que Augusto Comle consagrou ás 11111-
lhcres santas.

Cadirmez foi consagrado pelo grande
u.athemalico a ttm notável vulto da bis-
toria da civilização: Moysés, Homero,
Arisioieies, Archiniedcs, Cezar, São
Paulo, Carlos Magno, Daiile, Giitcnberg,
Sliakespeare, Descartes, Frederico e
üichat.

Conta-se a era positivista a começar
de i° de janeiro cie 1789,

A data do descobrimento do Brasil é
coinmcinorada a 3 de maio em razão da
mudança dn calendário, não obstante ter
sido o grande feito operado a 22 de
abril."

— O Grêmio Literário José Bouifa-
cio, instituição creada do corpo de alu-
ninos das Escolas Nocturnas Gratuitas,
do Centro Chico 7 de Setembro, so-
iciiniza a data de hoje com uma sessão
civiea, que se realizará na sede da es-
cola matriz, á rua Barão do Rio Branco
n. 14, ás 8 horas da noile. Será ora-
dor official o alumno Josué Serpa, por
parto, do Grêmio. Em seguida falará
o alumno Luiz Gonzaga Júnior,

F eliz é o
| ndividuo que ,
D ispõe de um bom estômago.
A sua saude não se altera,
L imitando-se a tomar cerveja
G arautida pura:
A FIDALGA

pedras

metia-

lectrico, em

Assistência, I
— Arthur I
sido inier- |
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VICTIMAS DE DESASTOKS

nu Smitii
Casii

D.

Duas mortes
Cnsn

lionteni entrada na Santa
Casa de Misericórdia, depois de have-
tem sido soecotridos pela Assistência,
O menor operário João dc Oliveira, rc
sidcn:c á rna Teixeira Pinto ti. 36
foi alcançado por um trem ficando fi
.'ido no pé direito, e IternaiJino «Mci- \iclles de llanos, solteiro, portuguez e!
morador á Estrada Nova da Pavutia
11. i;o, cm 1- recebeu tuna chifrada dei
uni bui, fitando contundido 110 lado di-

enlouquecido leva- | to nenhum indivíduo dc nome Artliur | attVtud^^efe.isfv'!''11 P°SlC
Um guarda civil, dentre os persegui-dores, destacou-se, forçado nela farda

que etivcrgava a tomar ftttitudes deautoridade.
escrivão i • *'"aze.Iluü, esforço, arraslou-se alé .nro-

! xtiu.o do ladrão, porque alguém o pre-vcnui de que este .estava armado denavalha.
O ladrão não resistiu, e o guarda

çreoualtiia nova, «garrando o c levan-do-.)_ a delegacia do 19" districto.
La o .preso, que estava muito ina-cliuçado, deu o nome de Joaquim Ma-noel da Silva.
Joaquim recebeu curativos

; tencia e .foi depois .metlido no xa-drA trouxa foi encontrada a um
itar.o Bcriiardes teve noticia de que Ail. |"a 

"sa assaltada.
RodrigUCS da Silva havia falia-I "* • '

comer um polvo fresco
CABAÇA GRANDE.

Rodrigues da Silva
Pedidas informações á

foi obtida a confirmação:
Rodrigues da Silva, havia
nado.

Voltando á Santa Casa, o
conseguiu então encontrar o tão pro-
curado homem, com o seu verdadeiro
nome: — Antônio.

Mandado submclter a corpo de dc-
licto, que foi feito peios drs. Rego Bar-
ros e Rodrigues Caó, determinou essa
peça do processo que o ferimento do
cffendído era leve, r.izão por que o
aggrcssor recebeu a nota de culpa, de
accordo com o art. 303 do Código
Penal.

Mais .\§ horas passadas e o dr. Olc-

llie mental,

Drs. Moura Brasil e
Gabriel de Andrade

On.'1-ISTAS
l.AKGO DA CARIOCA

«cKfr-ccc-o-e».
CO.VSUOU1.XC1AS 1)1", UMA

i.!<; .<ào ii..ri:.;.\.v.Yri.
O cstiuli) iln victima nu

Snntii (.'usii
E' sabido o crime que se d*.'ii ante hon-

tini á tarde ito l.ucautado, c de que saiu
icrida cutn tiuatro tiros, por seu próprio
milhado, l.eonor Alves Pinho.

cri 111 in uso, como noticiámos, íoi
nutoado cm flagrante e medido no xa-
•luz. A victima, que deu entrada na
S;i:ua C:i».i coin alguns ferimentos gra-
vts. continua ali em tratamento, não
hi ndo de inspirar át;iio^ cuidados o seu
'¦-tado, ao que nos informaram na.pi lie
csu.ljv.eeimento.

-um ? a» » *b
V CASO DA "SA1HNA"

l''lli lll'ülllll> O 
"lllllll'HS-

i-iiiims'' no coiT.ctoi'
Mi-ui-S

X.ttriámos. lia d:a-, qne o corretor
A*.,.-.-;i Mtmiz impetrara ama ordem
de liahccs-corpiis preventivo allegaudo
que a auloridadc policial encarregada
«ie 'apurar a responsabilidade no caso
da sabina falsi -•-'-' o constrangia ora
o pondo e:n incotn.-nuiiicabilidadc, ora
o deixando ir, sem n:iihum interesse,
•para a justiça.' *k. Pires e Albuquerque pediu as
in¦••--.irias. infomiaçõcs. negando por>!i--;-'.i -lio de honlem o pedido, visto,
voando a jurisprtiilci)cia do Supremo'*fril«;aa!t sç nuo puder considerar \\o-
Icne-.a .1 intimação para prestar deila-
íús-.-cs na poiici». , *—*' —-*--

tomo Kodrigucs da Silva havia falle-
cido.

Acommcltiilo de grave perturbação
. cm eslado de raiva, o infeliz

obrigara os enfermeiros a atal-o sobre
leito, e, não insistindo, viera a fai-

leeer em algumas horas.
Enviado o cadáver para o Xecroleriò,

os médicos legislas verificaram queapresentava elln fraclura do cranco, o
que, aliás, causou a maior admiração
aos profissional-:, por isso que, se o
ferimento primitivo apresentasse tal ca-
racteristico, o doente não poderia viver,
como viveu, durante tão largo lapso de
limpo.

Teria sido elle victima da pancadavibrada por Antônio I.agerão ou, no
1)H lT.M Is™ 1:icce3E0 de loucura, justamente

j quando ia obter a alta, aggravara a fe-: r.da batendo a cabeça na parede ou nas
guardas do leilo?

E' isso que 0 delegado do 15" dis-Itiicto policial pretende esclarecer paraque justiça Seja feita.

8 SOU.

o»
CBXTKAIi UO HüAsil.

O.s L'iia'1'iuiudos e vnsi'
. . lluillirs

A administração da Cential reconi-lliendou aos agentes que tcincttam á Intendência os caixões, engradados, vasilliaille, etc., que tenham servido para 1acontlicionamcnto de uiateriaes forneciuos as estações.¦Ks--,
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0 NOVO GOVERNO DE S. PAULO

A posse do secretario do
Interior

S. Paulo, 2 — (A. A.) — Effe-
ctuou-se hoje, ás 13 horas, o acto so-
Icnnc da posse do dr. Oscar Rodrigues
Alves, 110 cargo de secretario do In-
lerior. A essa hora s. ex. deu entra-
da no seu gabinete que se achava or-
'¦lamentado com muito gosto, vendo-se
sobre a secretaria algumas jarras com

! lindíssimas flores naturaes.
¦ O novo secretario veiu acompanhado

do ex-tituiai' interino da pasta, dr.
I Eloy Chaves, que depois dc fazer a en-
1 trcgti da pasta, despedindo-se dos seus
1 antios auxiliarcs disse que muito havia
1 a esperar do dislineto moço a quem foi

na Assis- | confiada a secretaria do Interior; 111-
lolligcntc, culto, portador de 11111 nome

canto ( nlorioso, o dr. Oscar Rodrigues Alves
j havia, forçosamente de demonstrar na

 : gestão daquella pasta, qualidades de
! administrador honesto, chefe exemplai;
j 110 seu amor ao trabalho pelos seus

predicados dc caracter.
Respondendo, disse o dr. Oscar Ko-

diigucs Alves que tudo faria para cor-
respondei', a confiança do illustre pau-
lista chamado a presidir os destinos do
listado, esperava merecer dos seus dis-
lindos auxiliarcs a mesma dedicação 1:
apoio prestados aos seus dinos auteces-
sores. . .

1E111 seguida ioi feita ao dr, Rodri-
gces Alves a apresentação do pessoal
da secretaria e dos chefes dos serviços
affcctos aquelle importante deparla-

A LA CAPITALE
_ Kslú fazendo grande liuuida<,'üg u^ a:

fines para homens,
¦RCA UO OUVIDOR 161

<a9-a-^r>-s~a
CASA B01TEUX — Casa

de tapeçarias. Uruguayana u.
¦ il >«iii nu

NOTICIAS I.K AJjAGOAS

especial

Maceió, 2 — (A. A.) — O Imparcial
ataca .1 " Oreat 'Western Railway" pc-
Ias irregularidades verificadas nossetis
serviços, que estão causando prejuízos
ao comnicrcio e ao, publico em geral,

Maceió, 2 (A. A.) — O Thesóuro
do listado iniciou os pagamentos ao
funccionalismo, relativos ao me.-, de
abril findo.

Maceió, 2 — (A, A.) — Um compa-
nhia do vice-yovernado.r dn listado, rc-
gressou do município da União, o dr.
Fernandes Lima.

¦ » — » 1 
Na actualidade, pensão ;i 6oS, só na CA-

BAÇA GRANDE; av. Mcm de Sá, u — 13.
 — « ¦_» * *¦

Sr, presidente:
Congraiulando-inc com o Eslado de

São Paulo pela posse de vosso governo,
apraz-me affirmar, de accordo com o

sentimento geral da população, que é

de grandes esperanças o periodo admi-
nistrativo, que hoje sc inaugura. Tenho
tido a honra de vossa collaboração na

quasi totalidade do quadriciinio que ora
finda, estaria dispensado dc vos dar
informações do eslado dos negócios pu-
blicos, sc não devesse prestar essa, ho-
mcnügcm ao listado, que me tem hon-
rado com a sua con fiança em todas as

phases da minha vida publica. Será,
aliás, uma brevíssima mensagem dc sau-
d..çúts e despedida.

* * .....
Desde que se accentliartuii as diifi-

cuidados oriundas da guerra curopéa,
comprcli.nilcraiu todos os responsáveis

pela administração publica que era pre-
ciso instituir um regimen de severa
economia e executal-o com verdade.
Não era licito recear que, adoptando
essa condueta, pudesse ficar entorpecido
o desenvolvimento do listado, quando os
grandes serviços públicos estão organi-
zados c as suas forças prodttctoras têm
revelado unia anciã de expansão c unia
resistência que provocam satisfação c
orgulho.

Ila, nesta parte da Republica, no
actual momento, e a despeito des en.
traves que affeclam as condições do
trabalho 110 mundo inteiro, tuna aetivi-
dade que nos faz honra; c, m.mtido
aquelle programma sem hesitações, não
haverá solução dc continuidade no pro-
grts_.li do Estado, serão vencidas Codas
as difficuldades e, ainda uma vez, íi-
cará assignalado quanto a ordem, o tra-
balho e a economia fazem bons os go-
vemos e proveitosas as adiu ini st rações,

Os elementos são favoráveis para
uma excellente cspcclativu, Não ha
obras novas iniciadas; as que. sem in-
conveniente, podiam ser adiadas, ou
sustadas em seu andamento, o foram
resolutamente,

A safra dc café, que não foi pequena
e estava sob a ameaça de não poder
ser exportada, tem sido regularmente
vendida e por preços reinuiieradóres.

Ai previsões da receita vão, pois, se
utilizando, de conformidade com os vo-
tos do legislador, li, para prevenir pos-
siveis decréscimos na arrecadação, lo-
rani prudentemente creados novos rc-
cursos, que o contribuinte, cm obedien-
cia aos intuitos do poder legislativo, tem
reconhecido serem necessários para o
custeio dos serviços do listado.

Ue minha pane, temendo que ticon-
teciuicntos imprevistos venham crear
para a administração novas exigências,
c sabendo que e sempre fraca a arre-
cadação do primeiro semestre dos exer-
eieios, recoinmendci o maior cuidado na
ordenação da despesa para que não haja
deficiência nas verbas e possa o actual
governo desempenhar com desassombro
as suas múltiplas funeções.

A situação do café, sr. presidente,
continua a ser a nossa maior preoecupa-
cão. A riqueza do listado e a da Repu-
blica repousam, primordialmente, 110 va-
lor desse grande prodücto da lavoura,
li' mister, pois, ir acompanhando o
desenvolvimento da producção cm todas
as suas phases c só nus tvanquillizar-
mos quando virmos o nosso café bem
colloeado nos centros de consumo. A
safra actual fui, como disse, quasi toda
exportada, não sc realizando, por filiei-
dade nossa, os temores nascidos da sup-
pressão dc vários mercados, assim como
das difficuldades de transportes e ou-
tros embaraços provenientes da guerra
([uo continua a assolar os paizes da
Eu ropa.

Concorreram para esse resultado,
além das causas gerais que sempre
exercem influencias nas vendas e pie-
ços das tiK-rca.IoriaS, o efícito moral da
lei ue _ .'"ns á producção nacional,
votada pelo Congresso Peikral eiv, sua
ultima sessão, a regularização dos trans-
portes nas estradas de Urro para o fim
dc ser evitada a accuniulação de café
110 porto de Santos, e o esforço e vi-
gilancia incessantes dos poderes publi-
eus, da União c do Eslado', paia a nor-
mnlidadc dos 'transportes marítimos e
das transaeçòrs nas grandes praça, do
inundo.

Tem sc exportado até as de abril
deste anno 10.11a.141 saccas, repre-
sentando o valor official de
394*3/3:499$ooo, existindo no porto dc
Santos 1.J50.ÜÜ0 saccas c 110 interior
aproximadamente Soo. 000.

A safra do corrente anno é. na Opi-
nião dos competentes, inferior ti do an-
no findo, mas representa uni valor bas-
tante considerável para que os po'di rcs
do listado não cessem de se interessar
por sua collocação com o máximo es-
forço. A guerra lem perturbado iodos
Oá mercados, ainda mesmo os de paizes
n.iuros, e a questão dos transportes

remessa será feita immediata-mente, visto que a sua demora acarre-ta prejuízos _¦ dão logar a novas des-
pesas para acquisição de engradados,caixões, etc.-*"•**. "!*¦ -gni » tm

Movimento na Armada
Foram transferidos: o capilüo-tenen-

te Joaquim dc Castro Nunes Leal, do
São Paulo pa.-a o Tymbira, c o 2° te-
nente- Manoel Roberto de Castilho, doDeodoro para o Carlos Comes.

Teve ordem dc embarcar no paládioCaravcllas, á disposição da l-.seola Na-
vai, o fiel de í" ciasse Manoel Corrêa
lorres.

-Desembarcou desse navio, por ter
. rescindido o respeclivo contrato, o fiel

contratado de a" classe Fernando da1 í^iiva l'in.*o Júnior. •

do Ministério da Jus-j achava-s
dove

| mento da administração publica.
Terminada a cerimonia, s. ex. :c-

guiu para a Secretaria da Agricultura,
_..•:... j.. a-sinir á posse do dr. Cauatuti

! Motta.
Voltando a seu gabinete, as 2 hjraa

da tarde, o dr. Oscar Rodrigues Ai.rs
assignou diversas oonmiiiuicações de

! sua posse e a nomeação do sr. Mario
I Guimarães para official de seu gabinete.

Foi extraordinário o numero dc eum-
j primentos pessoaes, em tclegr.v.iiuias,

cartas e cartões recebidos por s. ex.
! A' 1 hora e meia, após a posse do dr.
I Oscar Rodrigues Alves na pasta do In-
1 lerior, realizou-se, na Secretaria da
: Agricultura, a posse do dr. Cândido

Naziatizene Nogueira de Motta, novo
I secretario daquella pasta. O salão uo-
: bre daquelle departamento do governo

repleto de deputados e setia-
ho funccionalismo. O sr. Car-

A revolução em Guatemala
XiK-u York, 2 — (A. II.)—- Tele-

gramnias do México dão noticia dc que
o. revolucionários do norte de Giralc-
mala desbarataram novamente as tro-
nas de Calirera e se preparam agora
para desenvolver ,1 sua campanha 110 marítimos esta assim ndo proporções
interior daquella republica.

RUA S. JOSE'

dizia, fundamental dessa providencia.
O governo federal coinprchehdcu a si-
Inação, iiitervciu e conseguiu que as
nossas reclamações, de interesse parti
iodo o paiz, fossem attendidas. Não se
tornou effectiva a prohibicão annuncia-
da, mas o incidente pode renascer ama-
nhã, se se aggravarem as condições dc
transportes, c convém que nos acaute-
lemos contra qualquer eventualidade. E'
necessária essa vigilância, pois sabe-se
que, em alguns paizes, está sendo pro-
movida a prohibicão do comnicrcio de
vários produetos e, em oulros, fala-se
na fixação arbitraria c violenta dc pre-
ços liara certos gêneros, entre os quaes
está contemplado o café,

í: # (li
Tem se mantido em alta este pro-

dueto, e diz-se mesmo que, depois da
guerra, os preços serão grandemente
remuneradores. Que sc realizem logo
esses laticínios, mas é prudente con-
linuarmos a velar para que não sc
modifique aquella situação. A propa-
ganda para o alargamento do consumo
e o combate ás falsificações-, qtte lan-
to estão aiiarcliisando os mercados, no-
tadainente os dos listados Unidos, tem
merecido os cuidados da administração,
como tereis oceasião de verificar. Fará
bem o governo em perseverar nesse
trabalho, mesmo porque não s.rá de
extranliar que, sob o pretexto de exi-
gencias da guerra, novos tributos ve-
nliam, dentro dc pouco tempo, onerar
110 exterior ti cobiçada mercadoria, e
a imprensa já está denunciando císc
propósito em alguns paizes,

H-nerava poder-vos aimuiiciar, neste
momento, a liquidação definitiva dos
empréstimos contraídos para a valori-
zação do café. São conhecidas as cau-
sas que têm retardado a solução de taes
compromissos. Km uma longa exposi-
ção que me foi apresentada pelo secre-
tario da Fazenda e .publicada em 24
de março findo, vereis que essas respon*
laliilidades se elevam a libras 
11 .ii.i;.-71-0-0, incluída a divida fede-
ral que é resgatavcl ate o anno de
i'i.'.|. Para solvel-as tentos cm Berlim
narcos W4.445. Jó:,05, uo Havre 
1.31G.585 saccas de café e o prodücto
da sobre-taxa de 5 fraiicos que, de ae-
eórdo eom os contratos, c rcmettido
semanalmente aos nossos banqueiros.
Peço para esse importante 'Jdctltueillo
a vossa attenta leitura.

Com relação á grande so-.nina que le-
mos depositada em Herlim, convém ad-
ditar outras, informações ás que tem
sido publicadas. Na mensagem _ que
tive 11 honra dc dirigir ao Congresso
do li.-tado ein 14 de julho de 1915,
tratando de difficutdades sobrevindas
para o caíé da valorização, disse o se-
gui 11 te :

"A situação dos "stocks" de
¦Hamburgo e Antuérpia tornou-se
delicada e foram mister repelidas
(providencias parti que uão perigas-
se o nosso direito sobro o valioso
deposito, lira indispensável dispor
desse café. Conseguimos vender,
em boas condições, o que estava
depositado cm Hamburgo, mas o
liquido da venda que se eleva a
uma grande somma, foi colloeado
eni tini dos grandes bancos de llcr-
lim, onde es.)cral oppo.-Uinidadc
jiara ser entregue aos nossos ban-

queiros dc Londres. Com o de An-
•luei-pia, cuja venda foi autorizada,
í-eeeiamos cgual embaraço. Esse
café, como sabeis, serve de ga-
rantia a empréstimos do lisUüo,
que, por essa razão, não têm po-
dido ser amortizados. Os alviti-es,
que havemos suggerido para o le-
vãnlamenlo deste deposito, não

produzi rani ainda resultado. As-
sim é que, lendo a lei 11. 1.461 de
_-. de dezembro de 1 <n.| autorizado
o governo do listado a levantar
até a quantia de 50 mil contos
ile iteis por apólices de seis por
cento, capital e juros ouro, emitli-
das á laxa de íü diuheiros esler-
unos por mil réis, para constitui-

ção do fundo especial da '.iviuira

e commercio dc caíé, podendo ap-
plicar 110 serviço dc amortização e

juros o prodücto livre da sobre-
taxa ouro — lembramos aos bati-

queiros dc Londres e dc Berlim a
idéa dc serem os títulos do cm-

prestitiio dc libras 7.500.000-0-0
subsliluidos por outros da emissão
autorizada ipor aquella *.ei até a
somma {(proveniente d-± venda do
café, de modo que esta importai!-
cia pudesse nos ser entregue dirc-
etamente, por intermédio de ban-
queiros de algum paiz neutro. Fi-
cariamos assim com recurso para
serem applicados aos fins da

o governo do Estado dever solicitar -a
e o fez — a iuterveução do da Uniãp
pura conseguir: .1

a) a responsabilidade do governo al^ '
lotnão pela importância ,daqucll(.
deposito;

h) a taxa de 5 por cento de juros,
por ser essa a que pagamos aol
credores do Estado, quando os ban-
queiros promrtteram pagar 3 poi
cento;

c) a fixação do cambio .para a rcsii-
tuição daquella somma, o qual de«
verá ser o da época do deposito.

São perfeitamente justas e razoáveis
estas indicações, uma vez que não s(
faz n restituição iiunícdiata do di-
nheiro.

Somos 11111 paiz neutro, cultivando
com o >la Allenianha relações de per-
feita amizade. O café vendido é de
nossa propriedade, isto é. propriedade'
dc uni Estado da Federação Brasileira;
faz parte, portanto, do patrimônio na-
cional e está servindo de garantia a
empréstimos regulados por contratos, a
cujo cumprimento estão presos a honra
e os créditos do listado de S. Paulo.

Nos últimos dias do mez de março
findo o sr. ministro do Exterior nos
contiiiuuicou que o governo allemão as-
sumia ;i responsabilidade do pagameii-
to do deposito do Estado de S. Paulo.'
Nós esperávamos essa resolução, assim
como mio duvidamos que a nossa jus-
iissiina reclamação ha dc ser integral-
mente .atendida,

•S í: :.,

Na exposição, a quo me referi, sõbíj
o balanço do exercício de 11115, cncoti-
trarcis assignalado por algarismos ex-
prestivos o movimento econômico e fi--'iiaiicciro do Estado, attestando uma
prosperidade crescente.

Então, delineados, nesse documento,
com todos os detalhes, o valor da ex-
portação e importação durante o anno
findo, o da receita arrecadada e. des-
pc.11 ei íi ditada naquelle exercício, .1
somma das responsabilidades do. Esta-
do, todos os elementos, cin sitiniuii,
indispensáveis ao governo para sua
completa orientação.

li' um quadro alentador que os lio-
titeus competentes têin recebido com
demonstrações significativas dc applau-
so, e que faz honra ao esforço e a te-
Hticiilade dos que aqui trabalham.

Náo são elementos fugazes de pros.iic-
ridiule, que podem desapparecer, soli
qualquer pretexto, com sacrifício dc
nossa riqueza. Assentam, ao contrario,
cin base estável o segura, apoiados nu
convicção dc que é preciso ampliar e
desenvolver as fontes de prodtieçáo,
crean.lo outras industrias c preparando
novas lavouras. Com essa orientação,
os grandes municipÍ03 da fronteira
têm progredido extraordinariamente,
.".o Noroesto do listado, a estrada dc
ferro franqueou ao trabalhador uniw
extensão enorme de icrras cxcsHehtes,
E' impressionante o desenvolvimento
da zo.ua. A população cresce, numero-
sos núcleos se installaiu, alargam-sc as
pastagens apara a criação do, gado, o
formam-se novas lavouras dc café, des-
tinadas á reconstiluição das que se vão
enfraquecendo eni outras circuuiscri-
pções. 'K o que mais conforta, além da
energia do esforço, é que ha plena con-
fiança 110 resultado do trabalho pelas
scguranç-is e garantias que o listado
offcrecc.

Do movimento da receita e despesa
do atino findo, verifica-se que a receita
ordinária íoi orçada cm 65.655 :ooo$ooo
o a extraordinária em 8,830 ;ooo$ooo;
tendo sido arrecadada dt? receita oidi-
naria quantia de 70.134:774^0,1, ou
mais 4,«I79:7,"4$363 do que a orçada,
c da receita extraordinária a quantia
dc 7.7ÜJ :55"íooo, apura-se um augmen-
to di; 3.4iai33l?ô6j sobre a receita
orçada.

A despesa allingiu á soturna ds
92,636:443$534. Comparadas as som-
nia» da receita c despesa, vê-se que o
"lltíicit" íoi de i.|.75y:n.i$l6;, quan-
do cm i'ji4 esso "déficit" se elevou
a 34-4-tS;4S7$*23i), = «-'iu i',r,l a réis
31.7,(0 :.'59tfS8o. Se do ''déficit" veri«
ficado em 1915 for deduzida a quan-
tia dc 9.4631633$ 136, despendida com
os serviços extraordinários da tapta-
ção das águas do Cotia c do proouga-
íiioitto da Sorocabana, que foram
custeadas pela renda ordinária, a dif-v
ferença entre u receita arrecadada eni
1915 e a despesa propriamente orça-
mentaria será de 3-")3 'A79§°33, com-
prchendidas as despesas extraordinárias',T 

| motivadas pela baixa do cambio e ju-

lei, e o predileto da venda não iria

parar em mãos de credores dc pai-1
zes cm guerra com a AUemanha.
Náo foi acceito o alvitre,

Suggerimos, então, visto existi-
rem tomadores allemães daquelle

ados

MOVEIS A PRESTAÇÕES

0 DIA NAS ESCOLAS
ESCOLA DK DIREITO, PHARMACIA

li ODONTOLOGIA. — A:!ia-se aberta a
matrícula para o curso dü preparatórios,
até o dia ií do corrente, devendo os cantil*
datos sc ili:ÍK:.r á ntu Visconde do Kio
Uranco n, 7, ao lado
tua.

— Realzando-sc brevemente n congrega- ,. ;„-,.-,„n
cio desta escola, pedu-ic aos prtfessoícs doso de Almeida, secretario interino,
Dn1v.1l de Brito c João Pinto de Oliveira ' usando da palavra, saudou o novo um-
comparecerem nesta directoria, tendo cm I lar c congratulou-se pela escolha do l|-
vista mudarem de residuteia. . | lustre republicano pata gerir a impor-

NV mez findo, frcqucntoraiii a Assis-1 (;llUc departamento da. Agricultura do
Estado. A seguir, o dr. Cândido Motta

Assis-
tencia Dentaria .üu clientes, uayeudo cinco !
oreraçôes importantes, seb a dirccçüo da l
chefe do clinica, dr. Julio Elisardo dos ,
Santos. 1

Tiíumpliam em toda a linlia,
Com certeza mathematica,
As cervejas Casc<ilinjtat
Iracema e Hanscalica,

O ministro da Justiça concedeu
seguintes licenças :

de jo dias ao escriv5o do 20o <
Iricto policial Humberto Hungria; e

de 3 mezes. ao guarda da Casa
Correcção Artliur Ribeiro

agradeceu as palavras de _ seu aíiteccs-
sor, dizendo que ao assumir a pasta da

— ! .Agricultura sabia que recebia a seus
i hombros grandes responsabilidades, mas.
I faria o possível que estivesse em suas
; forças para que sua administração não
i desmerecesse das-anteriores. Au termi-
! nar foi s. ex. muito felicitado.

*A's 2 horas, o coronel Baptista da—'I Luz, commandantc da Força Publica do
as I Kstado, acompanhado de iodos os com-

! mandantes de corpos daquella milícia,
ia- foi á Rottsserié Sporíniun, cumprimen-

i tar o conselheiro Rodrigues «\lvcs, ex-
Je presidente Jo Esta lo, que al.i Sc acha
¦ J hospedado. - 

"'- '- - .

O BOMBARDEIO DE CALLAO

Cincoenta annos depois
t/iiiii, .' — (A. A.) — Eoi comute-

morada hoje solenncmenle .nesta capi-
tal, como cm todo o paiz, a passagem
do cinqüentenário da derrota soífrida
pela esquadra liespanhola no bombar-
deio do porto de Calláo, quando inien-
tava a Hespanha tcafíir.mai-se uo Peru
depois Je vietoriosa nn combate naval
de Abtac outra os chilenos.

Era presidente da Republica nessa
época. 2 de maio de iS6õ. o general
M.iriuiio Ignacio Prado.1— d ii 1 

A'í quintas-feiras. Succiiletita Feijoaila,
is 9 da manhã, só na CABAÇA GSANDE.

Novo internuncio apostoli-
co em Buenos Aires

Roma, 2 — (A. A.1 — -Sua santida
de o papa Benédicto XV nomeou inter-
núncio apostólico cm Buenos ;\ires
monsenhor Vassallo di Torra Grossa,
cm substituição de monsenhor Cario
I.ocatelü, removido para outro posto.

inquietadoras. li' meu dever insistir
sobre esse assumpto que é de importan
cia capital para nós e paia .1 Republica.
O problema está mesmo affligindo os
elementos oíiiciaes dc todos os paizes
e preoccupaiido seriamente as classe
commerciíics e os representantes dc to-
das as industrias.

L"in incidente, oceorrido no decurso
do mez de março e resolvido, conto se
devia esperar, com critério e justiça*
vciu despertar muito particularmente a
attenção gerai para o serviço a que me
estou referindo. Naquellc tempo, reccn-
te aliás, o coiumercio desla cidade e o
dc Santos alarniarám-se com a noticia,
amplamente divulgada, de que o gover-
no francez, aconselhado pelo 

"Comitê

des Transpor:s .Maritimcs", havia re-
solvido prohibir a importa.;áo'-de nosso
café cm Franca, dc r de maio a i° de
setembro próximo, c que e.-sa medida
seria talvez adoptada pelo governo do;
paizes alliados. Dizia-se, para legiti
mar -.s:ti proliibiçã-o, que era urgente
facilitar o transporte de mercadorias d
necessidade immediata, como o trigo,
havendo no Havre uai deposiio de café
sufficientc para o consumo desse paiz,
durante aquelle periodo. lira uma
ameaça para os interesses do Eslado e.
portanto, muito fundados os temores
das classes connuerciaes o dos produ-
cton-s, conhecidas a importância de que
goza aqutlle "Comitê", a sua organiza-
ção c as funeções de que Cítá investido.
Poderia haver outras causas para co*
honestar uma medida tão firavosa pára
nós — e havia realmente — mas era

ros da divida fluctuante,
li' iisoii.ieiro esto movimento, e, le

não sobreviereui acontecimentos impre-
vistos em muito pouco tempo, talvez:
durante o exercício corrente, o pequena
"déficit" terá dcsapparecido.

No primeiro trimestre do anuo cor-
rente .1 arrecadação dos impostos, que
está ,-e:ido feita com toda a regulari-
dade, tem correspondido á estimativa
da i.i orçamentaria e a despesa p.içn
no nu s:r.o periodo é proporcionalmente
interior ás respectivas do.laçOes.

Os serviços públicos, principalmente
os que sc relevem á instrucção publica,
á hygicne, á forca publica, á agricullu-
ra e ás obras uu geral, csião íunecio-
nando eotn ordem c boa direcção. li .i
oceasião opportuna tereis das rcspucti-
vas secretarias informações completa'
quanto ao seu desenvolvimento.

Exame completo,
2$$; de sangue. 30$.

DH MAURÍCIO FRANÇA, da Facul- ,
UjSi d« Msd&j» ~ Ul"*»»?»»?. 33. B «l:e de u-ansporus a razão, que jsC

empréstimo, que losscm compra.
os seus titulos, rcalizando-se deste
modo uma parti: da amortização
desejada; se houvesse saldo, este
nos seria entregue por intermédio
de banqueiros insuspeito:-.

Como são difficeis, incertas c
demoradas, as cointmtnicaçõcâ, c
não no; cabe agir junto aos go-
vemos estrangeiros, pedimos com
insistência a intervenção do sr. mi-
nistro do Exterior, que tem sido
solícito na defesa iie nossos inter-
esses, para que seja acceito este
ultimo alvitre, pois estamos sot.-
frendo iiijuslamiuiíe a retenção de
um valor que uos pertence".

Ultimadas as vendas do café dc _'«::-
tuerpia, temos hoje, cm deposito, na
casa Bleisehroder, de Berlim, aquella
somma avultada*.

Foi indicada aos banqueiros a conve-
niencia Je ser ella transferida para ai-
gtim estabelecimento 'bancário de paiz
neutro até poder ler a applicação que
os contratos prescrevem. Disseram-nos
que essa transferencia uão era permit-
lida pelas leis da AUemanha, etn es-
tado de guerra, desde que o valor do
cafú iria beneficiar credores de paizes j sua
belligcranles, nos quaes vigoravam I s50 fos -deveres coiístitucioiiaes que'lhe
leis da mesma natureza, A situação | caoem ,,0 rtsimen republicano c presti-

gio dos homens politicos que o dirigem;

0 listado
perfeita. As

oza de tuna. traiii|uii!:da.ic
clci-.òts realizadas no dia

-1 di fevereiro para a constituição da
legisl.-r ura actual e a de 1" de março
para. ti eleição de presidente e .ic-.-
presidente do Estado, correram calmn
c regularmente, Xenhum incidente a?
perturbou.

Üsiá, portanto São Paulo, appare-
lhado para continuar a exercer na Fe-
deração o papel indicado pelo -..iior de

condições econômicas, coiiipjjjlieii-

poderia ser regularizada, replicámos,
transferindo-se o dinheiro para um paiz
neutro, com o compromisso de nossa
parte, de não realizarmos os pagaiutn-
tos paia que estão destinados, senão de-
pois dc finda a guerra. Es.-e alvitre
também foi considerado inacccilavel ein
virtude das leis do pau,

Proscguindo a guerra, ,-, portanto, ag-
gravando-se as difficuldades; baixando
o cambio na AUemanha sem se poder

Sempre que... falo ao listado e aos
seus chefes politicos,-ncodetn-me ao cs-
pirito as responsabilidades que IIils
pertencem na Federação.

Se podemos, hoje, contar com a in-
tegridade de caracter do chefe da Xa-
ção c sua capacidade para governar,
uão devemos nos esquecer que o illus-
tte brasileiro carece do concurso inces-
sanle da opin:áo pan dominar as diffi-

¦ :-T
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precisar o ümiic dessa baiiia, enleadeuculdgdei que encontrou e poder lun I
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IA Conferência Algodoeira
Reunião jda commis-

são executiva
ySob a presidência <lo sr. Miguel

Calmou, rcalizou-sc liontein, na sede
da Sociedade 'Nacional dc Agricultura,
a reunião da coiumissão executiva da
Conferência Algodoeira. Depois da lei-
tura do expediente, feita .pelo dr. .Mi-
guel Calmou, o dr. Teixeira I.citc com-iiiunicoii que o ipresidenlc do 'F.stado
do Rio informava, ,por seu intermédio,
(|ue talvez lhe não fosse possivcl oliter
da empresa tjtie cultiva algodão eni
Araruama as quatro toneladas de eme
necessita a S. N. A., ,para serem be.
neficiadas durante a exposição^

Coiiimiinicoii mais que, levando a -s.
<-x. aa congratulações da Sociedade
pela iniciativa da fundação do Horto,•cm Nicthcroy, foi autorizado pelo sr.
Nilo Peçanha a convidar bfficiaiiiionte

, a Sociedade Nacional dc Agricultura a
fazer-se reprcsenlar no dia i.) do cor-
rente, por oceasiâo dc ser feita a inati-
giiração do mesmo Horto. Accrescenta
ainda tine, havendo feito estudo das
posturas municipaes do Districto Fede-
ral, relativas á organização das feiras
para .poder dar cumprimento da com-
missão da qual, com outros, se acha
encarregado, estudando a situação dos
pequenos agricultores, lhe parecia que
a Sociedade -Nacional de Agricultura
devia acceitar os artigos das posturas
municipaes referentes ás alludidas fei-
r.-i9, apenas com as duas seguintes m.i-
dificações: a), ao artigo 75S, tuudifi-
ijtie-se cm vez dc: aos domingos, dias
santos e feriados, diga-se: diariamente;
li), accrescenla-se onde convier: lios
mercados já existentes ou iuslallaüos,
será sempre reservado local, onde pos-
sam funecionar as feiras livres.

Havendo estudado o memorial sub-
mettido - á sua apreciação pelo dr. Vi-
clpr Lcivas referente á viação 110 Dis-
tricto Federal, acccitnva-o lal qual está
redigido, por lhe parecer que resolve
elle cabalmente o .problema da viação
publica, discordando!, no enitanto, cm
um ponlo.
jO dr. Victor Lcivas chamou a atten-

ção do sr. Teixeira Leite .para delernii-
nados 'pontos (desse trajbalhy>, 'ficando
diminuída a controvérsia, tendo lambem
J dr. Augusto Carros solicitado dn dr.
Teixeira i.cite que lembrasse o alvitre
para solucionar a questão da viação e
estradas,

•Foi lida uma interessante coininuni-
caçãodo sr. V. 'A. Ferrão, acerca do
algodão e da laranja de umbigo.

O dr. Miguel Calinnn designou os
srs. Teixeira heile, Victor I.eivas c
Carvalho Borges para representarem a
S, 'N. A. na inauguração do Horto
Florestal, na fronteira «idade,

sii m "«ai íiti min 1 nnti irmmowiTtniannnimrniniUf isu 1 nÉmniaak^"

rara as pessoas
débeis ou doentes

O Álcool
é um veneno
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Para crear forças
tenha certeza de
tomar
A Emulsão

de Scott
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Ê o unico prepara-
do de Bacalháo que
Não Contem

Álcool

FOOTBALL ÍM

0 INICIO DO CAMPEONATO 001
Si——— .j.

10 ENCONTRO ENTRE 0 FLUMINENSE E 0 S, CHRISTOVÃO |
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Cadernetas de officiaes e
, sub-ofíiciaes

No Archivo dn Marinha, á rua Con>
selhèiro Saraiva, acham-se á disposição(los interessados ou dc pessoas dc suas
famílias, in nu meras cadernetas de of-
liciaes c sub officiaes, que serão inci-
ueradas caso não sejam procuradas uo
prazo dc 6o dias.

Dentre ellas figuram as .seguintes:
HJo coiilia-alniiiante João' Haptista

dus -Neves, contrn-nlmiranle Rodrigo
fosc da Rocha, conlra-itliniraiile Olhou IJe Carvalho '.Hulhão, conlrn-aliniraiite |João •Pereira I.citc, almirante Antônio ]
Carlos 'Freire dç Carvalho, capitão dc
fugiria Alipio Mnrsa, 2" lenenlc Alber- ,•io 'Carlos da Rocha, engenheiro mia; jeliiiusla Antônio Ferreira dc Carvalho,
capilão de fragata -Eduardo Erneslo Mi-
ilosi, capilão dc corveta Eugênio F.luy I
de Andrade Câmara, macliinisla Edtiar- ,tio José do Nascimeiilo,' 1" lenenlc Fe-,
liciano Pinheiro llillcneoiirí, capitão te- !
nenle l;!orio Alves Mattos 1'itombo, -.
engenheiro niachinisla Francisco (lon- jçalvcs I.opcs dc Souza, machiiiista I
1'iauciscu Goildratl da França, csc.re-j
irente Henrique da Silva .Soares, capi-
láo dc fragata llonorio de l.amarc Koc-
ler, mncliinisla Henrique Francisco I
Carlos Doriquenlioil, capitão de fraga- jlálgiiício I.uiz de Azevedo Cosia, ma-I
ehiuista lniioceiicio José de Carvalho.1
proiessor João Pereira da Silva, 2"
tenente Jorge Olímpio da Silveira, ca-
pilão-teiiente João iFrancisco dos Reis
Júnior, inachiiiisla Jacinlho Lopes de
Souza, capitão dc fragala Luiz Lopes
da Cru/, capilão dc fragala Manoel
Antônio 1'iuza, capilão de fragata Pc-
dro Oouçalvcs Perdigão, capitão lenen-
ie 'Rnndolpho Egydio Noronha de .Mu-
raes, 11" lenenlc Stilincon Muniz Frei-,
re, inaehinista Samuel Tjader e cx-ca-
pilão lenenlc Tycho Braga dc Araujo
Machado.

lor estarem incompletas ns turmas jul-Sndorns, não houve sessão homem, no Tri-liunnl _ da Relação ilo 'listado.'Forani nomeadas os seguintes oittori-
andes polleiaes de Parahyba do Sul: 1",?'; c ,1" suppleutcs do delegado dc policia,\ nleittim _ Cetmlaitios J.omlm, coronel Joa*
Sinai; Silvino Teixeira ll.lxn c capitão LuizRodrigues dos Saulos; sulidelrginlo, 1", 2"
e .1" suppleutcs do .|" districto, AntônioUcnuvk dos Passos, '.Manoel KibcMo dc
Lcinus, João Vieira ile Mello e Oairilin
praneiseo Pinheiro; subdclegado, 5"" e 30suppleutcs do 5" districto, Manoel de Sou-za Ribeiro Sobrinho, Uiolino José dc Al-Jiicula c Álvaro Kopp.Nu Thesouro do listado serão pagasamanhã as seguintes folhas: .Kscola Nor-
mal dc Xicthcroy, 1,'asa dc Delcnção, l'e-
intçiicinriii, Substituição dc empregados, l'o-
Imiia de Vargcm Alegre, Coiiinussão de Sa-
iieaiuciito, Fiscaes dc empresas e obras e
.luu'o dos Feitos.O, dr. 1'cilro dc Sá, procurador da
Republica, offercceu liliclío crime conlraPedro -llschofí, processado pelo crime dcmoeda falsa.
_—A junta eleitoral dc recursos, cm ses-

são de itonlcm, ctmtra o voto do dc?e:n-
liarpdor Mlltencourt Sampaio, aniiulloii a
revisão dc alistanieiilo procedido uo muni-cípio dc Monte Verde.
. — Os proprietários do circo dc lourosinslallhulo em Neves, Son/a & Manco, rc-
qncicram ao juizo federal da secção uma
vistoria com nrUttrauicnto -no "retiondel",
para cm tempo opiiortmm íazerem valer
os seus (lireiu.s, prejudicados com o acto
do delegado dc -policia da Ia zona, queproliihiu o íuiiccionamtíiito da rcu-riila nra-
ça, depois de uma vistoria ali procedida,
que o julgou em condições de não poder'funccionnr,

í'or falta dc mnncro, não houve ses-
são, liontem, no Tribunal Corrccciotial des-ta cidade.

foram. Sorteados vocics mais os drs. llcr-
nardino de .Almeida Seniia Campos e lulio

| Henrique Vianna c Arislides Henrique Gui-
[ maiãcs.
| Os trabalhos proscgiiirãò amanhã.O prefeito, por acto de hontem, cou-

cedeu tres mezes ile licença, sei» venci*
mentos, ao dr. flavio I.yra da Silva, di-rector dn .secção de Plantas c Viação, sendo
nomeado para sulistituÜ-o interinamente u
dr. Arthur Ccsar de Andrade Júnior, ctjtl- |il.iiilc da Ucparlição (le Águas c flisgotos, 1

Foi lambem em 3 de maio, uo anno
de 1908, que a Liga Metropolitana dc
Sports Athleticos fez realizar o primei-
ro encontro de campeonato entre os
clubs a cila filiados. O Fluminense
inaugurou, em seu campo, essa uova e
auspiciosa éra para o football, coinci-
deneia essa que se repetirá na larde de
hoje.

Mas, quanto ao valor leclinico das
provas iniciaes realizadas ha oito annos
atraz e na data que ora passa, obscr-
va-se profunda differcnça. O Flümi-
nense derrotava ein 1908, com faeilida-
de, o seu adversário dc então — o Pny-
sandú C. C. — pelo scorc pronuncia-
do de 10 goals a 1; hoje, «lie vae cn-
frentar um rival á altura, devendo tra-
var uma lula equilibrada, promettedora
dc grandes emoções. Não é mister con-
statar-se que nessa mudança de relação
•entre as forças cnibaleiiles reside todo
o progresso que o football tem feito de
ha annos a esla parte.

O S. Christovão A. C, esse grêmio
valoroso, cujos gigantescos esforços pa-
ra subir impõem-ii'o mui justamente
á sympathia e admiração geral, possue
o seu grupo de jogadores perfeitamente
adestrados, dispondo dc treino e com-
binação para proporcionar ao publico
nficionndo dos sporls 11111 embate dc
primeira ordem. O Fluminense F. C,
a piijanie agremiação modelar do nos-
so paiz. acaba de recompor a- represen-
tação que compele defendcl-o, organi-
zando-a com unia pleiade de jovens vi-
gorosos que se levanta promissoranieiile
110 lerreno do "nssocialiou".

A partida dc hoje deve, pois abrir,
condignnmeuie á sua tradição gloriosa,
o campeonato do Rio dc Janeiro da es-
tação de Hií6.

Fila vae ser levada a effeito no
po (lo Fluminense F. C, â rua
nabara g.|, devendo ser iniciada a pri-
meira pugna, a de -'".s "teams", ás 2
horas da larde, sob ll direcção du sr.
A. Todd, o competente juiz que se im-¦poz 110 "mattV Americn.Flumiuensc
realizado o .111110 passado 1111 campo do
HolaKiKO. ¦•

Os " teams'1 escalados
guintes :

Fluminense: — Affonso;
Waídeniiir; Kenlish, baldo
Emmaiiocl, Roesh, Raul,
Calvert.

.V. ChrisiorSo: —- CiiTiiaval: A
Rollo e Rcynaldo; R. Vinhacs, Azcvc
do e Teimo; Torrentes, Castro, I-. V
nbaes. -Adhcinar c liernardes.

A principal prova dar-se-á ús 3'A

11 Mackenzic — S. Bento.
18 Palestra — Palmeiras,
*S S. Bento — Ypir.inga.

Julho:
2 Santos _ S. Bento.

14 Mackenzic  Y-piranga.
16 Paulistano — S. Bento.
23 Palmeiras  Santos.
30 Paulistano — Ypiranga.

Agosto:
Palmeiras — Mackenzic

13 S. Bento _ Palestra,
-¦o Palmeiras — Ypirãnffá,
-7 ;»Mackenzie — Paiiüslano.

Setembro:
2 Santos — Palestra.

Alackenzic _ Santoa. ¦-'
10 Paulistano — Palestra.
1; Vpiranga — S. Bento. r

Outubro:
1 Palmeiras — S. Ttetito.

Paulistano _ Palestra,
u .Mackenzic — Palmeiras.

Santos — YpiraiiKU (Santos),15 S. Bento _ Palestra. ,

OS ALTOS ESTUDOS.. NO^
BRASIL

22 Paulistano — Macker.zíc».
2y Ypiranjía — Maekeunie.

_ Santos -- S. Benio (Santos).Novembro:
1 Paulistano — Palmeiras.
5 Maekeuzie — Palestra.

Santos — Pattm:irr.« (Santos).12 .Mackenzic _ S. Bento.15 Palmeiras — Jípiránga.19 S. llcuio — Paulistano.
Santos — Mackenzic (Santos)26 Palestra — VpiranK.i,

Dezembro:
3 Palmeiras — Palcitra.

Santos — Paulistano (Santos).to Yplranga  Paulistano.
17 Palcsira — Saulos (Santos).O Fluminense previnc a seus socio;

cam-
Cua-

Moacyr
c Damas
Ilaplisla

entre os i"s "leanis",
juiz o sr. Fiat in Ra
de allcstnda profieieiiei
sua actuação no (.'iic(it!!
dc douilugo passado.

Eis as "equipes " :
Fluminense

Moraes

Vidal
Netto

servindo conto
ti-, outro juiz

haja vista a
o interestadual

Laís
Calmou
Nelson

Jlartho
'Celso
'Cotilu
J. Carlos
Ivniani

. Clirislovtto
Cardoso

Porlo Carrcro
Moitiuito

ip.cti iiifíressn dos mesmos será pernnttido me-
ciiiute apresentação de cartão social relali-
vo ao corrente mez ou no passado.

is -Sí *

T/lfi.A MKniOPOIdTAXA DRsro.Kxs .vrouiTicos
A direetoria desta Liga eomiiuuilca a lo-dim os seus membros que tèm direitp a rou-nte iiernmnentc, aeliaren_se os mesmos á

dií-posiçno dos interessados, na stM sede,sendo a ctitrcíía feita pessoalmente, mc-
uiaute recibo f

* * * 
¦ 

\Sl'OItT ÇliUB >!AX(.l:KLI{.V
¦Realiza-se- hoje o "inaieli" com o" 1'Sairi-

raá A. V;, cm disputa do Campeonato dei;iió da 1,.'gn*Mctropólilnna dc Sports Ailile-
ticos, ctijo encontro será no "ground" offi*
ciai ,1o .Mangueira, á rua Prefeito, Ser/e-
delln I. Andarahy). ''•• .

São convidados os "jiiayers'' escalados
pela eommissáo a procurar na s'ec.rcíílrtâ o?
seus respectivos ingressos pcí-Odes.— A direetoria, em sua ne^ào semíthíl dc
liontem; além das resoluções dc crdem jc-
crela, deliberou:

a) acceitar para sócios os drs. tll.leni.ir
Murtiuhu, l;err.-iia Vianna Xetto e Orlan-
do ,1c Araujo Góes, •lluniberio líoipie,
lldgard dc Oliveira, .lulio Marcninlci, do
Amara!, Aprtgio UoÜrigues de Souzitf t JoséPaceÜiir: , ;b) nòuicar < ¦; cchíocíos dr. Mario Pe-

ile Souza, Vnlòiuo Miranda v l%éiK>r
iXortu
Csíaiutos;

cl destinar"lllatlileri" c «do
r,i <i fundo de

di designar
Síllllo

J;d,arciti oa reforma ü|os

as liquida,
do "lrendas

reudamehto
eserva;
; consocios Joaquim
Dempstlienes Simas <

Fer-
Car-

Aliair
Cauiuaiia
l.ev.rett

J'cderticirns
Ileilor" ilcmau.

iSylVIO

WÈLWW .mim

piitiisslaiio

O CAMl'EOXATO l)Já S. lM||,o
O |ll'()!il','IIIIllUl (lu csliutiio

tirar terreno propi*
i official do

'iiifim, 3!Novaes, 1

los Nrntu-í, para
i cio para "groitnd" próprio ou

club.
Sede social, rua Co'idc de Iti

_¦ de maio dc inn: — Agenor
secretário.

* :;i i;t
Hr.MVVT.V 1'0()TI{.\IJ
O "cajitain" .ycral deste valoroso¦•portlvü solícita, por nosso intermediário,

-•Miipareciniento dos jogadores osealados U-
je, á> .S liqrãs da manhã, cm seu '-fiem

GIiUB
•.mn

parn *
' trainutg

Si *

(lli
de

imimt
a inhel
uio. organiiirula
le S. Alhkíieos:

Ernesto Souzo
[BRONCHITE

Reaqnidão, Asthma,
| Toborcaloae pulmonar.

GRANDE TÔNICO
ire o appetite e predfores muscular.

SRANADO * C, i» d» Murjo, 14
mmmHi '4>^m\t ? %mMm

111'IIUI
lí' a seguinte

[ flcíal de S- I
; ciação Paulista

.Maio:
i.i Mackenzic _ Palestrai-l Palmeiras - S. Menlo.-1 Paulistano - Santos.-8 Ypiranita _ Palestra

Junho:1 Paulistano — Palmeira!
4 Vpiranua _ Saulos.

A.-so- 1 '

VIlifiA ISAIIKI
01AU1

inü convidados todo
.iii!>" a comparecer,

sedo social, .para,

de seleção,

rOOi^ATA;

ns jogadores dos
1 bora da tartie,

inifojiniaados. se

PELOTA
flíONTÃO SlcrilliROY -¦¦

cção ao meio-dia. A*s 2 lioras
tada a quiuieia dupla em S

om 'a üuntuicio publicado

•Hoje fun-
será disptt-
pontoí, de'

na :-t
incutrai.

!.1/1?li-Á "ItCKN.V DICHA" II' 
~i "

i fOISA ItTINDOSA...

¦•-?-1 ' ? ter-
AS VIAS eiTIJIdCAS AI5AX-

DOXA.OA9

ias que reclamam providen-
cias da Prefeitura e da policia

"|| niurndorvs da rua 1'elipi•ão, un (recito coiuiirelicudidu enliruas Santa Luiza e Major Ávila,
dem no.s chamemos a altenção dafeitura para o -eslado lastimável
¦llie n 1'iesina se encontra, eliciti
lama. esburacada e ildransiUivel,

'Com a continuação das dunas,
breve, nem os pedestres .poderão'
ali passar.

; !¦.' preciso que as auioridiules ni
cipaes olhem com mais interesse i
a rua hVlipjic C.unarão, aileiideudi
appello dos seus moradores que, cdas oulras ruas mais í,l

nenle tratadas, 'pagan

Cama-

pe-
l're-

em
de

rinhi
izes !

impo
Mora-doiC' da rua 'Evaristo

. perto da ladeira de Sanlanu esquina com a rua Mera
queixam se da falia de [„>!

III!
(|lll

Veiga,
reza,
Valle.
inenid

Ali se reúne, diariamente, grandemero dc vagabundos c desordeiros
pialica toda sorle de iropelias. dc
speilaiulo as fainilias e transiorniniidij
nqildle logar eni suceursal da Sapucaia.'Urge acabar com essi
d. frente perniciosa.

_ Ayji fica o aviso com
cia.

MSCOIiA NOU.MAL

Xoiiu-itçõfs dc rciiciilcs
acrao nomeados regentes de turma

1'ara a liscola Normal os professoresabaixo, sendo de portuguez, d. Anuiu-¦ Ia Augusta Bastos, dr. Alfredo (lumes,
llcuictetio .losé dos Saulos dr. Servti-
lo Lima, Alherto de Oliveira, Osival-
ilo Comes; franceu, d. .Maria Cl;,-a Ca-
mura de Menezes l.opes. dr. Gentil Fei-
j". d. jeaniic Chazcn, d. Üidia Maclia-
do hortes: arillinietica, dr. I. I. Quei-10/. d.Auieüa Riedel Silva," dr. Chris-
nano tranco; geometria, dr. Fruneis-
eo Cabrita; dr. Uobcrfo Luidsav. Mi-
guel CiilinoQ du l'in e Almeida. 

"Auto-
1110 rereirn Caldas, Kpipliaiiio de Oli-

: '.eira Santos, Corregio dc Caslro; geo-
, 1 graplr.a, dr. Ilugnlino Alliuqucnjtic, dr.. ! Manoel Ignacio do Amaral, Mario Ke-

j i.-nde; historia, dr. I.eoncio Corrêa lo-
, j uallias Serrano, -Raul Xielseu, Franeis-I eu .Mozart do 'Rego Monteiro, Celso ,le
, l.cnros, João Ribeiro Osório Duque .Es-
, ; irada, \v;;-ii,;„ :,:as 

'llasiliu 
Magalhães;

j iduciição civica e moral. dr. Soares
i Rodrigues, dr. Klpidio de Figueiredo,
I l.iipereio Hojipe, Uiltcllo Reis, -Am
! 1'igueira de Almeida; pliysica, 1'; Hatrcl'0 Galvão, Annibal ':'

| za, dr. Álvaro Martins
tlmr Annibal Rego I.i

lavam
u dc

! Ma

onio
edro'mto dc Sou-

Baplisla, dr. Ar-
dr. Carlos

1'onilii

iijiiiiiatiien'10 ;

poli-

A VOTilOIÃ
\i> inspeclor dc nl:

(Pri)nuui,?loria: {luinzcManoel Morcirr
concedidos 6o d

uno;
di

de 'Mesquita,
dc licença.

da Escola
(Xovemhro,

foram

Fnusl
1'into de

fiincc

dona

ciiar, cum ordem, todos
de? serviços da Republica.

d listado de São Paulo ;,
cumprir o seu dever c uãu

propósito de ser
dc força e d

deve
sempr

oio ás¦iiuçüis c o de manter a mais
solidariedade com o governo da•pura garantia e segurança da i

grau

sabido
alian-

o um
íllsti-

franca
União

liidadc
na on;

Afi,

erini

de podarmos atíirinar e
i exito c^-:i iníliieiicia é i
íorles, dentro du Kstado

Hino ila Silva; cliiiuiea, dr. íavmc
Hrieio Filho, dr. Pecegueiro" doAmaral, dr. Diogenes (Sampaio, dr. IV-dro Auguslo Pinto. dr. 1. Tavares dc.Mello La-valeaiVli Juniori historia na-Uniu, dr. Carlos l.eoni Werncclc Au-¦tusio l.a Rocque (interino), dr. tlenri-'l'.ie } icira de Araujo, th-. I-Vrnaiid"

Ml;(ira. dr. \inaury de Medeiros (in-termol; ph.vsiologia, dr. Manoel Bom-Uin.. dr. Maurieio dc Medeiros, dr Pli-mo ülidilio; pedagogia, lirncslo Colm,'.exa Uilicir... João Borges Sampaio;nygieiie, ilr. Ianiborini Guimarães dr.
Lspozel, dr. lidgard Roquonc
, «lio, professor Manoel Tei-

. x.na. 1 edro lose Pinto Peres, Gui-llierme t.ouçalves dos Sanlns José Fiu-(.uiinaràcs, .landyra Pinto Santo-•eira, Morales de los Rios Filho,z dc \ aseoncellos (interino); niusi-ca. kayiHiuulo Riclianl, Amaro Albu-
querque Maranhão, Georgina MiSjdvia Ferreira, Maria Bencdiclareira, Ivlzn Puno dc Souza, Lvdia Sal-danha: trabalhos iiianuaes, Leopoldo dcCarvalho, Olavo Freire da Silva, Manoelllciirinue I.-iuu • •
lerina), George Siimnier; educação d,,mcitica, Romana Moniz Foster VidalI.'.rncs!iiia Saulos, Paulina Cunha RiuOliveira, .\uciiiia Bonchard; educa
pnysica, Arlliur lliggins

Mo
! II;a

lircu.
Fer-

A historia interessan»
te de um casal de

ciganos
Doze contos que correm

perigo...
A cigana Draga Maricá e o cigano

Ungi Nicololli viviam junlos a pere-
griinii' (le cidade cm cidade, aquélla a
dizer a bitena diclia da humanidade, o
este a viver uo tlolec fer nieiüc, a gozaro resultado do "trabalho" de Draga.

Assim andaram per diversos pomos,mudando de campe de operaçücs cadavez que cs rendimentos começaram a
diminuir.

Como dois ciganos (pie se prezam de
o ser, Draga e l.uigi dc quando em vez
unham as suas complicações cum a ;".>-licia. mas indo acabava nu melhor dos
mundos, porque parece que o habito
de ler a sorte aos oitíros lhes dai a
sorte lambem...

Assim, não ha muilo, os dois
complicado- numa celebre quecasamento de menores da sua slirpe
caso <|iu' foi commcntíidu pc!-' V ....
sa cum a dúsç d,' nece¦;;,.„ ,u:môiir c
que os teria levao.i a prestar sérias
contas á policia, se uãu estivessem aqui
nesta formosa lerrn du Cruzeiro, onde
a liberdade, áá vezes, nem sempre lem
limites.,.

ültmtanventc, cs "negócios" aqui no
Rio já não rendiam. Draga iihi.Ioii-sí
para Xicllicroy, em companhia de l.uigi,
e lá creou fama, conseguindo arrancar
bons dinheiros daqúellcs :i i\\\
crer liiiiu futuro risonliu, em
nau estava'muilo longe de vir

Tiniu cansa neste inundo -
l'in dilo isto iiit!ÍUi5 vezes e
mal repelir •— ludo causa..,
em Nictlieroy. A fonte de renda para
Draga1 na capital fluminense esgotou-
se. Draga quiz mudar de campo de
acção. Iria pura Sãu Paulo. Ames. pu-
réui, qui/ '-ir nm balanço nas suas eco-
no mias. Ganhara doze contos, quantia
que nâo jioderiu augmciilar mais na
L*;d;ide vizinha,

¦Decidiu-se, pois, a Ir para S. Paulo.
l.uigi soube, e lalvcz não fize-sc

! grande questão dc acompanha! a...
I Mas o dinheiro elle tambem sabia que

nao íie.tria. Inliniou enlão Draga a
que, ou se deixasse pur elle acompa-

j nbar .i São l'aulo ou dividisse os doze
contos amifíavelmeníe com elle.

Utttsa achou que não era obrigada
I nem a unia nem ti outra coisa. Ripei-
i li ti a imposição. Nem clie a acompa-

i uharia nem icecbcria um unico ceilil
Ulu dinheiro uue só .cila tivera trabalho
! em tranhar.

DE PORTUGAL
Lisboa, 2 (A. 11.) —'A "sessão

Câmara dus Deputados foi' prorogaale ser Votado o projecto da cretu
dos sub scçictiiiios dc limado. ;,

Lisboa, 2 (A. II.) --- A descoberta
du Urasil vae ser amanhã comineinora-da com festejos officiaes e ipopfllarcs.

Ds navios cnibaudeirarão e osi vasos
de guerra salvarão com vinte e "iim ti-
ros. \ |

'"- " ¦¦llItJ *%!m^B^m^t&mr^—- .t

DA ARGJCNTINA

A perda do !cruzador
"Pátria"

Huenos Aires. 2  (A,
cruzador nacional "Pátria"
conlro a uma pedra, num
Icnie nu estuário do Rio
abrindo cm conseqüência
rombo na proa.

Nota — O crtiz.ii.lor-turpcdeiro "P;,
Iria fui construido nos eStelcfiuS de.aird, em 1Ç94, ,pc!o nnço de S8,ooo
libras. !¦.' de 1.070 lòlieladas, dcslucando
uma velocidade de 2a i!2 nós, tendo
5 ilibos .Je torpedos. Sita artillieria écoiuposla de -¦ canhões Ariustrong dcico miu, 6 canhões de pequeno cali-bre c -¦ metralhadoras. Sua tripulação
e de 150 homens.

A.) - O
foi de en-

baixio .exis-
da Praia,

11:11 grande

Entre a Escola e a Academia
não ha nada de commum

(Recebemos a seguinte carta:"l'xmo. sr. director. — Tendo sido o
Correio da Manha que em igij consa-
grou á acção da lEseola de Altos Es-
tudos fundada nesta capital; por mim,
com o apoio e presidência de honra
do (Ir, -Manoel de Oliveira l.ima, us
mais largas e 'brilhantes reportagens, a
elle mc dirijo, pedindo-lhe espaço para
uns singelos consideranda suggeridos
pela abertura da Academia de Altos
Estudos, fundada recentemente, como
emanação do Instituto Histórico, pre-
sidido pelo sr. conde de Affonso Celso.

De resto, sr. director, o meu tele-
phonc. na sede da Empresa de -Educa-
ção Moderna, tem frequcnies vezes ti-
lintado iiuporluiiaiido-iuc com -pergiui-
tas acerca das ligações que ipodcriain
existir entre as duas escolas: a que se
encerrou provisoriamente em dezembro
de 1913 e a que vem de se abrir.

Com esta minha carta fica tudo re-
spondido e esclarecido eom justiça para
lüdoS.

Entre a Escola de Altos Estudos,
que viveu ephemera mas brilhaiHcinen-
le de setembro a dezembro 'tle 1913, c
a Academia de Altos Estudos, agora
soleimeincnte aberta e fundada com a
saneção do mundo official, nado lia dc
commum.

Nada lia de coinnitim, nem na consti-
llliçiiõ orgânica, nem uo objectivo.

Apenas lêm como iionlos de conta-
cto os ncnies brilhantes que a ambas
as escolas deram generosamente o seu
apoio.

A Escola de Altos Esludn.s, moldada
sobre a sua siniiLr de Urttxcllas, -da
qual tive a honra de ser alitiniio, leve
como mestres os srs. dr. Oliveira l.ima:
o diploinatai c escriptor insigiie; o dr.
.Io;;é Vcrissimo. -o eminente critico,
oujo premaIuru falleciniento o llrasil
deplora: o dr. Ouvis Hevilacqua, ju-
riscoiisulto emérito, cujo valor é só
egualado por uma iuexcedive! auodes-
lia; o dr. Rodrigo Ociavio. professur
da Sorbonnc e oonsitltor do governo;
o dr. Oscar de 'Souza, o erudito e elo-
quente physiologo; o dr. Pomes de
Miianda, luminar da joven literatura
jurídica, — e outros sc seguiriam dc
egual valor, (mando me pareceu, por
motivos de ordem especial, .mais con-
vrnieiiie encerrar temporariamente a
escola.

A sua cslrucftira c modo de agir rc-
pousavam sobre este critério: servirem
os seus eus'iiamcnlos de 'cúpula ou ,me-
lhor de prolongamento dos das facul-
dades. cncamiiilianclo-se particularnien-
le para ns campos da seiencia e da
mentalidade niiHla em periodo de in-
terprehtção, esgotando perante atldito-
res du preparo mental adeantado um
da,Io' ramo em estudo ou em discussão
dc qualquer campo do conhecimento.

O seu feitio longe dc ser conserva-
dor,_ era essencialmente progressivo, ao
ciivcs da moderna Academia, cujo no-
mc indica tle sobejo a intenção estável
c quasi officializada de armazenar e 'fi-
xar os conhecimentos em cerlo periodo
evolutivo de accordo com a missão uni-
versai das Academias.

O seu ensino não era ncin podia ser
seriado, pois que isso seria a negação
de iodo o seu propósito de fomentar a
culiiira transcendente.

Os seus cursos absolutamente livres
dc quaesquer pcias formalislas, evif-
luiram .-.o sabor do mais intenso e lar-
go ecclelisino.

Como |ioder conciliar uma lal tendeu-
cia. que é a principal característica de
qualquer Escola dc Altos Estudos com
a concatciiaçêo seriada, dentro de um',
programma, e jiorlanlo, ciugulando eiii;
um caixilho rigido as diversas idéas dos
seus mestres;

Taes como os programinas dt De
Greef em llruxelhis e de outros arroja-
dus didactas, a Escola lançou um curso
de psycliophisiologia, um de polilica,
um de evolução política c diplomática
siibameV.icniia, etc, dc.- Uc reslo, sendo o ensino dos Alios
Esludos o vértice da cultura dc uni paiz
guardando esse ensino para si única-
incute a .parle transcendente dc todas
as questões, sendo elle destinado a au-
tutores dc um preparo mental adean-
tado; constato que entre as duas esco-
Ias 03 pontos do contado são mínimos,
pelo simples facto de. no progrnnimii da
modi rua e brilhante Academia, se eu-
contrar cm cursos, cujo lilulo vem pre-
cedido da palavra: noções.

Os Altos Ksludos, em regra, não ini-
nistrain ou uãu devem ministrar noções
de qualquer coisa, mas devem esgotar
inteiramente os assumptos, em relação
ao momento dc cultura em qnc a lis-
cola funeciona.

Perdoe-me v. cx.. sr. director, tempo
c o espaço, ambos egualmente pr> ciosos
que lhe toníei, mas como é sempre bom
fazer-se justiça cabal, convém que sc
recordem os que estudam, os cinincn-
tes brasileiros que em 1913 se consti-
luiram, com uni brilhantismo de que a
imprensa dc enlão deu fé, cm pioneiro:-dos Altos Estudos no llrasil.

Â GUERRA
A SITUAÇÃO NA IRLANDA

Como começou a revolu-
ção

NOVA YORK, 1. (Retardado). (T. O)
— O corrcspccidente do "Nova York Ame-
rican" cm Ifublin, conununic.au ao seu
joioal cm data de 28 de abril, circumstan-
cindas informações acerca dos últimos
acontecimentos que se tem desenrolado na-
quelia cidade.

Diz o informante que não cessa de se
fazer ouvir o crepilar do fogo das meira-
Ihadoras e do sfuzis. "Hoje continua, as
tropas inglezas atacaram o edificio do
Correio c os reduetos, cheios de armas e
munições.'

Este edificio assemelha-se a um peque-no forte, taes os elementos de defesa com
que os revoltosos o dotaram. O fogo dos
canhões inglezes produziu srande elfeito
como tive oceasiâo de observar. 'Grandes
nuvens de fumo clevamsc dos bairros em
chammas.

Numerosos .rebeldes que. quasi asphy-
xiados, conseguiram sair dos edifícios queardiam, eram recebidos pelo fogo das me-
tralhadoras. Vários quarteirões de casas
ficaram quasi inteiramente destruídos pelofogo da artilheria.

No momento cm que telcgrapho, todo o
centro da cidade eslá ardendo. As grandescolumnas dc fogo que se levantam para o
eco, constituem ,11111 dos cspectaculos mais
extraordinários que mc tem sido dado pre-Benc ía r.

Crí-se que o fogo seja visivel da costa
da Inglaterra. Quarlcirões inteiros do dis-
tricto de Sackville Street foram destruídos
pelo incêndio. O edificio do Correio, o
grande hotel Metrópole, o Music Hall c o
Coliseu estão reduzidos a escombron.

O ceniro da cidade foi assaltado e to-
mado por mil e quinhentos fenianos na
noite de segunda-feira ultima. Nessa noite,
um numero extraordinário de indivíduos
montados em bicyclctas chegaram a Du-
blin, de todos os lados,

Repentinamente, sem sc saber como, rc-
uniu-se na ponte O' Conor, um grupo nu-
merorissimo dc fenianos e, quando os sol-
dados inglezes sc dirii.iam para a rua Sa-
ckvitle, rebentou de improviso uma verda-
deira tempestade dc tiros. O estrepito era
infernal. Quebraram-se os vidros das ja-
nellas, atiraram sc pedras contra as casas,
quebrou-se, emfim, tudo quanto era susce-
ptivel de ser quebrado.'

Ao grito de guerra dos fenianos surgi-
ram de todas as casas numerosos rebel-
des, vários destes magnificamente ;aritna-
dos. O tiroteio partido dos telhados das
casas e do interior das mesmas era terri-
vel. Os vehiculos c os moveis das casas
eram seqüestrados. Foi assim que come-
çou a revolução irlandesa.

LONDRES, 2. (A. H.) - Reina cm
Dublin completa tranqüilidade.
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taz.ia
dia que
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não faz
ineátuo

le Vvdii
auxiliar

Carl
Ju li

is d.i Lfoítseca
itado-Maíor do

dr. Antônio Pa-
pcr:iiittiu-ãe ír ao
se demorará 30

o 1" tem
fui nomeado
,'líxcreito.

,-¦- Ao 1" tenente medicocijico Pereira d,- Souza
Kslado da Bahia, ondedias.

— O ministro da Guerra, respondem!" alima consulta que lhe fizera o comman-.lan-le ilo 51," batalhão de caçadores, ino seu-tido de •-ercui as praças desertorns reihclui.das como addidas, declarou que essas'pra-ças deverão ser reincliiidas cnmo effeetivnsnos corpos, porque o desertor, desde (pie1: içiiicluido, passa a ser contado como ef-leclivo in, h.xercilo, não havendo vcrlih cs-
liccial para sustciikil-o noutras condições,

mandado apresentar á ;" práoria,se ver processar, o soldado losé
Pereira da Silva.

* * *

O impulso por elles dado, frutificou"gara. embora com diversa directriz,
porém com maior estabilidade.

•Uegosijemo-nos com isso c considere,
mc eu feliz, ipelo 'excepcional ensejo que
me permi-tte de fazer, cm terra estran-
geira, a justiça que é devida a alguns
dos seus mais illustres filhos.

Sou de v. ex. com toda a considera-
ção e muito agradecimento, cr" nlt" e
ven" —; José Júlio Rodrigues."

ESTADO 00 RIO DE JANEIRO
; A cultura ¦ da fibra de piteira lem

lido sensível avanço uo Eslndu du Rio
de Janeiro, e devido ú guerra da Eu-
ropu vae sondo a sua producção in-

- fo
afim dc
de Lim:

ação j

uma acçuo justa e toleram
iodos, encarando, por um p
dn e digno, as questões dc
daria que despertam frt
paixões e «sentimentos,

Sei que vs'oti repelindo •
\ miüares nos que cultivam ;,'«• sabem honrar os prineip

lem cen sagrado através d,
Mas ainda aos que lêm a
exncla dt-s seus deveres n
apraz ouvir a voz dos (pie
que não se afastem dessa'
Jemprc engrandeceram ou

Renovando, sr. presiden:
aflccluosas saudações e voios cor,
de felicidade para o novo qtiatricnuio,
peço permissão para agradecer aos meus
distiiuyos secretários, drs. Cardoso
Almeida o Eloy Chaves, cuja
cia c grande capacidade dc
tive nova e feliz opportunidad

para com l
111.1 elev.1-
lem pai i- |
elKenieUtc j

ilades ir.-!
ã política I

¦i;.ie «'lia |
tempos. I

coinprehensão '

a vida social, I
clamam para '-

'< normas que ,
governos,

e. as minhas !

ramCuida,!
nossa casn o"UA HUCi

«WH»
ii.Miu-: sócios

•-;,..,,,,1,,.",',",;" "p" ;""'I lllouve barulho. Veiu a policia, e um•;.M»pliioi„a J.arros (l.l-1 gl,ania oivU os U:vüu ll0 ?« disiricto,
onde o commissario os aconselhou,
uiamlaiuio-os depois cm paz.

Draga não desistiu de seguir e l.uigi
não havia meios de se conformar com
a perda do dinheiro que elle julgava
dever tocar-llu .

Xa Central do Brasil houve reprise
|dc barulho. Brigaram novamente, e mn
guarda levou-os, desta vez, á presença
tio iu tUdegado auxiliar.

Xa 1" delegacia deram-se scena;
j curiosas.

Draga, para mostrar á autoridade a' 
importância que comsigo levava, bem

I guardada, quasi (le despojou de toda a
! í:i;i -roupa... Vni tirando aquclla ínü-
| nidade de saias imimindas, dc muilo
ipódc... A scena ia-se complicando...
;ii especlaculo não seria dos mais agra-
daveis , quasi valeria á autoridade ll

! pena de desistir, de examinar si dc ia-
vi;uf>s doze contos que motivavam

««ia •«• «ae> * Rn»».—.

».. i__... i' SO 11,1
lesitintns cnseuiinv
CASA LONBON

Dnico tlcposito m, ui0- 'i'vruos

50$000, 6oVoOOae 70$000
Aviamentos Oo 1" (ninlidtidn.
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Tentativa (le assassinato
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Aniuiiio Mari
Alfredo Uodri

de ;
npeten-I
raiialho

;' tle apre I

iv.ineif.
llon

Sócios

coll luor

de

ciar, a leal e prose;'.-
com que nu honraram, c para
«er ao Estado dc S. Paulo as li
geus do meu respeilo e p:
jnaUeraye] reconhecimento,

S. Paulo, i de maio dc m:6.
FKAXCI.seo DK l'AVL.\ ]',(}.
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em,
de.-aviera

dt creação.

Monteiro e seu ?ocío
is são estabelecidos

de coninicrcio á rua üo-
ii; 3°-\- cm Madurcira.
oile, per ipiestõcs de ne-
ram-sc os dois, havendo

em u.
Koilrigues

. comenda
u cinco i:ros
das balas aí

mais
icou

em

exalt,
lc tun re-
.seu sócio.

ado,
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Ivr c d
Xenhunia tias halas attingiram Amo-

nio.
Dal

fllgill.
O aggredido apresentou queixa á po-licia d" j.t" districto, que tomou ai

providencias reccssariai para a captura
do aegit-snr

fim. houve enti
|(iiro de desafogo. Nã
I miilherzinha ir mais além .. Numa
I faixa dc panno, bem agarrada á cintu-
j ra. estava guardada, bem guarda ili nha

e livre de perigo, em nulas de qiiinhen-
los e algumas outras menores, toda a
íorluiia de Uiaga. cuja metade l.uigi'
cobiçava e se dispunha a obter quand " mente... tos, e resolveu que Draga seguiria paraAo dr. I.'on Roussottliéres Draga dl- São Paulo pelo nocturno c que Luigi
zia-se casada com oulro honrem. Luigi, ficaria preso até que o comboio livessc
porém, chamava-lhe sua mulher. .Wti [passado alem da Barra do Pirahy.

alarma. Alfredo Ko ¦In gr. cs

Serviço para lioje:
Superior dc dia, capilão

nes.
Oificial dc d

qulm Rchcllo '1'erreiro,
(Medico de dia no hospital,

duado dr. Ciiilheriuc Harros
1'róta.

Dia, á pliarmacia. tenente pharmaceuticolisueircdo l.cil-c e pi ..ic, Arnaldo lErico
íltis Sa-ntos.

Interno (le dia, alferes honorário Carlosdc Rezende fhnout.¦.Musica de promplidão, a faiifarro do rc-
gimcnto dc cavallaria.

.Auxiliar do official dc dia á Brigada,sargento hronklin Augusto.
, Prado Derby-Club, alferes Severino Cor-íoi \ iiaí.

1'romplidúo: mo regimento dc cavallaria,alferes João Baptista da Silva Prado, c noi" batalhão dc infanteria, alferes Pedro I.o-
pes de Azevedo,

Rondam: no -|» districto, alferes .liar-,: lliolonicu Pessoa de Mello: as patrulhas,! tenente Manoel Vieira da Cruz e alicies
I Adriano da Fontoura Myssem; os ig° e
I -'o" districtos. alferes f.uiz Ignacio Valeu-
i.':"!. c "a Saude, nlfcres Samuel Ribeiro
; de _ Mello 'Mer;uv-.
¦ . Guardas: na Caixa de Aniortizacãn, nl-

j tetes^ Veríssimo .Tose Xoijucim; >na- -Caixa
de Conversão, alferes Oliveiros dos ' San-• los il.ourn; no Thesoiirn; alferes Sabino
Josc da Cuiih.1, e na Casa da 'Moeda, alfe-

j rc:- Rcynaldo Canaliarro Cunha.
llsladomaior nos batalhões: no i", ca-

! pilão Manoel Augusto de 'Limai -ii" .:",1 tenente Manoel Duarte de Menezes: no 3",
| nlfercs Carlos da Pomcca Carrallior» tno
1 -i". capilão João Callado d.i Silva-iigaía;
I ini cavallaria, eap:tão Xicoláo dc Olivciro
I Carneiro; 11.1 quartel Jo Meycr, «'.feres

1 I-iiiz da Siíva Cordeiro, r no quarte! di: S^ude, alferes Roque José da Costa,
uniforme, .1".

loridade estranhou essa coisa, mas I.ui-
gi ludo explicou: — illraga era, de fa-
elo. casada com um oulro cigano, que
eslá .preso cm Porto Alegre cumprindo
sentença por crime de inorte; mas por
isso seu marido está privado da liber-
dade, I,t;igi propoz e a cigana acceden
e:n se casarem, K o casamento reali-

se, por uma religião qualquer
I O i* delegado ouviu as ili
de ambos sobre » questão do»

da uçoes
con-

1'* "assim 
sucoedeu.

l.uigi ficou delido desde ás seis ho-
ras da tarde.

A' noitinha, o dr. I.eon Roüssòuliê-
res recebeu uni officio di policia dc
Xicthcroy requisitando o cigano, que,
eslava sendo procurado pelas autorida- I
des da vizinha capital.

'E assim, não será jiossirel a I/uigi, 1
tentar .por estes dias seguir i procura
do? doze «ontoi que Praga levou... I

dustria] objecto de eommcrcio no paiz.
O fazendeiro fluminense dr. Ambrosio
Leitão da Cunha acaba de contratar
com o Ministério da Marinha o fome-
cimento de cordas c cabos de navios, es-
tando etn fabricação cerca dc 20.000
l.ilugiauiiiias, na soinina dc 32 contos
de réis esta ciicoiiiiiienda.

O dr. Leilão da 'Cunha tem tido pc-
didus de firmas da capiial da Republi-
ca e já encommendoit para o eslrangci-
ro uma outra desfribadora que possatirar 300 Lilos diários.

A sua plantação é de cerca de ....
u.io.ooo pés de pila e acaba dc comum-
mear ao presidente do Estado ter piau-
lado mais 150.000 pés cm zonas mou-
tanhosas e que furam .outr'ora terras
de café.

Os municípios do sul do Estado
do Rio eslão iniciando a cultura (In ba-
nciro. Alim do coronel José Caetano,
qtte cm Mangaratiba plantou -'0.000
pés. o governo acaba dc ter cominuiii-
cação do sr. José dos R. Miranda,
de Angra dos Reis. que plantou S.ouo
pés. Continua aberta a inscripção de
prêmios para essa cultura, que 110 cen-
tro e 110 norte do Estado eslá se fa-
zendo tambem nos aceiros das roças.
Os últimos embarques dc banana ílunii-
nense ipara o Uio da Prata têm ale
çado preços animadores.

As ultimas chuva
mettido :i safra de cereaes nn Estado.
Em alguns municípios a colheita do ar-
roz tem-se feito em canoas, tal são o
volume e a altura das águas.

A recente arrecadação dos impôs-
los de industrias e profissões do Es-
lado do Kio de Janeiro indica que o
augmento das plantações e maior des-
envolvimento da vida dos campos in-
fluirani nu commercio e na ¦- ida das ci-
dades c villas fluminenses. Assim é
que em Macahé a arrecadação dos im-
postos commerciaes. que no anuo pas-
sado. foi de -•-• contos, foi esle anno de
,lS contos de i'.«is; em Campos, oue.
nn anno passado foi de 76, e^ie anno
fui dc Só contos de réis e tanto: cm
Sair.r. Antônio dc iPaifim. que tinha
sido de 18. este anno fui de j; contos
de réis; em S. Fidelis, que, lendo sido
de 12, se elevou a i(i vonios de reis;
em Iguassii, que linha sido de 11 con-
<o&, elevou-se a 17 contos de réis; em
Therezopolis de to contos para 14 c
tanto; em S. Pedro dc Aldeia de t
conto sc elevou a 5 contos: de São
Francisco de Paula de 6 ipara 8 conlos
de réis; de Petropolis de 09 para 104.

¦ contos de réis; de Monte-Verde de 6
Ipara o cornos de réis; de Magé de 13 j
ipara 17 contos dc réis; de Ilagualiy dei''ioo$ooo para 3 contos de réis; dc Can-!

tagallo de 23 para 25 contos; dc Bom-
Jardim dc o para 15 contos; de Barra
ilu Pirahy de 23 conlos para 27 contos
dc réis.

Km todos os municípios do Estado
oiule se alargou a área das lavouras
cresceu _ a ' arrecadação dos impostos
commerciaes, mantidas embora as mes-
mns taxas do anno passado, ^

Foi a pique um navio
nacional

LONDRES, 2. |A. II).
— O vapor brasileiro "Rio
Branco"; foi a pique.
Uma saudação do sr. Cail-

laux aos soldados
franeezes

Paris, 2 -- (A. ![.') — Ao presidirrecentemente o Conselho Geral do lie-
parlamento do iSarthe, o deputado Cail-laux enviou uma. tocanue saudação aos
gloriosos o heróicos soldados que ha-
viam obrigado a curvar-se as 'tropas
allemãs, deanie de Verdun, c nianifes-
lando-lhcs a sua profunda admiração,declarou que os soldados da Republi-
ca combatiam pelo mais alio ideal daliberdade dos povos e da organização
do dire'to entre as nações. Animados
por esse ideal elles haviam repcllido ccontinuariam a rcpellir os assaltos dolorrivel inimigo, na defesa dc uma idéanobre, ante a qual a do doniinio doinundo pela força brutal e pela violen-cia assassina, tinha que succuiuuir.'  " *

As finanças da Pérsia
Londres, 2 — (A. H.i — Aiinun-

ciam telegramnias de Tehcran que bre-vcinente será ali constituída uma eom-missão direetora das finanças da Per-sia, sob a 'presidência du um thesourci-
ro nacional c com representação da In-
glalterra c da Rússia.

A volta do sr. Venizelos á
actividade politiea jParis, 2 (A IL) -¦ Annuncia o cor-lespoinlciilc da "Agencia [lavas" cmbalonicci que, domingo passado, reuniu-sc naquella cidade, com grande con-coerência popular, um coiiiicio de li-focraes.

Falaram vários oradores c todosreclamaram o regresso do ex-ministrosr._ Venizelos á actividade polilica ca intervenção grega na guerra ao ladoJus Alliados.
, O comício dissolveu-se aos vivas áFrança e á Inglaterra e aos gritos dc"Abaixo os 'feulões I"

•I;
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A Servia compra um"destroyer"
-Vofd York, 2 ÍA. A.i — Cominuni-caçoes aqui recebidas dc Ruma dizem

que o governo serviu comprou ao dclialia o dcslroyer "Velika", -da mari-
nha dc guerra deslc paiz, para escoltar
ni transportes destinados ;i conduzir as"¦opas sereias para Saionica c 01'lros
pontos, em que se faz urgente a sua
collaboração.

A guerra e o commercio

Uma nota do governo'
inglez

Londres, 1 ~~ (Official) — A poli-
lica de restricção ao consumo de arli-
gos c regulação dus presos continua
a espalhar-se 11:1 Allemanha. Foi eslá-
belceido um "coinilé" dc guerra nít
Allemanha ctyvt o monopólio do café
importado, chá c seus substitutos.

A Áustria organizou uma associação
dc oleos e gorduras.. Todas us firmas
empenhadas na producção de oleos ani-
mães e vegelaes, c.xccpti) manteiga c
banha dc porco, devem adherir á as-
sociação. A manteiga c a gordura são
tiradas dos pacotes .mandados aos pri-
siotieiros na Allcmanha.

Devido á escassez <lo sabão, foram
dadas ordens no sentido dc se economi-
zar esse produeto. sendo claro, que o
problema da lavagem de roupas apre-
senta "muito grandes difficuldadcs".

O sustento dos cães é tun problema
que se esta tornando sério, tendo sido
já mortos muitos cães.

Vários agricultores receberam ordem
dc cultivar as papoulas, de que se po-
dem extrair oleos. '

Ha grande rcsenliniínto em Berlim,
porque os soldados feridos inválidos
estão prohibidos dc sair nas ruas e 110
..liiiigurlen. As mulheres fizeram mec-

tiiigs dc protesto; que furam dissolvidos
pela policia.

U * Comitê da Guerra" para oleos e
gorduras publicou tuna nota de aviso
tn-ais urgente -que aquélla da 20* infor-
inação official mensal sobre ns condi-
(;ões de Vienna.

O burgoincsrre disse que o forneci-
mento de leite da cidade Cftnliilúa a
ser insuíficiciuc.

O fornecimento de carvão lambem
dccresccu em 14.000 toneladas.

Durante a segunda quinzena dc abril
houve grande escassez de batatas, c os
frutos c legumes <pie acudirittn ao nicr-
cado foram cm quantidade muilo 111c-
nor que 11 do costume.

tA moeda de cubro eslá desapparecen-
do da circulação em Vienna e Iluda-
pcstli. O ministro das Finanças da
Hungria assevera que o povo sente uma
grande depressão da moeda papel.

iDesde o rompimento das hostilidades
até agora já cessaram a sua publicação
3.075 jornaes allemães.

Em alguns cases essa suspensão foi
determinada pela escassez de papel,
mas na maioria o motivo real foi á dc
renda pnra siisteiitnrem-sc.

O "Niemve Rotterdnnische Courant"
diz que, as listas de baixas prussianas
de ns. doo a 496 consignam os nomes
de 3.1.625 mortos, feridos on dcsappa-
recidos, perfazendo, com as baixas das
lislas anteriores, uni total de 2.518.364
prussianos postos fora dc combate.

*
Em prol do augmento do

exercito inglez
Londres, 2 — (A. il.) — A Liga

Nacional de Trabalhadores acaba de
lançar um vigoroso manifesto, acecn-
tuaiido a necessidade absoluta dc :m-
gmentar o numero de combatentes c
cxhortando toda a nação a, pela colla-
boração de todas as 'suas forças, sc rc-
unir num supremo esforço combinado.
Todas as delongas — diz q manifesto— não fazem senão encorajar n Alie-
manha a prolongar a guerra. Chegou
a hora. marcada para o esforço Máximo
que exige o longo arranco final quedeve ter por epilogo u Victoria. Xão é
somente dos indivíduos medirem com
excessiva minúcia ;i justiça das leis;
e o momento da suprema abnegação c
do supremo sacrifício. Porventura deve
a defesa do paírimo'nio da nação ficarentregue aos seus íillvos de além luar e
ao concurso dos alliados, quando cen-tenas de milhares dc homens, bem con-
lituidos o. robustos, ficam na moíropo-

em participar da lula? Nesta hora

A POLÍTICA

k CRISE PERNAMBUCANA
Recife, 2 — (A, Ai - h.-u seu nu-

mero de hoje, o Jornal PcgueM, oc
cupandò-se da politiea pernambucana,
relata que na sexla-ifèira passada o sr.
Manoel Borba, governador do Estado,
dir giu uma longa carta ao general
Dantas L-tarreto, nu qual tratava da .-:-
tu<,rio política de Pernambuco c alei-
trava, para uma prompta conciliação de
todos os elementos, a rcorganizaçã - do
Partido Republicano Daiitistn-,

1O recebimento desta carwi -m-lo gc-neral Dantas provocou a reunião liavi-
da, na mesma sexla-feia, na resideu-
c:n deste.

, A seguir, aqucllc órgão diz <|iie, ne-
cessitando conferenciar com o sr. 1W-
ba antes da 'reunião do directorio do
partido, marcada para hontem, nn qualseria tomada a deliberação definitiva,
o general Dantas convidou o governa-
dor pitira unia conferência ltonlctii.
Essa conferência^ qtte não foi assistida
por mais íiinguenii, foi demorada e nella
o sr. Borba disse -enlão que, não ac-
ceifando em hypothese' alguma u ae-
cordo proposto em torno do nome du
sr. Heitor .Maia, havia 'apresentado
tini contTa-proposla que consistia nu
dissolução do directorio do partido, a
quem, reorganizado, competiria escu-
llier os_ candidatos ás vagas para depu ¦
tados federaes, conforinaiido-se, cllc
Borba, com o que ficasse resolvido as-
sim. O general Dantas respondeu não
acceitar a contr.-fproposta. Poucos, «ni-
nulos depois, iretirava-sê o sr. .Borba,
sem que coisa alguma estivesse resol-
vida.

O Jornal Pequeno termina depois, dc
unia série de longas considerações, em.
que acha impossível qualquer concilia-
Ção satisfatória.

Recife, 2 — (A. A.l _ o «r. Ma-
noel Hurlia. governador do .Estado, es-teve hoje na estação do Telcgrapho
Nacional, transmittindó tolegramnuU
para essa capiial, ignorando-se, porém.a quem sc dcsiiuavaiii os mesmos.

Recife.
que o sr.
demissão
policia.

2 — (A. A.) — K' inejtaelo
Costa Netto houvesse pedidolo cargo dc toiiNiiándãntu da

Recife, 2 _ (A. A.) _. A's 1., horas<le hoje o general Dantas HarrCoacompanhado do sr. Souto Filho, esteveem palácio, 'retribuindo a visita dd sr•Manoel Borba, governador do Esladodemorando-se ali cerca de uns cincominutos.
Hoje .houve nova reunião <lh direcorto do Partido Republicano Dantis-a na casa dc residência (|u Renetn.1Uantas, sendo ainda igiiurado o res"lado da mesma.

a bordo do .naipiete "JTaranhSn-
suinitt o conluiando da
DE KELLO HORIZONTE

região mil:
as-
ar

O arcebispo de Marianna
em Bello Horizonte

Bello Horísontc, 2 —'(A A 1 -
Chegou 

¦liontem á noite, pelo iVein' rapi -ao, d. Silvcno Gomes Pimenta arcebis-po de Mnnanna, que -foi recebido nagare da estação por uni grande numerodc pessoas gradas.Amanhã, s. ex. revdma. iiinvguraría pedra ¦fiindanientaj da '-basílica deJ.ourdes, servindo dc padrinhos no :ic'oda inauguração os drs. Delfim Moreirac Cprnclto Vaz de -.Mello, respectiva-mente, presidente do Eslado e prelcilu

lc,
suprema "c 

vital, a Pátria appella paraos-minutados serviços dc todos os seus
filhos. _ Nenhuma duvida temos  dizo manifesto — quanto 11 resposta qnclho darão Iodos os nossos compatrio-tas,

100 contos, por 2$000ü

da capital.

DE GOYAZ

O regresso do sr. Bulhões
.Cosas, 2 _ (A! A.) _ RcsrC3iI)uhoje para o Ri ode Janeiro o senador•Leopoldo Bulhões, seguindo em suicompanhia nina cunhada e o< dr? Mar-
?,-° 3.\\va' deputado federal, c Uu-Ihues F-.lho, procurador da Republica.

,'í>. cx. foi acompanhado até fora dacidade por um grande '.numero du,. pes-
I soas, entre as quaes os membros do•uirefctorio do novo •Partido Republicano.A sua residência esteve repleta de
\ amigos, que lhe foram levar
í despedidas. suas

cm
Loteria di

: prêmios du 50 contos
S. Paulo, em 1,1 do concilie

Declarações do sr. Asquith;
Londres, 2 (A. l-l.) — O primeiroministro, sr. II. Asquitli, declarou hoje

na Câmara dos Communs, que será

O sr. Delfim Moreira adia
urr.a viagem

liorisontc, 2 — (A, A. / _»
líelfini Moreira,

amanhã apresentado pelo governo ao
Parlamento o projeclo militar.

O sr. Asquith Uiproveitou a oceasiâo
dc estar na tribuna -para 'explicar ,1 si-
Inação do gabinete perante o paiz c cs-
penalmente perante a Câmara dos
Coniinuns. Declarou que os ministros
trabalhistas desejavam, se possivcl, queo problema de recrutamento fosse abor-
dado, mediante uma única formula c de
maneira radical.

0 exercito cm agosto dc ip;.|, —
disse ainda o chefe do gabinete —• con-
sistia em seis divisões dc forças regula-
res, quatorze de tropas lerritoriaes c
seis de guarnição 110 ultramar, ou seja
o tolal de vinte c si is divisões. Hoje
temos S.i divisões, das quaes doze co-
lomaes. O esforço tolal que fizemos,
para a marinha de guerra e paraexercito, ultrapassa já agora de

Bello
A viagem qm- 0 dr.
presidente do Estado, pretendia fazerno próximo dia 4 do' correnie á zona da-Malta., ncuii adiada para depois ilo en-cerrameuto do Congresso.'.Nessa viagem 9. ex. visitará diver-sos-;>mtt!iicipius da zona da Ma.tta sen-tio, ao inesmo tempo, inaugurados ai-guns melhoramentos locaes.

Festival no Assyrio
. No bar Assyrio, do Tiu

cipal,

milhões dc homens,' Du

bar Assyrio, do Tlieatro Muni.realiza-se hoje, ás 10 limas danoite, nm brilhante festival, cm -benc-
I iicio da Cruz Vermelha dns Alliados
I com 11111 esplendido programma. 

' '
! Os artistas da companhia Maresca c
I Weiss, Ângelo dc Carli c Clara Weiss
, o üarytono Pnsini c 0 teuor Gio: Araya prestam o seu concurso hi lesta, na qual será executada aIdos alliados, por tuna orcliesli

, o | professores, sob a regência docinco Adolpho Kosas

¦aniu
ossn

Marclu
dc 40

maestro

pesas d;
liados.

uas condições li-1 Exige-se trajemitnvuiu então o recrtitaineiito : a pri- -.._
meira, a manutenção 'da supremacia da .
marinha de guerra c mercante: a se-l„„„ „ „. .„ . , . ."
Blinda, a necessidade dc cobrir as des- j g M ,h''Ti,'',^'"'0gtierra nossas,; dos ,>ai,es ai- \ ^àiuiiut1""^Alas c necessário tambem ali-mcnlar o exercito e obter que nellc se
alistem todos os homens disponíveis,
sem prejudicar as industrias nem oftinccionanrento da administração. Sc
este ponto de vista fòr acceito, ;i quesitão ficará reduzida somente ;i maneira
dc a pôr em pratica."Eslíimos impacientes pela victoria.
O deplorável incidente <L Kut-el-Anta-
ra, embora sem significação militar.
causou certa depressão. As mesmas ac-cusações, as mesmas indecisões c as111.smas delongas hom
PO (le Pitt, C011
giuii na
manca.

dc rigo:.

do rei Affonso

parece será a
sua indicaçãç

hyipotln scmais acccilavel, tendo acausado boa impressão.
A propósito, a imprensa daqui tecilongos comnicniarios.

Informações officiaes
francezas

Paris 2 (A, H'.)' _ Commuh10 horas da tarde
\o sul do Soinin

da ilieadi

vcspei

porem, nu
Ira o próprio \V

da baialiti dc

tem-;
llill-l

Sala-

foi !¦(•¦

c, um movimenio'Pe,ii..„o contra os nossos pequenospostos na região dc Dofnpierre
pellido pela nossa fuzilaria.-' ' '

-Na Cliampngue, canhoneámoscomboios ,de abasteclm
icsqncr que sejam is erros poli- n?1'"1* ,-ticos e estratégicos praticados, a força: ,,.,í„,,i, ;"e í10' «'«Dcrsamos 11111 forte"lleinao ao norte d

' Quai
ento ao nor

inos
ü de

Londres, 2 — (A, II. 1 -- o órgãoifíicial do governa publica hoje tinia'•'iiga lista supplentenlar dc firmas de.inizes neutros com as quaes é .prohi-1
erl Mais

do Império augmcnlou c
vai ¦, militar dos alliados
boa cumo é hoje."

sr. Asquith leruiino
csenlando a iu

a força
a situação na-
jamais foi lão

O
curso
fiança

1 o seu dis-
con-

Argonne,
reconhecimento
Harazéé.

A ueste do Mouse,
durante.a noile

Ll

' I bldo aos habitantes do Reino tinido
nipro*! relações commerciaes.

Nessa nova lista figuram
commerciaes de Buenos Air
llrasil c quatorze do Chile

*
Incêndio na,

"]A1C n

s casas
ires do

'mairie" de
Lille

/',

Londres. 2 — (A.
mettidos a pique pormigos o vapor inglez
e o sueco " Ki-idlam! "
juntamenie com o "11
bem hontem torpedeado,
dos á commissão
corros á Bélgica.'

avios a
II.i -

pique
F oram

submarinos ini-
City Rocheiter"', E.sie ultimo,

donhall" iam-
estavam freta-

iniericna tle soe-

çontinumi áctiva
1 ¦* íirtillieria 'na reiíi5n"^Avocourt aléLe Mort.Jfa£MUU, ultimas inforniaçõcs recebidaspelo Alto Comutando vêrifica-sc uue asacções desenvolvidas en, 20 e-Vn doabril nas encoslas ao norte' de-'.Mon-

e rca"'i' 
UT'm Cair CI" "°"o Podeicerca de mil meiros de trincehinmigas, com pofuhdidade30o_ e 6ou metros,

«o Woevre
" l"»'l'l' .- ¦ .i_i i-;,i, .| ;, ''.Hlflftfjji

'ariaudo

apenas liotiv
rajadas dc arl

5 nu-
entre

iiyiH'

em Um discurso do sr. Wilson
(A. II. 1 — Noticias aqui

chegadas por via indirecta, referem
rem sido publicado^ telegramnias em
jornaes_ daquèlla capiial. aununciando I Washington, 2 — (A \ p0r

por 11111 incêndio a ; oceasiâo da inauguração 
' 

hoie dn „ovade l.i.le. de cuja famosa hi-1 Escola Fem' '
res, á qual

fui de

O Canada e a guerra\ Londres, 2 (A. ti.) -„ \ \„, ;,. l-iitcr rccclicu de Ot,awa o s,g-,:'u 1.! ücspachü °
i "Mr Itoberls Bordon ,,,-;, „„:...'. ...;.

iiliotheca, cheia¦'penas uma nar;
dc livros rarissimos,¦ pode ser salva.

A aviação franceza
Xo correr

aviação fran-
dc-

Paris, 2 — (A. II. .
do iiie;-. de abril findo,
ccza obteve exccllentes resultados
fronte das linhas de Verdun.

. Foram por ella abatidos, no correr
daquelle mcz, 31 aviões allemães; por
muro_ lado. dos aviões empregados pe-

franoezes nesses diversos serviços.
enas seis foram cair nas unhas ini-
igas.

lus

«
Donativos para a guerra

Roma. 2 (A. II. 1 — As companhias
navegação fizeram as seguintes of-

paracrta
fizeram

¦ fundu de' beneficência
dc guerra : Companhia Navigazione
flenerale Italiana, 300.000 liras; l.loyd
Indiano, 150.000 liras; 'Sociedade dr
Navegação "Itaüa". 100.000 liras:
Companhia de 'Seguros IMulua 'Mitrj-
i.ima, iaí "?9 Vr:i»

uma liara serviços milita
compareceu o presidem,da Republica, sr. Woodrow Wilson .¦

o general Ncivlon Baker, minisiru daüuerra, :ucni de outras muitas pessoasgradas, o -chefe do Executivo nmeri-1cano ao terminar o, discurso inaugural ídeclarou que a honra c a inlegridadedos Estados Cnidos da America dn.Norte nao podem deixar de ser respei-ladas, accrescentando que fazia votosos mais .ardentes para que a Republicanao va a guerra; porém, em sendo nc-cessano "a (erra teria dc ouvir outravez a voz do Novo Mundo, affinnandoos ideaes dc Justiça e de Liberdade".
O discurso do presidente Wilson cau-1011 ¦em todas as rodas a mais .virada-

, vcl impressão
J Nova York'. 2 - (A. A-) _ 0s
j iiiiiiuo? lelegrammas aqui recebidos fa-
j zcm constar que a Allemanha .'--.lá dis-
1-Posta, a fazer compensações aos Esta-tios l. nido.s.

Caso. porém, ainda não -je chegue aum accordo com es»; melo de solução.-pretende o çoverno fjr ^,.yvn nppeii,,;.ura a 57'»'racem e ter'

icli
Sir lio!

tro ilo C
011, primeiro 1nada. nprcsenlou á Cinos Communs um

são destinados
dollars para as ,„ -,,,.;,.. ,,-, ,,,,..,
rante o correm 1

O projecto foi a-ci-i'i.
uade

projecto |duzentoá min
despesas da
aiinu.

por

an ara
qual

de
du-

D primeiro ministro dc^rr/;, tambem
jijtic as forças canadenses acliuçliiieiiteUo nutro lado do ma,- excediam iá de00.000 homens o effectivo

r|tio ndoircito
guerra.

total du
começou

ex-
I

fl!': çiilrc- I

A Inglatera e o serviço
militar obrigatório

Londres _¦ (A. A.'i __ X:i sesiS<(ae hoje da Câmara dos Communs. w.-ctlpou a tribuna o primeiro mini-.tfn.sr. Asquith, que declarou haver o vo-verno resolvido implantar 110 ,paij im-mcdialamente o ser\'iço militar obriga->;ono.
O sr. \squiti pronunciou por cmoceasiâo um impijrtaute discurso qu»íoi baslantç ty»p1audidq pelos nar'».

T T TTnTTT
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THEATROS &

Sociaes

NOTICIAS & RECLAMOS
UMA NOVA COMPANHIA DRA-

MATICA
Pelo Anuuon, chegou hontem ao Kio de

Jsnelro a companhia dramática que, em

tjrbca, «cciiKi o Poljítltcaina, o que vem o
esta capital dar
nina sério de cs-

pcctaculos no He-
creio, contratada
pelo conhecido em-
prestirio José Lou-
reiro.

CHA PARISIENSE!
| AMANHÍ —:-- AMANHÃ í
I Com a reabertura do PARLAMENTO NACIONAL 1
jg reabre tambem este velho e afamado Ciucma o §
I seu escrinío de raridades para exhlbtr as suas se- §
¦ ries de FILMS D»ART, reservadas pura esta época, j

ntclviiui Sc

Ainda lia pouco,
numa das ultimas
edições do Correio.
o csrriptor Souza
Costa, nosso col-
labora dor, escre-
vendo de Lisboa,
a propósito do pv
chado dc artistas
que se cwh«birão
amanha" h ptateti
do theatro do fun-
do da rua do K»
piritG Santo, «li-
iia o seguinte

"li' interessante
o facto de sc ha-

,m congregado, naqucllo Idieatro, quando
hovi.i entre nós, o mais fundamentado doa-
ilento pela decadência da arte dramática,

luitamentc o núcleo de artistas que «parece
disposto a impòr-sc"^ 
ao pessimismo
minanlo,"

H citava entSo
nomes doa mais no-
vos na vida do thea*
tro lisboeta, como
Uibeiro Lopes, o

galã da compa-
nhia, Othclp de
Carvalho, qno "i

uni artista do seu
tempo", e Clemente
Pinto, um foragido
dos bancos unlvcr-
sitarios para or. Im-
previstos emoeio-

nantes da ribalta.

Xão quer isto di-
•/.er «pie a compa-
nhia seja constitui-

ds por adores novos. Na verdade, o í em
-rondo patte. Mas nelia figuram nomes já

nossos conhecidos, que n tempo
conflagrara»., como lítclvinn

Hieieta, em que

Í^_^Sí*;jfâl_5fl

ipIPi
»,.;, }
ífc- ;-¦•-¦' •»

¦Kl

ígnacio Peixoto

talento
Seria, que d.i

tanto so salientou, passou
ipara

! coniu muni i
' OXJ =EEEEE: |

io mi um o iiõí
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DATAS INTIMAS
•Fazem annos boje :
A ara. d. «Diga de Oliveira e Silva, cs-

posa do capitão Joaquim da Silva, funccio-
nario da Repartição do Obras Publicas ;

o major Henrique Jaymo Smitli, des-
pachante da Recebedoria do Districto Fe-
deral c avaliador c o nvnierci.il.

o menino Edgard, filho do sr. Isidro
Bcrgcs 'Monteiro ;

a menina 'Hercilin, filliinha do .sr.
Alberto Monteiro, funecionario do Ministe-
rio da Guerra ;

o sr. José Fernandes das Neves,- am-
dantfl de caixa da companhia Brabnra. M-ui*
to estimado pelos seus coniipanheiroa o sr.
Fernaudc* .Neves recelierá muitos cumpri-
mentoa pela datvi dc hoje;

—• o dr. Salvador Garritano ;
o sr. 'Ilenriiiuo Costa, interessado da

Confeitaria Pasclioal. quci terá ensejo de
verificar o quanto c querido ;

o travesso Pcdrinlio, filho do sr. Pc.
dro ftfac*Cortl :

'Mine. Tliaumaturgo de Azevedo o sua
gentil filho. mlle. Anahlde de Azevedo ; .

—o sr. Ilelnio Boiteux, filho do sr. Ilenn-
une Boiteux, csiiniadj nc«.ciante de nossa
;.i"iça; _ ,a sra. d. Josephiná M«iiit««5 Sylva. espo-
sa do sr. M. Sylva Junior, odvog.ido em
Leopoldina, Minas;

_ a ápplaudida actriz Sarr.h Nobre, espo-
sa do actor Izídoro Aiacid; t

o sr. J. Barreiros, nosso cohísa de
imprensa.

Passa hoje a data ualalicia do dr.
Oalvão üiieno. tuna das figuras mais dis-
tinelas da classe medica desta «pitai,

O dr. G:ilv".o Uucno será, por esto nio-
tivo, alvo de inequívocas demonstrações de
apreço e dc amisade ela sua numerosa clicn-
tela e de parto de scus amigos.

Fizeram tinnos lionlem 1
O sr. Caetano Cunha, funecionario do (..a-

hinete de Identificação.^

CASA>rE\TOS
Em Montevidéo, capital do Uruguay,

realizou-se o enlace matrimonial do dr.
Antônio Clovis dc Souza lOoincs com mlle,
Kulh Py da C-.mlia. Os noivos, (jue per-
tencem a duas distinetas familias de Porto
tÜegfe, fixaram residência na capital do
Uio Grande do Sul.

COantEMORAÇõES
No templo 'lu Apostolado Positivista, cotr.

uictnora-se ainaiihü, ás 71!-' horas ila nom
o anniversario da morte do Jorge '..«"i'"' I
ritme, apóstolo dn religiã 1 da Coiiunuuldade, 1
íallecido cm Paris.

Iii V :.!

CONTEREXOIAS
Realiza-se liojc, ás .| lioras da larde. 110 \

salão da Hscola Dninatica Municuial, a
cuart.i conferência da série oriinnizada pela"A Cõlmeia". |

Disserlaiá o sr, Edgird '-•. Mcmdonça, sp-1
hre o seguinte tlicmai "A luta pela posse da
Terra". «*•*-.* (
CONCERTOS |

Realizou-se ante-hontem. 110 Club <'-•;¦
mnastico Portuguez. o sarao concerto jiro-
movido pelo professar Assis Pinheiro1 e nr.
gailizadò peleis amadores sra. José- Mnrcir.
e Gervasio Guimarães, com o concurso u«
distinetos artistas e aniadores.

Foi representado o drama O advogatto-'-.lo, cin «pae

Camisas peito percale
com pre^^is

«âL*JEt,X>XGt-0 PINO
3 por IStSOOO

CAMISABIA E PERPUMARIA
RAMOS SOBRINHO &G-
¦¦iibiii iiinniiiMi nrini rm

RUAS DO HOSPÍCIO N. 11
e ROSÁRIO N. 64—RIO

mpo'DE IAWAARROZ ulVil
Branco e Rosa

CAIXA l$80O

Xfaria* da maestrina Magdar, cantadacom
grnn(loi senliiiiento por d. Virgínia liran-

|K>. -.-

dioií *Credo", de Cer.rulti; uo offertorio,
um andante religioso: "Sanctus", oe *-=r*
rutti; „na elevação, íoi cantado o !>a'u-
taris" de M. Netto, por d. Alice Moura,
que lhe deu brilhante interpretação, k
"«Agnus-Dei", de Ccrrutti. Nos coros to-
marara parte lambem dd. Isolinci I-cruan-
des e .Vnn.-i Novaes e os srs. Leopoldo
Salgado e lleracliio Cardoso.

lEsta lesta, «|ue ha niuitos annos sc uao
realiza, despertou grande interesse entre
os irmãos e lieis, que concorreram «cm

graiule numero para sua so.einulailc.
:'.: # *

PAI/LEOOIEN'1'OS
Foi sepultai!-) liontcui. no cemitério «lc

S. Francisco Xavier, o sr. Pedro Mariz lie
Souza Sarmento, íal!cei'!.i á rua Aquidatmn
sio, do onde saiu o cortejo fúnebre.

>Ü I
O enterro do sr. Antoi-io Joaquim dc Re-

rende, viuvo, dc ót atines, fallecido a rua |
Piedade 42, effcctuou-se hontem, 110 cerni-1
terio de S. João Baptista, 1

Varias noticias forenses
A. Companliia Predial Hypothec.iri.i,

credora do dr. Sylvio Pizarro Gabiío c
sua senhora, «Ia ininortancia de 50 con-
tos do réis que lhes emprestara, ga-
rantitla por uma cscrii>tura publica n:i
qual se o-brígiavain a pagar dentro de' 
quatro auesses, pro|ioz, no juizo da «t*
vara civcl, uma acção' dcccndial para
cobrança.

E como 03 TÓ03 nada allegassem em
sua defesa, o dr. Souza Gomes con-
deniuou-os íiontein 11a íóruia do pedido
o nas custas.

ALFÂNDEGA TURF

Xo cemiterio dc S. .-tfancisco
llzou-se linnie-m o enterro «lo
Brito do Andrade, solteiro «li
íallecido á rua Frei Caneca 126

fí\ * •%|4hf:3i*T |i

absorveu-
tes cuidados do dr.i-
ma e d.i comedia;
Pnlmyra Torres, ar-
lista «le sanguo c

pela educaçjo, que
vive «la arte como

que por uma r.cccs-
sldadc organicat e,
finalmente, Ignacio

Feixoto, cuja acti-
\*idade artística se
desdobra do um iho-
do invejável, tor-
naii-bo capaz do
tudo na vida do
tlu-atro — ora é
maestro, regente la
orchostra, ora «'«

actor, representai!.
(Ki como 03 quü

,n.iis o forem, nSo poucas vezes sc faz en-

...i.-.dor, observando e realizando com finura

o pensamento dos autores cujas pecas cn-

'"Mais 
on menos desw ordem, são todos os

11 listas 'l«* darão amanliá, em frciiue'.-, a

oço Latart d;t leu, quo H.Uo Barre o

verteu para o vernáculo com titulo Caldo

intarnado, ^___ '

•I.A BEOINETTA DELLE ROSE",
NO CARLOS GOMES
A companhia italiana d« opereta» Mares-

...Weiss, que oecupa actualmcnte o tlieatro

Carlos Comes c que j.i nos deu duas no-

vidades — I-a sigiwrliia dA cinctnatçgrapho

,. II cmvlim difía tuna - renova hoje o
a "premicre" do
um dos melliores

i Fantástico drama sobre assumpto da vida real, em j1 prólogo, 5 actos c S apothoosos (

aí
honra, seguindo-so um nrlo variado, cm que
tomaram parle inllcs. Aiigcla hiiheiro, Ileo
linda da Silva, mines. Isabel Çaniara, .Ma-
thililc Ccliallus e Margarida Simões:, e .os
sra. Gervasio Ciuniarãcs, Kaul Mnllioiro,
Raul r.alln e Josd -MjT.-ira. nue foram mui-
to apotaudidos. . *

Terminou o espectaculo com o monólogo
Cnt-i dii.-r. recitado pela actrir. Isabel U-
mara, Fe-guido da Céga.rsga do dilo, «por tu-
do.t os amadores. . ,

Tocou, durante a testa, a ostudantinai-ilo
club, sob a regência do -Jr. l-.nulio .Malhei-
ros.

O concerto
findo, fui tr
horas da noit
mercio, toila
inoveis novo:Para a semana, seguir-se hão

O CIRCO DA MORTE!
ÍV8ARGELLA PELA BELLA HESPERIA 1

I Esposa da morte gf SSSlislaLi
n Films esles que custam uma fortuna â Empresa ta
| 0 Parisiense volve ao sen tradicional esplendor 1 |
§ 11 imITu niine>r\ _ Sendo os films que vamos §
mUmtW AVIOU exhibir de grande mcjva- BI
fi1" gem, resolvemos adoptar as SES& Õ -S | Ji,'^r

CONTINUAS, publicando, entretanto o UOKAiMO djipessoa.

aniiunciado para ^o do _ mez
'ii--.ieri.lo p.ira anianliii. ns O
•, no salão do Juniíil no i cn"'
restaurado e adornado, com
e oreciosos. O presidculc «la

Republica honrara
tante.

(1 recto «Ias entradas i
trada do Jornal, o nlil
pro.ramma elo concerto.

testa com sj:i represen.

vendi-lo li en-
ii itisiribuiJo o

As mais IjüIIus 1JLIÍ8AH em
seda, liiion voi'e c iianzourk,
a ÇEEÇOS de VKKDADBlMií-
CLÜIE encoiilrani-so na

Casa Nasciae
Em I Opir ih

«Paulino ile Oliveira foi processado
perante o juiz seccional do Ceará
como íiiiáíador ile estampilhas falsas.

«1'ini sua «lef.-««a allcgou Paulino que
as comprara polo seu próprio valor, o
nicsnío por eme os vendia, c, pois, na

| maior boa íé, scu preoccupaçfio «Je
Xavier, rea- lucro.
:r. Aristides | ,Q juiz, attendeiulo á sua coiHllçaO

*7 annos, tie connnereiante e As razões expchdi-
das na defesa, absolveu-o,

Houve lappellacao para o Supremo,
que hontein a julgou em sessão secreta.

O Supremo Tribunal, em sua sessão
dc liontem, após longo debate, negou
provimento .i appellaciío interposta «pelo
agente do Correio José Sobral lliítcn-
coitrt, «la seuleiK.i «lo juiz federal que
anniillou o acto do siovcrno ipio o tle-
«nittiu do cargo que oecupara havia
ma:s •de tres annos.

O tribunal, assiin deculindo, julgou o
autor carecedor de acc/io.

mm-m^^m-m iiw
in.i.or o .uao

O "Cuco" lis voltns com
ii noticia

O desordeiro Antenor Domingos <la
Cosia, vnleo "Caco". iliz-5c pedreiro o
residir :'i run Vista Ale-j;re n, J.t'.

Hontem, no largo do Catumby, arma-
do de revólver. "Caco" tentou assassi-
uar os scus desaffectos João José ile
Souza, ferreiro, e lírncslo Theodpro da
Conceição, serralheiro, tiuibos residentes
,'i rua Padre iliguelino n. 73.

Os Uiros não attingiram os aggredi-

Foi permittido a Mestre Si Blalíc despa-
ciiar uma caixa ila marca *U. Ií., QV.o im-
rortaram em março ultimo, pagando arma
zcnagein síniplcs, conforma reíiucreram.

O inspector julgou procedente ;*. ap-
prehcnsüo de o ctiixas contendo charutos;
etífeeiuada pelo si'.h-in;r>cetor da Policia
'Marítima Bwdmi, auxilmilo i^or Domingos
Suliturc . Oscar Marcos da Silva e Ilenri-
que tllabcrlandí, no dia io do mez passa-
do, ás 3 i|-j horaá da manha, no Merealo
Velho, dentro de um automóvel.

No armazém 4 do Cies do Portn, ha-
vcrS umaidiã, ao meio-dia, leilão dc merca*
donas caídas cm çomndsso, havendo entre
outras: perfumarias, photjOgrapltias. cortina-
dos,' flores*artiflclacs, obras; de forro o de
cobre, drogas medieinaes, npparelhos ele-
ctrtcoSi papel pnra encadernação o para im-
pressão «lc jornaes, estampas c agua o.xy.c-
nada.

NO

O COMMERCIO EM PORTUGAL
Procuradoria Geral Luso-

Brasileira
RUA DO OURO N. aso, a«_Lisboa

PORTUGAL
Afrentes em todas ae comarcas e ilhas.
Tratam-se de todos ns negócios forenses

c commerciaes: liquidaçSo de heranças, in*
Vdntarios. testamentos, cobrança dc ren-
dai, obtenção e le.alisação de docoincii-
tos, etc.

GRANDE HOTEL BORGES
POBTUGATj LISBOA
(Hcroiiinieiidiulo pela Socicilfl*
dc Propagariam do Portugal)

Holel de 1* classe inteiramente
renovado, I.uxo c conforto. Aqne-
cimento geral. Banhos cm todas os
andares c quartos com banho.

Hotel sempre preferido pelas
familias brasileiras.
PiMisiio, tudo comprolieiiilido

:i l.fiOO iiMs.dos. sendo o desordeiro nreso e reco
lliido ao xadrez «Io -)° districto. '¦ __wnaBaiiini, ¦ 1 manoiaai
mmmml^rn^àm•lãrwll-•,^,n,lfr•lmrr^mm™^m^!m' wnmm\ i«_—im i iwi 1 •.,**.<rr>>r™mmi^*<***m*^mmmwimmmmKmmmmmmmxmmK»*

*-*mTf<**ZZi~*>*Brm»

UM Í.OUCO

O sr. José Corrêa, de ti annos, easa-
do e residente ,1 rua lluenos Aires nu-
mero ;jt*í. andava, de h;i muito, a ma-
nifèstâr symp-lonins do alienação mcn-
tal, suspeitando, nos seus necessos. ila

uraa sua UJJUi,.Ihn

Pojiiiyiü Tones

i OiTsKNTKÂDÁií, para orientação de quem queira |
b assistir ás peças de seu começo. m
"" 

Bir-iiiaíiSi.ailPBi.iiilliilB-lMii-iailiililPIB''»15 ü

sru cartaz,
^..1 rcgiiiet

anminciando

do Clara

• ll»»**wi 1 imimwmmn n

faties

jií tomos dito,

transformado cm
, commodidades ao

serão organizados

capaz dc
verdade!.

SUCCCSS03
\Ve:.«, que dcscinpe-
aliará o papel do I.i-
lian Varry. A pro-
...-.silo do Clnra
IVeiss vamos revelar
uma í>articularidad'
q»c muito pouca ií'.n
ic conhecerá. Clara
é austríaca c quan-
di estalou a guerra
entro u sua palria
e a Itália cila tra-
bal liava i** como •!*-
rc -- «ra da couipa-
nhia í|*.ic ora &e cx-
hibe ao nosso publi*
co. Aàsim, cm vir-
tude do eslado dc
guerra entre os dois
pabes, cila teria
que abandonar 0*5
scus conijwidieir >s

Oara IVeSts dc a«!e, regressando
an sru i'ai>: natal.

i'iia concessão especial, porím, do gover-
no -.1: Vienna pcrmittlr.|lho pcrnianc-
:esse onde estava, a exemplo do que já sc
tem fcíto com outros artistas. Só [>o?
Isso, a gentil primeira soprano cômica está
hoje representando para a phtéa carioca,

estréa dessa troupe, qnc anda cm ioiiri:

,icla America Central, tendo alcançado
todos os paizes grandes suecessos
proventos.

A companliia, tra.*, como --,..,.
artistas de uieritp, que executam trabalhos
de completa novidade.

O theatro Republica,
Circo, offercce toda3
publico» , ,

Para as "matinces

PTaS.ra<n?maÍa0re,cebido pela Agencia
A"í"a™Aires. 

2 - A empresa do tliea-
tro Colyseu esti activando suas nogocia-
cões para a constituWao do uma poderosa
companliia tlieatral sul-americana
assegurar pira o futuro tournec,
rtiineutc grandes pdlos prmclpaca paize
«lema parto do Continente.

Nesse sentido, já foram contratados para
este anuo. sob a condição de irem ao Kio
ele lanciro c S. Paulo, tres grandes com-
iMiihlas, de verdadeiro exito.

rfãn cllal : n da fiunoso Isador.i Uiin-
cin, creadora dos bailes clássicos, ;i .ninei
cm seu gênero e que virá pela primeira
ve'/. á America do Sul. iniciando seus cs.
peel-aciilos no Rio, seguindo depois a Sao
f.r.ilo e depois a esla capital ', a grande
companhia eqüestre «Ic I-ranK I.rei-.vn o a ile
oneretas, Sconaiuiglio-iCaraniba, u mais
completa, a melhor cm scu gênero o da
qual fazem parte os reputados artistas Iva-
nisi y Csillag, o actor cômico Valle e ou-
tros. . ,

As asâisiiaturas aqui tiveram um grande-
exito, sendo facilmente cobertas e scus c?-
pcctuculos continuam merecendo elogios da
critica, que uniformemente applatidc o gos-
to na arte de vrsiir c as scenas apresen-
tadas pelo «famado desenhista Caramba.

lísla coiiii«iiihia, orno a de 1'rank
Itrown. irá a S. P,l-,l'o.

O CARTAZ DO DIA

hilari-conservam o publico cm constante
dade. , , ,

díoje. cm ccinnnemorae,ao |a -desconerta
do Brasil, haverá ali grandes csncctaculos
de galo, eni matinée c nas_ «luas ses-
sões da noite, com a esplendida peça —
Meu boi morreu c os bailarinos nortc-anie-
ricanos.

O theatro •a.-Iiar-se-á brilhantemente er-
naaiontado t e a orchestra executará o
hymno nacional.

XOS OlNESfAS

VIAJANTES
lie bordo do paquete inglez Ainazoii, che-

pado hontein de 'I.iverpuol e escalas, «les-
embarcaram nesta capital as ^™'^ W*
soas: 'I.aura Ulisabeth UWI, l'.:nil bl.T.ilcy
Frankliii, capitalista .losé Domingos de w-
veira Isaao Domingos de Oliveira, l ç.-«l
WiUiiim Octavus Collins, Çaruicn Colet,
Marie Ivouise 1'rajoux, Lcrniaiiie ücschamp',
llcrtlia Konnigrissert, Icnny Delorme, «. ia.i-
d» Pitalot e íainiü.i, Leopoldo MraSi « la-
milia Irmã Zniulervan, Margucnte Korli
TCliza e Davi 1 Korb, Manoel da Silvi

lti-ites, dr. Oelavio MUanez,
loão Taylor, .laequfln

t,'. Anua" Orlandiua liarros de Castro, ce-
eilia c Marietta fasaes, Antônio, -«tisus.o
Cunha c senhora, Carlos de. 1'r.ire c se-
•íliora. Pàlinvra Torres, J-ycio boliiç ro e
senhora Al.don Mila-nez, IleloiM Milnneí.
Ciaudina Guimarães. Juba Vvoce.
(Partia, «Ignacio Peixoto,
tllli Peixoto, liaria I.uiza
Vntonlo Rocha e família,
Carvalho Osório o lamina,
Lconi.-i e I,conÍc StraS3,

¦tel-
losé

Rufiier,

llOIlfa de
de cdade!

Hontem o delegado
tcl-o apresentar ap che
afim. de ser o iuíc-liz
exame de sanidade.

de

do Io districto
Jc policia,

subiiicttido a

/. i-ORP.IDA DE 110JK,
ITAMARATY
Apezar do mão estado da ral.i. ê

propósito da directoria do Uci-by-Uul*
realizar hoje a sua corrida extraordina*
ria em que se disputara o Crande /tim
íiiim. Somente se o máo tempo conti*'
iiuai-, caindo a chuva ioda n noite *$
inutilizando por completo a pisla, e qu«l:será adiada a reunião sportiva.

Em todo caso, sõ hoje pela nianhH
a directoria do Derby-Club poderá re»
solver dotiiiiiivainciite sobre o adiu*
mento,

_ Assim, na liypot-licsc provável de «fMleciuar-se hoje: mais unia corrida no
1 rado do Itamaraty, damos aqv/i aa noa*'
sos prognósticos:

Demônio — Divette
Enver 1'achá — Bliss
Romllda — Mistella
AliAUTo — Fuciia
Monte Christo — Kallco
Ali Right — Jandyra
Ouido Spano — Mistella

*
A PRÓXIMA CORRIDA DO

JOCKEY
.'Para a corrida riue o Joclcey Club

realiza no dia 7 do corrcnle, ficou hon*
tem organirado o seguinte programma r

Pareô Mendoea — (Exclusivo pwat
jockeys aprendizosi) — 11.45(0 Imelros'1 :ooo$ooo e aoo$t>oo — Guarabu",
Rubi, Boulevard II, -Mis^ Iploronce, Kn-
ver P.icliá, Guerreiro 11 e São Clc-
mente.

1 Pnreo Santa Fé — 1.600 metros -»
I 1 :.i«n>Sooo e 3oo$ooo — A-.-.-igon III,
I Mont-e Christo, Ydn-Yoii 11, Velhinha,

Trunfo, Majestic, iMargot e Pegaso".
Pareô Cordoba — 1,609 metros —*

1 :soo$ooo e ,ioot?ooo — Klauiciigii, Ja-
cy, Bnckless, VanderbiU 111, Pajonal <f
Soneto,

Pareô Clássico Prefeitura Municipal
í.üoo inetroa — 4 :oooStM)o c 8t)n$c*ooi
Argentino 11, Cuido S-p.iuo, Pajon«tl,

Halpin, Paraná, Roliallion, Caicniiuv
SiiIlAo V, Pierrot III, Battery, Heredia,
Goytijdaz, Zinjjaro, Zézinho, Ipauieiy,
Pnrade e 'Corncob,

Parco — Grande Premia Republica
Avi/ctttiiMi — i~'3oo niotròs — 1.000
ai'gci<l;iios ouro. oftlereaidòs indo j«>-
ckcy-Ghib tle >Üueuo5 Aires.

lArauto lll, Torilo, Salpicou, Liberal,
lfavovito, (U.itli.uloi, Piniue, Araueania
e bardanellos.

Parco I.a 1'lata — 1.609 metros -—
1 t5oo$ooo e 3úo$o&o — [Sscüpeta, Con-
quistadora, Dyiiimiitc, DentouÍ0( llotili,
GitaUimbn', 'Kstílkite e Yíh»o.

r.ino Tttcuituin — 1.609 metros —
r :otop$ooo u 3oo$ooo — I.affsaril, li.s-
pana, Mastroqtiet, Nejou e joííre.

¦jt

A CORRIDA .EXTRAORDINÁRIA
DO DIA 13

,1a que o Jocfcey-Clnl)

LU-^O-L!
P*ra

ma*.'

DC DR. EÜUAKDO FRANÇA
•a d.is nioie-tir.i 'Ia pelle, [riid.is, Iricirns, suor dos pis e dos 5OVSC0S
,3 rtisa-s d.i velhice c taz dcsapparecer ns manchas. *)-• pcliçi

Misturando nm vitlro tle LitRoüna com 4 dc agua pura,
eífieaz contra qualauer éorrlmcnto,

TTs;.f!.-i i\ r«ugottna na propor-çao de 1 colher 4ie fojj.i
o niellior preservativo paia a tuilelte iii.ima da» senliorus.

Desinfeclan le enérgico
VENDE-SE EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIAS DO BRASII

EUROPA. ARGENTINA. URUGUAY c CHILE
Depositários: ARAUJO FREITAS * C.«

faz-ic a injec

para 2 litros de agua

'ara a
di; CO ft Eerilnrealiza uo

encerradas a.-i inãn-üpijões amanhã, ás
.( i|.: horas da tarde.

'O respectivo iprojecto ai
xado na secretaria ,'i dispo,-
teressados,

uti-
in-

'«!„ nn-

Rio de Jiilieiro .
RUA DOS OURIVES N. 83

PREÇO 3$ooo

IMaria
nníiiio.

NOS TIIKATKOS

•"l«e n-io lhe tc:n
|i!;l'lii! e.iíe-s eni
(*!ive!ine;uc bons l
Slll 1WI/.Í,

Va reprcjc-itaci
iiléta de Clara Welss,
üniroa, Arigclo cie Carli
iiili-ani, A. MflKiiani «

ido applausoa,

I ijiiiIu das reses,
toniarão parte entre

í, de Salvi, Olga
|-in:i dei Corona.

ido,ArOI,I(0 —- O publico tcai :namtc(
ile modo uicqu.vocú, o sen npreço á ro-
vi.-'-* — Palaira d'!ui:yjJ ora em scena
110 Apollo.

A peça tem recebido a mau estupenda
consagração entre nós, j.i pela numero?»
oncorrencia ipic nfiliie diariamente ao po-
pular llieatro «Ia rua do lavradio, já pe-
Lu appiause.3 eoustaiite.* _ «¦ eiithusiastie -

uo* artistas tia _ eoaipanhia
gados dos ^trineipae„ papei:

R-.:.«5, cucam.''

r?si
lagnitteo

peça repeí!
ipcctacuio
ie hoje,

renrescnl
dua3 sei

VARIAS
w:i ¦acuio completo,

^. 1'edro,
ral,

do

tÚÜl
.i «niiil

tre-ieniantcs
íeional ré-

brílliantis*

cat ti ns*
,i Uio

I'.\l,.\Ci-'Tin:.'«T!l.:-: -- C-mlinn-a no
,iis franco sneces**» a companhia 1'ahnyra

llasto?, flue está ofíercoendo nos seus ha-
ícrüei-. constituídos peia
[liais attracntes pc-jas dc

rÜiiilii repertório,

que est;
dclocloso

ntaçüo das
ett vasto

•ttHiS

epres

l-.cte;

«¦sí:i parte ih
Rinn Agoz^ini,

llieatro
íi iverá um hrii;
(oram convidai'.
dai nações alliadns, Ksía .cens
cita deve levcstir-se dc um vac
mo, .pois o sen progranuua e-;á •¦'•.
tiee-ion-.i.li r«':'i dr. K.uil 1'elcrn
«iiiein fui conficil.i a scu realização,

Oc melhores artistas, poeta?, car
tan, músicos, eanterea e tudo ijHtí n
V-«.««ic de niais-çulio pretará o scu
- itrs.i a cite festival.

1"--- li- j.i sc pii-.lein marcar oi bi
iv.r.i mo espcciaculo.

-- 1,'oiiiri tenini noticiado, C5trear.ir sali-
liado próximo, no f.yrieo, a companhia ly*
rica llotoli èi -llilh.r:). que está realizando
üh í-eru uitinioí espectaenlos cm S. Paulo.

Será cantada n Aida, euj',i dUtribuiçâii é
o srguimií :

,\i..l.i. lüvirn Galeasi, u".c acaba de can
'ar, em Ruína, *-¦*' vez*
íív,indi-j-j3 opera; Amtieri;.
(jmo muilo se tem feito applaiultr, nao so
ucvs.í papel, como na iiinncn e na J-ü-
ruf-tc; Kainphi.is, Melochi, muito apreciado
uo M.-íiít iiçles, eni Turim; Amanaso, •'.*í1'
Ai,,rt ' ,.r.o, quo ohteve srar.de Pueecs=o,
fm t.enuva. ulitataineiite, cantando Giocott*
da, ,4 da, Balo in ti:as'hera c Tratador.

_-.i.-im«) «'i parte dc -Kiuliunc-i. serd de?-
.'miKuili nl.i |K'Ío tc;-.ji- l!erga-.n.iii-!ii, de
»i m :u já «oa temos oceupado, salientando
ü renome qne o precede,

A orchestra eslá confiada ao maestro
.Amirci de Angilis, autor ih open; "Veile
Hoüe", cantada :i" "Sc.ila", de -Milão,
com e\Í!j .ViHcei.ive!, e batuta rceomnicn*
«l.nl.1 j:i pela regenein dc orcelutras. eni
riKiipanbias de epie fzicr.uii p.irt«' Titla
Ruifo, üarrientos o outras s;uiu;iidadc3 ar-
tisficar.

IV tido isco '.e ir.f.-ro que a opera «lo
prande eoMpositúr italiano deve ter uma
interpretação digna, abrindo óssim çomchave de ouro a próxima temporada Ivr.ca.

- l'or nüo ter ainda chegado ao Kio o
••vapor •*S,'.:;i;,ra''. aue con.luz a grande, com-
fanliia c«|uc*:re, ftynmasticn. acrobatíca e"•ti, 

dirigida po? d. Pran.dso 1 Del-
co. s.) nj ?c.\ra-fe:ra p"*...".» r-r 'c|^ra

Comnirmorando ;t data dci lioje.t aquclla
companliia aitnuncia para hoje dois so-jer-
bos espectaculo?, cm recitas de gala.

Xa »iafini*v, será c.ntí.t!a, pela ultima
vez, a opereta — Amor de mascara, sendo
levada à -scena, no opecíaculo da noite,
a Rainha do cinema,

S. JOSlv* — \':to agradando cada vez
inis a csp:.rÍt'io?a ,'mrlcta dc eostumeâ pau*
s..is — Vmu festa aa frcijaccui do O',

Ias Vampré e João Feli*
ca ilo. macitra I.orena.
v.e pitàM na 'loite de San

o tradicional mastro, e
applaudido cancioneiro po-

are:i?e canta trovas dc sua
tjil.is as noites applaudidas

original d.; •'¦•
zai*i!o, eom mas

No 2^ ócio, l
João, levant.vsc
nessa oceasião n
pn'ar Catullo Cc
lavra, que tão
e binada*.

Além da magnífica peça, ainda cs fre*
quentadorcA jo *;. José a>.-*i.-*:em. no fim
'!: cada •:r>*.ãi. aos tralm!*:o*s do3 exccl-
lentos aerobata*; í.os Weiinclly.

II(«jo teremos o mesmo programais, nas
ír.v; !ses.**í<c_ do costume.

Xossc :!ieatro, rc.ti:7..i.'-sc-á uma matinée
itiíant'«í, cm commemuraeão á data do deà*
coorimento «.«' lír.i^il o dedicada á menina
Ti vinha, s^brinlia do corcn.t Josc da Silva
líra:idão.

Haverá representações d ram ".ti ca", um
grande concurso dc çr.e-sle^, com premioá
ao*i pares ínfan*.Í3 que mais cc dístinsui-
rem, ür.-ui.Ie .-.«¦:« dc '.««.riedade, ::arta dis-
t.ibuicr.o dc brinquedo?, hofubons <• refres*
cos, sendo cantado o hymno -nacional por
um coro de cr.ain.as, com acompan!iamcato
dc orchestra.

*
S. iPEPRO — N'á-i ci"«.-i o c:;i'o ftiie

desde 5'J-a es.réa. .ücaníOM a engraçadissima
revi Ma de Raul Pederneiras *: J. Praxe*
deà _ — Meu boi morreu,

Aímla hontem estrearam, cm -numero
daqtie.ía peça, o= bailarinas ::oric-a:ner:c-i-
nos Ctine and, WJntncy, artistas que, com
suas extraordi-narias limsag excêntricas,

PARISIENSH — Mais uni surprchendcnlc
proRranima. annuncia pura íipjo o elegante
centro de diversões do sr. Sta£fa,_ onde se
•cxhibetn tis seguintes films: "A mão do es-
iquelcto", film !de grande uictragcni, dc
sensacioiralissiino enredo, cm tres actos,
tendo coino protagonista o grande creador
das tragcilia-, dr. llar-Ki-llania. heguir-
se-ãoi ".MaRilaiena e a tia Célia", interes-
santo comedia cm dois vietos. e "Harmonia
das flores", grandioso flhn surprehcndido
do natural pela íalirica Kineto.

:l:

CINK-PAIiAIS — Dc um unico film
consta hoje o programnia do luxuoso Cine.
Plsle film, entretanto, constituc. por si só, a
mais surpreliendcnte c sensacional dos es-
licctoculos cincmatogra|ihicos. li' cllc a cx-
trnordinaría «peça dc Alexandre Uumas —
"J/affaire Clcmenccair', adoptada á tela
sob o suggcstlvo titulo — "íufidclldade ,
cm cinco grandiosos actos, £hcda líarn, que
i-47. a protagonisia. fcai ncssii peça um tra-
balha do arrebatar.

*
ODKON _ lima bella, sensacional e fina

r.c.ta dc nr!e offcrece hoje ao3 scus troque;;-
tadores o querido cinema ih Companhia «-1-
reiiiatograpliica Urasilcira. Hera cila consti-
tuiila ne-Io emocionante ilramu passional —-
".Marcha nupcial", calcado no soberbo dra-
nt-i dc Henr! ilolaill.-. I.j-dia llorclli. ;¦ quem
está confiada a interpretação <la protagouis-
ta tem nessa peça um trabalho verdadeira-
mente uctavcl.

r.\TTII'V — Depois de dois anno? de
ai.scucia dos nossos "eerauo". rcapparçce
a famosa e laiireadn artista llabriella Uo-
bine que se encontra presentemente no ser-
viço da CriB Vermelha Praneeza. U nos-
so publico vel-a-á Iioic. no imponente film
_ "il .anjo d.i guarda", em .1 netos de gran.
¦ lc intensidade dramática, unia maravilha dc
arte o In-llcza. lim scRiiida, correrá na tela
u empolgante romanco — "Uni grito na
noite", romance verídico, da vida moderna
o cruel «• "Uraa visita á maior fabrica «Ios
listados Unidos"..* National Casli Registcr,
com «i.;no iiperarios. _,_

•AVHNIDA — O programnia que, tere-
mos hoje nei'.o confortável eineaia c dos

ittrahcntes o sediiclorcs. Nn-c figu-
nppl.T.tilido urti.-i.-i «americano Nuig

llnggot, iiiterprctatido o papel do protagonls-
ta do cnnicioiiiiiilc drama em I aclo-, "Ire

mio do c.T.-alli-.-ii-i-uu". A esse soberbo film
seguir-se-üo: "L'nivcrs.-il Jornal" (n. aoj),
com a rcscnlin «Ias ullimos modas, festas e
reportagem nmndiali "A victoria do Jucá ,
jocosa comedia. ^

im-IAI. — Ki, o brilhante progranuua que
hoje pc csliibc no apreciado einemii Ideal :
"11 anjo da guarda, sensacional film eni
Ires loueo5 e vigorosos aetos, cm que bri-
llia a reputada artista Kobine, tão queri-
da do nosso publico; "1/ui grito na noite .
possante e nrrcbalador drama cm doi:i aclos.
cm oue entram em jogo o amor c a pai-
são. cm cujas scenas entra como mterpre-
te a brilhante trindade anistiei constituída
por Olga, Carlos Ilenelii c Alberto tollo;
"Arte de pagar as divida,", chistosa come-
<lia c:n dois act03', c, como extra, na "nia-

tinéc", o ftlm do natural — *'Como sc fa*
brica uma machina Hcgislradora.

Marietta
lesi'.'a:l .'*l'>

1'eisolo, João
Rosa f .imã de
David Kernei',

„, Arnaldo Figueirôa,
lihmciíc Kan Juisscrt, ilitelvina Serra Geor-

gé Howard c família. Neall Ascliley !•e
Çeiison. liduaido Tavares, «r.tl.r. A"<™«
Silva Perrcirn, Américo Mello, Manoel Per.
nandes da Silva Manta, João -Muniz ' •¦"•'¦

ra, dr. .Eugênio l'n«iil!ia c famlia
losé Pontual Uibeiro, .Antonia t.
Álvaro Silvo Oliveira e faimlm, Louos uy-

ofio Joaipiim 'Neves, Jayinc
Raul iVivion, Marcus lloro-

Marv ZUIbere, Williain Uuter. «Jr.
Uo-lrigues Vianna, deputado Aii.o-

nio Calmou f. ç Ahnçida, ^»bar^í"¦reira do ifiomboa e família. Isabel C.aetc,
Lconldas Ueis, Hclcodoro Nova Monte ro,

ludith 'Monteiro, ffatli-ti uos. ban Ws. *.•-:

elro ríeves. 'Antônio Dias , Vives, Ma«'
h Costa «roniia. ITclene 'l.onibcrt, Henfy
Couraii, Kudolph Mc. i'.«-.--ii, •!¦ passagci-
ros em a» classe c 3-1 em j-.

Irinoz XA Sillii: \ DO .MAU

__E'*?3l¦p

Uni ffeni <ii
ili'si'iu'!'ila

«que comboiava

1'lll'Ulls

íamiua
Pinlo 1's-iTc-iia
wieü,
Carlos lt-Jrigii

Ile p,iieno9 \lres «• escaleis, chegou bon-
., ,,, Uio o paquete i-iifil;-/. B.vivii. Ittmrçi-

lo e<tes passageiros: Joseoli. 11. Ximea, V.il-1 
I illiiui M. Pearsall. I «fj«i >
,- M. ITapp, I-ecii I,. Celhver,
Delchcr e familia, Tanics C. Rey-
-nhora, T.orciiM Allerton, Albcrt

l-ierei-o .A/cvii.lo. Abraham l.r-

acen ií.,
Smitlt. 1.
Irving 11.
hard c !
C. Wilso

liou
He

K-.illi llouse. b.lília I'-. 1'arcns, Gordoti
enhora v:il

Tclo mesmo paquete, nue
para N"ova York e escalas.
\. Vi-, -Hal-ey e senhora,
rull, W. A. Ucovw, João
aenliorita C. Ilimbas, v.» . .
re C.erardinc vau Aersscn, .lona
Aliei, llanimonl, Cilas 11. Hyvp, ,
Shannon, T. T. M. Clcllan. \\. II. 1

-mtem zarpou
:srnÍ!*ani: dr.
rev. i'.eo II.

itocini c senhora.-ks Wclsou, ille-
li. Cool:
\V

Tomco
005 NERVOS

NEURASTHENIA
HlfíO HAÍI70

_Tõ.jicò'oo Estômago
OYSPEPSIA
ENXAQUECA

TONiC.0
00 INTESTINO
ENTERITE -**^

iM í'E/i'CUl.0 CALttWliTE
DC MEUSSA C- ANIZ

li iiiii

GKANA150 ,v C. - I Je marco, 14.

OS rjADUõES

Vários turtos de que a policia
tem conhecimento

iHa dias, o sr. J««ão, Borges, negoci-
nn -' á rua Síeiiailor liiKcbio n. i,N

cm,,u...U.t a polida do ... "jsUne

que. os amigos do alheio lhe ha\iani
furtado couy«>c«o cm cédulas.

Alimentando as melliores, espejarnas
,!,- chcaar a resutado, Xavier de uai-

t'C po"sé em çui,-r.^^'Z
interior da estação inicial d.t h.stratt.1
de" Ferro Central ,1o llrasil. prendeu
o perigos natiuios Paulino Marttn»
de- kiqueira. cotiheddo, na roda da 1 .-

landragcm por 
"Vinol", c. Mano Pau-

linn dc Avellar. ..,,.,..,],;.
Kecaimla sobre 05 dois a re*píms.itii

lidade criminal pelo úesapparcciniemo
do dinheiro pcrrencenlc
ciaiite, o respectivo
lheu-os ao x.idr.z

o irem
J«- Mario

descarrilou,

A machitin
C ij. ao cintar a esia
Bello, 11.1 Serra do Ma
devido .1 11111 acciilente.

Cojjjmiinicadp. o'facto a aJiniiiisIra
«.'ao, partiu dc S. Diogo um irem d«
soecorro, afim do cnciirrilnr a locomo
tiva i« examinar as causas iiue UetctiiH
liaram este acciilente.

 ¦ — «1 im»' o ru» —

60$, 65$ e 70$U00
Ternos de casemira ingleza. pura li,

preto ou de còr. sob medida.
ALFAIATARIA PAUIS

;S - UUA URUGUAYAN - -• ?S
(Não tem filial)

Mr-'
annos,
ItlllllU
ledica

(,'U'Mi; ASSASSINO

cm-» e Ia-.ilií.a nove

Lane
LU-

dele
tendo

coiiuner-
rado reco-

:.-..! I

O Rstndo il
/Ulllll'

Maria Uozcude que deu 1
Saiun Casn com um grave
110 parietal esi]tienlo .que
seu marido, Henrique Gomes, quando
apanhou em flagrante dc ailulterio coi
o marinheiro Domingos Pinho, na caci-
ra ilo Camillo, cm 1'aquclá, «'«.aiinúa
sem lalteraicão no seu estado de saude,
que inspira sérios cuidados.

Um bandido que espanca a
própria mãe

1 llorgcs, uma vclhhdia tle 6a
que mora á rua Visconde de

c mãe <1 n duas íillias, ús quaes
ainda o resultado ele sen iniba-

lho <; um filho degenerado,, de nome
Josias, que aos 17 aunos, cheio dc vida
e de forc;a, pretende viver á custa da
infeliz crea-tura.

l-Vtirado á vagabundagem, convcnciilo
ile chio trabalhar 6 uma infâmia, o !>«'¦
ire, acossado pela necessidade ile di-
nheiro, para a sua libertinagem, ia
sempre extorquil-o áquella que lhe dcr.i
o ser.

Hontem, mais uma vez. assim proce-
deu, o, não lendo a velhinha o que dar,
josias aggrediu-a, espancando-a brutal-
mente.

Ouvidos os grilos de «lór, a viainhan-
ça acudiu c, a cisto, prendou Josias,

rada na que foi entregue á policia, sendo au-toa-
ferimento ¦'•'' em flagrante.
• vil.r iu ! —— -*-**>'¦"'-' 

Jíniin I.C*

! S. Martinho do Porto
fr.s.i especial

gueza AUERTA
Tem Raiiiiietes pj
AKCOS N. .1.

t!c peti tqueiras a porta-
ATK' A UMA IIOHA.
ra famílias -HUA DOS

Única o
Verdadeira cura da
SMM orilil.MÃO, 1101' mrio (lu

OU

qnebrndnra

process
éoiwe.iietitemente os dois, afim dc que

vao veranear na Ilha Gr.indc

1 mes-
tempo

:n:u:í

r.ira líuenos Aires c c?ca!as, zarpou hon-
icni n paquete inelez -Imaíaii, coniluiinilo
coma passageiros: W. Kii.U-f.1tle, ¦¦}:. ¦'... Mar-
rison !l..r,-ry I'. GhaDinati, lirancisco Sn.a'ío 

mine-: Maria li. d, Costa. ¦ '.rnçsto
familia. Mana 1. Pogliell ne,

mlle, Faiiy Koseuiherir.
f.wanson c familia. mlle. Alelcnc Ma-

faenues, coronel Aninhai 1 •

ltuiiza.
«hya K uclier,

:in
ene Jacqucs,

ciasse jo em 3

que liOíl-Pelo paquete francez Gannta,
tem zarpou para illuenos Aires
sesulrani estas 'pessoas: tliene-
ll.uie e senhora,.Aliredo Palm. ....
lon Missim, Cappola iK.ir«;,., José Lastormo
Senha, tíernanilo Polz c etnco cai 3

10,

WlMisim
iui*Mo;U().

classe

«Ncophila na arte de ftirlar
tiçâ Maria da Gloria, perdeu
è o trabalhiiiho,

«oradora á rua da America 11
cnoregada ilo general João Domingos
Sos. residente, á rua dos Cajueiros,
n. 54, de Iodos merecendo a maior
""Sm 

a Maria, sem se saber por-
ri-o desapareceu', «inspirando cuula-
doV Finalmente foi descoberto que a

rapariga puzera-se a pannos. levando
en seu puder 350$ooo, que encontrara
"áliaiidonailos- na «avela dc um mo-
VOfc-«ido 

conhecimento do, facto a po-
licia 

' 
procedeu a diligencias. a«c que

prendeu a •'inexperiente» Mana «pie
som a gloria do sc çnroupar i

o dinheiro tel

(r.\i.\ iii:i;.\f.\i:i.v ki.iktiihi.-v
. . , ., , , ,, NUMEROSOestabelecimento ilo Professiir l.A/<cA- ATT1.S-

apparclhaa são fahricado3 soli me- TADOS DE
o caso '.' n cnicrnutladc, n.lo tendo CURAS

lc ferro, são Itívc-í o invisivci*», ijaran
:i contenção suave o pcnoit-i1
t3 mais vohimusas ipoilendo,'azer exercícios '1»; evmnnstica
completamente curado, sem

tamlicin da*> doente tra-
ou cqiiitação,
operaçüo ai-

Consiilia
.0

Ias
ia

das a ás 5.
O domingo
ate meio

dia.

VARIAS MOTAS
Não disputará o grande premio

fiiHH o potro llurralit, que está atacado'
do tosse,

— O cavallo Saint UJpian, sentiu se
apó.-í ;i corrida dc domiítRO ultimo no
IJsrliy Club, porem, como isso é liabi-
Ui.il no filho dc Ulpiaii, não será paru
iidinirur que o mtfstno se apresente â
disputar o parco em que cs'.á iuscripto,
ua corrida de lioj«.-.

--- A directoria do «DorliyClub deva
reunir-se para julganienío d.is s-.:a!
corridas no próximo sabhado.

l'or i ssu oceasião será upprovadi) «>
projecto dc inscripção paia li rcuuiüii
<lo dia 14 do corrente.

—.Constou-nos que o jockey T,. Ar.iy.i,
iria iprestar seus serviços profissionaes
uns studs dos iruião.s Aceacio e Arthur
Pereira.

—«IC bem possível quo o cavallo Pajc*
uai não sc apresente a disputar o p.v
ren Oois de Agosto, na corrida de hoj c.
no Ilaniaraly.

Poucos foram or. animaes que liou-
tom appareceram cm IrabaMio, afron-
tando o violento aguaceiro «!'.te «.'ain
durante soda n madrugada,

A pisla do Dorby ficou cm mísero e>
lado, cheia dc charcos, um vcrdadeirci
Inuiaçal,

Tlrabalharanv assim üiujsnío os aisí
mães llemonio o Kallco.

Os animaes Mistella e Majcstie,
trabalharam hontem «ui regularca eon-
di«,«'«-':-'.

CASA DALE
RUA DA ALFÂNDEGA 82 a 86

(Canto oom a i'U«. iloi Ouiivns>

LOUÇA SANITÁRIA,
ENCANAMENTOS

e METAES
.^—  mm» 4» *qf> O %*mm —

A l.HMI.V DA .'r-Vilt.Hi

RIO ÜE JAXFJRO-LARGO DE S. FRA2Í0IS0O X. í'2
Obesidade,

nervosa curad.i
dica para s« ¦-'

ventre caído, rins inove
com especiaes e moderm
iras. dirigida por uma dama

tiòrca rliciimalit.aS)
Gppareiiios clectric*

pecialista.

debilidade
<;ilo ortone-

O siib-ilircctor do trafego baixou
uma circular aos asenlcs, ordenando
que recebam «'111 suas respectivas cata-
«,'üe'S ,1 lenha proveniente «lo.s fornece-
dores e destinada ao scrvi«;o da loco-
moção.

FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHA" Í03

*¦pi-ssapíciro do
clicgou hontem d
mon, dcnulado

naqu-te ingler. 'Amason \ ene
Bahia o dr. Anlonio Cal- .-Eugenia

federal por. esse listado. | heildtdo

ticou
custa d««s outros, p««i .

mtrado cm casa de sua progcnitora
Maria da Coneeii;ao, apprc-

«, eiilreiriie ao rerdadeiro
foi recebido uor muitos aniiec

SrrciiRionarios .noliticos. r.chaudO-sc h
dado no Hotel das Pstranitciros.

¦Chegou hontem da 1'uropa o general José
da Silva Pessoa, ex-commandanto da Ur:-

gada Policial.
S. .= . foi recebido por imimucros a-augos

e companheiros de armas.

IiKMl.rOSAS 
*'

V. i'HNI-'í;AKIA DOS MARTYR1ÍS S.
l.liXl.M.O GARCIA II S. JOKi.l'.. - -V
sagrada imagem «io Rlonnso salvador, nuirlvr
S. (orge, defensor da te Clinsta. por deu-
iierãc.á'i ela administração,
exposição, ua eicrcja. ate
icnlc, por ter cido rontii:
fieis devotos á rci.T.da
cerramento da exposição

que

do;

M.i

rs
PARIS — -Xcsie popular salão, apparc-

ccn hoje duas fulgurantes "cstrcHas da
ctncmatograplita — í*.ydia Borelü c T.cda
Gys, qn.: se apresentam na einociniinate
l'e\'.! passional eni -I longos c hi-llos netos—"Marcha nitpcial", extraída da magistral
obra de Ilenri H.ilaille. Completarão o pro-
Km mm a: ''Gaumont Journal", cum as mais
seusacionaes reportagens dos grandes aeon-
tcciincntos e um extraordinário fi-ini., «luc
será unia surpresa, líslc ultimo só scri cx-
hibido, extraordinarianicnle, ua ''matince".

IRI> — Um estupendo programnra «! o
que 1ií«j'c offercce este conceituado salão.
Consta cllc- do seguinte: "Pr. Voluntas",
o Mcphistoplicles". «íssoinliroso romance, de
incomparavel arroio, eni quatro -actos, com
r;; quadros; " Re3urreic.1o Jc uma nm-
lher" drama passional, de violentas scenas,
cm cinco grandiosos actos. cuja principal
interprete c a fnmoía notri-t dinanmrqum
l'.«'.iy Nansen: o. extraordinariamente, na
"maiiníc". a graciosa coniciiia —— "Ü cão
d* l-'.«tty".

continuara
1 dia 23 do '
,1 ii visitação
imagem. O cn-
ar-se*á nesse ^lia,

.-eiá celebrada eni honra
Glorioso liiartyr S. Jorge c, cm intenção

"Xo' 
coro far-scão ouvir cânticos sacros,

acompanhados a harmonium., sob a dn-ecçao
«k professor, o irmão Victorino

dono

\"-,o estava dc .-cone hontem o " Uilu
Bacalháo", ou "Guarany" _c que sc

drama l.uiz Rodrigues de Cana lio
Fi,rli>u um aituccedoi' nickelado,

bol-o ás costas, e trauquiHainentc via-
Ca pela complicada zona da l.apa,

quando encontrou o commissario Mano
N'r,'.!'.u'ii-a. . .,«ifoi o seu azai-, nao pode' c.-capa.,

porque era mais conhecido do que o

azeite e o vinagre.
Interrogado negou ter furtado, o oi-

jécto o une atei. nestes tempos de agoe qnc ate

h.uiios.

\ Venerarei c .Arcliicplscopal Ordem Tor-
ccira «le Mossa Senhora do Terço^_reaj"->«t
fiim i*r,iT*«.le eípiendor, r*

dos Pai

PAQA ÜAÍ31Qé "a ru*3 Uruçiuayana 145.
ÜAÔA rAnlO Não tem fiJial,50S,60?e 70$

To.rnns sob nicdi !;i dc tecidos tle pura lã, feilio no rigor da moda|

scu templo,
íesla «lo Senhor dos Passos, e com missa
solenne, que foi cantada as 11 horas çla
inan'iã. .1'oi celebrante o padre Joaquim
Gonçalves Cardoso, lendo pordiacono. sub-
diacono c mestre Jc ccrinionias -
Azevedo, losé Maria 'Mendes o
Riheiro Batalha. 

\.i Kvangelho. sulnu a tribuna sagrada o
padre dr. .Américo Nilo. que produziu um
etoquente sermão, cm qnc domoastrou a
utilidade destas festividades, em que sc
tornam paíe.itcs os sublimes preceitos c
cicea.plos do Rcdemptor dos homens, tanto
na sem vida. cm;.i na, sua morte o «pae
sío o mais eíficas lenitívo contra as.air.flT-
g-,ir.-,s da cxislciicia, bem como a mais clc-
vada morai que púde ser exercia na so-
ciedade. ,, .N'o coro fcz-,se ouvir uma ex.-o.iAn;.* or-
chestra, =ob a regência do professor JoJo

: Riiymtmdo, que executou o «er-tinte pro-
| gramma: "T*c clievahcr Brtton , tle no-
' ntilun: "Missa dc Nossa Senhora do «Soo
'¦ corro", de Manoel Joaquim Maria, cin-
1 ta'.-.,lo o "taudamus", co-n grande- -orrr-

cção d. Alice Bancarelli; "GraOuaij do
maestro R«ijh.iel Coe'!io Mselu.lni "Ave-

padres
Francisco

ra, cru um regenerado, deixara o cami-
nho do crime. , ,

A autoridade nüo ca,-, no chora-i-,,-
._do como. e lá ío 0 " I.ui.., Bioa,
lhi„" ou "Guarany" e o Luiz Rodn-
Lues d!? Carvalho, tres nomes distinetos
Cnm só gatuno verdadeiro, parar ao

xadrez da delegacia.
__.lii chegado uão teve forças

na negativa, contessando ,
cm tinha sido a

setiro o luiiifililc n"1'' Hhs reslittiia n scu amigo, quando todos o julgavam de
lia muito perdido para sempre. Dissc-llic então iiucni ora «:;««, Lioissy, o «ini
cllcs i os seus camaradas, que regressavam a França, estavam resolvidos a l«v
val-o.

O lavrador não oppoz nenhuma resistência, O pobre doento encon-
trava por fim quoni o reclamasse. Knlrou em «'asa «« ii»n]|ent«M depois
voltou, trazendo na mão algumas moedas de ouro, Contou que ac|ii«.'!!,s
dinheiro u tinha encontrado nas algibeiras do fato do doente, c «iiiiz rciti-
tllíl-O.

Era o cumulo da generosidade c da grandeza da alma.
Os quatro francezes enlrculliaram-.se, admirando intinsauiente aquel-1

Ie rasgo de honradez, e, como sc todos tivessem tido o nysm; pcnsainen*
to, tiraram das algJbeiras dinheiro em ouro, uma quantia bastante gran-
de relativamente, e entregaram-a ao lavrador, apertando lhe a mão com en-
thttsiasmo. O catnponez estava tão ailniiirado guanto elles. Entendia qtiií
cumprira apenas um dever do Iraspitaüdade, o uão queria recebeu «j
dinheiro,

— li' para a sua filha! respondeu 01-ivier, indiciando mm creancinhà¦ .11i pae, olliando com

dc
limiar
lio. mas,
victima.

on-
mu-

sem uucr qu

, A melhor è a

Massa úeTomaí8-d_afe';;.-a
je Conservas Alimentícias,

¦ i ii i " "—

XA RUA 1)E S. CHRISTOVÃO

Sob as roda* da carroça
Manfredo da Silva morador no mor-

ro do Salgueiro, conduzia hontem uma
carroça -pel.-. rua dc São Christovão.

iD-scuidandci-s-e com o c.4.-orregadio
asphalto, alagado pela chuva, escorre..
gou e caiu, sendo colhido pelas re-Jas
d«-i veliiculo. , , .

I.evado para o Posto Centra dc As»
aistencia, foi verificado que dl" apre-
sentava fracf.ira do homoplata csqutr-
do, contusões e e^coriacSes no irai-Ac
e r.a face post-irior do thorar.

Foi mannado
Sr-n-a Ca.vr- i:

internar no, ho«.p:'al ds
Miserico-.lia.

8
o
Té,¦?.

w

loura, rosada, e gentil, qnc estava agarrada ás pernas
curiosidade infantil para todo aquelle quadro.

—- laiizon levará o Sr. de Boissy no seu cavallo. O infeliz não poí
«l.-rá sitstentar-sc sosinho durante a viagem,. Revcsar-nos-hcnios e asiim
o levaremos até [-'rança!

Ks«a ordem dc Olivicr foi tironüptamentc cumprida o Boissj', que
continuava indiffercnte a tudo, foi collocado no cavado de Luizon para
¦cima do qual tambem =ubiti o soldado, e moirtentos depois, tendo os ofíí-
ciaes novamente aperiado a mão ao lavrador o beijado a cruaiicinha, to-,
da a cavalgada se poz a caminho,

Olivicr collocou o seu cavallo ao lado de Luizon, afim de poder melhor,
vigiar pela segurança de Boissy. Desde certa epocha, era aquelle o dia
mais feliz e venturoso do bello rapaz, que estava deveras inconsolavcl com
a perda do seu amigo, perda que elle Stippoz irremediável.

Por isso ia avançando, tendo som-pre os olhos fitos em 'Máximo, ilesc*
joso de -lhe arrancar uma palavra ou de lançar n'aquel!e espiritei semi-
apagado o fulgor de uma recordação.

•Mas Boissy não respondia a nenhuma das suas perguntas} parecia.,
mesmo que não ouvia nenhuma das palavra?, que «Olivicr lhe dirigia. Rã-
bituado como estava á solidão da aldeia onde passara muitos mezes tendo
deante dos olhos invariavelmente, a iniesma perspectiva, parecia agora a-dmi-
rado d'aqaella transformação que se operava, na diííerença dos^iianoramas

lhe dcparav.am aos olhos admirados, mas, como sompre fizera desdeque se
limitava-se a obedecer passivamente ds

enfermo. Durou
que iôra salvo de morte quasi certa,
ordens que lhe davam.

A viagem foi longa e penosa para todos, menos para
muitos «lias e afinal chegaram todos a Paiis.

Olivicr procurou n familia de Boissy c entregou-liic -o moço oiítcia),
fazendo minuciosa narração do desastre, mas tendo o cuidado de ocatltar.
ir.': n'aquella Inste aventura o coração de Boissy tivera o primeiro logar„:

K para que sorvia despertar esse passado v
¦Antes de sahir de Portugal pedira a Martigny e Debonnalrc qac o Jêlji

l>«ras5em em vin local que designara, c partio a galope oom Luizon, até %\
çuinta «los Lencastres, onde conseguira fallar a Helena, como já sábcmoíA
Por ella própria tiveram coiibccimonto do seu consórcio e -»ilb«irim <jjuc jf^

TT FTJVPT .
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sesServiço especiaS de vendia de
de T_=a:___ XaEO-Por-Diisr-t--.

passagens e leitos para todas as estações

CL ____"
| Ultima palavra em facilidade para os viajantes de Petropolis e Friburgo. Assigna-

turas mensaes de entrega de passagens a domicilio)

RESEBVA _A. AJST1TEiCEiX*J51NTEi I3353 aiaEIETOS _P_í__Ei_A_ CAMPOS 3E_ VICTORIA ¦$ 0 €
(0 cliente já sae do Rio de Janeiro munido da passiig-em o leito som precisar anles ir a Nicthevoy (SanfAnna de Muruby) adquirll-os)

Para informações - De 9 ás 97 horas - Teiepkane 11832 Centra! -De 17 horas em diante - Telephones 1595 Sul e 2691 Villa | | @

Entrega das passagens a domicilio com a simples requisição pelo telephone
5892 Central. (De 9 da manhã a 17 da tarde)

O • 9
i^™^i^i.-fi^M 149, AVENIDA RIO BRANCO» 149 - 1" Andar

Bi™Ml

I

iiih 11 ii ru i""'

_a-t-f©-5_K"

L-TCríflCT-íX- «Tl.__.__ _

_i^__^_i^_^i_-iif^_E_i'-^m^^iMii^
fi iii,i.M,l.r.»T«»niB*-~'-lTir^^ " II'»—1"'*1" W'"MI ¦—¦"I "I" ' -W8 '"

COMM OFtOIO
Kiu. 3 «lc nuiu dc 1916.

ASSIiMBLÉAS CONVOCADAS_
Companhia l*oi\a c tuz dc Paln.yra, dia 5*

í. ( hora.
liimco «lo Hrasil, <lia O, íi i hom.
Fallencia dc J?-raucisco lfciiios __ C, d.a

o, íi i ij_ hora.
¦Sociedade anonyma 'Cala I<cttzIogcr, dia

i. á 1 hom.
Companhia Industria! 6ul Mineira, dia

iu, _u meio-dia.
Companhia Rendas c Tirjs Bordadas ''Dr-

iFroiitin", diu ii, át, 3 homs.
Companhia Administração Garantida, dia

15. ao meio-dia.
Sociedade Aiionj-nia I-abrica llurlimanii,

dia 15. ú i hora.
CoiuiMiiliin Industrial Saulo Ignacio, dia

ilS, i i liora.
Cooperativa 'Militar do Brasil, dia 15, ás

5 boras,"A Sul 'America'', dia ig, ás ~ hora?.
Sociedade anonyma Casa Colombo, dia 30,

11 1 hora.
Companhia Predial c dc- Saneamento do

-.líio dt* Janeiro, dia 30. á ¦ hora.

Realizou-se hontem, «o «ícío-dia, a .is-
í-cmhica ord«ína4*ia dos corretores dc fundos
ijuiltlicos, para -a clelv&o dos membros da
«Viunam Syndicaí, que <lcvc:ii servir 110 pe-
a .-fio dc 101 *»- i*j 17.

[¦'oram reeleitos: Adolpho Simonsen, pre-
mdente; Maneei lAflwrtinlio «Wllio, thesou*
ireÍro; -Jvntcsto Slíimpa, adjuutOj e eleito
secretario kucrecio Fernandes de Oliveira.

U-UMÃO UE ORKDORES
Pallcncia dc Nimo Castcllões í. C, dia

.1. íi 1 hora.
I'allcncia de M. R. MagalliSes. ú-i 4, i

1 liora.
1'allencia dc Silva Nunes & C dia 5, á 1

lera.
FflMcncia dc l*«*.nc;sco Rumos 6* C._ dia

<«. á i ija horas.
fallencia de 1'auslo José 1'acllcCO, dia G i I

hora.
Fallencia «lc J, Ccet.ii'.!> de Oliveira, dia

C, á i hora.
Inllencia dc l„ Soares Figueiras, dia n à i

liora.

CONCORRÊNCIAS
ANNüJíOIABAS

Directoria «TTeral dc Obras e Viação da
.'u leitura, para a ccmstrticção dc uma mu-
ialha mi ladeira da Ural Grandeza, sobre
ii tunricl velho, lado dc Botafogo, dia ,\,
ua 2 horas.

Directoria Cerni dc Obras c Viação da
Prefeitura, para u construcção de uma mu-
rolha e -passeioa ao longo da mesma, ni
.vim, José de Alencar, tdia $, ás 2 horas.'listrada de Vtttn Central ü\i Brasil, para
<i íornccimciilo dc sobresalenlcs diversos
jiara carros, dia s, ao meio dia.

1—partição «le Acuas c Obras Publicas,
j»ara o fornecimento do soo toneladas (de
i.000 Jülofiraiiuiias), de tubos de ferro fun*

• Üiio-c 45 regisiror» de corredtça de ferro
.fundido, jvira canalizeç-io dc agua, dia tf,
no meio dia.

Directoria Geral -de Obras c Víaçiío da
*i'íefeitura, pata a reconstrucção das esca-
«linhas do Coün, dia 10, as 2 horas.

Xa -listrada «le l°erro Central do Hrasil,
,]»;.ra o foJiiecuncnto t!^ machinas diversas,
«itn 15, ao meio dia.

Pirectoria t.cral a». Obras c Viação da
Tiefeitma, para illuminaçàti cloctriea, publi-
— e parlicuiai da ilha «lc 1'aqtirtá, «lia :,1,

it 1 hora.

CAMBIO
liontem, este mercaib :tprescnloti-se em

coiullçõcs estaveie, cora os b".ucos sacando n-i nliód. e comprando as lotras dc euber-
tura 11 u -'..l.i.-il.

Durante o dja, o mercado manifestou-se
füttco firme, vigorando par; o fornecimen*
11 dc cambiacs, ar. taxai dc 11 1 ] 1G c
ti2jl|,l2d,, c para a acquiiv.çfio do papel
líTticular, as -de 1125(32 t 11 i3|i_d.

Para or. vales ouro. o Ilanco do Brasil
dffixou a taxa d;> u ioí.í; d.

Os negocioD cowhccidoí*. o.*.rçcÍain dc itn*
portancia, fecliando o mercado cm posição
c-itavcl, correndo para or f-sques 00 taxas tle
ti 11J1 õ c H23J32d., c arn a compra da?
klras de cobertura, as dc u.-ôi.ia c
11 13)16 cl.

Taxas afíixaduu na: tabcllas dos bancosi

íxlrcmos de 8i|a a o por cento e vende-
(ioics de S (1 8i|» jior ernto.

As transacções «divulgadas careceram dc
interesse,

PINTO, IiOPES & C.
Rua Floiimio fei xoto, 174 — I're>-

tam IÍ. in-liores c^iila, «Je «jaié,

CAFÉ'-.\IOVI.V.;v.vT(J 1»0 MKKCADO
Kilus Saccai

'lTxi-tencia cm cS, dc
larde 232,1/3
Ivntradat em 2$ ;

lí, 1'. ("entrai. .
I{, F, J,co|«a!Jina.

118.920
.16.O80

Brasil
Minerva
Aiikio Sul-Americana
Confiança
Indemnizadora . . .

I Integridade"" " "" ~ 
! l'rcvidcnto

Os cafés de côr sâu os mais procurados. ! -Mstradas da Ftne:
Ilojc, s-.-uil-.. [criado, o mercado conti- j __}•_ b.; .lerouynii

nesina, contrariados os comprado- 1 Noroeste,
alia, acliain-se na cspeclativa, não .l'.1'""-,;1 Kuk' * Mineir

ITi-.Iradas cm ,10 :
lv. ]'. Central. .

Ünt radas em i :'lv. I'", Central, . .

Total. . . .
Kitibaríiiic-i em -9 •

Ií. Unidos. , . .
Europa
Cabo. ......
Cabotagem. . . «

t .19,700

S.clo

1.972

d.3'5

2.760

I
= ¦495

134 i

iiuou na me
res com a
desenvolve udo»sc negócios;

ui-:ci-;i',i-:i>pi{i.\ ni. mina?
Arrecadação do dia -• u:25^$o8S
Km egual ipcriodo du anuo pas-
sad-a  S-754Í9SS

SILVA lalíIA, lÜUEiRO & C.
Rua Alarcclinl Floriuno Peixoto, 46.

Únicos quc rrestam boas contas dc cale.

ASSUCAU
Knlradas cru 30: 667 saccos.
Desde 11 70.434 ditos.
Saidas em 30; 3.970 saccos.
Desde 1: 107.147 «litos.
Jixifitencia cm _', de tarde: nos tra; i-

ches i-.-5.549 saccos; nos anuazciis geraes:
137,561 ! 49:.867 «Iii'-'?

16S

dcIfixistencia c:
lardc . 2i<-'..l03
Entriaratii desde i de julho ate honteni

3*013.346 saccas c embarcaram em egual
período 3.096.669 kilos.

11ontem, esic «nvercado fu.iiccionou (les-
provido dc interesse, tendo sido negociadas
cercít de i .coo saccas, nas bases extremas
de io$Soo a nÇooo, a ítrroba, pelo lypo 7.

Passaram por Jundiahy r.500 saccas c
eulraraiu por cabotagem, 6,71)0 ditas.

A Uolsa «lc Nova iòrl: abriu com 3
poutos de baixa c 2 a 3 de alta.

iiSaoo a i:$.|-*o
, t i . . . IOçSOO rt - l-foo.

ioJ-joo a io$6oo
p  io$ooo a I0$200

MERCADO Kl-T SANTOS
Jíutradas: 7.236 saccas.
M*cdia: r.-;;6 saccas.
Desde i: 7,23b saccas.¦Desde 1 dc julho: 11.043.S53 saccas.
Kxistencia: i.202.295 saccní.
Saidas: 3.967 saccas.
Preço: $$400.
Posição do mercado : calmo,

3*Mgc •S' Irmãos commuuicam (|uc as co-
tações du café são as seguintes 

rol: 15 icir.us

123200
1 !$f)00
1 t?6oo
] 1 S,(oii
1 * Sooo
10ÇC00
ioSjoü

«A Agencia geral das Cooperativas Ag*. 1-
colas do lístídos de 'Minas comniunica ;r
Bt-giunits
Ç2______________«___ __ £__?S!

Oifés do Sul e | Cafés do outras
Oeste dc Moinas I procedências
Cornai, i Côr j Coma*.. I Côr

i i
Typo

'"osição do mercado: ifirmc.

BOLSA
A Uolsa funecionou honteni rcgttlarmon-

t; activa, lendo sido, porém, registrados
poucos iiçbocÍos realizados.

As apólices geraes, as dc 1915, as de 1009,
as Mineiras e is acções «lo Ilanco lio Ura-
sil ficaram ii_ui-„; as das Docas da Bahia,
ab das Interina e as apólices Municipaes,
sustentadas; as Populares, e as acçícs da lí.
1\ e iMi:ia_ tí. jeronymo, fracas.

VENDAS
Apolieci :

Ccracs de 1:000$, ia
Ditas idem, i, i, i, 2, 3, 3,
Ha

Ditas icdm, 4 
Ivmp. de 1.)».), 1, ,\ a. * . .
Dito ideai, it) 
Dito do 1909, 2, 5» 6, í>, 20 a
Dilo ideni, a 
Dito idem, .1. 10 
Dilo A; 1915, de 200$, 1 a. .
Dito irlcm, de 500$, ia. . ,
Dito ideni, -de i:ooo?, 25 a. . ,
Dito idem, idem, 5, 10, 14 a. .
D!to, idem, idem, 10 a . . .
Dito idem, idem, io, cl juros dc

n do março cot deante, a, .
Municipaes dc lyoó, port,, 25 a

Bancos;
Commereial, 23 a, . . » • v .
Hrasil, Ba
D.to.^ 10, 30 a, •••••• «

Companhias :
I.olerias N do Brasil, soo a. .

Dcbcntnrcs:
Il.cas do Santos, a, 15 a. . • •
Mercado Municipal, .t.-. a. . . .

a.

8i8$ooo

Sjoíooo
S52S000
S705000
t,7;Su«i«i

77G$ooo
779S000
730Ç000
730S000
7«JS$-..«.o
770$ooo
775Ç0.0

d rar
Rmp. ile 1903
Dito <le 1909. , . .
Pilo de 191:. , ¦
Uilo lc IIJIS. . . .
_í. (lo Iti-> (-1 o|o).
HllO «le. ;'!'... . .
Judiciuvias. ...
Dito de ;oo?. nom

OFFEKTAS
iíooo$. —

Dito, Mi:
Mtiiticíp. tle
Dilas ii.-iii.

1 lilás l E .
Dilas 110:11.

Ditas i«ji.|,
Ditas idem,
lJÍt.iS í-r iu

f.aw:

Cernes
1906.. .

I p-vl.

1-,.1-t .
com.
... [.;.:•',.

90 d;-'. A' vista
Londres .••••« 1221)32 c u 11J16
Paris. ...«•• S_r-'9 n S;j.í
tramburgo, .-_»•• «Vüiu a —

A' visla:
Londres. .•••«- t- ti ri 16 n : 1191C

Hamburgo, . . * ¦ $íi n
Itália. 

".,.,_., $688 frio

l'ctlugal. ..... rfnSo 3S081
Mova Vorl tS.1,.0 .15433
Mr-titcvkiío. ..... 4ÍS630 45045
ITcspanha .... $855 $872
Siiissa. ..,,,. ?S.i5 .1
Buenos Aires i$8oo 11 1S87.Í
Valos ouro pnr t$. ¦— 21-329
Vales de caie. . . Ç734 Ç"37

wnuAS
Vendedores ;: 2$Sso t- compradores a

2Í7S°. mas sem negocio- conhecidos.

i-ísC: il ia$C«S.| I ijÍjCi UÍ664 Ccinmercial. . .
u$a. . a i.'$.|ío | i.'$'«. uí-1.1.1 Hriwi.
IIS847 a 11Í-S.17 | i!$.S.; ;1 11.S.17 l.aioni'... . , .
uí.t.i(i a I1Í745 I ll$JJ9 «« «:S;.|.;I Ojillincrc:-», . . ,
i:$-il-o a iii_-.-,.i | ii*».-., .1 iif.-.i.i Kocioiial Urasil ,

OlJcrvaçòcs C. <lc Scgtttvs',
Mercado, calmo; cambio, estável, it n]rC, Garantia. . . .

-,0011

$000

£.005000
1S7J00.1
3OO$OC0
3t5$000

1S2S0OO
usssooo

!.15?000
l95$ouo

I45SO00
J 90SOOO
I9,í;u00

20_*'?000
1SCÇ000

I>20ÇOOO
SyoSooo
7785000
7tío$ooo
7705000

75?ooo
774S000•750^000
.liof-j.in
7S.'.Ça-j-j

IijjS¦¦_¦«..,
.IHlJih.-l

Norte do Brasil . .
Victoria a '.MinaE. .

C de Tecidos:
Brasil Industrial. .
ÇnriocnCorcovado
Confiança
Pctropolitana. . . .
Industrial Mineira, .
1'roK. Industr ial. .
Covilhu
Alliança
S. P. «le Alcântara

C. Diversas:
Docas <la Bahia. .
D. de Santos, no:::.
Ditas .10 port. . . .

T. e CarruaRens! 
'.

T. c ColoLizai-áo. .
Centros lv-t«-r!s.
l„ Confiança . . .
11 .Maianliíii. . . .
Corist. Ürasil, c.40 °|°
U.-iuas Nacionaes. .
Carlmrelo de Cálcio

DcVcntures:
Docas de Sanlos. .
.\1. 'Municipal. . .
Tcc. Mageensc . , .¦America lfabrti. . .
M. fluminense; . .
Hrasil Induàtrhd. .
3.U7. Sl.-aiiia. . . .
Tcc. Alliança . . .
K. C Quissãruíí . .
Tcc. Bolafogo . . .
lítlifieadora ....
V. Paulistana. . .
T. Confiança. . . .
J*. Industriül. . .
S. Felix ....
S. 1'. Alcântara. .
Tecidos Carioca .
l.inho de Sapopetfiba
Navegação Costeira
M. Proiircsso . . .
11. U. de S. 1'aulo
llanscatica

roçooo
lí_íS000

85I00C
Ss$obo Bo$ooo

1 cSaiii,
50$oop 4_$ooo

GoOÇooo 52ü$OQO

20$000 I3$ti00
70ÇOOO —
3-'$'.u"' 30$000—- 23$qoo
20§000 . —

«3-íÇooo

i|o$ooo
r|o$ooo

I57$000 (JJliÇao.i
Í33$ooõ íi*o$ooo
170Ç00') —
i'5oSi..oo ->
I75Ç00O

,!3$000
rCoÇoòo iJoÇooü
igoÇooo

24ÍO01. Ç3$000
4_óSooo
4»o5uoo

12*500 J 1Ç500

70?or«o í..;>ooo
¦S?oüo • -

15^000
j,-..S..oo —
,*IJ?oOo s6$ooo

Ho?õoo
i8o$oõo —
208ÇlJ00 2Ò0$ÓO0

20.i$000 202$000
iSojobõ i8ã$ooo
i40?oof —
203$ooo raSSooo
iScSóop i55Íooa
ipo^oon —
i"ü;S„iii —
20o$ooo r95$iSoo

l;o?ooc
iooSooo —
I5ÒÇ000 —-
.— 35$ooo
I90$ooo iSoÇooo
200S001] iSsÇooo
140J000 '—

i8o$ooo
coo$po'o . i8o|oòo

i.-S.íooo
i9S$opo —
ioo$òoo * —¦
r>o$ooo ,?o$ooo

2Ó5Í00O - -/ —

OA-i-KS VEHÜlíS
Foram abatidos hontem no Matadouro de

«Santa Cru?, para o consumo desta capital
607 rezes, uo porcos, 3.1 

'carneiros 
c -6

vitellas.
A matança íoi feita para os seguintes

marchantes :
Cândido Esp, dc Mello, 67 rezes, o 10

carneiros; Durisch & C, 21 rezes e 3 carncí*
res; Alexandre Vigorilo Sobrinho, fi porco.-;
A. .Mendes S C, 57 rezes: I.ima & Fillios,
52 rezes. 7 porcos o $ vitellas; Francisco
V. Goulart, 96 rezes, 30 porco;; e 13 vitellas;
Cooperativa Sul-Mincira, 22 rezes; Coopera-
tiva Oéste rlc Minas, 10 rezes; João -Pi-
nicnta de Abre:, 35 rezes; Oliveira irmão
ív C, 91 rezes. 45 porcos »*. 5 vitella?; Ua-
silin Tavares, 23 rezes e 7 vitellas; Castro
- C, 17 rezes; Cooperativa dos l.çtalhislas,
24rezes; Portinlto « C, 19 rezes; Pcrniuidea
¦"-. Marcondes, íò-parços; Avguslo da Moita,
.-¦o carneiros c ;' vitellas* l.uiz JJarboáf, 37

j rcrçs; P. P. Oliveira & C(. ,í6 re/e.% ;
i Poratu rejeitados: 4 1I41|8 rcze3 -p 2
: porcos. »

boraiii vendidos u.:. Santa Cru/. 5111.|
, ,, I rc7cs.'-s"í;i'..i. ' l»»' S. Diogo venderam .se: 531 1M..1I8

]'••--• -.J-. ; rc::e:i, com 137.645 kilos; 10S porcos; com
iCü-íüüo 

"'*'"'" líilos; ...i carneiros, cm 620 Kilys, c¦* I 2Ó vitellas, com 2.993 InlQO
li-ISüoo I Vipiraram o" Bcguinle, preços :

' S. \K-/.-i S.I7II '1
1'lJS.OiJO jioo$ooo 114lf-l..ll .
170$üoo '

suü$oooí

C0HIIS1IT0II_ES superiores
em grande quantidade

MiLHARES DE BLÜSAS
c paletots do malha de lã

—¦ ¦'"•¦- KTO :•-.' . '—.

1
¦ft * m aaacm*omwuaimm ¦UR_q___A_K-*JeAStoa_~i

AVENIDA RIO BRANCO, IOO
PREIÇÚ FIXO

para noivas ma-
MÍWVÍ»Jk*2_I derno e com-

pleto sortimento

l 1 n úm WESTWík HOS
em iodos os gêneros para creanças

MILHARES DE MODELOS PARA ESCO-
LHER no grande estabelecimento'FORTUNA

kc-A-s.
il'orces.
Carneiro,
Vitellos. -coo a

CÃES DO PORTO
líelação dos vapores o embarcações quc se achavam alracadou

(no trecho entregue ã Compagnic du Port*) uo dia 2 de maio •
ras da manhã,

I.M1UI. CAÇOES

i.ilo Porta'n 10 ho*

::..is;ii !

carvão.
Vapor.

.: llarea.
Vapor.

6-7 Vapor.
Va'101.

V. BI:
V..o CliaLis.

(|
I'. iu ll'onr.'«o..
I'. 10 I Pontão...
I1. iu jUebocadi

:a IVapor..
I

1'. 11 

.-'..'.nericaiio ,
Koruegueza
Nacional ,

.. 1'ran.
., «iicii

K-icjonal
Nacional,
Nacional .
Insle» . .

1,1'TIiAÍ" MO 'fllUSOURO

Aí! letras papel foram cotrdas aos rebates
¦'¦. 8 c 8iÍ4„per cento, fieífido eom cnm-
l'redores, conforme a data d-.* emis.áo, aos

ifi [Vai '¦¦• S^ttcco. .
17—S Chatas...,! Nacionaes
iS—7 IVapor Inglez .

18 '("a" Naeir.nacs

I
'.-'•''Hg«-c'iiaü'í.'

.1 "Uris"

.1 "Afassualiy-

Liaromra•I.adario-

I ni-.-cr_.i8...
I Diversas...

. "liraVir.'.'.'.

. | ¦'¦Kflperançn'
, I "Urano"...
. I "Abadcsa".

. I -K. illtirgarcla"
, ! Diversas
, i "Amazon**

.1 "BjtÒo"'. '.'.'.'.','.!

 __
..I Vago.
,..| Desc. carvão.
..! J*,xi>. de magauez,
.., Cabotagem.
..I Vago.
..I Vago.

da Va-

con-

.. (Ivs: gen. «la ta-
bella II.)

.1 (Ucsc. gen-
bella II.)

.. I.xi'. dc niangan.-r. i

..! 1 ',''. dc v. valore*. 1
'. Çaboiageiii.

¦ Cabotagem.
• Cabotagem.
.| Kee. carne

gelada
.1 V.-.eo.
.1 Vaco.

Vago.

...I Cie, do '-iJccado"

1'i-í
Tra

de bagagem.
. de passags.

.'94 0 CARCUNDA — ROMANCE PORTUGUEZ

MAIUXIMAS
VAPOKITS IvriLMiUADOS

j Rio di -Prata, "Samara"• .....
Portos do norte. "Kio de Janeiro". .
Kio da Prata, ".Indiana''. .....
Portos do norte, "Venus". . . . 4
I,Ívcrpool c etc?., "Darro"1
Santos, "i-Mr. Üustiifc Adolf". . .

í 1'crjLos do norlc, "Maranhão", . ,
j Portos lio sul. "MavrinU"

T-orlos do sul, ''.\"-ai"
! Portos do norte, "Sírio". . , . * •
i Inglaterra c etes., "II(.-.-.:". . . .
I Portos do Norte, "llahia". ....
j Cr, Ma o t: escs., "Mouco'1

Vio da Prata. "Amazon"
Kio da 1'rntn, "Deseado"
Dübáo o esc..., liP. ilv- Satrustcqui".
Hin du Prata, "Uescalio". .... ¦
(.Xntstcrdam e escs., ''Atuslclhind". .
Xova Vork e (.os., "Vaubau". . .
Ilio «li Prata. "Vestris"
Iiii-reterra c escs., "Orlcga". . . -
Norfolk c- escs", "Taqiiary". . . .
kio .ia Prata. "I)a:",'.i". ......
licrdeus e esc.... "Scquaua", . ¦ .

VAPORKS A SAI li
P.:¦.!.'-; c e=ti., "Samara". ....
Vi rto.i do norte, "Júpiter". . • .
Portos do sul, "Itaperuna" . . ¦ .
Aracaju' e escs., -'Ilancnni". ...
S. l*idclis c esc?., "Tu.T.cirinha". •
Portos do sul, "Itnpa-.-y"
Anto nina e cEes., "Arasstiahy". . . «*
Kio da Prata, "narro"
Ceará c esc»., "íris" (,
Stoclcolmo u escs.. "D. Mnrgarcla
Macáo e escs., 4,l,imngylí
Cícnova e escs., "Indiana". . « ¦ ¦
licciic e -escs,. '-ltatinga". . • . . .
Portos do Sul, "ltapura". . , . .
Macau e escs., "Assa"'. . . .
Imbituba c escs.. ""ftamava'. . . .
Natal c escs., "llanba"
Kio da Trata. "Dcsrtn"
Caravellas e escs.. .Pliiladeliiliin'. .
Portos do norte, "Maranhão". , . .
Kt-ciíV c escs., Venus". ._ . . . .
'-Nlonlcvidéo c escs.. "Sírio". . . .
liiylnterra c escs. "Mexieo"
Rtcifc «¦ escs., "Venus". . . . . -.- I
Santos, "Kio dc Janeiro 

*. 
. . .

li.el.-.tí-na c escs., "Ainazon", .
Ir.lTlaterra o cres., ""Deseado". . -

^,'fff'^"TiwT^yF?**^^tMt^'*-*-w,»B^^ -ra-af-Siui

PHEÇO FIXO

COLOSSAL SORTIMENTO
do roupas brancas para senhoras c meninas aos menores

preços tio mercado

O melhor sortimento de artigos de inverno a
PREÇOS MUITO ^REDUZIDOS

1° AWflAR « -fabrica de colletes ocL |tT_é-l_rf_-_\ ¦ Cintas para senhoras
dirigida por mine.

BASCON PINTO
¦VItSITESl-t

AfTMt 

ir» MOflX. ___MV W.**t 1_T1 V^Wl MM flk _N ¦____ ____! XBIM

OUVIDOR
PREÇO FIXO

ESQUINA DA RUA
DA QUITANDA

NOS GííANDES ESTABKLBCI.MENTOS

A' FORTUNA
AV PET1T MARimW

AO Io BARATE1RO
existem sempre grandes stoclcs de mercadorias o os

preços são sempre mais baratos

, t ,„ ¦ „ -1. i)„i,'„ I reccbenilo impresso" ate Í13 . boras do. n
ElinilTSa (lC IiOteriaS (IU IJllllia nbã, caí-las para o c.lerkr até aa .. o obctos para registrar ate ás C tia tarde

licsumo dos promios d«i I- ex
Urtioc-fio ilo plano n. 17, om benc

I recebendo impressos até As 4 horas <la ma.
obje

: dc

Itapema, nara Santos, Perana, Sanla Ca-
..--,, :! ...i','„; »- ,o ,i'_, l lliarina c Uio Grande do Sul, recebendo
flciu dc diversas msuimçoes ilo i,..,,rl.;s„s al. /,„ s horas <*__ ____________ carlas
oducaíão « citiidiide realizada em

de imiiu du 1ÍHG sob ft presiden.'

s-.ni.-li.'. senhora, tirestes ;i ser mãe, acccitara aquelle caíiit-.ieiiUi para não
:.'i- que sujeitar-se ás recritn.nações c, ijiorventura . á mtilclição imternn.'l'.i!v_¦.-_ 

:\ consciência lln: segredasse que iôra inítiito ruj>ítla miitcHa resolução,
iiias Olivier acaliou pur dizer (|iie ... que fizera Helena era nattiralisiimo,
tanto mais quc Uoissy morrera,

(Portanto, para que c coni que utilidade, havia cllc de despertar as re-
cordações d'aqiie-I-le acontccimenio ? lisperaria pelo fitutiv e proceileria con-
.iorme os factos melhor lhe aconseiliasseni,

Uoissy t'.'i enião cnlrcguc a um tratamento rigoroso «¦ completo, To-
.muram conta _'e!le os -melhores e mais aiamados médicos. Pouco a pouco,
gradualmente, as ircyas que lhe cnvoleiam o cérebro íoram dcsappareccndo
c Bi.issy voltou á vida mioral,

Um dia, o enfermeiru que d'elle -.ralava, cneontrou-o clioraii.Ui e foi
participar o facto ao medico encarregado de .. observar diariamente.

Chorou ! Ainda Liem. iKstti salvo '. respondeu «. doutor,
i! íia.i se enganara.
Boissy passou então a recordar-se de iodo o seu .passado, ue tudo

quanio lhe suece-dera ti'aquella noite .horrorosa, 'lvntão, uma 'preoccupação o
dominava: voltar a Portugal c salvar Helena, a quem suppunha em perigo
grave di- ui-r -;«rcsa do bandido que tentara as.-assinal-o. dirá chegada a vez
de < 'ii.':. r intervir.

i.'\ melhor pro-ea de amizade carinhosa que elle podia dispensar a Ma-
ximo de !!'.»:¦ -y, ileii-lTa precisamente n'aquelle mromento. Xinguem podia
excedel-o tio cuidaiVi ('".'ii que elle preparou o seu amigo para lhe dar ._
terrível nova «ie que llekna de Lencastrc já nao podia desposal-o, porque,
jiilgaiid-j-o -moric-, casara com outro homem, r.o desejo «le salvar-se c fugir
assim ás iras do pae. i'-.-r muitos «lias elle esteve estudando á fôrma de
narrar tudo. _ som que :, razio de Boissy corresse novamente «> perigo «1«:
perder-se. A's instâncias de Maxiirfl, á necessidade de não prolongar por
mai» limpo aquelle soíírimeii-u moral, cedeu por fim, e milagre não peque-
no foi por c«rto o que e'.lc presenciou, vendo que Boissy, tendo principiado
;>.>r exalíar-sc e por censurar acrcmènu' o proceder tle sua noiva, acabou por
convencer-se, ao cabo de alguns .ii;.-- •:!•_ ip
elle rião devia mais tornar a apparc-i_r á-c.u

M —P.'s rico c eu íambem. dis>c-lhe '!'.'.
¦ o quanio adoramos este paiz. Derrama:-..n-

Nenhum de nós tem vaidades nem a.:-.i.:.--;"'e
proposta.

Qual é ?
'lVdi-inos as nossas demissões do exercito e vamos fazer uma viagem

larga, -pela «Europa... Será esta uma fórnia de nos disiraliirmos.
¦Boissy acceitoti a Idéa. Dias depois^ os dois officiaés recebiam as suas

-emissões acompanhadas de phrases cheias de justiça para o brio dos dois
Iraucezes.

dim seguida, -partiram para o estrangeiro.
lA viagem durou muitos mezes. pois, cmqtianlo Olivier espraava o seu

riso, o seu eterno riso, a propósito de tudo, 'Boissy abysmava-se ua couiem-
plação das obras de arte ou -perdia dias inteiros á sombra dt copado., arvore-
•dos, em qualquer ponto do mundo onde chegava,

'Foi na Itália onde -mais tempo sc demoraram. Pátria do senir.in';;-.¦•. «ia
•arte, do hello, 'Boissy deu-se bem ali e com certeza que Olivier se não d
peior. Foi 'Máximo quem primeiro fatiou em voltar á Trança.

Pois vae tu. se queres. 'Ku ainda por cá :n« d-moro.

, i a j 
i'Mi..

r-t**pajvciMa^ti-j*»--j_jtt^p&"*^^ i jnfj*#l* "

S íí T V SI I â C° 3Í03Ò".!',

-•SSl'.'.".

leia do di', Edgard Dorio, liscal do''.' i governo.
ll\ Ci- extracçâo de 1910
\l | PRÊMIOS DE 12:0O0S A 2005000

1 -': OOOSOOO ]"¦•.OiWSUUO

liara o interior ;.íc Í13 S1Í2, iiitin co;:i porte
duplo até ás q c objeetos p-ua registrar ate
ii- (> <la tarde de hoje,

Itapvrttna, nara Calw Frio Victoria, Ça-
ra vellas, llhcos, Jlahia.l^taucia o Aracaju,
rccchcntlo impressor, ate á 1 hora da lardc,
cartas para o ir.tcrior ate á 1 il-, icicut com
porte duplo até ás 2 c objecto, para regis-
trai* até ao meio-dia.

líayard, para Victoria c Xova Orlcans, rc*
celondo imprcsEos ate ás S horas da manhã.

... mal era irremediável e que
i aiitiher.
1". -Mostráinos ambos á França
pela pátria o nosso sangue.
Pois bem. Vou iazer-te uni*

BÜMiiOl)' 0'J<i>. U ] jjc|É

Capiial Federal
Ilestimo dos nremlos da lt lotei ia

do plano n. 337, '.'li- extracçâo do
anno de ''.'Iii, realizada em 2 do j
maio de 19iG.

PHIT.MIOS DE 10:0005003 A üOOSJOO 
|

33120 lO-.OOOSOOO:
hGOSS :S:lOl_u '.'Ü;

12739 l:00ii.-000
14717 l:00l'S000 l-'-'0"
27117G IlOOUSOOO 2i3"10
4391 Bt-OluOt) I5'»'2S
41PÍ8  SOügOOO!'
/ÍS4611 50"SüüO
55902 5U(ig-'0U

PHEM10S Dli 200JOO0
3129 3161 í3S:l G9S2 7931

11013 13129 15039 15919 15990
10i.il 19527 23129 25'J3H 2034G
2SS11 32152 113120 41117 43129

5579o
PP.FMIOS DE 10..SOOO

IVú 1918 «924 S9Í3 12100
15153 1S490 1SS49 19197 21319
23629 '.•,•1974 27li87 28311 32152
35322 37107 4'iãOS 45115 45501
451.75 -ÍC7'.'7 502'Jl) 51127 55U58

5ói66 57813 560.il 59527
APPtlü.NTIMAyOES

ÜOOSOÜO
-IOOSOOO
200.-000
200S000aoosooo

PRÊMIOS DE IOOSOOO

(1~97 20351 20722 23202 39179

P11EM10S DE õOíOOO

0,il5 OS 1 í 29281 35SSI 50079
59 31 59S2G 03121 l^i-ò 09323

L*O0r).U00' t:l!í;;5 l,aTa ° interior até án Kijs, idem com
i:(i(i?.,ftil I ,'rt'- duplo c para o exterior até ás o e' ' 

«tos para registrar até ús 6 da tarde de

Clcr-cltiili', para C. Tow, Massel Haj-,
Tv.st Inundou. AlROa-Hav c Durban, rccf*bett<
dc- impresros até ás 8 limas da manliã. car-
tas para o exterior nté ás o c objecto? para
rtnistrar até ás 6 da tarde dc hoje.

¦ ¦¦M.Q]*_» ___\ <|j.plW

Gottas Virtuosas dte0Esr0nu^
liemorrlioidci, ma!c3 do. utero,

, m*.nas i' a nrooria Cvitttte.
wmmwÊÊ

19501
124331
18281

APrnoxixiAçuEi
e 19503
u 2i3:i8
e 15230

DEZENAS
a 19510

C
Oi

-_f-~

781000 '
SUSiiOü
S55000 :

waMXMeUUX0mtfçxmnru::mm^uh\iMMtmMiMwmimMf|l[
2l,',W...
15230...

\ 19301
25301

CENTENAS

19000 
2-ii00 3:000

1 15201 a 15300 3S0I10
Todos os números terminados cm

! Oi têm 2S000.
Todos os números lerminados em

¦ 4 tem 1$«H)0.

; Os números premiados [.elos 2' 
linaes do primeiro prêmio nüo tem

; dtreiio a lermitiaçàu simples

DEIjIB MATTOS
MANICURE

Especialidades cm preparos para
tinhas.

Sete de Setembro n. 53 (2° andar),
—«g-c ca» c-oc"

SALVE ! !5 — 5 — 016
Colhe hoje mais uma primavera no

A.,.n! jardim tle sua preciosa existencia o sr.'»-V 
Flavio J. Teixeira Lyra.

M. S.
(S .13--)

- ". imig ^1 ^g> .^i pai-wn 1

10:000
1OS00O
10S000

I'Oi:íiicida merlvo
O único extirminador (:•¦« formigas

alcrino & Maury, rua Ouvidor 11. 163.

3312S
500í7

oOU-^l
1

i 33101
5G0J1

100$il0 I
SOgOOO

GOSOOO
SOJOOÓ

us concessionários J. 1'cdreira .".C.
<g-»^aa-»aw , ___*

Cognac JONSAC -ffi^
dc pur aguardente dc vinho.

'¦•«Bi -»»-**E>»-->^BC«"'' ¦

LEiâM S/2SSSJ liLVSTIUDO,
(J -MO)

1'lnildinn Silva pas;
1'iial'liiio .losé da Silva

_3ignar-se
(afisJ)

e 33130
e Ti»U-P

DliZENAS
33121 a 33130

a 50090
CENTENAS

n 3320'
tt 5O100

Todos os números terminados cm
; 29 ttm 4S«Oo.
I Todos os números terminados em '
. 9 têm 2}0Oj exceptuanao-so os te-.iui-' nados em 29.

(
U iiA.ai Uu gureroo, Manoel Cosfíft Pinto,
O diretior-prcsidcnte, Alberto Sanha d9

) Fonseca. \ r*Jc.
\ O dirtctor-assls-ente dr. Monio, \\fe_ c^t^poíie"duplo" te7i"«eii5 1 K"--"' c tóu <o« Wio de çorapr-ebeiidcr.u-:vKt/iii aos cientes l ires, vice-presi' p:ra registrar até Sa C da lanle de lioje. C\o i-iuiaiiln, como a minha porta sc

trar o inexplicável desse megocio em
que me -envolvem, pelo simples facto (le
haver recebido os «linliciros que mais de
lima vez emprestei a essa conipanliia,
hoje fallida, cm t-pocas cm quc cila
aliás sem relutância alguma, me pagou
cm sua caixa, 110 cscriplorio á Avenida
Uio Branco 11. ,),., c quando ainda era
sen gerente o signatário dos timlos a
que se referia esse empréstimo e que
hoje c tão malsinado,

Não percebo bem, devo «lizil-o, coaio
e porque, .por essa razão dc ter sido
credor da fallida, dc lhe haver empres-
tado c recebido mui dinheiro, qne foi
paço sem .protesto algum, me querem
submetter á suspeita de haver recebido
o indevido que o devedor pagou, aliás,
sem relutância, para essa requisição
que 6 única no gênero, de prisão pre-
venliva que não está na lei, porque é
preciso considerar! perante o publico
que nesse mesmo periodo tambem ou
tros receberam da fallida tambem titu-
los. particulares e bancos, inclusive o
Nacional City Bank, cujo ger-cuteé
uma dns mais notáveis testemunhas do
inquérito, citado a cada passo pela au-
toi idade policial.

Lamentável, sem duvida, é o que se
doprehcndc da miséria que tal inquérito
representa nessa vergonhosa comedia
assás conhecida eomo fila dc consola-
ção, ou meio efficaz dc so demonstra-
rem inconcebíveis desvarios c crimes,
qne inapagavcliiieiite virão para a nova
historia commereial, -como exemplo edi-
ficante ás futuras gerações.

(Negociante e proprietário r.ue sou,
ha annos, nesta capiial, vivendo «111 um
circulo commereial onde se respira o
nr puro e honesto dos que vivem de
seu trabalho, -protesto tanto quanto de-
vo, com todas as energias, eonlra esse
attentado á minha reputação, que não
«'¦ menos digna, nem menos honrada
que a do mais limpo e mais digno dos
homens — Joaquim Dutra da Silveira
Júnior.

Rio. i° de maio de 1916 — Rua da
Alfândega 11, ._.

— " ¦Ji-_JL_-*4>-^3»-^-JgjL—_-.i- —¦__¦¦¦...
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AMORIM COSTA & O.
DE OLINDA — PERNAMBUCO
Com o intuito único dc desmanchar

boatos malévolos, publicam abaixo o re-
s-.iltado da analyse feita pelo Labora-
torio Municipal do Rio dc Janeiro no
ariigo massa dc tomate de sua fabrica-
ção.

(Laboratório Municipal dc Analyses—
| Boletim de Analvse — Analyse 11. i«jir

JOAQUIM DUTRA I>A SILVEIRA I-- Amostra n. 1.062 — Natureza dn
.TCNIOn K O INQUE1UTO l>.\

produeto 
"Massa de Touuue". Faliri-

caules Amorim Costa &¦ C. — Local
«ia fabrica, Olinda, 

"Pernambuco, ly-

qtiisiianle dr. Feliciano Moita, commis-
sario de hygiene. Data da entrnil.i da
amostra, 8 de abril dc i«ji6. Resultado
da analise para pesquizas de corante
derivado da hulha, conforme requisição
do conunissario de hygiene. A aualjsc
revelou a aiisciicia de matéria comute
derivada du hulha, O produeto veiu cm
unia lata pequena pintada de vermelho,
azul e verde, lendo cm letras amarcllas
us dizeres: Massa dc Tomate superior
Fabrica a Pafor dc Conservas Aliincn-
licias Amorim Costa éí' C. A amostra
estava de-.iilamcnie uullicniieada com
as faixas da Directoria de Hygiene e
Laboratório. Na primeira lia-se; Dr.
Feliciano Moita, Arthur Abranches Ha-
lião; e na segunda Delphim. Anioslra
11. i.gC', Requisição do dr. Feliciano
Moita, comiuissaiio de liyglenc. Dr.
Felieissimo. Conclusão. "Produeto bom
paru consumo." Laboratório, 1.1 dc
abri! dc 1916. (a) Dr. Cassiano liomes,
cliimico. Visto. dr. Felieissimo. .E nada
mais conünlia a referida analyse a cujo
teor fielmente me reporto. ]$ eu Ajae-
cio de Carvalho Vieira, amnuuctise d..
Directoria Coral de llygieuc e Assis
tencia Publica passei a presente certi-
dãó e a assigno.

CORREIO— ITs.'.a rcp.
:, pei-JS 6t-gui:iics jiaqa
Amanhã;

STANDARD OIL COMI'AN_
Só hoje tive noticia, pela lei!um dos

jornaes, i)'.te meu nome estava cnvol
vido. em unia requisição de prisão pre-'*~ 

| ventiva. ijue o 3° delegado auxiliar Ík?. |"ao 
juiz que o chefe de policia julgar i

competente para conhecei- desse fami- j
gerado inquérito requerido por

o

Fsderoso Ton
ntreos e do Ç

"A BARBACENENSE"
tS* PITi.l--l.IO l'AC.0 KA ai;'i(ii: A. ««*' 

NA SSMllli it H .m" NA Si'T'1'IlT >'
l-íio convidados Imlmi ns eoc.Íüs l'ii:iieiroi

Cntitrlbuinles da M-rir de io:ouo$, inieri.
ptos ate 22 dc novembro df 1914, da fc-
rir de io-.íoo., inscriptos iilc id (Ie iir-
üCtiibro dc 19:4 e da série dr ,.n:ooo?,
inscriptos até iG dc janeiro de i9-»\ a
mandar pagar, dentro do prazo dc 30 dias.
a contar da presente data, na Sede ou
aos JiauQiielnu Locaes, ns quantia^ rc»pe,
clivaincnte dc Fetc, quatorze, e triula mil
réis (.7$noo, ii$ooo e ,_o$ooo), quotas lie-
vidos pelos fallccimentos dc nossos cdiiso-
cios. 1>. Maria da Naliviiladr Gurraiiil, oc-
cm rido cm Caebocira, ' Hstniln da -llnbia;
1». Maria Messias dc Oliveira, oceorrido -
eai Tumbaliú. lTslado dc -S. l'aulo «• "Ur.

l^UÍK dc Oliveira 1 .ins dc Vat-conccltos.
oceorrido na Capital de ?. Paulo.

Barbaccna, 15 de nbril «le ipio. • .'I
/.liii-rliU-ia,

COMARCA l»K CAMPANHA
CONCORDATA PRIiVENTlVA PUO-

1'OSTA 1*011 (H.IVKIKA RIOS
& IR MA O

Aviso (ws credores
Os conituissarios nomeados c abaixe

nssignados fazem publico aos interessa
dos qm- sao eiicoulrados ucsla villa cm
casa do primeiro assignado, da 1 As 4
limas da larde, afim dc receberem as
devidas reclani.nçõcs,

\ illa dc Conceiçáò do Rio Verde, ;ü
dr abril dc ioiC. — Manoel Kuis Al-
.-,'.«¦, Olvnitdo (lonçalvcs Carneiro.

(f! as)

associação iii.:xKiTci:xTi': no
CORPO OIT Slll-OITTCIAITS 1>A
ARMAPA

Sédc social: RUA CONSELIUURO
SARAIVA cc

Asscmbléa geral ordinária
Dc ordem do sr. presidente convida

iodos os sócios quites u se reunirem
nn assembléa geral ordinária, qtttirla-
feira, 3 dc maio dc lüiC, ás cinco ho-
ras da lardc, cm primeira convocação
c se a esla hora não houver numera
legal far-se-á a segunda convocação
para ás 6 horas e sc ainda não tiver
numero far-sc-ú terceira convocação
para, dc accordo com os estatutos, fun-
ceionar a asscmbléa com qualquer 1111-
mero (lc sócios rettnido.s, ás sete boras.
Ordem dos trabalhos: Leitura dos re-
laiorios o eleição du commissão fiscal.

Rio de Janeiro, ,.n dc abril .1. 101.'..
Alfredo Tavares, 1" secretario.

a y 1 s o
O abaixo assignado, tu:..!, cobrador

da Companhia 
"ilcrcado 

Municipal (lo
Kio de janeiro, vem declarar, para evi-
tar duvidas futuras, ter perdido alguns
recibos dc aluguei., dos comparlimcnlos
do Mercado, pedindo áquelles a quem
possam 'os mesmos interessar não accei-
lal-os como validos, porquanto eslão
sendo eximidas as respectivas segundas
vias.

O.- recibos perdidos são áquelles que
constam dos memorandos quc a Coin-
panliia expediu a esse respeito,

¦Rio dc Janeiro, 2 de maio de 1916.
—- llapliacl Arclianjo José Martins, co-
brador. (S ..si

ACAIIIIAIIA \A(TO\AI, T)|.
MITDKT.VA

HD1TA1, HIT CONCURSO
\elia-se aberta, na decretaria d_s;i

Academia, até o dia 27 de maio pro.11
mo, a iuscripção de concurso para pro
vimento ilo unin vaga dc membro ti-
tular na secção «I- Pharmacia, devendo
os srs, candidatos satisfazer as cond
ções segiihilcs:

fl) Ser brasili iro, formado cm phar-
macia ipor alguma dns Faculdades offi-
:ir.cs d» ürasil ou ler sido Itniliittt—Ido

oi« reconhecido tal pela autoridade com-
p.lenic. a juizo dn Academia, quando
diplomado por instituiçãu estrangeira;

b) -ITii--in.il' a plinrniacologin professa-
da nas Faculdades officiaés do pai:* 011
ter exercido a profissão dc ipliarmaeeu-
tico por c:,paç«.- dc tempo não inferior
a cinco nonos;

c) Residir nesta cidade ou cri logar
próximo, que lhe permitia comparecer
ás sessões;

1/1 Apresentar nma memória ou di»-
sertação dc lavra própria e inédita, re-
lativa ,i pharmacologia; juntar ao re-
qticrimento de iuscripção um ni—uorial,
mencionando e documenlando todos "i
tinües. serviços públicos, trabalhos sei-
entificos, opiniões a respeito dus mes-
mos da imprensa seientifica, nacional
ou estrangeira, emfim, tudo quanto pos-
sa servir -para demonstrar o» s.-us me-
ritos profissloiiacsT

Jíio dc Janeiro, 27 dc abril d* to:6
Dr. Olpnpio ,ln roncai, secretario

_m ral da Academia.

IÜ..V.:. LO.).:. f.ll'.:. I 11/, Illi
«AMõlTS

Segunda-feira, li do corrcnle. s.-ss.:.
de kl-.-i.õi-s Geraes «¦ de Repr.:. á
Sub.:. Assembléa G.-r.:. da Oídim —
O secr.:., losé Bonifácio. K. 4.18.

VKMTIlAVICIi TO AIIOHIKPISCO»
l'.M, ORDEM TIlllClTIKA DE
NOSSA SKMIOKA DO TKI!<.'().

PAGAMENTO DE 1'EXSOES
Xo dia 5 do corrcnle, paga-se na Se-

creíaria da Ordem, das n ás i.| lioras,
aos irmãos soecorridos, aspi nsões.rela-
livas ao segundo trimestre du corrente
exercicio.

Rio de Jan-. Tro, .1 de maio «le 1016.
O tliesoureiro, Augusto líduanfo da

Cunha.

dos
Jiit-ltcr, para Victoria e porlos do norte.! compiinhi.-i .para provar um não sei c

nf^rtar^VSnt^,? lT%f\ ,?* I ?«^ílc ^tos «pai. ainda não compre

| dente. i .V.ijnür.i o: Djkar, l,i..!.._, t Itc-ri!-...-.:::, ' l.ale acc.idin 
': 

ao appello, para dciuons-1

,@r@uro
<40fías Physioloáicâs. Silva -J-r^ujo

(Gruaraná:?odo-Kola-Arsenico)
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Veneravel Ordem Terceira de
S, Francisco da Penitencia

Xn uttKiidoT.ii desta Veneravel
Ordem Dtminii-sc nn sexta-feira, 5
ilo eorrento, nu pensões- ao.s nossos
Irmãos koccoití.Ios, prlnciiiliindo
ús 10 liürns uos irmãos uiniliinilos
e nos simples utO. ús 12 Iiorns.

líio Ut' Janeiro. 2 do miiio dc
_-í)lU. — O irmão syiKÍleo, JOSE' I
11<>.\'0A_«V..,S CailiMAHÂKS.

ASSOOrÀÇÃÒ DOS EM-PREOtt-5]
* 1H)S NO (.OMMEKCrO DO HIO

1»!.; ..AN1.1K0
l'.MI'Hb.íiTlívlO Dli 8oo:ooo$ooo

Conimliíiico aos srs. debenturislas j
que, a partir do dia 16 de maio, será |
íi'ilo ua Thcsourariu deslti Associação,
das 12 ás i.t i|j horas, n pagamento
dos juros vencidos cm dezembro dc
nus, do cnipivsliino de Soo:ooo$ooo,
pela seguinte ordem: dias i(i', 18, 20, e
.*.; de maio, letv.is A a Dpdias 16, 20,
22 c 27 dc junho, letras E a G; dias
18, cn, 22, 25 c 27 de julho, letras II.

a '/..

Só depois deslas datas serão alleit- i
dilos os que não tiverem comparecido.

¦ as chamadas acima.
Kio de .luiu-iro, 27 de abril de iqiG. |

Anionio domes
reiro.

AVISOS MARÍTIMOS
**" ' ¦«•".»" 'it* wi'"'i"n*armmmm**trBaii*mmimmm~m*mm~^»m^i

haminhas
ENT-Rlt OUVI UOR E ROSARIC

LINHA D'0'NOm
C PAQUETE

riu Cniíj 1° thesou-

fl PRAÇA
•I. M. dn Costa & ('., coiiiiiiiini-

«¦uni 11 osta tirava i1 ús do exterior
!• 11 toilòs os seus fregiiezes i- mui-
nus diio, nti melhor liurnioiiiii li-
1011 cxliiiiiii 11 fcIViidii íirinti om
«íi do marco d. ni, conforme ai-
ici.icão dc contvnto iircliiviiilo 1111
«liiiiln Coninicrclnl ncslii data.

Hio ilo Janeiro, 2-1 de abril do
íoio.

,1. M. 1).\ COSTA & O.

Attosllnlio DtuiHo Pomiicu, !'"ci'«

.Sairá amanhã', quinta-feira, 4
do corrente, ás 12 horas, para
Victoria. Rahia. Maceió, Recife,
Cabcdello, Natal, Ceará, Tuloya,
Maranhão, Pará. .Saniarem, Obi-
dos, Parintins, liacoatiara e Ma-
nãos.

LINHA AMERICANA
o iwiiriiTE ¦

UlikJsuniiu
Sairá no dia 23 do corrente, ás

14 horas, para Nova Vorl;, esca-
laudo na llaliia. Recife, Pará e
San Juan.

LINHA DO SUL
O PAQUETE

SÍRIO
Sairá sexta-feira, 12 do correu-

tc, Kira Santos, Paranaguá, Anlo-
nina, São Eraucisco, ltajahy, Fio-
rianopolis, Rio Grande c Monte-
vidóo.

LINHA DÊ SERGIPE
O PAQUETE

n
.11111.1(1 fioiues do Son/a Bruiiiliio o;

i*íiin'ÍM'i) l'< rreirn (In Silva l'iiilo, jcomo sócios solidnrlos o Josó Ma-,
cin dn Cosi.ii como coiuiuuntliturio,
coiiiiiiiiiiicutii a esln tirava o ás dò
cx.orior <¦ n todos os seus amigos'
i- fregtiGiiCS (luo, a coiitiir do 1" 1
do abril corrente, constituíram i
uniu nova firma em conimaudita
.simples sob a razfio de

A. 1). rOMI'1.1. & c.
inirn a continuação do mesmo<
ramo de commercio no seu Mitigo
estabelecimento denominado |

CASA OUVIDOU
II rua do Ouvidor h. 171 o Uru-
minyiiiin n. 86, como suecessora I
o cessionária do .1. M. dn Cosia
.V. <:., fazcmlo seleuto oue a e.vlin-i
ria firma liuiiidon lodo o seu pas-!
slvo, scRiuidò o balanço foclmdo

.'ein ili (lo marco P. p.
Am .idtTidos, esperam merecer |

ilus seus frecnezos e amigos a es

RODA DA FORTUNA
DF.t.AM HONTEM

Antigo  129 Camello
Moderno  136 Cobra
Rto  139 Coelho
Salteado Uorbolet»
?• ptomin  OSS
B'  739
•V »  717
5'  97C

Agava
Garantia

lima e preferencia com oue sem-, fl 1pro (listinsiiirain a firma anterior, I fl KfQQl
para O nue ompremirão o melliov.fi lifjfLI
ile seus esforços, procniiiiiio j ** •*•*• _*¦•*"*

A Hora

394
340

Sairá quinta-feira, n do cor-
r-tnte, ás 16 horas, para Cabo
Krio, Victoria, Caravellas, P,
Areia, llhéos, Bahia, Aracaju,
Penedo, Maceió e Recife.

A Capital
368

Hoje ús 15 horas
Hio-2-5-916. J 505

Fluminense
9662

J 423

GRANDE HOTEL
- LARGO DA LAPA -

Casa para familias e cavalheiros d«
tratamento. Oplimos aposentos rica-
mente mobilados de novo. Aoceisores,
ventiladores e cozinha de 1* ordím.

End. Teicer. "Grandhotel".

nssim manter as tradições do iin-i
liso estabelecimento.

Itiu do Janeiro, 24 de abril de *
uu«. — a. 1». roMiaiu & c.
..¦ÃTÍií ECONÔMICA 1)0 KIO Í»K

JANIílKO |
(SECCAO Dl. EMPRÉSTIMOS SO-' " 

BRE PENHORES) —
Tendo dc se .proceder á venda cm:

leilão, no dia to do próximo mez de!
maio, dos penhores correspondentes ás *
cautelas de tuntieros 1 a 7-93S, emitli- *
das em janeiro, favereiro c março do
tmiio próximo passado (1915), bem as-
.--im daquellas cujos contratos se acham .
vencidos D não renovados — previnc-se |
íos srs. mutuários que devem resgatar
*.s fespeethos penhores até ás 17 ho-
i.-i-i do dia o do citado mez dc maio, ou
renovarem os seus contratos ale ás mes-
mas horas do 3" dia útil ao anterior a
data do leiião.

Ilio iie lanciro, 26 dc abril cie içiif..
ei gercnlc, dr. Horacio Ribeiro da

.silva, 

AO PUIHAÜO
loão da Rocha, guarda-chaves da cs-

1,-o'ãi. ii" "Capitão Eduardo", na. listra-
.Ia dc KetTo Central do Urasil. declara,
para ns fins convenientes c para evitar |
duvidas futuras c possíveis enganos, que
1. seu verdadeiro nome 6 João Alves da
Rocha, do qual .sempre lem usado cm
...-.as trans.ievões ptirlictilants,

Assini, de hoje etn deante, sú assi-
gnt.rá cm todos os documentos públicos
1: particulares u seu nome por inteiro,

. - João Alves da Rocha.

m
1402

mwmm
Hr.kD.r. .ftVTJ-ih.rtiio

iPírtiWHiSttira..

ÃCARIÕCA
N- 216

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

Jlenietle-sp bilhetes de loterias
para o interior, mediante o porte
do Correio.

Dá-se vantajosas commissõcs nos
srs. ciimbisliis nas cncomiiiendas
superiores a 100$000.

Ri Sachet. ll.
PllANOISOO & O.

Hio, 2 } 219

CAIXA 1ÜCONOM10A DO KIO DH
JAMUlíO

(SECCAO DU EMPRESTI.UOS
SODR.IS 1-/.NHORES)

Inscripção dc saltos da. venda úe
penhores

Convida-se atis srs. mutliarios a vi-
: 1 it receber os sábios dn venda tle pc-
nhnres, conslanlès da relação abtiixo,
1'ffectuada cin leilões nas casas dc pe-
nliores nos dias 8, o, 12, 19 e 26 de
maio de 1011. listes saldos, recolhidos
a Caixa Econômica pelas casas infra
mencionadas, estão ádisposição dos. mu-
¦ttarios desde 1911 c dc conformidade
eom os decretos 2O92, dc 14 il« nuvem-1
luo de 1HC0, e 973?, dc 2 de abril tle |
iSS;, prescreverão cm favor dcsle esta-
belcciincnto no correnle me/, se não
'íovem reclamados antes das seguintes

ilGLER
576
-'.'10 J.-439nio-2-5

Propaganda
N. 698

HiO-2~5-9!0, 11 459

Americana
693

llio-2-O-Olô. S 3'

BANCO LOTERICO
1{. Kosario 7-1 c Ri Ouvidor 76"0 PONTO"

iao — K. OCVIDOIi — 130
Hão as casas que offerecem as

maiores vtttilnircns o mirnii*
tias ao publico.

Casa Guimarães
Hua Sete dc Setowtbro 121

Telephone C. 2563
Aproveitam a Grande reducçuo.

Calçados cm todo o
Slock preços abaiNO do custo

Depositário das alpercatas
marca lUig.ion de k

n. 17 íi 37 . . 4$000
» 28 u HS . . 4$500
» 34 a 41 . . G?000

CURA RADICAL
Da GO.VOi.IÍIfrtA CHKOMOA ou

Rl.CIíNTKi cm poucos dias, por pro-
cessos modernos, sem dòr, garante.se o
tratamento. Tratamento da syphilis.
App. CotS e 914. Vaccinas dc Wrigbt.
Assembléa. ^4, das S ás II e 12 ás 18.
SERVICX) N0OTÜ.RNO, 8 Ss 10—
— Dr. Pedro llagalhãcs. R «137

INSTITUTO MENEZES VIEIRA
DIRECTORESt D^^Wb^^^"1^ 

~~
ros, Alpheu Portella c Para-

nhos da Silva
Avenida Rio Branco n. 133, 2" andar

Telephone — Central 2295
PROFESSORES: Drs. Carlos dc

Eaet, Augusto Meschick, Guilherme
Affonso. Agliberto Xavier, Mendes dc
Aguiar, Thiré, Eudydes- Roxo, Pedro
do Couto, Henrique Lacombe, Antônio
Leite, Gustavo Magnus, Philadelpho
Azevedo, Torquato Mesquita c Othelo' escolas superiores

AS AULAS ESTAO FUNCOIONANDO
COM TODA A REGULARIDADE
MENSALIDADES: í matéria, 25$;

2 matérias. 30$; 3 matérias, 40$; 4
matérias, 50?ooo. Em cinco ou mais
matérias a mensalidade será reduzida a
10$ por matéria.

Cursos especiaes para os exames dc
admissão uos Collcgios Pedro II e Mi-
litar e para os exames vestibulares nas

COFRE
Vende-se um com 2 portas indepen-

dentes, preço soo$ooo. Avenida Rio
Branco, 51. (203 J)

MODISTA DE CHAPÉOS
Aluga-se um optimo logar para ntc-

licr com freguezia feita, na loja da
Casa Ratto. Gonçalves Dias, s*« so-
brado. (204 J)

PREDIO
Vende-se um optimo predio situado a

travessa Souza Pinto 11. 24, de con-
strucção solida, com bom terreno me-
dindo dc frente, 36, 40 ms., na parte
dos fundos 2.42 m., e no centro 12'
meiros. Tendo de fundos S.40 ms.,
rende 1 :.Soo$ooo por anno. Preço ...
io:ooo$ooo. Trata-se á rua da Cande-
laria n. 49, i° andar. (180 J)

METADE DE UMA CASA
Pequena família que não tem crean-

ças, aluga niclade dc sua casa a outra
familia nas mesmas condições; na rua
S. Clemente, ,94, sobrado. (128 S)

A grande Tinturaria Drezil
Attende a cncommendas pelo tele-

phone 3.628, norte. Especialidade cin
roupas finas. Rua Marechal Floriano
Peixoto n. 16. (129 S)

Ponto í jour e picot a 300 rs.
metro, plisse a $100, trabalhos rápidos,
e garantidos, 11a officina de mme.
Cosia, á rua 7 de Setembro, 187.

08! J)

AOS DENTISTAS
Contpra*sc um gabinete dentário ou

material de gabinete e officina; infor-
inações na Avenida Passos, 33 (Pliar-
macia). (133 s)

AUTOMÓVEL

**s

eabre
Sobre nova direcção

LA MAISON
Apresenta á sua elegante clientela o mais

©hS© sortimento em FAZEW01S,
CONrECÇdES, ROUPAS BRANCls^e nova-

para serciioras e meninas por
PREÇOS SViODiOOS

1

Compra-se um dn força de 20 n 30
eavallos, de bom fabricante preferindo-
s-è Fiat, Miie seja solido e esteja em
buas condições, embora já coiu uso c
eom íteconunodações para 6 ou 8 pes-
soas. Cartas para este jornal com as
iniciaes P. G, indicando logar.

\tW Sl "

Avisa ao .publico que dá consultas das . horas da manhã ás S horas da
noite, á rua da .Constituição n. 20, sobrado, c que tem trabalhado, desde os
annos de 1907 a íoiíi, lendo as suas propliccias dado bom exito. R 276

A'S SENHORAS E
SENHORITAS
A Casa

David Ferro
Uhamaaatte.n-

ção para as
.suas vitrines

b °'2ÍJ

CALÇADO
Rua da Uiugtinyana 11. i.|S — Cal-

çado para homens, senhoras c crean-
ças. Esta casa é a que melhor serve
e mais barato vende, ipor isso convém
visitar este estabelecimento. .1 3134

___\_\\__\
1___W

OAKIOMANl-lil M CIHKO.MAMiii
ÍÜSTUAXCÍEIHO

Trabalha com quatro baralhos de cartas c
pelas linhas1 dns niSos, faz quaesquer ira-
balhos, une o.- desunidos c faz reinar a
paz nos lares das familias — unico na Aine*
rica do Sul qne. por nicio de tuna consulta

11 octtiniu, descobre qualquer segredo, por
mais difficil que scjti; traballm lia de2 an-
nos uu Kio de Juiieiro, oiiile sc tornou
muttn conhecido pelos ?«.-¦.'.<; acertos e bons
trabalhos já íeitus; nn.ra na praça da Repu-
büea ha s annos, c sempre satisfaz a pes-
soa mais exiijc-nte,

['ossue ns verdadeiras pedras de SÍvai,
vindas dirtctaiiienlc «lc Jeruralcin, poderoso
talisman conhecido 110 Urasil — Consultas,
d-as o <ia uianliã ás 71,2 da noite, na praça
ila Republica n. 84. _ 1'ltACA HA RI.1',U-
Iti, 1CA N. 84. (Híipiiim da rua Senhor dos
Passos), 111 J""ouro

Prata, briiiiatiies, cautelas do Monte
de Soccorro, compram-sc;
radeutes C4. Ce.w Cuiria

na praça Ti-

5

PHARMACIA
\'i'Nilr-si', 11 ilinltciio ii vislu,

livro c (lüsoinliiirnçiuln. — a nn-
.:i!ta o coiiitiiiluiulft "1'liiiriiiiiriu

Si Joaquim", sim ú rua Marechal
Klürliino Peixoto 11. 173.

Dispõe il" t;i-.,iide o' completo surti-
mento de superiores drogas, de eonsi-
iler.ivel nittncro de produetos pharma-
clínicos (nacionacs e estrangeiros), de I (FAU/ECIDA KM 27 DE ABRIL. A'
bom laboratório, de confortável cousul- *RI.IA 18 DE OUTUBRO N, 67 —
•«...rio i- de todos os mais uteiisliosj MUDA DA TIJUCA)
concernentes á ua.it./a dor negocio. , ^ Frandisco Monteiro da Silva,Recebem-se prònpsws. çm var,., l.-el, 

^ , 0o( 
. Mont_iro ,,., su 

'
da, para compra

ACTOS FÚNEBRES
Dirce Monteiro da

Silva

t
Maria do Carmo An-

drade
João Baplista do Nascimento,

Malvina de Brito e seu niarida
Miguel de llrito e filhos, e eu»
afilhada Philomenn agradecem a
iodas ás pessoas de sua amiza-

de

f
, ¦ , , 1 ti família. Antônio Monteiro da IvK- 'lue sc dignaram acompanhar os

tarde dc o de «1.110 proMino, no so- | JL siha família, José Leite do festos mortacs de sua sempre lembra-brado do retendo predio, Iode ser — 
c , (, (;lm-úia viuva p01lte ,.! da companheira, mãe, sogra, avó e ma-vista a pharmacia nos dias 1, 2, 3 e 4* f. -v r.,milia lRi|,ei dc i*sreiias, clrinlia MARIA iDO C.VltMO ANDRA-do mesmo mez, das .5 as .. horas da

larde; encontrando ali; os interessados |
a- indicaciies necessárias. (R.

Antônio Soares dc Almeida c- familia ei 012, e dc novo

MACHINAS OE ESCREVER
Oceasião unca. Casa

110, Av. Kio Uranco.

QUEREIS SER BELLA?
Usae o EPIB£RN?.OL

V'èr<la(loít'ò amigo dapellé — Vende so cjh Iodas as 2
porfumarias, nliarmacias c drogarias

VIDIti.» .ii»ooo

OURO OURO OURO CARTOMANTE "AFRICANO"
Compra-se qualquer quantidade dei , Mudou da rua da Constituiçiio 15 pa

ouro velho, praia c platina. Praça Ti- 1:1 a rua C.encnil Câmara 17S, -..!.. l-.n
radeutes n. S.t. U'-;Co S) tre a A. rassos c l. do Capim.JJes

  _. —i faz Iodos os malefícios e <li/. eom cia

Essência Depurativa
Concentrada de Ca-
roba Miúda

(Formula de Brito)
Approvada e premiada com medalha

!e ouro. Cura: cinpiges, boulias, sar
ii.i«, doenças do nariz e dos ouvidos,
borbulhas, comichões, darthros, ptinnos
eezemn. crysipcla, sypliilis c rheuin.itis'
mo autifto t- recetitc. Prcvo 2$,sop.

Depósitos. Drogarias Pacheco, rua
io? Andradas 45; Carvalho, rua. i" de
Março 10; a run Sete dc Setembro

St c 00 .- á rua da Asscmliléa 34. Fn- !
bl-ica: Pitanuacia Santos Silva, rua Dr

\.- i--.:;flc=- i.oho - -o. Tel. 1.400. Villa.

convidam para assia
. .capitão Jo«é Cândido da Silva, pae, j lir ú missa dc sétimo, dia, ijuc em »uí-

ÜL—|lin?, primos, lio-avô e mais parentes fragio dç sua alma, inantlatn rezar hoje
affins da finada, vem por este meio quarla-feira, ,\ do corrente, ns o hor.is,
agradecer, pcnliorados, a .todos os ami- no allar-mór da egreja do Sacramento.
gos une se dignavam acompanhar seus 1 Por esse acto dc religião i-c confcssaiii

rjvnnf.r.n I rcstos morlaes tm cemitério, c aprovei- ciernamenlc ngrdccidos. (J 166)' ' "' ' ! t.,in a npiioiliuiidildc para convidar to-
__ dos os antigo'! c pessoas .le sutis rela-" 

1 ções para assistir á missa dc sétimo (
dia que terá ilogtvr amanltã, quinta-1
feira, .) do corrente, ás 9 i|J horas,
na igreja matriz, dn líiigcnho Velho, .'
rua S, Francisco Xavier, S. 3?S.

Clemente Meneres

D. Maria Margarida
Barroso

(VIUVA RARROSO

t

PROFESSOR

A Garantia Federal
775

I.ouis

35732.

«

1 Ha 8 dc maio. Casa Adalbcrli
Anlro.de, cautela n. 96.(1.

Dia o dc maio, Casa José Ciih.,. ....
('., cautelas ns. --:ríií'B. -77"', =7766,
-TÍfit, -7.1.1. zSüii. 2S330. 28436.

¦ij(.. aS68p. cSpis, =8050, 2020.], 29339 \
e 2<jl)2i, 1

Dia 1: dc. maio, Casa Guimarães &
Saiiscvcrino, cautelas ns. sS.m-. 2S33S, I nin-___.o_.ii oir, 3 3SS•¦¦¦«¦\ 28593, 2B<i=«t. 2S968, 290S3. 29127 ...  . ._,__,

Dia 
9'i9 

dc maio, Casa /.. Gonlhicr I «aoo^-i^awíMOT
cautelas ns. 35753, 36364, 36370, 36475
«i67.li, 36796. 37029. 37036. 37057, 37071
14404 e 493.14.

Dia 21I de maio, Casa Vcuvc
icil- tx C, canubis 115. 33457,
33851, .139-1, 35510, 35717.

vn|, 36174, 36175. 365;....
31.-763 e 36S51,

kio .le Janeiro, 3 de maio dc 1916.
- O gerente, Dr, Horacio Ribeiro da

Silva.

CAIXA KÕÕSÕMIO.*» I)(_T ííío"Tm*;
.I.IMÍIIK)

liKCÇÃO Dli KM 1'RIÍSTIMOS
SOliRli flíNUORES)

lrcscripção dc saldos da venda de
penhores

Cunvida-se aos srs, mutuários a vi-
icm receber os saldos da venda de pe-
nliores. constantes da relação abaixo,
cffectunda em leilão do dia 10 dc maio•lc ioii,

Ksies .saldos, recolhidos á C:i'<kõ Fxo-
nntnica estão á disposição dos mutua-
rio» desde ioii e de conformidade
com os decretos 2611:, do 14 dc novem-
!'..i ile 1ÍÍ60, c 0738, de 2 dc abril de

•"¦'*-. prescrererno em favor deste es-'abelecimcnto no corrente mez. se não
ii.rnn reclamados antes do dia io dc
;í:.uo corrente;

Cautelas ns. 3522, 5554. 3633, 7.070,'"•17. 3756. 4"'-6. 4"..6. 4078. 4137. 4-194..11 1.-, ,ifi83, 475^, ^847, í|07j. 5231, 5300,
¦'v-* 5633. 5734- 5S5.1. 5906. 5018,**"5, 6190. 6272. 6316, 6406. 6420,
'-..Ci. 6619. C06g. C735, C766, 68S4 e
CR8S.

Ilio dc Janeiro, 3 de maio d

Cartomante Occuftista
Médium vidente c curador. Consulta

nu todos os sentidos, descobre qualquersegredo por mais occulto que esteja,
fazendo ttcsapparccer os atrazos c riva-
lidades da vida. Das 9 ás 4 da tarde c
das 6 ás 8 da noite, lua Senador Eu-rebio 11. 11, sobrado. (I. 1389)

UMA FELIZ

me
5«s*«Mn.

Resultado dc hontem:

Anligo. . . . Cubra
Mo ti er ii o . , Vacca
Rio  Macaco
Sallcado. . • Vacca

Variantes
01—12-43-02

nio, a -s - 016

Caridade
034

Opes^r-ia

c:
Uio- 2-li-

iúG, RUA DO OUVIDOR, 10G
I lil*ai a praça 11 tle Junho n. 51 ... Ri0üe Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

I Aviso: — Os prêmios são pagos 110mesmo ilu da cxlracçüo,
FERNANDES & Ca

Tcleplioitc .-.031 _ Norte

11 ío

} it.1

J .23

s^S2Ssmss3^m?sm7

GONORRHÉàS
cura infallivcl em 3 dias. sem
ardor, usando "Gonorrliol . üa-
rante-se a cura completa com
um só fiasco. Vidro, ,.t.ooo, pelo
Correio 5Ç.500. Deposito geral:
rliarmacia Tavares, praça lira-
dentes. 02 - Rio de Janeiro.

gSfe,

JC.il

JD-OÍ -AO—,

rio liibc¦ O ler. nte, Pr. llcr
Silva.

Bans produetos

10:6.'" ''« UiO-2-5 -0K
411

LENHAS
ipcciacs para c. particulares, em

,_ c feixes seriados.' Pedidos á rua
\ffonso Cavalcanti 179, tcli-plionc —

11 450

RIO GB10ENSES
IJuid.ios diversos tyjif><?,
Salnnir,
lli-runl DS ilivcrsoi.,
Presunto,
liiicun 1'iiiui'ii'o,
l.iii-tnira,
('ni'111'S, Iiini.inii,
i.iimuicii 0111 Intn,
lei.intulil om lnl»,
liiistuti ini lntn.
1'alús i'üi lntn,
1'DiiinrSvs cm lntr-,
IVi.vrs om lntn,
Miilc < 111 iniini,
Mate i-liiiii;ii':"t(i,
Mol ili- iiliollins,
Cniiiiiotiis diversas,
Miirincliiilti dr "marmclo"
1'iiíail.i,

fecocudu,
Vinho (ypo IJlirllO.

V iiilm (vim Clareio,
\iiiiiu iiivi-i-ns marro.*/,
VI11I10 lir.itico c fvpo 1'dl'to.

I)E1'0SIT0: CASA KIST

Rua Seíe üe Setembro n. 77
Telepli. A",, cetitval

: •Trrasrii,*'r**i.*-,t-/"'*t*

'! Anligo . . . , 357

|j Moderno. . . . -00

| Rio  530
Salleado.... Gr. 7

I
,

HO MONOPÓLIO
M FELICIDADE

l!i'ini'!l.'-M' liillioli'^ <!o lote-
iia> pnra •> interior, nieuiimte
o porte ilo lorroio.

Dií-si' vimln.iosiis eoiiiinissocs
aos srs. cnmbi-stiis nas eiiconi-
incnilits stilierlores a 1<»SI¥<>(>'>|

 Una Sailiol ii. 11 — B
Mi.WCISCd & r. I

BOETROS "AFITVICO»
l'.*iit eslfí.ila d** fsrrp o de lodngem

VIAS
Sj-pliilis o niolcstins (lu

senhoras

3)15. .CACTAXO .1OVIM0

1'oriniHlo pela Factildnflc (lê
Medicina dn Nimóles o linlilli-
tado l»or titulos ila (lo 151o (10
Janeiro.

Cura especial c rápida dc es-
treitameníos utclltrac. (sem opera-
ção), rtonorrltiías clironicas. cysti-
tes .liydrocelos .tumores, impoten-
cia. Consultas das o ás 11 c il.is 2
tis 5. J.aríto ila Carioia 10, sob.

feza tudo oue se deseja. Von-. ntjooo,
dns 9 dn 1:1. ás S dn noite. Garante os
seus Irliballios, .1 437

CURSO DÊ PREPAfiATORiÕS
M...NS.\I«I1>.\!»1. '-Í.ISIOOO

Professores do Pedro -" - üiurno c
noçturno. flua dn Assembléa, n. oft, 2'
andar. _ ___J

MOVEIS OE LUXO

I Diplomado pelo 1. N. de Musica.
I cont pratica de rnsi.no. oííerecc-jc para

leccionar cm coilcíiios oii oulras inslí-
j tuições. Cursos dc solfcjo, llicoria, liar-

monia e piano: prepara aliinuios para
qualquer estabelecimento official, li-
çeões a domicilio, ott na escola. Cartas
a Donato Crocc, Kua da Carioca. 14.
_•¦' andar. íiSS9 K)

HOMÍEOPÃTHIA
Vcndc-sc uma pliannacia liomocopa-

tliica 110 cenlro da cidade, c bem sur-
tida. Preço 4 contos, lambem sc vende
a parle tU; um soeio í-ó: ver g tratar
Avenida Passos O2. (S 4057)

Casal que se retira
vende seus ricos move

pata l-.uropa,
eom 4 mezes

Preço dc oceasião. Náo se tra-
ta com intermediários. Cattete 23 so-
brado. IJ 34S4)

GRANDE ARMAZÉM NO LARGO DA
Aliteii-sc esto vasto arma/em situado na rua Visioiuli

i-nimiiiil.r 11. 5, iiroprio íuira liar, lioteouiiii 011 rosiniirantc
se nu Companhia Cervejaria lliahma, ruu Visconde
11. "iOO. Tel. Cculrni. 111.

ile Ma-
Traia-

<!o Sapucalij'

MILAGRES DO
BAZAR COLOSSO

L G. 185
sS, iili-titcn

linlia clircc<;.ri
ndo devo o-

LENHAS

Sexta-feira; sS, iiIruciii escreveu, fu
rão fui, a minliti direcção é u mesma,
tu saliis quando devo escrever. 218 J

Hspcciacs para refinações c fabricas
tle cerveja, podendo perfeitamente sul);
stituir o carvão dc pedra. DirÍRÍr-se á
rua Affonso Cavalcanti 179, tclcplionc.
V. 3352. 219 J

IM.\SIO\ UT lil.STAI lt.\M'' l.a Tablc du Coitimercc, Av. Rio
ílranco, 157.' 1" andar. Telefone 4.13S
A.lmoço on jantar com tres pratos a
escolher do nu nu, sobremesa variada
e café i$5no. Alnpam-fc (|tiartos a fa-
milias e cavalheiros, fornece-se pensão
a domicilio. ('1.6- ^'>

Quem maiores vantagens nprc7.cn.a
é o Bazar Colosso vinde ver (irnndioso
sortimento das melhores novidades cm
tecidos mól-mòlj iitiuzuclc. filo bordado
\'oile bordado 3 metros largura espe-
citilidade c'» Rendas estreitas e largas
ricos Llordados desde estreitos até mui-
to largos Remia cbautili. Renda filo;
todas tis qualidades de rendas: clinjiéos
sol ou chuva, ciisimiras fitas lulas lar-
guras superiores tecidos prelos c todos
artigos para luto Srcs. operários, mo-
distas costureiras lttcrfio vindo mesmo
dc muito longe á Rua Haddock l.ol.n
11. íi cm frente a egieja <lo largo Ks-
taeio Variedade Velocípedes, lloticcas c
Brinquedos. J 430-a <ioi>r.cuio._

ãiãiiii«iisiWssiiSBã rai ¦ '%• BMãaá! -mmmm m
a ia

depositário Paulo slern —89, S.
uíSiíiütfflg: iasaa»!! iríbbs isiiBias 3?; !sj!;::.e •' •&¦< &

Alug.l-se. eom contrato dc ; i.nttos,
cm bom ponto da rua do Ouvidor. 11111
magnífico prclio eo:n !;r.'.!i<lc armazcm.
próprio nara atacadista. Para tratar
com o sr. I-Virc, roa do Rosário íos

- loia ÍR- 5o'

I GONORRHEAS
Flores brancas (lenconiiéa)

Curam-sc radicalmente cm pon-
cos dias com o XAKOVÍ. E AS
PII.UI.AS DK MATICO l-HR-
RUGINOSO.

Vendi- sr unicaincntc. na piiar-
macia HRAGAXTlN.A, rua da

; t |-j_!'.i;.y.-.n:i ::. 10:.
¦ait-vnsfíti

. i'ii;;'i'i cai.i
Domingos Ménctcs Sain-iai** e
|ipsá, Armando Meneres Saiu

paio. Francisco Koclta Uaroia <:
esposa, l.'rancisco Virgilio Rocha
Garcia 1: esposa. Domingos l.ou-

iritiço Gomes, esposti c filhos e Abili.i
A.içusto dc Souza c esposa, tendo re*
ccbklo a infausta noticia ilo fallecU

¦ niciito »in l'orii:nal. no tli;i 27 de ;iluü.
A familia Uarroso convida as'l'" S('11 avô c tio Cl.l-.MliXTK .MliNK-

pessoas de suas relações pira as- RlvS, convidam o- seus parentes e atui
sistir á missa de selimo dia qucj-R°s I':il'a assistir á missa de sétimo dia
sc realizará amanhã, quinta-fei-!'lue mantlaur celebrar no iillai-mór da
ra, 1 do corrente, ás m horas, i malriz da Candelária, hoje, quarla-fci-•cja ile São l''raneisco dc 1'aiila, j ra, 3 do correnle, tis io horas, pelo qui
lescanço eterno dc sua rjitcridal desde i;'i sc coufessani cxtrcuiaincnti
ivfi e sni".-:i. lt! 396, I agradecidos, R 4061

Francisco José An- Capitão Antônio Fróesde 
Sá Azevedo

Castoiin-i de Sá Azevedo, Ma«
noel l''ri'.e *'•' Sá Azevedo, Dja-
nira, Dint Djalnia fróes de
Azevedo ' :l.)iior'iia Moura (lc
Azevedo, mâc, irmão. íiliios c os*

posa de ANTO.VIO L'liÔKS DE SA'
AZEVEDO, convidam seus parentes e
amigos para assistir .'1 missa que man-
dam rezar amanhã, quinta-feira, 4 dò
corrciiiC, ás n horas, na ma'.rir. do Kn*
genho \'o.o. (R 44«

Adelaide Guimarães
dos Santos Rodrigues

Francisco Josí dos Santos Rp;
drigues c seus lilhos, e Maria
Cnrloln dos Santos Rodrigues,
penlioitidos agradecem aos parcn-
les <¦ amidos o comparecimento

ao enlcrro de sua esposa, infic c nora,
I ADELAIDE GUIMARÃES DUS SAN-
I TOS RODRIGUES, convidaudn-oí. .para

assistir á missa .le 7" dia, (Uie man-
I dam rezar amanhã, quinta-feira, 4 (Io
i corrente, ás o li.nas, ita egreja de São
I ErailciFCO de 1'aula, pelo que desde* j''
I aíradcceni. i-I.K'

tonio
Isabel M.'iia da Silva convida

:, iodas as ipessoas que queiram
assistir á missa de selimo dia
ipor alma de -.'.RAXCISCO lOSli
AXTOXIO que faz celebrar àfiia

uliã, quinta .feira, 4 do correnle, ,-is 8
i;_- Iioras. na egrcjil do Coração dc
Jesus, á rua Cardoso. Mever. K. ..-:;;.

f f
Major Bento Lwiz Felix

da Silva
1" AiKMIVf.RSAR.10

Ignticia Teixeira <i.i Silva, fi-
lhos, genro, nora e netos, con-
lidam os seus parentes e antigos
para assistir á missa do 1° anui-
*. crfario c|tto inanrííini celebrar

po:' alma de seu idolatrado espnso. pae,
sogro e avô l.l-..\"J'0 UJIZ ÍF.I.l.V DA
S11A'\. na matriz d. Sant'Aima, .-nua-
_...f_. quinta-feira, .1 tlu corrente, ás o
horas, ficando desde já sinceramente
gratos. ií. 274.

í
Maria Angélica de

Souza _ .
oaquim de Souza, caro. I Coroas para enter-

ros por preços módicos
só na R. DO PASSEIO,
62. F1 o r e s naturaes,
panno e biscuit. 3224 J

J0!
Una dc Sütt/ta a Ignacio Salgado i
de Sou/.a, filhos e neto, couvi-
dam as pessoas de amizade para
assistir á missa tie setímo <lia

MARIA AKGlvI.ICA 111. SOUZA,
egreja ile São J;rar.ci.sco de Patila,

n bons antanliã, nuiiitn-feirii, 4 do
ente. .1. 3 ¦-¦

ndo o cr 11 .'orlo
11. 21, (137.11

5âb@ode m©diclíial |

Esplendidos comniodos
Em casa nova c com md(

moderno; rtia Riachuelo n,

DECLARAÇÃO
Antônio domes da Cru:, despachante

iiAlíandega, iiuidou o seu eseriptorio
para a rua da Ouitanda, 1^7 1" andar.

(>*! ."..'•.-. e

APOSENTOS
ini-se, em easa

para a rua f
modernos. Rua

li lepli me, 101.!

¦ lamina, com
mobilados rou.
liarão de Uliã
Villa.

I. -tr..-.

Marca
registrada

^Jaxllllrai¦»™H»«»«£MI!I=I¦
*iV»a*aí3S*3;*í*ir*«i«wBB£i; _t^LmmBCi~sií-^fíicasj

Msren

Pedro

ada LEILÃO DE PENHORES
i
1!
si;

OS CHAPÉOS OE PALHA,
SUJOS

Os ch:ipc..s d.- palha, sujos, ii.
completamente limpos c eom a apparcn-
cia de 110,os, quando lavados com
"Agua Mágica". Mais duas vezes f
derá «ii.. '.a lavar um cbapéo, _ iiunn
novamente íiear sujo. \.';r. vidro
para seis chapéos r cu.ita sSoon. VA>.
Correio. 4S000. X., "A' Garrafa Gran
di". rua UruBiKiyana, 66. A ,.S?4

Vendr-fc
rtia S. .Iam

s *ftis_ffr-í;ivnrti_r::

di 10 .:<> maio do 18JG

â. CAHEN & C.
¦2 ¦-. v. 2 55 mi] 22 Rua Barbara de Alvarenga22

(ANliitA !.i:0i'O!.l!l.N.V,
Tepdo de fazer leiião em 10 de

maio, tis 11 11*2 horas ila manhã, de
i todos os ponhores voncidos.prevtnem

marios quo podem rosga.

josé Màmeãè de
Aguiar

1*0.1
nje-sc uma bem sorlida i- corll
frcuitezia. Kctjoclo urfcntc. Faci-MECÂNICO :-,'\'i Al,

Ü; sub-officiac-s e inferiores I isla-ae o pagamento da metade cm
da fortaleza do Willt-gaignon prestações. Informações: Avenida Mcm
convidam ns iparc-ntcs e n mi gos de Sá. oo. IJ 3!)íi
jiara assistir ti missa dc sétimo j —~
dia que terá logar amanhã, quin-

ra, ,| do corrente, ás 8 horas, na
ficam I
353. I Vende-se um novo em^ esplendidt

local, eom cxcelleillc "bar", bem ire-
qucnlado: informações eom Paulo, á
ru.i da Quitanda 73, sobrado, da i ás
5 boras." (R4121

egreja da .Candelária. Desde j
sunuiiam-vnte j^raios, í^< 353-
mmz&mssssmBRiBmsssBssmi

Carlos Moreira de
Mello

Adolpho Moreira de Mello c
ít-.n-.ití.-i. ,Auna' Gitiiuturães Eou-
reiro. suas 'irmãs. cunhados e
sobrinhos, gratos ás pessoas que
acompanharam os r,--'os mor-

-cs il ¦ -*i".i saudoso, irmão, cunhado c
io. CARLOS MOR1-.IRA DF. MEI.EO,

Pomada aníi herpetiec.
EORMU1.A DE l.. R. DE 11R1TO

Approvaúa e premiada com medalha
de o-tro

Infallivcl nas empigens, darthros,
panias, lepra, comichões, uiecras, ce.r!-
mas, paitnos, feridas. íiieiifs e ioda. as

* amigos paru I moléstias üa pelle Pote i$50o. Dcpo-
missa dc sétimo dia que pelo | sito: Drogaria Pacheco, rua dos An

descanso" eterno i!.- sua alma. mandam: dradas ti. 4 3
celebrar na mal ri» de São Chri.itovãn. _

convidan
c Sete dc Setembro, 81.

411 o I

iimanlia, quinia-feir.'., 4 do
liora5. •'.ííI-í nuc sc conf'

corrente

PIANO OE PLEYEL
-;i_; 11,

n. 104. (U. suas caiitelas ull

â HRnHtNUA

Rio-2-5
Hoje ús 2 horas [,

IP —wf^i-tt^e^r^^^r-Mir-r^^rHín^My-Ji ¦ .-í3SVri**WK*^-

QUIS P'P
ili

Ilio-

lUlilUlUUA:

!-:.-!'lC ,1 --

i*aji.'s'

_S_Jí,__ T"Sigfe*?

LUSTRE PÁRA Ê..80HBGS
!> "l-rílto Mágico" couitutuiica um

iMrnnrdinnrio lu-lvo ií cainisiü. punlin.-,
collarinhos e a iiiiai.picr peça ile rniipa,
l.nduricc c prolonga a duração dos tc-
eiilos.

Vidro i$ooo. ÍVÍo Correio, j>.ioo.
Xa "A' Garrafa Grande", rua Uru-
guayana 66. (\ 3^46)

GELADEIRAS

Rnniirivl..íiTil UILlpti'
i'1'llll.li) Ul

\'1-H KASTIIE.VIA,
i:si'i*;i;.M.\i'oi;i:iii':A

( 111:1 r.'1'l.i. iiiiüiul e rtipidn.
Cliuicn i'li'i'li'ii-iiu'tlicii osiiccliil

mi. c.Uyíwxo .ioviM'3
da. Vaciiltlades dc Medicina '.le
Nápoles e Rio de .(..neiro.

Das *: ás 11 e das -• ás 5.
Imrtto ilu Carioca, 10. sob.

W»*^íiKn^-iTaf^cKA*e. **^>c*iasB« <í aatíoor*ss«

í tar mi reformai' as
ú rofariila hora.

I ICstti casn não litm íiliaes

jto loé Leil) & C. $!i..§s.üre.
[Itü.8)

FEeiO^S E DARTHF
CURA RADICAL
da Silva Duarte participa a

•¦*- oue resolveu continuar a
!r;r.v.>.-tv.os como fazia ;': rua
>5o Joào. Iníormaçues e cha-
lo Correio, ii rua .Menezes

;;?S!E_3EÚ_Sríí?E!íl

Clemente Meneres
(PORTU GAIA

Comp.Sampaio, Avelino «
ronviitant si-tts freguezes
eos para assistir u uma
llie faitem cík-brar lioj
feira 3 do corrente, ás

matriz da Candelária, pelo eterno
-i-.r-o da alma do seu pranteado

„.,8o 
' 

Cl.EME.N-TE MEXÍ-.UES. falle-
ciod em 1'ortiigal. no dia 27 dc abril

C i „,i nrl,. oue antecipam agradeci men-

Enselgnemenf gratüit du ciianl
M ada me Seguiu eleve ile M. Isnar-

dou. professeur du Conservaloire dn
Paris, coniinue ses cours gratuils de
chanr, piano ei solfégc, á son ceole de
musiijue, Avenida Rio Uranco, 127. 7'

ami- .''-.cri*. Les rours sont íliri_.'t*í. par les meil-
missa, | leurs professeurs. Se f.iirc inserir; tous

ouarta- j les jotirs dr _' á 4 heures.
10 boras,

dc;

...
!*^£r,;2S2S5SÇ!-'

PIombagEna e Grapiiite

M US anuí

liel.a de
irados p-
Vieira n,

&ií2íir d*? Pepsina Cot«-
asío

D. Amélia de Figueire-
do Moita

Vende se q tai
1 niincrncf»; trata
I Dtituans, á prai' lenh. C. .1.5.3.

er rinantidade dessi *
i com o sr. Cario.»
da Lapa, 7S — Tc-

fil 151-1

GAFES PAULISTAS

Mo;

os nara e
me W-.

I..
. -J -"S- 

rç.

ouro i$90G fl mmk

ZtígSBÊT
Tltc Aiiii'1'ii'.iii tl-.itli.iiv tti.l Co.

G? lll.A DO OUVIDOrt Os'
• '' C.aix.i IVisttil 13 Hio de Janeiro

PENSÃO CAXIAS

.¦íufficr, íaliricanle.
Vasco da Gama n. 166.

nt iur.de
. pagf.-sc bem qu.al.jiier

},t. ?e!!os nacionacs c rs-
-sim como moedas e meda-
do llrasü. Kua 1" .le Mar-

-:, d, cambio. Ut-MJ)

uni lersanti do li Jft \üe -ianesro

(Camon-Jlla. Rlmibarho, Calumha e Pc-
t-sina) Fórmula dr brita

Approvado c premiado com medalha
iie ouro. Eííicaz nas digestões mal ela*

dr.

Sem i -ra c sem pedras, de aroma
incomparavel e lorração superior, ao
preço ile Ca.too a 7Í500 por arroba!!
Amostras rua dos Ourives 143.

R 37f-'

Platina, prat.i c htíihíínt
qualquer nuantidade, 11,1 c
1:0", rua Uruguayana, 77.

Dispõe ii;• compra-se 1 f„;,,c „rira 1
-4 Mendia-1 tainentó'. I.ar
.... •> 4S.1S' p*"onc 5.115.

r>s c cavr.l
. Macliaib

•rosiclenln—- João Ribeiro do Oliveira Souza
Director — Agnitor H.trliosa i

Baaco de Depósitos e Descontos
FAZ TODAS A8 OPERAÇÕES BANCARIAS

britadas, dyspepsias, vômitos, eoücas do
ficado c intcstinaes, inappetciicias. do-
rc- de cabpça r vertipen5;. Vidro rjooo.

Dcositos; Drogarias Pacheco, rua
•los Andradas, 43: Curvailio, 1° de
Março, tu; Sei- ,1" Setembro ns: 81 c
gr, e Assemlilca, 31 1!
Sanlos Silva, rtia í-1
:;. 22a. TelipUone n ! .400, Villa.

1.30S71

Thninpson Motta c suas filhas, j
Uctaviano Augusto de Figueire-
,1o e familia, Alfredo Aurclio de
Figueiredo c familia, Adolpho
dc Figueiredo t familia, Manoel

Mario dc Figueiredo e família.
1'hvlemon Cordeiro 1: senhora,

^;zL,:f7tr%.rol d?%* 
(^!,r ?«*«*• «° ** >¦- >»*

es,,nieivel esposa, vã* filha, sobrinha, 
££''» 

|»u o ^

irmã e cunhada AMfcl.lA DE 1-1- , .,, ' 
pale-=e a «uc

cor.írano
rua Cons

jom mm

SITIO
cou: 6 .'¦ 10 í:.i|lli 1
di* r,« Je l?erro e

itu:. S:.iro íleitriú

GUE1REDO MOTTA, e os convidam
para nr.sUtir á missa que nuindam rc-
zar boje. quarta-feira. 3 do coríente,
ás 10 horas, no altar-mór 1!
S. Francisco de Paula. (J 134)

. I^armacia K^»--v^ia,Xl*5«;5££iáBS»^agS?a

ASanco Figueiredo Pi-
mentel

• 1- AXXIVERSARiO
Adalgi^aTimente! c filhos con-

.renes c amigos dc
horado erposo c pae
ínissa que rtn seu

* Iam rezar ;.-. o ho-
¦•. ntc, n» cereja do

(1533)

iéliSl--

Kilo.

d 2i dc Setcm-
de ouro eom 3
em o tiver cn-

ile entregar na
ic;ro Autran 17, Viila Isa*

(409SJ)

PASNA OE SEOÂ
na

ntc
Frei Caneca
Visconde de

C3184J.

,-.úi „:.'i .aes sfe vidam 0»
o ili".*s:'acão I !-"u S'-'"Pr<:
di-t, '. Kio i\ a assistir

s 1, >.! .1. S. saftrasir. :¦
r,-A, K' ras do di.. 4 do

li- í.) Carmo.

SEMENTE OE MAMQNA
Roclie Wirckei e> C. easa dc lubrifi-

cantes á rua dos Ourives n. 113, com-
pr«i de uni sarco para cima, qualquer
porção. Os vendedores devetu dar ,-unoi-
!rr.s e prfcos. ¦¦ IR 4<m«

m
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VENDAS EM LEILÃO
J. LAGES

ESCRIPTORIO E AKMAZF.M, RUA
DO HOSPÍCIO N. 85

Telephone 11. 1.901
Leilões a se effectuar na semana de 1

a 6 de maio de kjiG ¦
HOJE, QUARTA-FEIRA, 3, á 1 ho-

Til *.

Leilão de vinte loies dc terrenos, na
Estação dr. Mangueira.

AMANHA, QUINTA-FEIRA, 4, as
5 horas: ¦ .

Leilão de moveis, a rua Corrêa Du-
tra. 36. , ,SEXTA-FEIRA, 5. as d1!- horas:

Leilàu de seis prédios á travessa da
Universidade ns: 55, 57, 59, ->i, («9

T "'•

SABBADO, 6, á 1 hora:
Leilão do moveis, á rua Buenos Ai-

res S.í, amiga do Hospicio.

IMPLORANDO A CARIDADE
Par intermédio ilestu redacção, impeliam

inini a caridade publica, as stguintM
ur.i-_oi.i-.:

VIUVA ANNA DO AMATiAL, cega, c
• liai disso doente e cem ninguém para sua
companhia, recolhida a um quarto;

VIUVA ANGEI4A PECORARO, . cora
Jj annos de edade, completamente cega e
par.ilytic.;

VIUVA AMANCIA, com 68 unnos dc
idade, nuasi cega; '

ANNA KMII.IA ROSA, pobre relhi-
nha, viuva, com 70 ünnos de edade;

ELVIKA DE CARVALHO, pobre, cg-
iem amparo tle familia; „

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS, cíg.i dc ambos os olhos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en
tttvnt.0, cem recursos;

VIUVA LUIZA, com oito h.lios me-

VIÚVA MARIA EUGENIA, pobre ve-
lha sem o menor recurso para a sua sub-
lifitcncia;

SRNIIORA EHTREVADA. da rna Se-
nhor dc MattdBinhos, 34. doente, impossi*
bilitaila de trabalhar, tendo duas filhas,
lendo uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, r.'cília, stm polci
trabalhar.

VIUVA SANTOS com 68 annos .di
edade, gravemente doente de moléstia in-
-tui-ire! i

THEKEZA. pobre cegulnha sem aum.
Uo dc ninguém.

VIUVA HERNARDINA, com ;8 an-
no1*.
___BS5_______________—

S SECCAS E DE LEITE

PRECISA-SE 
de uma emprecada para

fazer todo serviço cm casa de pequei
na família, menos o de larar e cozinhar.
Ru«a liarão üe Pctropolis u. ioo — Kio
Comprido. ('06' C) K

PRECISA-SE 
de unia senhora para ser-

viços leves e ajudar a coser; na ira-
Fabrica da» Cbl-

(3-113 D) 1"
vessa ííambiim n. 22
tas.

PRECISA-SE 
rle uma pequena, de ia a

i.t annos, para casa dc familia; Uru-
guayana, 202, :u andar, (D)

P1^,RECISA-SE de uma moca de ia a
para

(336 D) J
iimos, cm cnsa dc fami li

S. José, So.serviços leves

PRECISA-SE 
do uma senhora seria,

para tomar conta de uma casa de fa*
milia; quer-se pessoa de todo o respeito
e que possa lidar com creanças. Estação
Bento Ribeiro; rua Castro, lo_ar Coi-lic-
cido por Fui. tinha, n, 6yo. (81 D) T

PRECISA-SE 
da uma boa empregaria,

limpa e síria, para um casal *i :e
durma uu «aluguel, á rua Moreira 11. 120.
Engenho de Dentro. (iõ D) J

_il__!___SIK-K
1 DESCOBERTA ASSOMBROSA!...

TÔNICO CAPINETTEI
1

(IVIocidarie dos cabellos)
A cura da calvicie-, da queda dos cabellos, da caspa, dos

í cabellos brancos e das parasitas que vivem no couro ca-
1 belludo.
§j Com o uso de 2 vidros obtem-se o resultado satisfatório.
jj Possuímos milhares dc atteslados que confirmam o nosso
I suecesso de 30 annos.

VIDRO *_$000
1 Vende-se nis Perfurnarias Pharmacias c Drogarias

A lAJGA-SIi o predio da rim Theophilo
X—Ottoni n. 132, por i.|o$ mensaes. Iem

jarmazem em baixo e salão em cima; aá
chaves estão em frente no n. 127 e trata-se'ma rua Marechal .F.oriaua n. 221. (447E)R

ALUGA.M-SH 
uma sala e nm qaarto; na

rua dos Ourives 50, 2" and. (453 E)J

ã| AJ.UCA-SU uma sala de írente, com 011
g-f-tjLsciu mobilia, a um cavalheiro de trata*
sj (¦mento; na rua dr *-' ¦¦¦' ¦¦

1_>l.K('iSA-.Sl'. 
dc uma arrumadeira que

. saiba eugoimnar bem c durma no ülu-
guel; ita rua do Cattete n. 92, casa 1 ti.
Orncdudo 4o$ooo. (34 C) K

1JREC1SA-SE 
.le uma ama secea, puriu-

gtieza, Leme, rua Nossa Senhora de
Copacabana n. -i'i. (4>-3 A) .1

DXiíllSASI*'. .le uma menina para «.ma
J .,-,¦-':.; ¦¦... I.uiz llarbosa n. 68—Villa

.ovas i'.e comliicta.
(iu- A) .1

Isabel, Exigem.

I.SÍÍ VOSSOsfiÜQS (là^Critiaças
__.u_.-_ -._.-,. _.., Kua tn. i;. i
-í*T*Trr*-¥r**f-_Tii-*->--Tf*i_rTTf-»_n-iiw — 

i

CGZÍflHEK E COZlSÈ
A i.t'(.A-S IC in ¦ perfeito cozinheiro, paiaJ\ easii dt: familia; rua Capitão Salomão

¦Aenugtte «.-.(; trata-se das 7 áj i_. horas. Bo.
*_{_W_, (4150 G) J

VI.U.VVSIí 
para cozinhar c lavar, uma

rapai; _;a; tia nia Uenodieto Hippo.yto
11. .-,.'. sobrado, Cidarle Nova. (.(oo-l)" .1

A I.UGA-f-..*. timn perfeita cozinheira, lava*
-*'» -|:i..|, ;i |),--<.,.,. (j (|c Ci',r (• ,|e toda ii
cciiiianea! na rua Senador Eurlado n. i-'.

(-IQ-Q _!.)_ J

}>UKí-lSA-SK 
do uma empresada ru:

i.M-a de íamilia, para cozinhar e mais«serviços V\ '*¦*.; rua Visconde dc Tocan-
li..5 ... 4.—-Tudos us Santos, (,!_i 11) A

JJUECISA-S1C 
de unia cozinheira .: la-

\adcir.., que durma nn aluguel; trata-
».: na iii.i Fonseca Lima u. ;.i, até ás o
v depois das -| líoras. Q.iS.) 11) .1

J>l-K(.'ISA-SK 
dc uma cozinheira, na

. Avenida Salvador dc Sá iX;, sobrado.
(..-Só 11) It

j»»_ÍÍ_M^
§ PARA O BSTOMAGO !¦ IN-1
fg TESTINOS IV UM RP.MF.DIG &
I SEM UCUAL |

I ______________? 1
_-_-!_-____!_!_ «'Biüi-iaB i 'i_Í.

]_>KK(.'1SA 
SK de uma bna cozinheira, rua

Menezes \iiir.i 1.15, 1" andar, antigo.(iiv.aliil.w, (.ii,, 111 K

1JR1CCISA-SE 
dc uma njudaiitc «Ie cos-

lareira; rua Piaúhy n. 194 — Todos
os Santos. (10 D) J

Ciii-m 1'iiilk'nl dn goii«ii*i*IiC'ii clirii-
nica 011 ri'1'i'iit.c, em airibos 05 sexos e
cm poucos ilias, por iipocossos inoilci'-
nos.scin(l<*)r;!_iii'iintc-sco tintiiiiioii-
to. Iiiiiiotcnciii, cnhci'0 s.viiliilitico,
dartltros, cczemns, feridas, ulceras.
Ail.nl. 60«, o »lt — Vaccin-i dc
Wright—estreitamento dv urethra; appl,
do poderoso especifico conlra moléstias
venercas, efe, Pasnuictito após a cura.
Consultas diárias das S ás 12 o das a :'_,
10 da íioilr. Av. M«;m «le Sâ 115.
"DllliUrSA-Slil 

ilo mu íuoeo sério
A «i lini-io, «mo siiilni iii'i'iihiai'
ciiinrlos o siTvii'' il nicsn. Aiivesen-
ttir-si- 11 iuu fleiioi-al ('niiiiii','1 .11,
sobrado, ilus 1 !j ás 5 \i dn tiirdc.

(.1 _!S17) 11

pilECISA-SE d«
X 15 annos, coi

de um caixeiro dc i._ a
.om on sem pratica, para

trabalhar em um botequim; rua Carolina
Machado 11. 57Ú — Kiu das Pc.lras — E.
1;. C. U. trfo D) 1

pitECISA-SE dc 11111 pratico
X macia, solteiro, dc condueta
da. Informações na pliarmacia
rua il.i Passagem n. Si e ti
Ávila íc CA rua dos Atuir

Ci _ pliar-
n fiança*

1.1 trança;
drogaria J.

Ias 11. .10.
(40 D) R

_ um rapazinho panipitECISA-SEJ. t limpeza de gabineteJ o preciso -íer
muiio osperto; rua Larga h. 41, sobrado.

(.1045 U) s

dc uma mo.;'a sem com*
p/ira dirigir cisa dc se.

l l):> Lino Teixeira 15.;,
(300 ii) 

"n
PHECISA-SE1. promi-sí-oa,
nhor só; í ri
ltiaelmclo.

JJIKECISIA.SK 
de uma iii.kIi branca,

paia copeira c arrumadeira cm cai-a
lc pequena íamilia. Xravesáa S. Salvador
1. -6a. (343 O) J

Íy 
K I-.t' IS A-SK de uma noa engoli nua deira

paia Tijuco; ti ata-se na rua da Al-
fandega J5K, i" andar. uni ü) J

I |KE. USA-ISI*- t|e itima raparij^tt para
J. -serviços doméstico-; etu cas.t de fami*
lia, na rua Retiro Guanabara 11. .«,*;, t.a«-.i
31, laranjeiras. (u*. í>i 1

I^liKt 
/SA-SK de uma criada para todo

. o serviço, paga-se bem. Rua í*. Fosí
i.l, -*" andar. (449 O) li

U Oaixa Postal n. 50
_..:

tilar.

Itio -lo Janeiro ã
iil_.;:;,;ai!i:li!illE:,.ii«:::-_liil,IB;!!!B.iíi__s;Bii:.!lí.:;:'B^

A LUGA-SE, por Soo$,
_CjLGcneral Câmara í?.t. com loja e ü anda-

predio da rua"tt.e.a 
anda-

ga 12, Vci-
(4t-o E) J

trata-sc na rui da Alfândega 12, Vci-
zuto & C.

A IíUGA^SIÍ o sobrado Oa rua Sete de Sc*
j-Xtembro 3^. trata.se uo anuazem. (ijolí)J

A Í.UGA-S*- um pttiucno sobrado, na rua
-Ti-dos Inválidos 12, (22.1 __C)t)

A I.UGA-SI5 uma sala dc irente a mo-
xXçoj", cnm 0:1 sem mobília., em casa dc
famiüaj avenida (Jlcnrique Valladares 23,
terreo. (249 10 S

i I.TTGA-S.1"! um solinulo novo
-Acoiu ti qunitos, 2 sulas, c<í|ia,
Imnlieiro, um bom terraço; un run
dos Arcos 11. ií; as clinves estão
mi lo.in, (,i :^-*)_ij

A J.Ví.A-S!', o pavimento inferior do pre-
-CXdio á rua do -livramento n. 205, com
boas accomniodaçõcs pira íamilia, iustalla-
çâo clcctrica. cie; trata-se ua rua dos Art*
aradas S-*. clmpclaria. t-'*«:i Ií) H

i I.UCAM-SU bons comniodòs, para mo-
_f_Vços solteiros, de 33? e 40$; na rua São
1'crlro 11. i-is, 1». (5181 E)J

,V I.UCASE o predio da rua Uruguayana
_rVi 39, com 2 andares c armazem, junto
ou separado; chave á rua lfloriano IVixo*
to 4* botequim. (-105* lí) S

A LUGA-SIí unia menina, de còr, de h>
ijLaiínos dc cjade, para c*:-.a de familia;
cum pratica dc todos os serviços; á rua da
l.'.ii'ioc,. 47, sob. ur-' lí) J

\T.Ut.A-Sl', 
na ladeira do Senado 40,

.meia casa ou fala e quarto, tem iodas
aa commodidndes c porão habitavel, com
!nz electriea em todos os comniodòs, casa
lc familia decente; trata-se na mesma casa.

(3362 K) .

Ia

A I(L*'-A-SK utn bom quarto, por 40$, em
xjLcasa de familia, com luz electriea e
todas as commodidades, a moços sérios; nà
rua Evaristo ria Veiga 112. (333 lí) J

Af.UCAM-SK, 
juntos cu separados, a loja

.c o sobrado da rua dò Riachuelo n, 15.Í
trata-se ua rua Gonçalves Dias n. S-. sob.

(3-Ó E) J
A TA"*.A-SK um quarto, em casa de fa*

jt-Lmilia, a moços do coiiimcrcio; rua S. Pc*
dro 20Ú. 2". 5180 K) J

AI,UCA-Slv 
uma easa, reformada de novq,

com luz electriea, para íamilia, á rua do
favradio n. 122, (32S0 lí) J

i MJGA-.S-5, em casa dc família, um ex*
Üxcellente commodo, com pensão; rua Ma*
ra..guape n. 13. (4141 10.1

ii':iiiíí*ei;!i;a[!i!S.Ki!_!i>íii_i_iii:_.iTis.p
_ OS QUU SOFFRBM DO SSTO- I:
| MAGO DRVUM USAR g

I Guaranesia I
i;iaii!:iBiii£i::<3..;!*ii!íii--!inei:i!Bi>Haiíi:iB![;iai;l;iJÍ!i.

A 
LUGAM-Sli dois bons quartos, 110 er-
plendtdo sobrado «á rua America 171,

oecupado pnr pcíplcita familia. composta dc
¦j pessoas _(adultos)-; toai banhos frios, luz
clcctrica; é lowar aprazível, alio c* saudável.

(Sa 15) .1

A I-UGA-Sli, por io.,S,
jLSanCAnna siíi;
ndcjía 1-.. Peixoto fi C.

A 1,1 ffí.VST*- o bom armnzc-m 32 c
Xirua Visconde de Etauna; trata-se no Plu,
mincuse llotelj praça da Kepublica 207.

(-"1.14 13) S

loja da rua
_/_LSanl,Anna -_i(>; tratn-sc ua rua da Al-

(4iaj*I0 .1

-t, l.l'i',A-SIÍ 11.11 1" ondar, próprio para cs-
iicriptorio: irata-se á rua Candelária n.
;;i, loja. __I_  (liQi E) J

A LUGA-SE uni consultório, monlailo com
.cXolcctricidade, por 50,$; rua Bete de_ Sc-,
tembro 96, com u Antônio. 04'

;• A IíUGA-SE a loja do predio da
¦íi- prin.» da Republica u. 93, pro.
pria ipara familia, as chaves «-stão
uo sobrado; tratn-so na Avenidii
Hio Branco n. 50. (B 3249)1.

I :.iBi:iii*!a-_,íii!_ii:iiix;i__;;iii__i;a_ii,s.__i;iii__i;«

A Cura da Syphiiis
Adquirida ou hereditária em todas suas manifestações. Rheumatismo, g

JúSC
(417 E) J

X I-UOA-Sr, um bom quarto, em caía de
_íT__.famplia, a moços decentes; na avenida
Gomes Ereirc 45. terreo. 1'rcço, 3«Sur*o.

(4-0 lí) J
A T,UGA-SK. a cavalheiro, um bom com-

__l_modo dc frente, mobilado dc novo, com
entrada indopendente, na rua I'*raucisco Be*
Hsõriõ -, antipa dos Arcos, próximo ao largo
da Lana. (i;i lí) S
A LUGA-SK a casal de respeito, metade

j.»do sobrado da rua Larga u. 41. Alu-
guel, 130$: trata-sc no mesmo. (40KÍ li) á

ALUGA-Sli 
o .

dos Ourives n. 29
macia, onde sc trata.

0 andar do predio da rua
As chave; na pliar*

(!.-• li) S

AI.UOAM-SI'. 
magnificos quartos, com luz

electriea: desde 35$ ati 50$ mensaes;
na rua do Hospicio n. 258, sobrado.
.. (3145 li) S

A LUGAM-Sli, n 50S, 60$ c 110$, lindos
-fi-quartos e salas dc frenie, bom mobilados;
na Pensão da praça Mauá 73, a» aiidar,

(-15 H) S

m molMtias da pelle, Feridas na bocea, nariz e garganta, Eczemas, Darthros, _g
m Furunculos, dores musculares. Inflaminação das glândulas, Latejáinento das ar- -B

Ü terias, üores uns ossos, Ulccra«, Tumores, Manchas da pelle c toda-s as ilo- M
B enças resultantes de impurezas do Sangue sc consegue com ja

Licor Vegetal Bi-iodado |
O mais poderoso antisyplijlitico — O mais enérgico depnrativo. Approvado g

pela D. G. de Saude Publico e registrado ua Junta Commercial, O LUETYL 3
|ios,suc lim valor thcrapeuiico c scicutiíico incontestável, comprovado com unia -m
infinidade de attestados médicos e dc pessoas que com elle se curaram depois g

yg de j.i estarem ecm esperança dc obter .1 cura. liste prodigioso remédio í i|
salvação dos syphiliticos desenganados. Cura a doença, purifica o Sangue c for- S

jgj talece o organismo. O LUETYL «• dc pallaihr agradabilissimo, toma.se ás rc- ||
feições, nâo tem dieta e não produ?. Estomatites, euícritcs, ináo*cstar, etc. %%
como muitos dc seus similares. Tomac LUETYL o ÚNICO que com UM £

[i-: VIDRO faz dcsapparecer as mai .(estações da Syphiiis c as doenças do Siui-.-g
gue, II

Encontra-se em todas as rharmacias e Drogarias do Brasil. Preço 5?ooo, S
pelo Correio S$.ÍD0. §

Fabricante: Phc.°-Chimico, Álvaro Varges, Av. a
Gomes Freire, 99 — Tel. 1.202, Cent. I

üiiiii!_i:::.i_B.:: ;a::i.!ai:i'iBi':.;es:;; íH'.i fia!!:::__3i;i___3i:i:in:!:'iB.r;:Ba!;::iB::'.iai;:;:iaiii:!Hi::iH!:: «¦í::i!Bh.::_9::;::h:í''í_3;í.:íbi-'' .a"

A LUGAM-SE, a 35$. «Ç e 55$, uma lio.,
xxsala cum j sacadas, e _. quartos; na rua
Visconde Itauna 5J, sjb. (4071 I) J

ALUGA-SE 
uma casinha com quintal o

muita ngua, á nia Visconde dc Sapucahy
(3471 d a

ALUGA-SI'.. 
por 4*.$. uma boa sala d«

frente, independente, em casa de um
casal sem outros innuiKnos, a moços sé-
rios on a uma senhora diãtincta; rua Car-
doso Marinho 28-A. Praia formosa.

(40.1-1 I) S

AIíUG-A-Sl? 
um bom porão independente)

por 23$, só a casal; na rua Major Pin-
to.Sayaão n. i*. (asil)

A I,UCA*SE a casa th ma Sara n. 73» a
xXcliavc está 110 n. as. e trata-sc na ma dos
Cuiives n. 5-tí tem bons commodos c o
aluguel é barato. Praia Formosa. «itj I)l{

Ar.rGA^f-S--,, 
a moços do commcrcio. bon-j

quartos, com pciisão, a 80$; rua Vis*
conde Itauna D. 123. (40.85 d j

A LUGA-SE em casa dc familia, a treí
____rapazc3 ou a casal sem filhos, dois
quartos sem mobilia, com ou sem pensão!
na rua .Corrêa 'Dutra n. 74. (3-19 G) S

lfestí vossos füs £ òíSSà
Ilua 7 u. 134

niífSÂNfMÍlEZr
A T.UGAM-SK, a rap.izcs solteiros, dois

j. A quartos, com entrada independente, num
andar terreo ila rua Dr. }oa(|iiim Murtinho,
próximo ao*. Arco?, em Si.nta Thcrc_a; paratraar, com o sr. Zozi.no, i .*ua da Quitamdn n. io-, 2" andar. (405o F) S

A r.UGA-Slí, cm casa dc família respeita*
í%vv\, um quarto, com tuda a liyRienc c
cenfortd, a ratiaz do commcrcio; á rna Mon*
ie Alegre 47S, Santa Thereza, próximo aos
bUlitlcs Silvestre. (41.11 F) J
A T.UGA-SE íi rua Con.le dc Lagc 11. =

xS_.uma esplendida casa para pensão, coi
tre.. pavimentos. Preço, sooÇoooi lf)

ALUGA-SE 
a cusa da rua Pinheiro GuV

marães n. 15, com cinco quarto*-, duas
salas, banheiro c W. C, bom quintal. As
cliavcs estão em írciilc uo n. jo. (317G) K

A LUGA-SE axXgardo n. 8
a cas:
SC doi

da rua General Belle-
quartos, duas salas.

cozinha, quintal, etc, logar alto,

A LUGA-S13 cm casa dc í.unilin dc tra-
X-Vtamcnto. uma sala de írente e uni
quarto! na rua D. Mariaiuia 11. 135. Ho-
(afogo. (.)"¦) G) J

VLUGiAM-SIi 
uma sala e tres quarios;

ua rua Pedro Américo, casa n. 36.
• (40S3 G) J

A J.UGA-SE por 130$ a bra -casa da rua
___LAssumpção n. -'.¦., toda reformada, com
jardim na frente luz electriea, tendo tres

aberto em limpesa; trata-so na rua Sete
de Setembro ipo. (275 C) U

[;'[ j quartos, duas salas

A-I.UGA-Sli por 130$ mensaes a casa IV
XXda rua D. Marciana n. 5, com ires
quartos, duas salas, cozinha, ele, com cie-
ctricidade* ua cliavcs na mesma rua, casa
n. VIU. (_S_ G) lt

§:il-_iiS!.l_SHiiK
I DOIS CÁLICES DESTE PODR- H
| ROSO ANT1-ACID0 EVITAM B
§ AS MAIS GRAVES DOENÇAS BI

i
í:;i'i-_:.H_.::'i_.;:iJ__l:l_.:1iH1JK:!:i0;::_5í:il.;:,a';;ií.'

Guaranesia

A LUGA-SF, a casa n. ir) da avenida Fi-.Ç—ffueira-, rim Vpiranga i.l.ar.injcir.-.s), ten.do duas salas, dois quartos, cozinha, quintaltanque; trata-se na praia do flamengo
3-I-1 (_S; K) G

IJBEÇrSA-SE 
do uma copclrn

deira, á rua Voluntários d
399. Prefere-se braací»,

rruma-
Pátria

(130 lJ) S

T>1M_(.MS.V-SW do uiiiíi criüuln,
A n<'i'l'i'il:i liivadtiirii «^ eiiffiiiumu-
ilelfiii nn 1-11:1. Luiz ll;irl...s,-i, .S*",
Villa Isitlicl. (J 100) I)

12-ÍKCl.SA'SK 
de uma pequena dc i-' fl

iã annos, para serviços leves dc pe-
quena faiuili-t. .São sac á rua. líua Fran-
eise.i Muratorl :.i. (415 D) J
•p-RKÇIS-V-SK de
._. peira c mais í
liu_i.-:.''l 41.

uma enaua para c.i-
erviços, na ladeira do

(401 D) J

TjJlKliCISA-SE dc uma cozinheira que-I- durma mu casa. Rua do Kuso, .'¦'.
easa 4. I aranjeiras. 1.1.". 10 1

Iíitl.l 
ISA SI-'. ,1= ouia l.oa cozinheira

que cozinhe com gaz e durma no
aluguel; ra.i Jiiüo César n. (,(,, ." an-
dar, (Carmo). (4130 I!) J
"Oti KÇrSA-RJC de uma cozinheira queJ. saiba Iraballiar ,-m fogão a gaz; pa-
ia-se joÇoao; rim 24 dc Maio 11. 214.

(7- 11) li

J^ít-KCJSA-Sl*. 
ile unia perfeita civinlii-i-

ra, para cas-a de familia, nas Laraii:
jc:..-¦. que durma cm casa; tr ¦ 11 *¦•• na
-ri... Se:c de Sclcmbro 171. (jj8 III I

])l'ii('l.*?.\.H!C 
,!c um.i crii.inlicira. para

o tri. tal; boulevard _;8 dc Setembro
(1.19 Ul .1

J>UECISA.Si; 
de i.:i,:i coziuheira; rua

Marechal Hermes 11. 6; — llolafoso.
(11- U) j

Vesti vossos Filíios .mbDo5_£__
-_¦-. •-- - ituti 7 11. .;¦}

PKB*^-9!^mWm7mjammmmm3mm.t_r_m _-, .¦^Wj»TrMT| ma , tíimmm IM

CREADOS E CHEADAS
PRECISA Siri- 

' 
Uii7:r~en'.ur"i^rá~i7.

-»¦ i-njoa cm casa de pequena familia; .',travessa _,: dc Ue.ciubru a. 11 -— \íat*t0""- (.15-1 «'') J
T>kl>.l ISA-M*. dc uma euiprcsada branca.1 para cozinhar e mnis serviços, ein"r.-a-i¦Jc ..iu casal estrangeiro .Uua Conde rio-"¦*¦*¦¦'"- 127'.. (308 C) .1

pi-EClSÁ-sTi dc uma criada portugueza",.JL ou estrangeira, para todo serviço dcum ...isal mui lillnts c r_ue durma no alu-«liei. Kua Loratáo II. (351 1) g

pKECISA-SÉ dc uma creu.!,, para c_-aJ. ,1o per.uciia liiniüia; na ladeira '
Vianna 11. 7. .--.li 11 S

pi-Kl-lSA-SH dc uma creada do „,cia-»¦ . eilç.lc, ,;:.e «;..!« cozinhar c i.izerr.ia-,1 iilguna sernvrrf rlc casa, o ..uc .Ir',informaçues Ue Mia condueta; tia rua Sil
-__:_.__.____• (j3i ii) .1

piíECISA-SE ile uma creada j.-.ri lavar*¦¦ c c.i;,-......-r; ..1,1 do .Mattoso n. rji,
(..4 II) lt

pi-JiClÃA-SE dc uma «caria ;,„-, ,,J- servir;.! dc cia, memi |-lvar c cozi.iui..r; ua -.ni Itci LuncM ... i'., subradu.
(ii*l O S

1>Uli(-.ISA-SU 
Jc um crc-ulo liabiliiodo¦ para limpeza ,1c casa dc tr.it.iniciit ,,'« recadui, «le eonuanci. Quer-^c pessoihoncsla, que tenha reícrcncias muilo só-«rias i.c |ie_-so.i idotiêa; carta nc-ta fcilíii

» A. A. 1 ,',•¦: d) 
"f

Vesti vossos Filhos *£*<$££&
- 1't.n 7 u. í;u

EMPREGOS DIVERSOS
A j .A'?K """" n''"*-1 «le côr, para famili»--l.de tralamcnto, par., .„r.,.,';„|,?ri "'."

ama secea; cu11.lucl.-1 afiauiM-.l.i; 
' 

n.n i.,.'l

sa; trata-sc á rua Evaristo'da véig.. T
_ i_____i!i  (aos., _) j•pRECISA-SIC de unia IZrJTe 14"a .0X amio-, pira todo «1 serviço de peque-mi hrailni: nao se faz qucitilo dc cor..travessa Navarro ... .... Jlomle Ita-
líiu U-.9 U_) S

1>RECISArt>E 
dc ...ni Iuu empregada

para todo o servi*;». Je um casal e
que durma uo aluguel; á rua do Hcv-c
g_* __ U49 _i_}

PRECISA-SE 
dc uma einpreía.l.i jv.raindo scrvÍi;o de u;n.t senhora ¦->>; rua

D, üeraldo u. ji, avenida Iti.i llr.i.u-o.
(203 Cl S

1JÍRF.CISA-SE 
de un» oíih-i-il para ma-

cbíiiaá c \<:n torneiro dc madeira; na
rua Visconde de Itaun-i n. 1115. U01 1),.*

PRECISA-SE 
para caixeiro, rle -..-.: me-

nino de u a i.. í_i:no_t. com praticai
dí venda, -!c bo'i con*"I?.ctu: r_ia Vi-conde
Itunu.-ity h. íoi, Hei). t4i.,:i D..

pi.ECISA-Sli .Ie unia criada para cozi-
JL nliar 11 lavar. Rua Dr. Dias da Cruz
¦*''-.' __i!r' (.105 li) J

1) 
li lí CISA-SE de uma menina para ser-

. vi.;os leves. Rua do S. l'cilro 144; so-
brado. (jS.| D) J

JJ1. 
Kl .IjK.V-SlK de uma boa cozinheira

. dc couíiauça, que durma no aluguel c
lave vilHUmaa nuud-czUâ; prefere*.»! _&•
traugeira; rua Humayta t.|3. (331 j)) J

P_llpp.lflTl
4 f,r..A-Slv para qualquer negocio limpo

J."Vi casa.11. 15.1 da rua General IV,Ir...
com moradia nos fundos para íamilia. t'rc*
.0, 130.5000. .lv)

\ I.yr.A-Sli, com pensão, cm casa de fa-
Xliuilia, :...;.-:.ii/:-.-,. quarto bem iiiohilado;
na ma ilo Jtosario n. 157, 2" andar, entre
avenida c (.ronciilves Dias. (.ll-i'jli) S

-t LtUIA-Sli uma boa sala de frente; na
x.Vr::,-, Selo dc Setembro 11. 5S-A; Irata-
se ua loja dc frutas do mesmo predio.

(293S li) S

\ l,L'(l"A-SH '...11 bom quarto a um casal
i.l,ni a mocos distinctos; ua rua Viscnn-
de do Kio llranco 6i*A, casa 5. C.lo?-)IÍ)j

\ T,l.'..AM-Sl.-. bons commodos mobilados,
<-'.V.i rua do Rezende 91, Tel. Central,
_._¦_*__ (ittj [i)

\r.UCA-S!'! 
parte dr. um grande sobrado

próprio para negocio, com u jancl.as
para a rua; Uruguayana 22, (2604 ií) j

A, I.rf.A.Sli o :» andar da av. Rio llranco
í.Vi.'o: cliavcs c tralar, no Café S. r.uilo.
com Uios. i._.vf'. |-;> j.

A 1,1-1.A-Sh um amplo -"' andar nn rua
_t__.rnmc.r_ de Março n. 1^0; trata-so com
Camões -'*¦* (\, no beceo das Concellas 8
onde eslão as chaves. 12619 E) I

VI.I'1'.A-SK 
por 30$ um comumdo, a je.

uliora ou casal sem filhos; na rua d:
üiii.iii.la 1,.'!, sobrado, (..pióg li)

l I.UCÍA-Slí bom c e*paço.-o quarto mo-
j._liil,ulo, com pensão, cm casa dc iami-
lia; na :;:.i 1'riuiciro ile M.i;.;, 11. .¦-.. *°
"'"'*"-'* (4»7. li) J

l LUrtA-SI. um c*i.lc:id:.lo sobrarlo pã7a- .-.'...'i-r.o uu familia; na rua Uirgtmp-
na 11. •...;. r.ur.» li) 1!_ ____

A LUGA-SE a csplen lida casa dc tres
. ,. íXpaviiuentos, á rua Moraes c Valle 18.

li) iljni Lapa. Preço"trlc S. Pedro 7-. 

ALUCA-SE 
o i" au"..r da praça Tira- -

dentes 6S; a chave, por favor, na loja. ¦•. I.t.rA-SK bom e espaçoso commodp,
(28 1.) K xXboi.it a vista; rua Cassiano ..r. Gloria. .- .......

(411,8 l') 1 . li-io.s 11 iK-qucno almoço, JEleanntc^_ nredlo iiKnli'1'iio. Cnsa soccsiidn
Monte Ale-' tio liiiiiilhi csli'an_ccira sem ci-can-*rc 11. **A Santa Thereza, com Brande eus. Xn rua CortOll Duli-a n. 1«>3,cun. bella vista c imutaa iiecommadn-çoea,^j Q«f totó ( I ifi|\ t*roprio para familia dc tratamento, todos.'os 1 — - * ,"  \° ' "

(«iides dò Plano e os que partem da estação I

Vossa JExcellencêa é Chie ! !
e quer andar tsa moda ?

PROCURB A.
SÈ-EkiXsaiteiiirlEb Trlainoii

tiiic melhor Bortimeuto possne o .
mais bai-atò vendo.,.

RIJA _3. JOSÉ' - 118

Centrai.
Próximo uo largo da, Carioca.

tel, i_86:J
,i I.Uí.A-SI. um bom quarto, tm casa do

XXifamiÜa dc respeito; rur <la Acscmblca
64, 2'* andar. Ií

ALUGA-SE, o esplendido sobrado á rua
x__.de S, Pedro n. 324, com installaçôcs
clectricus e eanítartas, c nposentos bem
urejados; trata-se na lnja com o sr. Vas-
coucellos das 7 ás ti da .uaul.ã. (.io!,.KjU

A LUGA-SK o sobrado da rua General
xi. Ca mara n. __5_.. com seis quartos, duas
salas, despensa, cozinha e banheiro; trata-sc
na officina. t-iui li) .1

LUGA-SE uma casa nova com dois

tal, aluguel 1)0$; travessa do Cassiano 6. (I*.

A 
LUGA-SIi por
duas casas, na

300-5 uma garage coiti
ia rua João Caetano 1H9

a 199; trata-se na rua do I.ítvradÍo 133.
(4-8.1 F.) II

A J.UGA-SÜ nor 60? e õo-í uai cxcellente
xtVquarlo mobilado, a mocos do commercio
solteiros, ioda a conunodidade; ua rua do
Kiachuelo 11, 95. (_j3ii E) 1

A tT-íUGAlf-Sl*. cozinheiras e nrrumadeirasxXpelo systema europeu, condueta afiança*
da; ua rua Senador Pom-pcu 11. 70, sobrado,

«.-i.;i E) J

VI.1'G.VM-S1'- 
uma jírandi: snla c quartodc frente, cm casa dc famiüa portugue-za; na rua da 1'rainha 11. 16, z1 andar.

Ei j
A IíUGA-SI'! um quarto, con

xXpeusãa, a casal ou a moças
Ihcm fora, ou a rapaz que dò
cm casa dc famiüa respeitável;
Quitanda tíõ, _;u andar.

J4.I5
11 ou sen

que Iraba-
referencias,
na rua da
UU K) ]

\l.l,'l',.\-SE 
um quarto mobilado, en

.dc família; ua rua Silva Míinoel,
em casa

. mi.
14.1 IJ) J

A LUGA-SE, a um cavalheiro rio ceinmcr-
XXcio, uma sala bem mobilada, com diújs
sacadas de fronte e á vistai da Avenida, ciu
casa dc íamilia; rua Hodrigo Silva 26, j"
andar, esquina da rua da Asscmlkcii.

(.i'j-1 ü) J

ALUGA-SE 
uma cnplciuliiln sala rlc fren-

te, a tres rapaz,.-:» do commcrcio, a 90$
cada um, e tambem optíu.o.. quartoâ de
frente-, com mobilia e boa pensão, a casaes
sem filhos ou cenJiores distinctos; rua .lio*
drígo Silva ó, -•" andar, (oo lí) J

A LUGA-SIi o predio da rua do I.avradio
_í\ u. 1 -y, com esplendidas aecoinmodações
para familia dc trataniento; as cliavcs estão
no armazém junto; tratc-sc ha rua <le São
José 11. 7S, sobrado. (40C li) .1

A LUGAM-Sli, cm casa i!>; familia deceu-
xXto, quarto sala, a raapazcs do com*
mercio ou casal sem filhos; dá-se pensão",
querendo; á rua dos Andradas 51, -_:" and.

141.8 ii) j

1 LUGAM-Sli duas excellentés
Liar-ente, e um quarto, cora ijoi

alas .le
c to.

.-?oi.o: trata-se na rua; \ T.l GA-SH só |)ni'U. eiirallieil'0im Costa -Braga & C. (F; P.um optimo .lorilli.Ol.o liem
arejado «• com inoveis novos. Alu-"'-" uuel SOS com banhos quentes ou

sc na rua Sachet n.
liom quintal. Trata

12, sobrado, (15 0) i.

A T.UGA-S1-. por 91? a casa da rua Oito
-CVdc Dezembro n. 16-, Trala-se na mes-
ma rua 11. 148. (109 O) .(

A I.UGA-Sii o confortável predio
_4JLça Ferreira Vianna u, 70, Ipan>

io da pra-
.•anema, com

sois quartos e todas as dependências pre*
cisas; as chaves estão 110 11. 94, padaria
e trata-se na rua do Ouvidor n. 75.

(19 G) 1

A 
LUGAM-Sli optima sala rlc frent.
um quarto, juntos, com ou sem 1

te c
bons

moveis, do iu andar dc unia casa de fa-
milia françeza; rua Voluntários da Pátria
n. 4-9. (4320 G) .1

t I.UGA-SE uma e.isa com dois quartos,
-Txduas salas, porão habitavel, cozinha e
grande quintah na travessa 'Cruzeiro do
Sul n. 52. Só!.c---_; pela rua T-avares lias
tos. Cattete. iS? G) lt

,4 LUGA-SE n casa da rua I). Marianmi
__.11. ui; trata-sc no n. n;. Alugunl
100$. Uotafogo, (80 G) K

lò com-
qua tra*

A LUGA-SE o predio da ru
Í--8
ttrrc

mies uo nano e o.s que partuni ua estação 4 11 *r \ Qi.' i.^
Carioca para Paula Mattos, passam na I A l',\r i , r i" .'• 

' ¦ 0,J"' vlStfl ^m ?ria .1" predio; trata-se com o sr. Cie- í^™"*1 f,d.í! llj. ^ •V'1' 'P"ra """•''' !o1"l!«mente Çustcllo fírauco, mesma rua 294,
(.1538 !") .1

A LUGA-SK em Sanlii Thereza,_Ç_Lumá sala a casal ou senhora

na Jadcíra da Gloria ti. 37
(310 G) It

A 1,1. (,-\M*Sl. dois commodos, cm casa de
.íA íamilia, ,ll so$ cada 11:11; nu rua do Cas-
SUiiio 5-', Gloria. (34O <¦) S

2(>$,

, tem
logar para lavar; tia rua !£rmeliuda -63.

—, *_ j AI.IXIA-Sli um quarto ou sala do fren*
A LUGAM-SE salas mobiladas; na rua do1-1 *-'«'• " ¦"" n-n] n" '•' senhoras de traia-

il-Hr-zomle lov; 'eleplioiic, c houde á por-í "'*'"'"' .™« „c.**s''1 «,l! 'amilia, ondo não ha
ta. Iliz electriea, Oanlios quentes. (.|8s,|l'-)H """'"¦'« iiuiiiiliiiosj na rua de S. Clemente

!___  I «i__ 91, sobrarlo. (36 . (*,) •_
A LUGA-SE o sobrado da rua Visconde dc ,*, ,.,., .,. , " ~~ ~~

XXMariingiiapo 11. 12: as chaves com o sr. A vl ''í'-*"',1'* "'"a, -''«'a limpa, cm cara dc
Machado, na ladeira da Gloria n. .. ^-«.taiiiilia, a rua «laa Laranjeiras 452; trata-

C4078 
' 

IO J

A lAJC-.A-SK um quarlo a rapaze;
xXmerçio, cavalheiro ou senhora
balhc fura, esfilcndiclo quarto mobilado, bom
banheiro, luz electriea e telephone; na ave-
nida Henrique Vulàldarcs 11. 21, sobrado.

t-47 K) S

e 111 p 111-
genii, dar-

thros, eczemas, sar.las, pannos, eo-
iniehõcs, ele., dcsapparcccm rápida-
mente usando Pomada Lusitana.

Caixa 15000. Pelo Correio 1Í500.
Deposito : Pharmacia Tavares.

Praça 'firad.ntcs n, C-'. ti,arpo
ilo Rocio). (A 40.10)

A LüOAM.SU em casa de fumilia, tuna
__r_Lsaln c um quarto, liem mobilado, com
lodo luxo. para casal ou uma pc-Soa «6,
muito próximo 'aos banhos de mar, eom
ou sem pensão; na rua Christovão Co-
lombo n. 121, antiga Dois do Dera.. 11l.ro.
Cottçtc. (411Í0 G) .1

A LUGA-SU uma b.
x\ The

'asa, cm Santa
. rua liarão dc í.oreto n. il*j;

a:, chave» estão no n. 11;, lions e arejados
cemmodos, hanlicira esmaltada, quintal, .ea:*.
c ieU'.:!ricÍtladc; rasa nova; trata-sc no L*lit*
mineuso Hotel, praça da República *-,o7 e
209, sala -oi, ate meio-dia, ou ívtii„ dc Cu-
mo. s n. 1 .j, armazem. (-J0-19'" * S

i LUGAM-SE uma boa sala, p„r 75$, e
XA.11111 quarto, por 25$; á rua do Riachuelo
11. 99- ¦ (21 l''l !t

A LUGA-SIi, 150$, o 11 da hiilcir.i do Cas-
-ÇA-tro, 21 quartos, __ salas, dependências c'luz cleclrica; chaves uo 9, baixos; tratar.
Gonçalv.es Dias 3S. _* ás 5. (4031 1*') S

A"T>UCA*SK, cm cnsa de familia de todo
__T_»-r es peito, uma boa sala de frente, indo-
Deii-cute, a.rapazes decentes; rua Tavlor 5,
loja. . O41S 1') .1

t LUGA-SE lima es.lcndida sala dc fren*7—¦','•'• - ,.,.,'.. . ,,.,,:, * li '¦¦ «--ii*. uma rsiiicii. iria saia ií ..,.'¦ m_s_b_b__b*do conlorlo, ac.,..ae... o: c: -dlieirs de irai.- _flu |,.„, „.ol,il.-.da, banhos <|ilc,ilcs c'&mmmamWM.ii-cnto; casa dc família; rua Senador Dan- 
j {r!oSi ]m tíeeir{ca c „'*„ ,,s com„'0did.„los; .__

_tl_ '' ; ___il_. familia; rua da Lapa n". (401,7!¦)S j A íjUGA-SlÜ ti:

A LUGA-SK, cu casa do familia, na ruaj A .LUGA-SU a cr,sa da rua Moraes c Valle h^!.,0f,í!ííi,V.Vttjí'
XXKodngo Silva 18, -.» andar, um usplcu-l iA.u. 11, com quatro quartos, salos c mais 1 ''."'" *""111"1 "O
dido quarto de frento, mobilado e com pç:i*!J dependências; chaves na rua da L.apa ~*6. j ¦''•¦¦ *-'° .lOI-lUltOlT

I 
¦-¦-. ....a .-, .,-¦ ..a mnie, 1.403 (.) J

r^nõrogaria ilSOlilis^ ™1
—mm ..i.-ji'»rirl<i.i_:-..,._w.,. -—íinriMnT r_mt. M

_ RUA URUGUYANA N. 91 1§ Soi*f imenf © gi*ande e ua«r5aid.ol
DROGAS NOVAS I

|Kenic_lios garantidos §M mm%-^mmàUMJm\k^mtHm.m *__¦ ¦ _ W, -__-t_*-a«l_»J^*_w.i^^*í((j_«_üi_.l H

ii jPreoos l^aratigwinioa 1
I Balança'americana sensível a l gi-àmnía para'«ncsascái I
j gratuita'da nossa freguezia. 1

ua
i

io; comida á minei

A r.UGAM-Sl.

(4(11 E)/' ariiiüzem c trata-so na rua da Asscmblca

mi Avenida Ilíoi
L, csqiiiiin «In nm
liiúinn, iiui*_iiifivtis

Snlus o «iiiniiD, «'"in iirnsno; paru
11111:1 pesson, 100$ 11 150$ i iiiipui ,¦ r.
ilnits, ili* 820$ 11 .'100$. (.1 440) 10i ¦*"•*•«'

(454 10 J I tOllKIVUl

111 Itotiifouo o pre-¦afilio ili» rim «li» Assiiiniiião 08,
(fntiiiiionto, eom

OS <!ll> Sl.l.l-.lll.l,
Itriinili* «iiiintiil e ciitriiiln pnra nu*

(,í _*0_í) G

i'llti..,iie.. n -Í-I ir.niiiiin il» ,.,,_, l\ LlJ.GAJ -SL salas c quarios a eavalhei- A LUGA-Slv uma boa arriunailcira c co-*«-»l!l,il Ul II. .»!, isiiiiiii.i- Uil HI.ll/l.ros distinefos. cm casa de uma senhora U-zinlicira, para casa dc íamilia de tra-. isciiiiilii dn ril.-_.uimi, íiiiiirnilifiiS' ... na rua da Gloria ia. i.ui V) J umeiilo; na rua Marque- de Abrantes 218,-"'" sobrado. i>.n "G) 
J

A il.UC.A-Sl-, um homem dc todo o res-
X_Lf_ito para ea.sa de família de tratamen-

A -LVGAM-.su saias -p.ira
AÜ-oíticinas; na rua Visconde de Inhaúma

A T.UGA-Sli por i.p,$ mensaes o pre,lio
rua .loaquim Silva, .*-i (Lapa),

(31- IO K
ura oscrtptonos

dn Inbau
(3-8 H)

r.VAIt'1'0 _
\.Z vista, cm «
I-;-i*a senhor. H

A I.ílilA SE um bem monfado gabinete ALUGA-Sli uma sala de frenie. com li
íideutario. com apparelhos electricos 'para . Xi.elcctrica. cm casa <ic 'íamilia, para sr,
fiiuccíonar das 8 horas da nianliã á i l.or.i '. teiroi ua raa do I.avradio u.
da tarde: avenida Hio llranco 3, (444K) J'

, ]„, | dim da Gloria.
!.'

Aluga-se nm com bonita
a.-.;i dc ca-fal sem filho*-.
ia Silva :,j, casa 1. I„r-

(315 1") H

to,, com pratica dc todo o serviço, dando
as melhores referencias ou fiança; trata-sc
ni travessa liarão dc Guaratiba 11. 36.

i'3i G) S

:.*. casa 11.
(jau li) .1

A 1,-1 GAM-Sti -.!:..¦
xA-rius. com jau*.
rua da 'Assemblira
ro Silva n
te .1
tequii

co:i:; milia do Gar.:

e esiiaçosos escri..lu-
no i:''cd!o iiüv j da

¦i|«ina da rua lío.lri-
da avenida, em ["reu.

traia -c im bo-
(•no? ti) .1

VI.l 
GA-Sli o l° andar do predio ila

rua du Candelária 11. ;'i. para ('-.ciipto
no 0:1 ca;al sem filhos. Chaves 110 arma-

(403a E) J
i LUGA-Sl* o sobrado da rua d:i AssemiVI,l,-.i u. .55, próprio para consultório 0:1iam: ;.i do tratamento; trata-se na loja.

14111 Ei J
'. LUGA-SE u

-T!_-'i.:.i quatro:i .66' (ourives).

ia boa bala dc írente.
sajadas; avenida P.tsos

(4157 li) J
i LUGAM-SE bom o.«iA ¦.!.«.; ii.i Mi.i 'fobias

ti.ua..'; na mcsina rua

iirejados comnio-
Uarreto n. (íí! :

sina 111,1 ;o. (4iaaE) I
l Ll-GA-SE uma bonita sala dc frente.,ricam pensão, luz o café pela manhã, ..-'.,.- moços, nor 70S cada nm, ou a casal,>or 1 .-¦¦*?: na rua Urmtuayana 07. sobrado.

A LUGA-SE. pnr 11S, .
xVquartos, duas salas, t
com bastante .i.ua; rua d
-Morro ilo 1'inlo.

.na ashilia, dois
e cozinha,

11.59,
'•D j

V IjI GA-SK o espaçoso i"" nnilnr*v (In run iln (:ii'ii>::i, 50. Triitn*si* 11:1 S:i|i:ilnri:i Uleiil, loja. .1 IÜSO
ALUGA-SE mn quarto, com luz ilecirica.

-\-.i moços solteiro* ou .1 casal sem fillios,
co.n direito a cozinha; rua do Lavradio 1 :.*,
í!_lA___ t_4I.i4 li) J

4 LUGA SM, em casa dr. famiüa, nm bom-*Vi'u.;r!.j, com aaivid.i», :, um ou dois v.io-r;.s li cuniucrcio; 11.1 praça ,«.1 KepuhliiM ;o.

E___________eB___C_______________S_______^^

Drogaria Chie & Filhos
RTIA PBTTGgAYA-TA, 91

-KT-üo t_ei_x fi.li._-.

DROGAS GARANTIDAS
PREÇOS SEM COMPETÊNCIA

Bonsivel a 1 grommns pttra posagom gritliiilti da ir

Ussti vossos Fílhn*. ,no„!>rai'">-r-JKii illilüa dns Criança*
-*-.___«--_-=-r_„-_-. I.UI- 7 li. 134

Ualança
uiv.ia,

_________>______^_i^^_^^ i¦ WMa_gaa«B-aM-*__—___rt_»__a« '.'riw ii'_'..igffiiiaari___t-tít___s.
Io

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTffiKO E MYH|-g^ggs=^

M0LKST1AS il» isnriíaiitii c
nppiivcllio respiratório, tomo
rr.rroi-.Ui "MAinxiio.

Uua Hei.- tio Setembro J.SG

AI.UGA.\I-Slin. 20, avenid.
cst.ào no ii. a c
Passagem si, loja.

rua General 1'olydoro
, fluH3 capas; as eliavcs

para Iralar na rua da
CaSo G) J

ALUGA-SE para familia dc tratamento a Vergueiro c Avenida
rl.es!ileildiilii casa n, ;i da rua Ôcaeiiovc I rl" Senador Acriiuu

i, em Potí-fcigii. 1'rcço, -5_:í. (Gl'e

\ LUGAM-SE i,
num por"
Macedo ..:

uma casa, com 4 quartos, entre Senador
Vergueiro e Avenida da 1,1 .a.;ão; trata-so na

io =19. (413 G) K

-ns aposentos quartos,nar.|uc
ur; '-'¦. S

A LUGA-SE o predio«~1 Pedro Américo 11. 1

ida,!

V i.l.'* -A-SI'. uma grani"-_-_mu_co arejada, n j-esso:Urusuiiyana 137. 2" andar.

su' t com IuZi
serias; na rua

'.iro E) s
1 LUGAM-SE salas par__-!¦_¦¦_<.'_ uiotiico; na rua d

consultórios.
c!a Ouit.m-.a. 10.

U'ó;í l{) j

VI.U.IA 
SE ri cavalheiro nm bonito quar

to independente, em cn-_ nova dc pc
quena familia, etc.; na avenida Mem dt
Sá 11, jj:, -.obrado, cstimua dc lfrei Ca.
mca. (331 10 :

V LU
Xl.il. p.T,
An esquina
II. 'JO.

\-SE

,_ LUGA-SE uma i'.i.>ir.mic,i s.-.Ia mol._»!_. sem pensão, a ino-çu ilo (.onunercio ou
favalheiro «lc tratamraUí; rua Andrade Per-
Icneu n. iii. (.|'o,iS G) S
A ..UG.-.-S1. por 15<)t*i iiionsiies-tJJilliin linn gusn com dua* salas,

tfes «iiiiiiins, iio/.inlm, úi-L'1), tan-
um', etc: 1111 (1'íivi'ssii Cru/. Iiiiiin

11, -í* (llolníoivo) j as chaves «*s-
•a casa ,1a ladeira do Lcir.c .?í 

"'' V0Mlll>! tMltll-SO III» Aveilidll
s chaves estão no armazém I l[w ,!l'lull"_ n*.-,0*_
trata-se na rua da Ouitanda' * n-.M ••*••"" "" 

7~ " .
(,-, |,*_ g I \ l_UI,A-bh, cm casa do unia senhora so,

'__  I xl-opiima sala para descansar, dc dia ou á" '-¦ iníorimi-sc na rua da Gloria 102

obrado da rua
forrado e pin-lormitorioa

mais cuiumndidiiilss; aberto rias 7 horas. 1 ua inaiihã ;ís 7 da larde; irala-cc na rua Gon-
' cpIvcs Hi.is .|-i (|i.| G) I

A fj-JGA-Slí n tíiirime «In vim «Ia
'•»V\ssiiiupiãii 11. .)_.. (,f üo-ím;

A I.l.HlAM-íà-]-; doia bons quartos a |ics-X.»50:13 sérias,, cm ca?.i dc íamilia, com
l-ciií-ão; na praia do flamengo n, i.jo, so*
brado. (4153 G) J

A I.UGA-SE uma sala. li.njia c arejada,
,. ., , ,, , XVsem mobilia, a ptssoas sérias; preco mo-

(lí .fi-i.l) h\ dicoj rua Carvalho de Sá 50, I, Machado.
(34.81 G) J

A LUGA-SE por 55? mensaes um chalet-
ALUGA-SE o 1" andar do largo da IV ! m"'1'' 1!',0*™''--c na rua da Gloria 102. sol). XA.zin!io, para rlois mocos solteiros nu ca-

ÜLrioi-ii 11. 6, prop.-io para escriptorio. l"a-i  l';'1 ('' K i 
":1' sein filljosj mi rua Uuarquo de Macedo

llicria llrasil. (3;; E*> S nnricr 1 r,"„ 
", 

I "• '-• <-'">3 r') ¦" __ ______ ALUGA-SE a casa do rua D. Carlota n. __._'! :..,_
\ I.UGASK um commodo em casa de í ...>,.;'; 

"d ':,;;vci es{*0 "° *'•""'''«_» *> *-'• I !

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLON

A LUGA-Sl*, para familia riu tratamento aXXcsp.cudida casa á rua Nossa Senhora dcCopacabana 11. K.)S, com magnificos apo-soutos, preco asj-jooo, .11)

A l,V(í.\.SM 11 casa «Ia rua Dr.•' àPrmlento ilo Slomos 41, 1:111
frento ú praça Ferrcirn Vianna,
0111 Ipiiiicinn, coin iiiiifortiivcis cli.vuicuicas ai:oiii.m(Mlai.ões parafamlliii <lo l.raliiiiicnlo. ("111555)11

i r,UGA*Sl'. uma casa, confortável, paraX'__.ncíiuena familia. com grando quintal, yor120?,'e unira por 90$; travessa Alargarida
4\, Copacabana; trala-se ua mesma ou no
armazciu do sr. Abilio, esquina .la rua ll.ir-
'•oso. (338.. 11) .1
A IiUG.VJt-SH om casa do nm ca-¦i--%siii 2 npoiiiintos com .iancllns,loitnr siiuiliivel, perto do bondu o

iiuu-i para ver o triilnr nn rua ao
do -NoM-nihro 124, Ipiuieina.

(.V 3829) II
A I.UGA-SE, cm casa de familia, um quar--í.1t(i.t com entrada iudoiiçudcnte; na rua

João lfranciscd ií. -26;'bonde de Ipanema,
(48 11) 1!

\LUGA-SU 
um grande quarto independeu,

te, em casa de familia, á rua Dr. Carmo
Xctto n. jia; uão tem escriuto. (u8 I)j

l LUGA-SIi uma bonita sala de írente, a
-ttlpessày de tratamento, com tòdaa as
comnio-flUadcs; rua Visconde de Itauna n.
.16. sobrado. (J97 I) J

A I.UGA-Sfi por preço barato, boa cnsa
-íTLcum dois quartos, duas salas e bom
<liiint.il; na rua Cardoso Marinho, Praia
formosa; informa-so na mesma rua Cardoso
Af.iriulio n. r, escriptorio. (127 I) S

A M'('A-S)r_ ou iii'1'i'iidii-so. com*-"'.v<)ii(i*nto, o ctritmlo predio do
li*«*s iiiiviiiKintos, sendo um com-
plet.iini-iito independente, próprio
para comnindos ou tiiiuilia nume-
rosa, silo á ladelrií João Honiem
11. 17. As chaves estão no 11. 45.
loja o (rala-se na Associação Pro.
tectorn, á rua Ürimtia.vanii 80. 1".

(sS 102) I

VT.UGA-SH for 55$ o .predio n. 14 da
rua dli -America: (292 I) R

-U-_-__k__L____

CATUMBY, ESTAGIO

VLUGA-SE 
cm casa de familia, á ru.í

Aristides I.ubo n. 237, majfnificos com-
modos a casaes sem fillios, cavalbeíros ovl
senhoras de tratamento e bons costumes; árua é servida pur «..¦versas Unhas dc bondea
de cecn réis ç a casa, além de scr muito lim-
pa, dispõe de um grande terreno próprio pararecreio dos seus moradorcí.. trata-se ua
mesma com o sr. Oliveira. J

A r.UGA-S.-. unia casa, com duas sala«,
xlL.rcs nuartos, bom quintal; serve paradois casaes, por 05?; rua da Paz útí.

.416- J) J
A LUGA-SE, só pari. familia, o pa»imen._£_L.to inferior da casa 63 da rua da Ks-

Irelln, possuindo duas salas, dois quartop,co7inlm, área com chuveiro e W.-C,; a cha-
vo está 110 11. 6,-, onde sc Irata. (3844J) }
A LUGA-SE uma easa na rua dos Co-

-tjLqueiros n. 102, por 8i$, com electric!-
da.ic. co/iuba c todas as commodidades.

(3-8- J) J
A -íUCA-SI*. n casa assobradada da rua d»-_T\ .'.strcüa 11, 52, com boas accommodaçflci

pr.ra familia rccular, car. o luz cleclrica;
cian.lc quintal, i-te.j a chave está no a. 67,rude su informa. (3843 J) J

A LUGA-SE o grande predio dn rua liarão-ride Seriorio n. __i, com imiílüs coininodos.
oorão habitavel, jardim c quintal; as cliavcs
Mão mi rua liarão de Itapagipc 11. 14(1; tra.
ta*so na rua do -Mercado n. 23, cnm Macedo
Ribeiro t C. (3776 J) R

A LUGA-SE á rua Dr. Costa Ecrrai ti,-Clii, 1 casa, nova, com -' quartos, 2 sala»,
Oimilal, jardim, electricidade, o mais outra
casinha, 11. V. entrada pelo n. 10; as C-iavcí.eslão :i rua Nova S. Luiz 44. (405^ J)S

A I.UGA SE a c.-.sa da rua Dr. Carmo¦_r\._\\:tto 199, cnm 3 nuartos, 2 salas, quintal,cozinha; as ciiaves no _.oi; trata-sc aveni.
da Rio llranco 161, sob. (158 J) J

\í.l*i 
.AM'-Sl'l Jirva-í cíisinbas pintadas «

forradas de novo, bondes dc cem róis,
próprias para familia regular; na rua Ercl
Caneca 232; trata-se na avenida Salvadoi
de Sa 114. (4Ié1o J) )

A l<L/OAM-S], os a amiazens novos, daXjV-nia da Eslrclla us. 41 c 47-A, junto inlargo do Uio Comprido; a chave no 45.
(C. 

"o 4*.¦ fl H
A LU',A-SI., por aoo$, a casa da nm Ha.

XXrao do Fetropolts 11. 10a, lendo acco.n'n odai;õcs para familia rcnular e de trata»'
mento; a chave no u. «;o onde se informa.

(45 J) K

\ 
LUGA-SU 11111 coiniiio.lo barato, a uni.011 dois moços, ou a uma senhora quetrabalhe fora; aluguel .*.•:$; i independen-

te; rua Padre Miguclino 11. 45, Catumby.
(404 J) J

A LUGA Sli uma caia, para pequena íami-
«cXlin dc tratamento; tem duas salas, doiíj
quartos, quarto do banho roni hanlicira es-
maltada c bidet, o mais dependência., his*
tallação electriea; foi recentemente pintadae fonada; na rua PaOre Mi(íuclÍuo u. 25A;
r-, chaves eslão no n. 23; trata-^e na rua
de S. José 11, ;8, sobrado. (409 J) J

A](UG.\-S13 
um bom quarto por -.0$, a

moço sqlteirOí cm casa de familia; i\_go
rua luipi 11. 9- (45* J) J

A T.UCtA-SH «por 110$ a casa assobrada*
J___dn da rua Itapiru* n. 169, cm Catumby.
com duas salas dois quartos, quarlo .para
creada, luz clcctrica c bondes dc cem réíf!
á poria; as ciiaves estão uo 11. 167, ondo
se traia. (383 J) Iri

A LUGASlv a
lA.do Harros li,

casa da rua Dr. Pessoa
15. Kstacio de Sá.

(.183 J) s

^iii.a:.niii;is::i;ig;:i!iviiiiBi:iiiia!''in!:!iaii!!!B!iiii|;iRa SOI- FREIS DO ESTÔMAGO, íí
I DOS INTESTINOS E DO g
g CORAÇÃO ? USAE f.

1 Guaranesia 1
HIBIBMI

i LUGAM-SE.
.CjLduas casas c

á rua Paula Kreilas 59 A,
-. com j quartos. 2 salas, ba-

nheiro, W.-C, dispensa, gaz. cleclricidndc c
patco, pintadas dc novo; i,;u*; trata-sc 110 01.

(93 10 I"

A r«t'-.AM-Sl; boas casas, por preços com*
-Cxmpdos, com acconunodações nara-^fanií.
I;a regular, á mn Harrbso 67, Villa líhni,
Copacabana; as chaves e^ião no n. ;_-{, onde
sc Irata. (301 II) J

A F-jUGA-SJ'.! por !.,*¦$, -I cara da riu Uimr*
-fique n, ..,., I.iiue; chaves na pliarmacia.

(.io II) U

i"V,!niia
rua tle

mora, com Ioda liberdade; :
Leopoldo 11, .laC, sobrado.

I.-Kl 10 A LUGAM-SE cs.*"> i quartos c 4 c
Ccttctc si.].

(3584 '.',) D

por 1.3.0$ e 150$;
salas, grande quintal;

U.ii3 G) RALUG-VM-SK .1 100$ cada, sobrado paia ALUGA-SE ,por 55$, cm casa do familia, .r'"ac. _í'. _!_____*l-i:;mili:i e o amplo armazem do predu I J..V.um quarto mobilado, roupa de caia c i\ nirur an i. 1novo da rra Senador Pompeii ii. 101: cln- caie. Rodrigo Silva io, .-" ....'lar. . ..tr* í -'\' .('AM'"*'1'' 1">«1«'< Ç Conforta*
vis 11.1 ltilcría c iram-o 1..1 rua da Al- Asátiiibléa o S. iosó. ii.í, K) r v'!'s *'"*us, a ISOüi; 1111 rua
fandega 191, sobrado, 1341 li) S _._ ______ I). Marciana, 8». (K Ií_-I9) (C

 *____-BI_WM_CaM__3__Í llil Ulll II I II I III llil ¦ I llil ¦ ~~
A J/IJGA-Sl. uma casa com duas saias,

_fY'i-.i* quartos, bom quintal, entrada ao
lado. Aluguel if-.$, exige-se bom fiador ouj
tres mezes cm deposito; ua rua Nova dc ]
S .Leopoldo Sj,  i.o.i li) .Ij
i\.-."jG.-j.-S-_ os 1 «• 3' itmlarcs-."¦¦ «In nnaljii á Avenida Itio Urau- j00 n. ÕO, lado da snuibra, m*iiiIü i

o 1" mira i*si'i'i|itorio e o ;'.' uara
íamilia; trnta-su 110 1" iinilui'.

iu :;_r.o) i:

V-LUGA-SIi 
uma boa sala dc frente, en-

irada independente; na rua Valladares
11. .!-*, sobrado. (379 li) S

Vr.UC.A.U-S.-. 
saia e quaríi, próprios para.escriptorio; na rua bete de Setembro

LUGAM-SE sala
[.torio; n

141. sobrado.

or-rhéa
11 Éi*_i-p'__r'i_i__i"_íi'n_ii _i.'i 111.11 t

cura-so em '.) tlias com

InjoGçâo Marinho
\ l,l*tiiA*SK uai quarto de frente, comiX-Kii-ào, pnra rapazes do eomtficreio, e

p»*eei.-.,v-.e dr- um comjianbeim do quarto, á
rua do Hospicio 11, 5;. _•" and. (4056 Ei s

", I UGAM 31} magniiicas
í _"V:i.-a avenida Bella Vis.

casas tia maiíiit-
na rua Ivn-

Corroa 42. próximo ao largo do.. Aluguel 115$; tra;a-Ec com o en-
(2642 G) .1

EXTERNATO NORMAL
108 — Rua da Alfândega — 108, 1" andar

""cBiilanicnlo dc
DÍKECTOK: — DK. DRUMMOND ALVES

Cursos egtiacü aos da liscola Normal, de accordo com o
14 ile fevereiro de irnG. Cursos de Preparalorioa para cmuiics :io Cullcgio í'
dro 11, preliminares á matricula nas Eaeuldadcs e Escolas Superiores da Ke;..i-«dica. Cursos c-pcciacs pari candidatos a c.x.un. i rlc adiuissãu nos Colleaios Pc-
dro II, Collegio Militar, E-ci!no Naval c Miiit..r. Curiós especiaes de llijsica e
Cliiinica e Historia Matural, com nulas praticas. Corna docente cntnpctctitc
PREÇOS MÓDICOS. Telephone, Norte, ,.399, (J 3059)

i LUGAM-SE as clr.-.iiiles casas da rua
-CVjardim Uotanieo ns. ;•_,, 42 f- •>; ,t> clia*
\.s com o encarregado, o tral:'.-sc na rua
fio Hospicio 11. 1.;.., V andar. (232$ -'¦) H

A MiOA-SK uni armazém, na rua Volunta-
jTLrios da Vatria n. 340, com moradia nos
fundo?, próprio para qualquer negocio; ns
chaves estão no 11, 3.17; trata-se na avenida
Kio Branco 38. (4106 «',) .1

i LUC.AM-SH
-CXcom luz clecl

bons commodo*?, aceiados c•irica; rua do Cattete !?5*. *.,-5'
cuina do Guaraiiba. (3133 '¦'•) i

1241 II) ) -

A I.l l-AM-St; tii;.gnifieu5 commodos, mo-
UVi.il.olos com l.oô iirii..:-io, a pessoas «le
tialuiiicuio; na ria Riachuelo 150. (aoili)S

A LUGAM-SE, para familia do Ir.ila.utn
__TVi.), as casas da rua Ucal Grandeza n?.
33 c 43, com 3 quartos. 2 sala;. dita rlc en-. ' 

_ 
"'.'., 

.... 
' 

,"
t.ailu, cozinha, copa, despeusa, banheiro com A BLiCA-SIl . mim casa nova, com duas
Muccedor, .1 s.uiii.-irias. quintal, iarilim, luz \ -*"Vial;;s e dois Rrandcs nuartos. despensa,
electriea; para ver-c tratar, na mesma rua. '«-atono. installação dc, luxo, logão a,gaz qu
i*!.V.iii:a dc S. Clcneiile, 11. 355 (prm.-i*e-!). lenha, por uoí; i.u 11 rua 19 rlc bcverci-

(-'.Í.-0 O) J '¦'' v" r^' -uotafogo; trata-se na rua Sete uc
"*..,...  St-iembro uC, das 4 ás 5. t.joo_! G) lí

V 
LÚCIA*aí? uma ca
'luas cala*, coziuli

Paia uois casaes
_:rcíro_t n. G; c
ii. -I;i.)r:iid.i.

 ^ l.liliA-Sl*. •;... quarto em casa de í..-
sa com dois quartos, | XVuulia, a rapares d„ comniercio; rua 1).

i.l. aiv-nida Uio lliunco. (joGli)Si e quintal. Serve | L-crald
n.i rua 'Vidal de Ne

trata-sc no ri. 31, com
t.S-.i 11) R

A l.r(;AM-*-'l-i dois »aliimli-« jun-*"V.ios, iiara niriliro, iioill lliiil *:ila
_______ I de "*Mi'T!l. li*li'iilioiii* <• uni unliliie-

«\ LUGAM-SE 2 bons quartos, imitos. bom 11" WWU tlitlll i-ln; na ru;i da Ca-
-i, sob.

i LUGA-SE uma loja, prompta para i|ti.11- ¦
^\.acr negocio, i avenida Kl-, Itranc.i 31. |

(405a El S

A LUGAM-Sli a moço
_ A_puííÍco_ e iiv^ieni
íoitav**! avenida 'Comnie
ctrica e ioda.-* as conimotltdad1
mesina a qualquer hora, com
Rua Christovão Cu.omhi i:

o* commcrcio, ma
, commodos, na'con- V LUGAM-SE masnificas c amplas casas,
srcio, tendo luz ele- i •*,¦*:1.:1 «venidn u. Luiza. na rua lítiplira-sia

uaaw-sc
irrcendo.

Cattete. '• :
i.i <-') ),!___.

| Corrêa n, 41. próximo ao largo du Ma.
; clmdo, com installação clcctrica, aluguel

trata*sc com o encarregado, a qual-
hora. (24660 11

-T.Vquíntal r cozinii;
60S: rim do Senad

mtna; preço
O? 10 F...I

A íilOAM-Slí 11.1 Avenida (riitral-mi. Io. sol.rado, fcnnãii Minui-
rn. iiiaiiiiifieas salas «• minrtiis d"
frente cli-inuilciiii-nte inoliiliiilns «
foni iiensâu; icir.i unia pessoa «le
ÍOOS ;i !50$: paru Utllis, lie
aOOS a ilOOSOOO. ( 1155 .1)

t I.l'_-\ .. uf-si;
llil Mtni dr
i.orii- '._i a c_:

riiirn 1 «, 1" iimlilf. (S lil..) III

»'-•-), Í...ÍC-
-?_ .í. «o,

..! n-j. I-.-..-I
«'.3.1 1*.

(1.1? 1.1 .1

•V U-GAM-S.* perlo dosi banhos A r-"lH"S}'- l" ''"'^ modico« um l]n,h

\l'^fl^ c™' "? ^f^-\^<' "<¦»¦¦ « *»¦•";¦"¦>,, multo r*JÚu.\^^^^^e^Z^Tmr&_.li.,..v .1. iS com * nuarto-, _• .-alas. ,,i:n-1/.idos. liella sala tle I Minto O. fluar- lia, l,„, pensão, luz elecrica e defronto dos
il-,,'!.,l-.': .'•«. "''¦'' »' "•««''.; Preço ;5-**; : t„s niuliilailos, um quurto para 2 baulws dc mar; u.i praia do Russell 192.'•*••'•' -^««-l pessoas «-oni peii.sno. rortnvftls. (4055 G)'s

desde aiM)S meiisnes, luz electri- ", r::r ... _,,. .——r'ea. 
Telepli. l'e„são Uau.iliar. Pra- A i 1 ^ ; ,d n.*,1do,i ?.5 

Q-!^%L\ "fh °,'
cu .losé (le Alencar 1-1. Cuitete. i^ó i 

'' r"e,u,c"lC3' "''"'¦ •w""'"mU '"
£i*4t mi* •"""«" x'; ;,'*.'•:'" •_., I novo. \uí electriea, a casaes e. inoços sol

.«SrRtf/ EünnMmAtl >¦' ••••l") O teiros; só a cento docente; rua do l'..ttc

'^_/-_**ÍK' 1 I À I I \ lil A II I X '•' «*AM---''', optima sa'a por casal e um
£§?5Vo_o-ís!Í l (I I I iliif II \\ iAn\ois,eti\a para cavalheiro, com -pcnsTio, a A 1 LUGA-SE um ou dois commodos be::
___g_4__5_fe ' _ UJLlMÍJUUil Ç»*™* de tratamento; ira rua Machado __.ar_j.-i.ln.. co-n nu som mobilia, a easa

... I
intinigoli
írliz e*p

dc Assi (3.65 G) lt .

\ i.uc.a-si;
a-.,l. (*.--l F,U

ti_-.3,ra;m"'í!Cer 
lIil7i';""a:'''«- Pl-yf-----* Ç moraes, dominar vossos inunigo|, i-LUCAM-SE unia sala « apasculoi bemd-.-,,r-.,.r invejas e iiialçii.ios. ganhar dinheiro em negócios, ser irltz em ¦ Am.,W*lox, com iodo o conforto.- com

J!l,' .,"¦? .-" S01'*11' samlr- e bt*m-es:ar. compre já uni CASAL de Pi.DRAS j ->.i sem" pensüo; ua rúa das Larauieiras
11?'"' .-í'^'1'** 1'0'leroso ta!:s:,un recebido da índia Oriental. — Renieíto, I u. ioj, tclcphoao ,«4;S Central. (245 il) ,S

__' I GRÁTIS, infonii3.."ü**5 minuciosas e interessantes 11 quem eiiiiar ;oo réis em "_ r...., _.,. :—sello. n.-.o.s do Correio, dentro de carta. - ARISTÓTELES ITÁLIA ! V '7 i-r -*;..s a casa da rua Ha-
«A -'LXIK.K DOS PAP-Oá. 98, POBRAUO - UAIXA POSTAL tt^»'.. ™&

lu"' ' in- ' :;. ..... jVwo S '.'. w.2'4 G> J

,1 LUGA-SE. por 85Í. n casa da rua D.
XA-Volyxcna 7<>--¦; trata-pe na rua da AI-
fsmlega \j, Peixoto ¦_; C. (4-_ii G) J

i Mr<.ÍA*SI? por íon? uma cas.. nova.
_"\.co:i! (i')ifi h-_ns (.irartos, tl;ias ..i!:-..-; e Mais«rlcpcntlcí-_*?_-., luz i:!(.\_rica, uc.; na rua
li.: ?.. .Io"... llrrplisíil S6-\. (1-l'GJ .1

ALl'.*A-**ii a casa 11. G.t dn rua Ara
¦lA-jü liuinlim, r.cmc, As cliavcs no n. o
AluRitel, .".;-ío-..o. * (3-, m

A'LUGA-SU iimboni predio, rccenlcincntt
xipiniado para íamilia de tratamenio; na
rua Nos.-.a bciihorn de Copacabana 11. S;«;
os chaves nu armazém S; Carlos da mcsamrua e trata-sc na rua General Câmara yj.Casa Dias Garcia, (550 )|) S

A Ll.i.A-.-iK o confortável predio da pra--i^ca rerreira \'iauua 11. 70 (Ipanema)iciii sc:s i|iiart,-.s c todo o conforto neces-sane; as chaves e-tão 110 11. 01 (podaria)o irata-se na rua do Ouvidor n. ;-.
(267 II) J

lj*M Copacabana — Aluga-se n senhoras1-1 um quarto molnliado, cm c-,"a dc fanuln respeitarei; ua rua Domineos Ferrc.ra 11. 232. (^ S) j"***-!S5_—_____________**H - _.

SAUDE, PRAiA FORMOSA 
~

l LLG.-VM-Slv para famílias, as boas casasXXns. 07 _,: 7, da ladeira João Homem,com magníficos terraços, Preço, ii.:?. (1)
A LUGA-SIi para familia a h«i casa 103j-XIa n.a Sanio Christo dns Milagres, cotipequeno quintal. 1'rc.o, oi$0oo. (I)
A LUOA-SI*., -.or 18$, um bom quarto, emüca-a de família, a uma pessoa s.i; na tra-vessa 1'cdregacs ,17, casa 1, esquina Viscon-«le hapucihy. .Mangue. (.051J I) R

X iA '.lA^1'* '¦'"'a hoa c.-,:-.*, própria para-ÇXtamilia rcf;ul„r; tem clcciricidadc. cr-.n-re quintal * ...r.l.m; rua Mutri* do li* sr.Mio .%,-..> i.-d; trata-sc _ roa Visconde tiau-na !'-.; preço 91$. (83 1) lt

i:iB,!i!i-.i<«JBi;ii:_i!ii!i_.iil!iKI:iBi
A LUGA-SIi

Aibrada-Ia tlü
jvjr 200$ a optima casa osso-

;lc porão habitavel, situada em
centro do terreno, lendo luz clcctrica o
magníficas accommodações para familia, si-
to á rua liarão dc Pctropolis 11. ;6; as
cliavcs estão ua mesma rua n. 114, o_n.li-
se trata. (189 J) J

\ M-T-A-SI-. o predio novo, dc sobrado,
-CXproprio para família tle tratamento, pro*
longa..lento da rua Mariz «. Harros 331, Uai
da rua Uarão dn Amazonas; hiformaçíJei
na rua Poreira tle Siqueira 50, padaria.

(123 J) s

A I/UGA-SIC uma bonita '.ala «de frent-c,
XXbem mobilada, rum luz electriea, cm
ca**-., de «farnilia C3trangcíra, com entrada
indcperjdeiHe, a moço eoiteiro; na rua Nery
Pinheiro n. 106 (listacio do Sá), (içoj).l

A LUGA-SIi c.-.i casa de familia, um quar--.Vu l>cm grar.de com luz clcctrica e cn-
irada independente; na rua Nery Pinheiro
ii. 106 (listacio de Sá). (iqi J) I

HADDOCKLOBO ETIJUCA
A M-i-AM-SlC commodos limpos, na casa-TXn. .15 da rua :¦» dc Setembro (Muda da
lijtica); !r:,'.a-5e na lucsu.a, com d.' Uinivin-
da Baptista. k

i l.Ui_A>f*ST-., a prccoi módico?, com ou_'Xscin pensão, con fona veis aposentos, á
rua Haddock Lobo 422; dá-ie refeição a do-
"'"-'ho.  (323Ú K) S

V LCGA-SIi uma ea=,i, na rua üenoillctr)
xi-IIyppohto ijo; trata-te na rua llaldock
Lobo .1,-. (.(oj? K) lt

i LUGA-SIi a casa «Ta roa Alzira Drandárt
¦*TVgã (Conde de Uoiníini); iuformaçDes e
rhaves, 110 estabulo, em frente; para Iralar.
na rua dos Ourives n, vi. sobrado, das a í.s
-1 horas da tarde; aluguel 150$ o taxa sani*
mia. (..3.(3 K)

A [(UOA.M-SI'- bons conunodos, tia bonita
i*"Ve socegada ca*?a. da rua Haddock F.oho
,.'•, ilc.--lc 23$ a 45$. (40,-,ol\).S

.1 I U.IA-Sli o exccllcnto nredio, para f«.
-TVmilia do tratamento, á /ua Santo I ten-
ri','ie S.i, próximo á praça Saenz Fcfla; tra-
t:.-sc na mesma rua ti. 83. (39 K) R

\ 
LUGA-SIi, por .30.1-5. forrado e pintado
de novo, o grande sobrado da rua Conda

de Uoiiifi.n ~-i>*», com todi
í! muitos aposentos.

commodidades
(49 K) R

A LUGA-SK uma er-.11.lo sola de frrnlc.
•i-_-.com sacada c indcnetidcntc, serve para
pequena íamilia; rua Desembargador fzi-lra
11. i.i.. U6Ji) K

«. LUGA-SE a casa da rtw Gratidão 10,
_T__.com dois quartos, duas pina*», cií.niSft t
t.v.z; trata-se na mc3ma rua n, n. Muda da
Tijuca.  (71 K) R

ALUGAM-SE, 
c::i ca?_a dc famiüa, & rua

Haddock í.obo n. 417, espaçosos quarto-v
mobilados a capricho; cozinha á mineira.

(73 K) T!

ALUGA-SK, 
por (¦':,$. uma sala «lc fronte,

mobilada e oom entrada independente;
travessa S. Salvador 53 (quasi esquina do
Haddock Lobo), (94 K) tt

A LUGA-SE, por ico$. a casa da rua do
xXGeneral Roca 37 (Fabrica), com .. quar-
t«>s, __ sa!a3, porSo habitavel, elecirícidadfl *.
i;.-r: •¦ chave no *». U» K) R
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1111II rlBL
Approvado e recommendado

pela Exma. Directoria de
Saude Publica

A' renda nas mais importantes
cusns de louças e ferragens,

especialmente:
CASA VIANNA — Ouvidor n. 50 —

Tcleplione 1268.
CASA LIMOGES — Avenida Rio

llranco n. 120. „„,.
AGOSTINHO FERREIRA & IRMÃO

Rua 1" de Março 19—Tel. ir
ALBERTO DE ALMEIDA ít C. —

Avenida Rio Branco n. 99.
J. FERRER i C. — Rua da Qtutan-

'&.CÂRDO AUGUSTO BIATO-Rua
dos Andradas 11. 79. ,

BARBOSA & MELLO — Rua do
Hospicio n. T5-).

A LIMA & C-— Rua do Ouvidor, 7'*
CASA FIEL — Rua 24 de Maio 162

Tclcplione V. 4'-

PARA V1'!XI>A~"a7 rRESIAC-OBS
3. liUíKRER & 0.. „

Rua dn Quitanda 48,jlC^10a6r.».
011 na fabrica -— 3. R.JSÜJÍJ-iS

 lina 2-1 de Maio, 162.

CASA FIEL
— Telephone, Villa, 41 —¦

Rcmette-se para qualquer ponto do

Brasil devidamente embalado, recebendo

a importância em VALE POSTAL.

PEDIDOS A J. R. NUNES

UM SENHOR
Que ateve atacado por uma forte

tuberculose e de extrema gravidade, of-
ferece-se para indicar gratuitamente a
todos que soffrem de enfermidades res-
piratorias, assim como tosses, bronclii-
tes, fosse convulaa, asthma, tuberculose,
pneumonia, etc., um remédio que fl
curou completamente. Esta indicação
para o bem da humanidade, é conse-
quencia de (un voto. Dirigir-se por car-
ta ao sr. Eugênio Avellar, Caixa do
Correio 1.682.

ALUG.VSE 
um quarto com mobília, mui*

to boa, a um senhor de respeito, cm
casa dc senhora só; na rua de S. Januário
n, 253. (2 L) J

A l.UGA-SE multo cm conta o
i-ÍÃ-fiisa IV da rua Jos6 Vicente
92 (Andarahy) ; as chaves mi
venda li. 9S-A. (3 5182) Ta

ALUG.VSE, 
por 102$, m.i bom predio,

com 4 conunodos, grando quintal c luz
c'cctricn; á rua Ávila 18. bondes Alegria;
trala-sc i rua S. Pedro 28c Ç470DJ

ALUGA-SE 
uma casa, para pequena fauii-

lia de tratamento; tem duas salas, dois
quartos e mais dependências, insta Ilação ele*
ctrica, abundância d'agua, nerto do largo
da Mendeira, rua de Sanla Luiza n. 62; as
chaves no n. 64; trata-se na rua do S. José
78. sohrado. (4ti L) J

Aí,!LUGA-Sli uma boa casa, na rua de
Francisco Xavier n. 753! &s chaves

na mesma rua n. 689 e trata-se na rua de
S. Pedro n. 64, com o sr. Lopes. (6S_T,)J

ALUG.A-SE por 90$ o predio da
XAl-rancísco Eugênio 11. 325; as cha
estão no n. 327
Quitanda 139.

da rua
325; as chaves

trata-se na rua da
(377 L) 'S

¦ \ ri W/^Tm^a^mi

X * ^--_S?___r>*| '"• -aflÉufl-Sa'

vil ^V-^bWP
a—

taisia
(Antiacido poderoso)

Para o estômago,
intestinos,

e coração
VELHICE:

Alcance máximo da vida I
Ponto cm que rememora*
mos com saudado os tempos
Idos... olliando o futuro que
nos sorri, confiantes no
effeito da GiiariliiCSia.

Depositários: Campos Heitor & 0. — (Jriignayana, 35

EM TODAS AS PJ-IARMACIAS
REJIETXHM-SE ENGOMME NOAS PARA O INTERIOR

A 
LUCA-SE um esplendido quarto jrrfibilti*
do, a moço solteÍro;

Sá 117, 1» andar.
na avenida Mem de

E

A'LUG.\M-SH por 180$ os predios da rua
XAlIarão de Mesquita ns. 737. 743 c. 747,
com duas salas, quatro quartos, jardim c
quintal;' chaves na rua Leopoldo n. 19 c
trala-se na rua da aUíundcga n. 98, lc*
leplione 1870 'Norte. (183 D J

ALUGA-Sli 
uma boa sala dc visitas com

entraria independente c luz electrica, cm
S. Christovão; ua rua Francisco liítgenlo
n. 196. (209 L) S

\ LUCA-SE a «.cellcnte casa da rui
XACondc dc líomfim ti. 658, er.ii-.tiua da ALUGA-SÜ, 

por 130$. a casa nova as
sòbradaihi, com.entrada ao .lado, tendo

banheiro, cozinha c mais
1. 47.

J vo; as chaves
rua Uclphiua, ds chaves estão na mesma 

j 
2 salas, 3 'luortos . 

CüIlsllllürio ,,. 47
crua ... 70.1 ç trata-se na rua da Alíundega 

__.^ncfS,aVc?,i,i"Uredro Ivo; as chavei
»¦ «¦ *° andar' C0m ° "> hn,C5.J,9,0;.r'j na ca™ V. ã 

"vcliida 
a me,.,.:, r..a,n;-5£

A 
LUGAM-Sli casas a n-'$, na rua Af-
[nn-o Penna 89; chaves 110 armazem da|

«•squlua e trata-se na rua Senador liuzcblç;
11, 118. ». (3-1? K) -1

ALUGA-SE 
o cara n. B da villa Julieta,

;i rua UniRiiny 191; o chave, na..casa

XAROPE DE JIJA
JriiRtiny 19

.1. 11; aluguel 7..$. (345 K) .1

A LUGA-Sli o bom preilio da rua Ans.
XAtlilcs Lobo n. 35, com 6 quartos com
th)ticllàs cada uni, agita quente e fria. gaz,
electricidade O porão perfeitamente habita.
¦vel; trata-se na rua Aristidcs Lobo. n. Si.

(287 K) j j rins.

—. dc ALBERTO —

Unico infallivcl nn T0SSB das
creunens e adultos. Aiipllciu P «on
exilo Oin todas as moles ti as da
arvore broncliica.—Vidro -ÍÍ-OO».
Etn todas as pliarmacias e. dioua-

A LUGA-Sli, por 70$, a casa da rua Ge*
•XAnernl Hoca 67-II; lrala.se na rua da
aMfandcga 12, Paxotoi ft C. (.(le.lK) J

ALUG.VSE, 
em casa de faniilia, um bom

e arejado quarto, con. ou sem mobilia
<• com pensão; na rua, de S. Erancisco Xa*
vier 11, .17, próximo á Haddoclt -T-jobb, cs*
quina do largo da Segunda-Feira. (iinoK).l

'AILUGA-SE para familia a casa 11. XIV
-dd arua l-eliic- da Cunha 11. ii-*, perto

do largo d.i Scgunda-Eclra. Preço, 91$. (K

da rua Conde doA laUCA-SE o eusa
* \Homfiui 11, 7-jr» com cinco quartos e

•¦ rão habitavel; as chaves estão 11c açotiguc;
i.ita-ão na rua Moura llri"o 19. l.:8-'.|K|J

Dep. Av. Mem de Sá, 115*

LUC VM-Sli boas casas cm ponto de
.cem réis, a 15 minutos da cidade! na

de S. Christovão 623. (" '___.

,4 LUGA-SE, por 100$, a casa da rua Du-
jfiLíiuo dc Caxias n. 133, no Houlevard -8
de Setembro, com duns salas, trçs quarlos,
cozinlia, banheiro; tem luz electrica e

quintal, _-l8,J-lJ

ALUCA-Sli, 
por 100$, a boa casa da rua

do lSiin..i.n_ 3l_2__

VLUGA-Sli 
a casa 11. 216 da rua [V-

reira Nunes, com boas acconintodaçõcs
para pequena familia; ai chaves estao por
favor no n. 214 c trata-se com Jul... Mo-
reira, na rua da Quitanda 141. (-'->i>4 W J

O Mais precioso desinfectante
>m*raiíaaaaaa mmjÊmr 

*Sa*^^fâ TtfjffikWf j_r__fl_ Tjj Kaagcoaap—

A LUGA-SK ;i cnsa da run Gene*
xJ-Iral Bruce 11. 270, com -1 <iunr-
tos, 2 salas, cozinha, todas as
demais dependências c terande
(liiintal." aVs chaves 110 11. 285.
Trnln-se nu rua do Ouvidor 162. I.

ALUO.VSH 
o excellente predio ú rua Co-

ronel Cabrita n. s-1, S. Christovãi cm
l.ogr.i alto, salubrc, livre de cndieieei. hc.nle
á portu, com jardim, varanda, banheiro ele-
ct-icidnde, c própria pura D5,n«.i.i fnniilia.
.-\luguel. 120$; cl.aves .... frente. Í:i8l.) S

ALUG.-\-SIi 
o magnífico predio á praça

Argentina n. 32, S. Christovão, cem
sets quartos, varandas, jardim, pomar c so-
berbo terraço dc onde se -avista 'linda pai*
sagem* . Banheiros, -electricidade, logar alio,
bonde á porta, livre de enchentes, a 30 mi*
nutria ila avenida Central. K' moradia de
tratamento; chavea ira mesma, (117 I,) S

A.LUGA-SE 
uma casinha com quarto, mia

cozinha c luz electrica, por 35?; na rua
Vaz dc Toledo ti. 178, Engenho Novo.

(380 M) S

A I.UCA-SIi uma esplendida vivenda, com
XAporão habitavel. situada ;', rua Lins de
Vasconecilos n. 481, com todas as commo-
didàtlcs .para familia de tratamento, por'250$ mensaes. |As chaves acham-se por.
favor com o jardiucnru do preilio ao lado.,
Tem jardim na frente. Trata-se na rui
Sete dc Setembro 11. 130, loja dc chapéos.

(182 M) J

AiTaUGA-SÜ a caíi n. Ci da rua de São
*r\l*aulo. Sampaio; chaves por favor no
11. 72, ú mesma rua e trata-se com o sr.
l'enna, à avenida Kio llranco n. 2$i, loja.

(357 it) S

Vi;XDIi-S.!i 
por 2:000$ um terreno, cm

logar plano e enxuto, próximo ao pon-
to final dós bondes de T.ins de Vascon-
cèllosi medo 7X1333; e mais um tlote de
J-N.í5. por 1:950$; mformaçBes á f. da
Alfândega n. 130, i° andar, das 2 ás 6.

ATl.iXDIiM-Sli. na rua ..Aquiilaban, Boca
T do Matto (Meyer), tres lotes dc 8X30,

cada um 2:660$, juntos ou separados; com
o proprietário, rua do Cattete 11. 1^4, ar-
mázcm. (N)

\ IiU(iA-Sl. a easa (Ja rua Costa Gui mai
•ÃA-mães 11. 37 (Retiro da America), com
porão habitavel, quatro quartos, salas dc vi;
sita c de jantar, cozinha o o mais que é
necessário cm uma casa dc família; tem
gaz c luz electrica cm todos os commodos;
está pintada c forrada de novoj as cha-
ves estão uo
na rua Piauhy

n. 25; aüieuel 110$;^ trata*S'
y 11. 9J, 

'Iodos os SàutOS.
(293 M '

ALUGA.Ífamilia,

ALUGA-Sli 
por so? uma casa a uni ca-

sal sério dc meia edade, na rua U;irão
dc Mesquita n. r-»r, avenida Anua (menos
11111 quarto); trata-se na rua Selo do. Se-
tembro ,.0, sobrado. (355 1.) S

A1T/UGA-S13 um magnifico predio á rua
xAHtifiuo dc Almeida n. 34, .M.lcia Caiu*
lúsla. Tem magnifico quintal arborisado.
Preço, 180$. a\s chaves estão ua padaria
da esquina. (371 I,) S

A 
LUCA-SK uma boa casa. com 3 quar-
tos, 2 salas, quintal srande, etc. ;na rua

liarão dc S. Francisco 1'Íllio 316, próximo á
praça Barão Drumniontl, Villa Isabol.

(2S1 L) U

Approvado pia Saude Publica
li' o UNICO dQSlnfijcttmte que não 6 venenoso nom cáustico c que pude ser
usado diariamente por qualquav organismo de erean.a ou adulto sem o

menor inconveniento.
Cura o corrimento vaglnnl, o c.itarrho, do moro e cortas moléstias da

pollc: comicliõos, írlolras, oc/.omas, darthros, feridas, assaduras etc
Nn tollotte intima das senhoras e no banho de creançás o adultos o ile uma

aceã«i betiellea incuiuparavol.
nesiiifecta a pellè o as níucosas e communioa-lhos um perfume magiu-

fico; c adsiringonle.

A l.UCA-SLC um armazem novo, com com-
.ijLmodos para familia, luz electrica, gran*
ik, quinlal; preço barato; na rua Chaves
Varia, esquina da travessa Alice. (-"S,. h)R

AI.UCA-SK 
uni quarto, a dois rapazes,

com ou sem mobília, cm casa de familia
di» tratamento, poiidcndo dar-se pensão; á
rua Mattoso 22$, (310 l() J

AIíUCA-SK 
uma casa. com .1 quarto-; e

2 salas; rua Maxwell 57, Aldeia Cam*
! pista; trata-se av. Rio Branco 102, (271X,))

\lAitiA-SK 
o predio da rua Dcsenibarga<

llior izidro 85; 3 quartos, „* salas c to*
das as mais dcpcudcnciàn; gra tido jardim o
bom quintal; as chaves, por favor, na venda
da esquina, c tratar, com o sr. Cardoso, á
rua Matto Grosoo it, 124, S. Christovão,

(2S0, Ll J

liinconti-a-se na Pharmacia Marinho
Eir.v7 de Setembro, 1S6 — nio de Janeiro

e ein todas as boas Pliarmacias e Drogarias do Brasil
£JoIo Correio, A"iilro 3!>?UO0

ALUGA-SE 
por 2Su$ a.casa da rua ur. i A DUGAM-Sli nn Avenida l-.edro

.losé .IlygltiD 11. 2O71 as chaves e-tao x\)|y0 |lé 61, CllSn ll. lt, ii fnniilia
•LUGA-SU |»r 2So$ a. easa da rua Ur;'..losé Hygino 11. 2C7; oa
rua a\ntonio.dos Santos ... 50: trata -e 

j _,,
l ;\o telepbone Sul i&3P c Villa 625

( 1 1 tt K s

S:, CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABEL!iSf',^"';

tratamento, pelo iutco mciiMil
-ide 170.SOOO. DANDU-SK 1 Ml'./,

1)1-1 IIO\iri(IA('.\() IÍM CADA
ANNO DB VICIIMA-MINCIA, nm*
aniflcas casiis com -i qtntrtns, '>.i-
uliciros dc usiiu (inenbe o i'i'in,
onliina lnstnllucíío cleclricn, d'iis

111 a tíaz. doisW.O.,
( I 158 10) Ia

VLUGA 
Sli p.ir.i familia :i boa casa. n. q

da rua .los- Clemente, en; Clirist
(OIodar samlave

A¦*r.UG.\M-SK toai, casas nova*; r.a mo-
• V.k-i.i.i <• Itygienica "Villa liugi.nie", ;'.

i i,i .Maria c llarros ... uso. (L*

ALUGA-Sli paro faniilia dc tratamento, a I
^!Ve3p!cn(|ida cnsa n, 261 da rua Marix
•- llarros n. ;(... Pteço ___3_Sooo, (L) |

..—— 

I _

I

I

rOSSE, conslipiiçncs, ciin/.ii

c moléstias tio peito, tonio

1'BlTOKAti DK MAIÍIMIO.

líiut Sete de Setembro ISO

suBueeios
..._ dLí

. LUGAM-Sli, por 20$ ea"la'.'iuu, 2 híus
XXquaÕMnlios, cm porão, com janella c eu-
trada independente, ;i rua Uarbosa da Silva
..:, li. do Riachuelo. (1S2 Mi S.

LUC,.\-Si; por 100$', uma cas.i conv
salas, ires qi.artos. grande terre.10

arborisado, logar alto c saudável; na nia
d<: Cacliantby n. auG: a elravè dò 2o\ e
lrala-sc tia travessa llennengarda 11. 41.
Alcyer. __

A LUGAM-Sli duas casas na listrada de
irVSantíi Cruz ns; 2.o:y e 2.931» bondes
dt* Cascadura. á poria, com duas sala-,
dois quartos, asua, luz, etc., por 80? e
-0$, Dr. h'roiitiu. (34S2 M) J

LUGA-Sli um bom quarto, cm casa de
para um casal sem filhos 011

uma pessoa séria, com ou sem pensão; na
rua Bittencourt da Silva ti. 14, Ü. do Ria*
rhuclo. (264 M) .1

! Corrimentos
jwri*-iMrf.a»MMiifiaawác<iii«M>nai-ttMi«MP'' curam-sc cm 3 dias com

lípcção Marinho

GANHAR DINHEIRU
. Tendes alRUin desejo que apezar do

vosso esforço não conseguis realizar?
Sois infeliz cm vossa faniilia ou em
commercio? Prccisacs descobrir alguma
coisa que vos preoecupa? Fazer voltar
para vossa companhia alguém que se
tenha separado? .Curar vicio de bebida,
jogo, sensualismo, ou alguma moléstia?
Destruir algum malefício? Recuperar
uliiiim oliiecto nue vos tenham roubado?
Alcançar- bom emprego ou neçocio?
Fazer casamento vantajoso? Revigorar
a potência? Augmentar a vista ou me*
moria? .Adivinhar números, da sorte?
Attrair abundância dc dinheiro? Em-
pregae os ACCUMULADOKTiS MEN-
TAES NÚMEROS S e 6. Nada tC-in de
feitiçaria ou contrario á religião. E'
unia descoberta da influencia occulta
da própria vontade, para daç ao ma*
gnetisuio da vontade o potencial reali-
zador, tal como o auxilio da luneta em
relação á vista ou como o plionograpbo
nue fala por cansa da voz que foi nellc
gravada, como a da saturação da von-
tade nos a\ecimiuladores.

Todo o dinheiro que se gasta com os
Accumiiladorcs recupera-se logo com
grande lucro! Numerosos attestados fa*
voraveis' estão nos nossos 30 magazines.
Sempre deram resultado e são por nós
vendidos desde ha quinze annos! Conlra
factos não lui argumentos I Um Ac-
cumulador sozinho dá resultado; mas
os dois (us. .-; e 6) quando estão reu.
nido- cm poder da mesma pessoa, ser-
vem lambem para liypuotizar ou magne*.
tizar, curar só com a mão ou etn dis-
taneia, cmíitu, são muito mais cfficazcs
para qualquer fim. PREÇO DE CADA
UM, 33$ooo.

Se não puderdes comprar já os Ac-
cuniiiladores, coniprac o tíypnolismo
Afórtunante, com o qual obtereis mui-
tas coisas, e que custa apenas io$ooo.

Os pedidos dc fora devem ser cn-
viados com as importâncias em vale
postal ou carta de valor registrada a
— IíAWRENCE & C, rua da Assem-
bléa n. 45. INSTITUTO ELECTRICO,
CAPITAL FEDERAL. Grátis o Ma-
gazine do Dinheiro.

VliXhli-Sli. 
em To.los «5 Santos. .1 rua

.losé Bonifácio, uma bonita e solida ca-
sa, acabada dc construir, própria para fa-
milia de tratamento, tendo duas salas, qua-
fço quartos, cozinha, banheiro, W. C, va-
rati-da ao lado, installação cleclriea, agua
com abundância e edi ficada 'to centro de
terreno, com jardim á frente, medindo
riXSS metros, ltond-es dc Inhaúma á porta;
para mais inform-n-cões com o sr. Carlos
Monteiro, á rua Uruguayana n, 109, ai-
faiatarla: -Não se attende a intermediários.¦ 

(S 12C) X

\7.IiXDlÍ*Sli, 
á rua da Piedade, por 28

contos, confortável predio: informes e
(ralos i r. do llospicio ... 19S. (S 3.43) N

Inauguração da esfa-
ção de Inverno

O inaí3 completo sortimento em te-
cidos e agasalhos por

Preços de verdadeiro
combate

OS VISIONAIIOS S; S; I): que tom por fim
soecorrer a todos os necessi-
tados. Quem soffrer de qual*
quer moléstia osta S: S: 13; en-

-__ via gratuitamente os recursos para a cura completa.
l"i Dlrijam-se em carta fechada!, ans VISIONÁRIOS. Caixa do
ffl Correio 1917, declarando os symptbmas, as manifestações da ino-
• lestia, o no.-ne, a rosldencia o o sallo para a resposta.

^^E^'0E¦SEl 
á rua D. Anua, perto da

praia de Botafogo, seis prédios para
relida; á -rua Duenos a\ires 10S. tS 3143) 'X

^"jENDE-SB, 
á rua General Canabarro, per-

to da de S. Christo vã o, confortável pre*
dio; á rua Buenos a\ires 19S. (S 3.43) N

\*"liXDIi-Sli 
um bom terreno arborizado

o prompto a edificar, -rua calçada o il-
limonada a •electricidade; ver c tratar á rua
Diamantina n. oo, tlí, do Riachuelo.

u 343:) x

Vli.XDli-Sli, 
ma .Aldeia Campista,

boa ca?a assobradada, habitada pelj
uma

. ela pri*
mciwi vez, tendo em cima quatro quartos,
duas salas, cúpa, banheiro com agua quente
e fria, \V. C. c fogão a gaz; e em baixo,
dois quartos, salão, banheiro, \V. C. e fo-
jíão econômico, terreno com 10X50; trata-
sai por favor, com o sr. Dias, á nia l'uc'
nos Aires n. 118, i° andar. Preço 25:000$,
.-Vcceitain-se oíícr.as. (J 234) N

^/-.iiXDlvM-Sli, 
de 300$ a S00S, a presta*

ções ou á vista, os -mais lindos lotes de
terrenos, em lícuto Kibeiro (50 trens dia-
rios) c tambem sc vende toda a arca tu
loles), por 5:800$, e uma casa nova, por
irroo*?; iratar uo madeireiro, cm frente á
estaçlo, (R 289) N

ILU
aiVil.li.

\ T,UCiA-Srí por 51$ mensaes, o paviincn-
XjlIo térreo do predio da rua da Fazenda
da Hicu ti. 3-1. Dr* l:i'outin: trala-se na
rua Sachet ... .. somado. (4121' *M) .1

l 1.UGA-Sli
/\.Quatro d.

A LUGaV-SE o predio da tua Soares 11, 37.
XAlingcnho Novo. próprio para família dc
tratamento, com 8 quartos, 3 salas, etc;
trala-sc á rua Marques Leão 21, onde est....
is chaves. (a88',.M)--.-lt

A LUGA-SE utn bom quarto, a casal 011
JrAu uma senhora distii-cta, com ou sem
pensão, casa socegada, pois só reside..1 duas
licssoas: rua Lopes da Cruz 11, 191, "Je>'-'rj
bonde Lins e Vasconcellos. (30.1 M) -•

. LUOAM-SE, na estação do li. de Den*
i-Atro. salas e quartos; trata-se a rua llcti*
rlque Scheid n. ;•• UÇu -""¦
*Ã¦¦ 

LUGAM-SK,- cm casa do familia, um
aíTAquarto e sala rodeados de jardim c bas-
lanles arvores, logar alto e sandavel, a pes*
soas de respeito; ru.. General Uellraard, tia-
vessa Moreira 11. 23 (l'.iiL'elih.i( Xiu.i'..

,i LUGA-SE. por 35$, uma casinha, na rua
i-AArgenliua Heis 11. 40, C3laçã.. Qnuilino
«ocayuva. __ M' 

{

A laUflA-SM a clincava dn rua
XVUmiiia 11. 7 (Jacniriinfiiiii),'
com '1 tiitnitos. lí salas e mais dc-
pendências lu/. electrica,•«_««¦_'__¦
(íoin,ierieno arborizado 4-A.x-íu,
as elmvcs á i-un Uant]ido. «mticio
11. 51S; trata-se telepli. «o50i (.*

ALUGA-SE por 50? boa .casa para pe-
Aqtietia familia. no melhor local do Meyêr
c lnforma-sc co.n o sr. David, 11 "'¦:.'...;
da Silva 3S. .luitaudn. (/" '-"-l K

\jTlv.\DK-S.lí 
optimo predio,

rua S. ifrancisco Xavier,
siSo; infornia-se

horas.

com jvarage, a
Preço de ocea-

General Câmara, 320,
(S 31.71 'X

_7l',Xl)i;-SI-:, na avenida Ligação, lindo
y predio moderno; informes c tratos a

rua llitbnos Aires ii. 198, das 1^ ás iS.
(J 39") N

VliXDli-Sli, 
.

12 por 44; info:
cm Botafogo, uni terreno de

C tratos á rua
liuci.os Aires 'it. idB. O 39i) M

ITliXf)li-Sli uma cisa «m conslrucçâo, ser*
•V vindo para negocio e familia, tendo já

uma sala, unia cozinha e alicerces par,, ar-
;mazem ou quarto.-; e sala, 'paredes para ou-
tras dependências, muro e cercas dc arame,
ele., por 500$ .1 cisa e 1:30o?, em presta*
ções de soí, o terreno, -no lote n. 3-*o do
Campo dos Cardosos, em Cascadura; trata-se
ua ulli.ua sala do sohrado da rua da Qui*
landa ... 5/ ou pelo tclcplione Central
it. 2.RS3. (S .1-825) N

\7'I-:X1H':-SH 
11111 terreno na rua liarão de ...

Itaipu' (loie) 4.i: Irata-se com Amaral parado,
lu.iior ,. C, rua Primeiro de Março 24,
saia 4. (J ="S) -N'

A7"ÍvXDK-Sl'; um excellente predio, acaba*
V do de construir, ua rua Maria Calmon

11. 37 (li. do Meyer), a 2 minutos da cs*
tação c de todos os bondes, com dots gran-
dea cjuarlos, tinas salas, cozinha, W. C. e
banheiro, tudo em ponto, grande, c bom
quintal;tas chave-;, para ver -c tratar, com I
o -proprietário, no u. 39 da mesma. Vrcço .
io:ooo$ooo. (li 303) X !

é tala variedade deste artigo,
e preços tao baixos que a todos causará

espanto

COBERTORES
Aos milhares para casal e solteiro

PELLES
ein profusão, e para todos os preços

v&f**i »r*"-T.^_*nrT_k ra. rpr\f^^'S*__!Sk __¦__, iflQ tm\ ií__jJ|v<rEl • rJ-i* -SA ¦i-VriN^SP "r Sm ¦ #1 wiMmMMjÊm

\riiXDIi-SIi a casinha e terreno da rua I
V Pão Ferro n. 3, Inhaúma. (J ^61) X j

_ri-:Xl)li-Sli por 16:000$ um solido pre-
\ dio, dc construcção moderna, com qua*

tro quartos, tre3 salas, etc; ver e tratar á
rua S. Luiz Gonsaga n. 400. (.1-I013) X

\rKXDl.-SK, 
na estação dc Floriano, TCs-

trada de Ferro Central do Brasil, IÇs*
tado do Uio, uma situação com 15 alqtict-
res -tle campo, tendo uma casa de telhat
curral para gado, Oagua nascente e enca-
nada jura dentro de casa c outras bemfci-
torias, tudo cercado dc arame farpado; esta
situação fica 20 minutos distante da -esta-
cão; para tratar com Oscar Guimarães, ein
Maxambomba, em frente á estação (qui-
tanda). (S apao) X

".TUiNDli-Sli o predio da rua Coronel 'Pc-
ti dro .Alves «1. 143. inod.: trata-se á .rua

Gonçalves Dias ... 33, -sobrado, das .. asa
da larde, na agencia da. ".Mala Ja Ivuropa *

(I 280) -N
¦\7'liXDE-Sli inaBuiíicn predio para iiu-ue-

V rusa familia, na .Aldeia Campista; infor-
má Santos, rua 'General Câmara 11. 320, as
_• horas. CS s"')- X

mpãbãT^b""" S

A LUGA-SE uiu quarlo. a pessoas sem ALUCA-Sli «mr 150Ç ., 11. 26-, loja. ds
.ÍAcreanças, na rua Lupcs dc Souza ao, | XArua . do Uiachuclo., com dois qujut"'
i'. Christovão; aluguel 2s$ adêantados.

(183 L) S

A LUGa\M-SE, por preços módicos, boas
¦i Veasas, na nia Harau dc Mesquita ns.
i-:' e i.|.; as chaves com o encarregado, na

• ia IX do 147, e lr..t.i-sc ua rua do Hos-
cio 11. 114, i3 andar, (2337 L) S

iuas salas, dependências c lu* cleclriea
Alicrlo das o ás .2 o das -• ás 4. 

'Irala

na rua Oonçalves Dias n. ,'S, das *-'

1 l,UGiA*M-*SIÍ, na rua Durão n. 81, uma
.. Vcasa eom sala e quarto por 40$ c ou-

1 1 na rua Vinte e t-in do Abril en, ca-
n Ul. (34S3D I

\ l.ur.A-SH a cas:. da rua Luiz Uarbosa
1'Vn. Si, eom duas salas, dois quartos, luz
eleclricitlade, banheiro e mais assessorios; :.-
chaves eslão na venda, deír ...te; tra...-«- ua
rua de S. t/rancisco Xavier 2.2. (oil.) lt

A LUGA-Sli por 30$ 11111 quarto de frente,
XA.com luz. ti senliora só; na rua línbyio-
nia 33. -6 ''¦ •'

IS&HATIS
O unico mcdiciunento que cura u syiihilts

Approvado pela Saude Publica. Depu-
rativo dosanguo. Dep. Geral: Pliarma-
cia Marinho, r. Sele de Setembro, ISO j
Rio de Janeiro. — Vende-se nas Pliarmacias.

K o predio da rua Vinte
ile M:ii> 11. 3r, de construcção

moderna e cnm optimas accommodaçoes
para familia. 1'arn ver das io horas ein
deante. Trata-se na avenida Uio llranco
n. oo, loja. (37-19 ^D $

\ r(UCi.\-SI.Í a casa da rua Duque Ks*
i"\lrada 'Meyer u. i u, cnm tiuatro quar* S
tos e a tlois minutos da estação. Chaves j
tia rua Minas u. i8, Mcycr. Cabuçu'.

(.1720 Ml K

Vl.l't'. 
\-Si'. uniu casa independente <-

qttartoa 'separados; ua rua llonorio

os olhos vivos e claros tinia pelle '.

inaclu e branca, baata usar o
isseti-

Imiicdc 0.--1 críivos e cui-íi as cst>inlias
Venda a varejo: pharmagia orlamdo ram®el

ta*gsitai-5.g.5a---^^ H_^~

^~" 

~" /'¦l.XDlí-Slí, 
ua estação de liamos, J.inha

Ivconoldina. um predio novo, com dois

C|l

.\oj, ii.i esta.iio do Meyc Cacha..'
13735 Ml lt

LUCA-SK.1 I.UCA-Í
rAUcijo 11

boa c
as cha

íç. \ )UV8 •* ¦'¦' dio ;i,

d.. rua
l> arma-
Alucuel()-.!.) Mi I

V lallfiaVJI-Slí casas inodernns dc
*'Vi7ii* 11 6S$000, com Ti niinr*
los, - sulns, co/.ilihu, nuitiliil,
nuiin 1'iH'iiiiiida e csaoto, installa-
ião electrica; 1111 csliição de (Ha*
ria, sulinrbios du laeonoldiiia, com
80 trens diários, a ,'!5 minutos do
ci'iili'o (l.t.cidade, lonai' muito mui-
duvel; it':ita-sf un rua laeoixililtna
lí.'_i, 11. 10-. iiuilc eslão as (lia-
ves, na niesina eslacão, loirni' novo
nue uão Ini enchente

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

7lll.\!l'K
\.i casa

andares, próximo a estação
>;of, 4 quartos, 4 sala?,

altos c bai*
fogão

icynonueó. *t despensas c dois quartos mais
púfa banheiro, agua em quantidade, boa
eõiislrucçâo, de paredes dobrcidas, terreno
eotyado e mede 10X36. Ifreço 6:000$; rua
• Ia Alfândega 11. iju, 1" andar, dasaâsfí.

(X)1U.MPKA-SE uiu lericuc ou pequena:
para casal, uo.- bairros dc Leme. 

íWicib'iua ou Ipanema. Cartas cum di-
receio' è preço íi esta redacçáu, cnm as : .TliXUI-: em Vigário Geral, li. de berro
;„i'.-i'-i... 1- M. X.'u. sendo um preço dc *|.Leopoldina, "„ 

.,-. minutos de viagem,
¦ícusado escrever. (90 XI H j lou.-. de terreno dc 10X50, 10X67,50 e

maiores desde 350$ á 1:500$, à vista ouciãiao, c

l-IUMPUA-Si:
1_< (amilia de
2 salas, etc, . nos bairros ,
Cattete, Laranjeiras, llailducl
transversais. Caiu* coni
sr. Co.-ta, i-'t rua Silveira

TCTilJXDJí-Sr. um .predio nor 3 contos, cm
T Santa Thereza, com dois pavimentos í-c-

Tendendo 140$ mensaes; precisa
dp. limpeza, Tambem se aceeita offerta
T;;;.oavel; trata-se directamente com o pro-
nrietariò, á avenida Passo-; n, -":, livraria.

34-5 N) .1

Grandioso sortimento a preços baratissimos

^Vg-EiS-Ei lixos
para creançás e mocinhas, grande variedade,

pelos minimos preços

Grandes exposições de
artigos de Cama e Mesa

'"* n.XDK-SK, em um dos pedaços planos
V da rua S.. tuíz Oòuza_;a, nm 'terreno

du o ma. de frente por ~o de lundus. Ji-
vie e desembaraçado, inclusive o calçamen*
to, que já está pago; .trata-se á rua da Utiz
11. 32, com Almeida. (U 3733) X
"Ç7tf.Xl>'K-Slí 

n casa da rua Dr. Campos
\ da I'a/ ti. 17, tendo duas salas, tres

quartos, despensa, cozinha, copa, Iianíiciro,
trinque e um pequeno quintal todo ladri«
Iliado e cimentado; trala-sc á rua da As-
sembléa ll. ti-', sobrado. (.1 3S71.1 X

_71-:Xllli-Sli uma fazenda em Gpya-i. cn*
Y ire liomfint e Santa I.uzía, optímas pas-

rezes de boa
uio .1 pro-
abundância

tagens, cento c tanta
casa; posjiic vasta caieira,
dueto de cxcellente qualidad-
d'agua para ([ualquer inachint-tmo; informa-
ç.íes eom o sr. Magalhães Leite, á rua San-
to Christo n. 2\^. (K ,^37f) X
"irKXl)li-.-.|; um elcgaiile predio ..ovo.

V para pequena familia dc tratamento, na
rua Duque dc Caxias n. Hd, junto ao» liou-
levard 28 dc Setembro; trata-se no mesmo
com n proprietário. (3340 N) J

um predio moderna para | cais prestações con forme tabeliã abaixo. Tem
tratameutü com ¦! quartos, 1 agua canàlisada do Uio do Ouro. passagem..... ciasaç 500 rcí=» e cmHulIliogO:

la.dio- c ! a _e:.ii.-
condições ao I

Martins. I Lote d
Uio X) J ! 1

de-ii!a c volta cm Ia
réis.

Vhi.mVkA-SI'; utn i.rcdio, a prestações
V. conforme se combinar, com 2 sala-,

\ IAY.A.Si; por lio? ,1 casa da rua Vi... A LIT.A-Sli unia cas,
-iVtc dc Março n. 23, a doía minutos do Í"Vv.i Pinto 11. 126. A
liv-ndc dc l.ins de Vasconcellos, cor. dois
(partos, uma sala c quintal. A chave está
r.u casa u. IU da avenida 'io lado c tra-
i:i-se xá rua Conselheiro Autran ti. c*
N.-ila Isabel. (4094 1,1 .1

A IiUG.\*Slí |ior 150.-;. uma liou
•- *-icasa 

assobradada com '1 (itiai'*
los, úrn.s, quintal, lu/. electrica,
-•ic, em S, Christovão, nn run
liencral llruco 11, 97; n clinve eslá
lui rua 1'iuiicirii de Slcllo 480,
mude sc trata. d -1115

VHGA-S1-: 
cxcellente casa, com jardim,

horta, tres salas, seis nuártos, banhei*
ro, despensa, C07inha, W-, C, logar ame.
¦ . e -audível, bonde á portu: na rua da
rtlegria n. 530. Alugue!, i'ou$oon.

(.•___: _T__K
A I,ra.\Jl-SE ns casas dn rua

•£M>. Maria 71 (Aldeia Camuistu),
transversal ú run Vereirn Nunes,
inovas, com tlois r,uartos, duas
nulas, cozinha, banheiro c iiinniie
do Invaiücm, todos os commodos
llluiniuttdos a luz electrica. As
1'linvcs no local. Traln-sc na rua
¦Uoucnlves Dias SI, próximo da
cidade, a poucos passos dos bon-
ales dc Aldeia Cam.iistn, cuja pus*
.saitcm cm duas secções é de UOO
Heis. Alugueis 100$ c 90S0OO* I*

1A LUGA-SE o casa da rua de S. Luiz
uÍACoiiaaga ll, 3481 cs chaves csião, por fa*
•* r no armazém, cm frente, e trata-se na
I-..IVCSS-. do Ouvidoi 15, con Taborda.

(,..|a3 1.) .1

na rua Dr. Sil-
guel 100$; as cha-

ves na padaria Ua C3quina, em Villa Isa-
bel. (9 IO .1

i IvUCA-iSIv por So$ boa casa cum doi
X-Lquartos. duas ralas, etc; no Houlevard
\'inu
infor

e Oito de Setembro n.
ia. Villa Isabel.

Olllll
(1)0 1,1 R

A t,UGA-Slí uma casa com quatro quar-
X^-tos, duas falas c mais dependências; na
nia l.uiz Uarbosa n. 45, próximo á praça
¦Sele dc Março. (63 L) .1

\ IiUCiAM-St' a saia de frente c quar-
XXto, a duas senhoras de familia; na rua
Uelln dc S. .loâo n. 100. ii3 I.) U

A I.CGA-Sli ou vende-se a ema da rua
X"A.de Santa iLuiza n. 20. Maracanã; tra-

(3, d 1.ta-Se na mesma rua 0..

AI.UGA-SIi o predio da rua de S. l-ran
XA.C1SC0 Xavier n. 33?; as chaves sc cn*
contram na casn ao lado* (17 h) J

a casa n. 39 da rua C
s, próximo á praça Argentina»

A I.CGA-SIi
Xi-Cuimariãcs.
bondes dc S. Januário, cora commodidadcs
para faniilia regular, preço ijo?; ai cha-
ves estão na venda próxima, com o sr.
lUrandãb. C302 1.) .!

com uni quarto para creado c bom,
.dinheiro; ver c . traia, nu ... -'.|.

(.i.p.l M) K

1,-,-s auartos c.grande tcrrciiu nau mas |
, Colina S. Luiz, Maria Josc ou cm Santa

(H..0G7) AI j Al.Miudi-iiiii. Para iratar, rua de 5. Clms-
; I tliVáu 11. 39.

cm Villa. tsal.icl.
com passeio c oli-

ji mio co.n d'.i:.s casas,
.iugaiías pór 145Ç, P''«:ü. V"''.'ü t^Suu?.

.'-'u. se trata com conum-ssionistas, (p.e.u
escreva a Roaiic, .ncste.jcjf-

\ T,UOA-SK, por 100Ç, uma casa nova. ã: "
iVrua Vietoria do a\marat 22, dislãnlc uiu miiKUliXO, esqilin:
miuutu da estação dc Olaria, construcção X murado, calçad
moderna, com todas as rctí-'!ias dc* hygiene,
tem s quartos, 2 salas, boa cozinha, com
fogão econômico, quailo com W.-C, lia
nheiro, liiz electrica cc.eada dc gr

murai.o, i
coreca, vm.fi

o quin* j interessar,

Preço
1 :,"ooS
1 :_'ouS
1 :uoo$

«00$
700S
('.00$
500S
*iS'-s
350$

Signal
r.iSooo
tiojooo
50$ooo
40$ooo
35$oOO
30$000
25$000
22JS00
175SOO

Prestação
3.-$<ioo
30$ooo
255000
JU$000
i;$5oo
lj$000
12$500
1i$ouo
95000

^'o local se encontra pessoa encarregada
de^uostrar os terrenos e trata-se com o pro-
prietario nos dias uteis á rua S. Januário
So. dns 4 ás 7 da tarde e nos domingos das
S horas da manhã á . hora da tarde no
Vigário Gera!. Uo'-'.! X) R

,1 I.UGAM-SIi casas, de 43$ a Gs$. con. j
a-Xtodo o conforto, bondes dc mo réis; tra* i
tt-EC com Alberto Rochosa run Cândido
Uonicio 11. 50J. Jacarepaguá (->:;S Mi lí ',

A JaUGaUt-SE, em cisa de um casal, J
jTVtUias salas, dois quartos com tres ja-
'nellis dc frente e mais commodidades; j
tra rua Assis Carneiro ti, 12. ponto dos
bondes e irem, em frente ,-.o largo da Pie- |
dade. (330!) M) B ,

nal.

rpiiltRIiXOS
l (.Mcycr)

ga ii. 130, iu

(-•So X. lt

na Uocca do Matto —
1 1:000$, 6X3;: Aliiuidç-
andar. 2 ás 1-. (4032 P) S

^Tl;XI>l;^l 
Sli dois lotes de terrenos ar-

borizados, canto de duas ruas. c uma
casinha, bem localizados; informa-se á nia
do llospicio n. -'-'-, dentista, u prfeta*
çOes. (M s-"3) N

\7"'i;Xl)]i-Sli por •:soo$ooo, o predio
11, a'.' á rua Dr. Pessoa dc Murros (Ma-

chado Coelho), podendo ser visto e eyt-
minado o madeiramctito :i qualquer hora;
trata-se com ,1. líorges, praça Tiradentes
u. ?t, sobrado. Xão é intermediário,

(.23(10 XI J

•"KXD.E-Sli barato, boa casa de constru-
cção moderna com 6 commodos, agita,

latrina c banheiro, no centro de grande
c/iacara de iooXa-.; «ura ver e tratar na
rua Pinto Telles n. 154, Jacarepaguá, -lis-
tante to minutos da .Estação dc Cascadura.
Bondes dc mo réis. (3?o. X. I!

ChhL II--*! h^» a/3&. ^saa
B^ZjF JLJLsM um\m«e& w£T3fca 9^mJP

Nobrezas, crepe China, linho e seda, setiin,.
liberty, charmeuse, gase ehiffon

em todas as cores, pelo
mínimo preço

A' g

Continuação da GB.HNÜSE VEMDA de artiçtos
de fim de esfaçã» poi*

Preços nunca

X^l-iNDKM-SV! uma casa com grande po*
>' mar, tres outras separadas e alguns, lo-

tes de terrenos, na estação de Mcri.y, li, V.
[,.', com o proprietariOi no botequim do Ans-
tides. (J lorój X

TTliNDE-SU por 3:500$ um predio novo,
t com dois quartos, duas salas, cozinha,

despensa, jardim e bom quinta!, á rua l'a-
dre lío.na ... ;o, Engenho Xovo, bonde»
de Lins de Vasconcellos; trata-se no bon*
levard Vinte c Oito de Setembro n. Kig.
loja dc vidraceiro. (J -t"97) N

ALUGA-SE 
a casa da

114 (Madurcira), cu.n

Rheumatismo—Syphilis-- - Impurezas do sangue
Eczeinas, darlhros, ulcerns chronlçns o rebeldes, curam-se com
o mítico o aluniaili. KOU l>lí SUMMA, do Alfredo tle Carvalho —
Milhni-cs de nlteslados. A' venda cin todas as iiliarinacias o dro-
carias do Kio e dos listados. Depositários : Alliedo do Carvalho

,i Ll.'l.A-SE por 130S a caio du rua Cha-
i"3Lvcs Farta n. 13; trata-se na rua da
Alfândega n. u. Peixoto Sc C. i.|.-'5l.) J

VI 
CC.a\.SK, tiarnlo, o novo predio da

ru;. D. Romana OS; chaves no G6í Jogar
IMudavel! 3 quartos, salas, etc; 2 linhas
lie bondes. (5I8J -_? J

A I.CGASIi por 1?;$ o bonito sobrado
XXda rua dc S. I.uiz üoncaga n. 14S,
com todjs íts commodidades para família
de tratamento, grande quintal, bondes à
porta, etc; a chave está ua loja e trata-
se na praça Saenz Pena u. 55, aiú ás 10
c depois das ii» lioras ou na rua Gonçalves
Dias ii. 6.*. das 12 ás 14. (lio U li

A LUGA-SE, no bairro do Pedregulho, o
jCLniagnifico predio, cnm boas accomino-
d ações; 91$; Dr. Pereira I.opr3 39. (.\?8L)S

COMPANHIA PREDIAL "AMERICA DO SUL"
16  KUA DA CARIOCA — 1G

Contracta construcções d.- predios, a prestações, mediante 10 a 40 V
•deanlados (Tabeliã, M„ .'• e G.) e sem adeantamemo (Pabella H.1. 011 a

çroiurito pauamenlo, nesta capital, Nicíiieroj', Campos Petropolis e llarra do
Pirahy. ,. , ,

lim ie metes construiu -6 predios, a prestaçues, no valor de 170:^00,000.
,7em cm construcção mais 4 prédios 110 valor dc 6.3:ioo$ooo e novo
«tos firmados, neste mez. para mais 24 :noo$.a<ao.

Vende á vista, ou <m preslações, varies lotes de terreno na
üfMto (Meyer).

Piospeclo, * informações na sede, coin a

rua de S* Jos
... :rcs quartos, duas ; P,

salasi copa, cozinha, chácara, W.-C, quintal! *
c iardini; Irata-se 110 11. i»í>. (333 -u) )

t I.CGASIi, por 50$, boa casa nova. com
XVgn.nile terreno, á rua Luiza Valle .\\.\l.
List. 13cl Castillo: logar muito saudável;
trala-se ;'i rua Sacl.c.t 11 nj. hotel, com o
sr. Magalhães, (324 M) 1

i LUGA-SE o predio n. -1 da r.a An-
rjLgelina, estação do lEncantado. tendo
ires nuártos. duas salas, bi.iilie.ru. dcspcil-
si, cozinha. W. C, magnifico porãn e bom
terreno: os chave; estão no n. 73, onde
se trata. (4180M) _

de Marco 11, 10.

XTKXDIi-SH um bom predio, na Ti. do
> Kiachuclo, proxim á rua Vinte c n.iatro

de Maio. co... duas salas, tres. quartos c
mais dependências; não se occeiiam inier-
medianos, rua da Alfândega a. 130, 1» an*
dar, das 2 ás 0. 11:500$ (o preço).

(S 4033) X

Ar.liXDli-SIi um sitio bc.11 localizado, teu-
V do a,-' metros por 99 de fundos, casa

-•.-.in duas salas, dois quartos, dcsi>ensa. eo*
zinha c pomar com bastantes arvores írutl-
ieras; :ua Mario u. 14, -Marangá. (R.17/X

í-lOMPKaV-Sl'- ini predio alé ao Meyer,! -.nADIM-Sh 1.500 lotes de terrenos dc
í / nesocio directo com o proprictariu c f ,.'\;„ ms., logar alio c saudável, a
ué eníilos de réis. Resposta por caria I .0.;$, em prestaçues de, 10$, bons para mo-'• 

Oln i* ladeira do Castro .1. 68. (.u5 X)J 1 radia e plantação de chácaras, trens de hora
¦""____ - e.n hora, passagem de :d.i c volta, de .".

VT-iEXBEM-Sli, ile 300$ ,. 800$, á vista Sjop. Linha Auxiliar, estaçüo de S. Ma*
> ea Prestações, altos terrenos, junto a 1 tlteus; informaçucs, .10 loca. e a rua Sa-

estação .Stcuto Ribeiro, 50 trens diários; | cftt-11. a.6. (Btô44) N
.. M-ii-, ci<ín nor i::uüS; informações em i —-~—¦ ¦'... ua;a t-,sa ' •¦¦¦"r, 

(p. .-.,,,¦. XI \TEXDIi.\I-Sli, juntos ou separados, paraIU'11'-'* I >' conclusão dc inventario e por preço

l LUGA-SE un.a casinha por 40$. com
aCVap-t.a c luz electrica; na rua Sylvio
... 05. estação de Olaria. llipi M) .1

\ LUGA-SE por 55$ o predio da rua
aCVliu.ili.-t „. .7, liuaanllado, com doi.
quartos, duas 'alas. cozinlia, quintal arbo-
nzado com gollinhcrn. luz electrica; «nor-
in.vsc nn armazém Pavão- ^'j*••,.___ :

V LUGA-Sli a espaçosa c decente c:.-a da
ÜLrua Silva Rego n. -6. Riachuelo, lar-
b„ do lacaré. pertinho dos bondes linha
Cascadura. Aluguel S.S; as chaves ao lado.

(tu Ml J

coutr

Bo do

A DIRECTORIA.

VI.UCA 
-Sli boa ci-., assobradada com

duas salas, tres ip.ianos, coa-;..!.:., quin-
lal grande, e fartura de «gua. esta. muito
limpa. ;5Í; infor..use com o sr. lunsc-ca.
armazém aíj, na rua Imperial. Meyer.

(07 Al) R

\riiXl)liM-51i terrenos cm diversas ruas
> dc Copacabana; „a rua do ltjfar.u, ,3-^

com o proprietário.

T7d;X'Ui-3E co.n brevidade o bciio. con-
V fnrtavel c bem construído predio na

rua do Mattoso n. or. com.todas, as accom-
modaçSes necess.ir.as para faanlia 'le ira-

..¦ |,;!ra ver e Iratar no mesmo, com
. proprie,
los os dias.

tario, das 9 á 1 bora da tarde, to-
(R37Ú0) X

\7'|-\'|)!i-Sl-: por 10:500$ unia confortável
casa, na Fabrica das Chitas, fim da rua

liarão do .Pilar u. 8. (J 4'5-Q N

ATliXDE-SE uma casa com grande pre-
juizo. acabada ha pouco Je construir,

na rua Lygia n, ... cm Ramos, próximo a
estação; trata-se á rua a. Josc 11. 5--

1 4iao) X

\TIvXDEM-SE, à rea Corrêa Dutra, dois
V prédios para remia; i-nformes c tratos

.-, rua Buenos Aires n. 108. U 392) N-f

por v .
muito vantajoso, dois predios, na rua ber*
..andes ns. -'8 c 30, a tres minutos da
estaçüo do ííngenho Xovo, com quatro quar*
ios. d nas salas c mais dependências, edifi-
cados em ter renos que medem de frente
14111,jS por cerca de 100 metros de fun-
dos, 05 quaes fazem outra frente para a
nu Vaz iic Toledo; ns chaves es.ão ... 30
e trata-se á rua líelào Horizonte n. 4o (Ro-
cha), das 8 ás n hs. da manhã. l|;oi.i) X

^7.END.EM•S'E 
casas a prestações de 140$,

ires quarlos, duas salas, cozinha e ter-
reno de 20X60, por 6:300$, entrando com
dois contos, cm Cosca.lum; outra, por 4
ca.itos, Ires quartos, duas salas c terreno
de 10X50, a preslações de 100$, curada 2
contos, em Cascadura; outra, no 'Engenho
de llen.ro, a prestações de 130$, entrada
nouS; outra, cm Olaria, li. V. Leopoldina,
a preslações de 83$, entrada 4oo$; outra,
cm Madurcira, por 1:700$. a prestações de
to$. entrada 900$; rua do Hospício 304.

(= 4003) XT

^7'lEXDB•M•SE 
terrenos a preslações de' .5$ cada lote de 10X50, tem agua en*

canada, luz electrica, construcção livre e
não rasa impostos, bonde e trem á porta,
.... estação de Madureira; r. do_ Hospício
u. 304-

i Colossal sortimento de
ROUPAS BRANCAS

para senhoras e crianças eom grandes
abatimentos

Milhares e milhares de
SAIAS BRANCAS

com lindos bordados a 2$600, 3$800.
3S900, 4$400,4$900, 5$oOO, iHoüO

e muitos outros preços

Camisas, Calças, Corpinhos e Blusas a
preços muito reduzidos

•Gri-ist-n.-ia.es saldos de tecidos
leves cie fantasia

Columnas e columnas de

M0R1NS E CRETONES
Desde, peça . .  4$90O

.',"'•Al»
; -"'•'

•'.'--%

Bem montada officina de
cosf&sras

(S 4oõ2) X

X7lSXDE.SE unia uronriedade por
y metade de seu valor actual, a

.50 minutos da cidade, com ren-
da de 600.S a 700S meusaosi
no Tabellião Hoiiuete, ruu do Ro-

(K 27Ü1) N-uno.

\n-XD..-S!i um mag
V milia d: tratament

tico predio para fa-
milia de tratamento, com 5 quartos, 3

salasemais accommodaçoes, cm terreno dc
..iXaoj ms.
tM^-se a
Mbrigueira.

rua V
_o minutos da cidade;

;o::ie de Nictheroy 46.
(S i--,-5) *v

.riiXDICM-SIi lotes dc terrenos a presta*
> ções de 15$ mensaes; preços 300$. 4oo$, |

sco$, Coo$. 700$ e 800$ cada lote de .0X50;
as ruas tèm 18 .neiros de largura, tem .....a
grande praça 1.0 centro do :crre.n,i, tem
agua encanada, luz electrica. eons.rucçao
Ü.-re c náo paga imposto predial. O co:n- |
pmdor toma posse na primeira prestação •
de 15$, podendo fazer logo a sua casa, 11a
rua Monsenhor Felix. Villa M.r.-indell..-; pa* ¦

ra mais informações com o sr. Uarbosa. rua j
I .i|ics ... aoi. em frente á estação dc Ma- 1

! ,1 ireira, li. !¦'. C. do llrasil. Os. terrenos
são altos c enxutos e as ruas já foram ,
acceitas pela Prefeitura desde S—»«—Í'S*

(S 4064I X

\ri:XDEM-SIi 
o prestações de 30$ meu*

saes lotes de terrenos de ,1X50; pre-
ços 400$, 500$, 550$, 600$, 630$, 700$. fioo$
e 850500.1. Os terrenos são altos o logar
muito sadio, em Madureira, conslrucçâo. li*
vre; tratar com Querino, r. do Hospício
n. 304: aos dominfros, i rua Marechal Itan-
preli Vaz I.-obc, Madureira; todos os dias
te.n no local o sr. Üento pira mosirur os
terrenos ais compradores. tS 4051) X

t LUG.-VSE um bom armazém bem lo-
ijLc.iii.-ad.-,. com moradia paro familia; na,
rua Engenho dc 1'ei.iro .1. 03; tniia-sc na,
estação de Cascadura. Café Samos Diiaiont. 1

(z; Ml lt I

V LUCA-SE cm Imãs condições, a bom
aí.Vtnquilino, o predio reforniado de ..-..vo
d.i r-..a Visconde de Tocantins .1. 53: as
el-aves na run Areliias Cordeiro 1. • ,¦¦}. an-
iu..u- tres minutos do prtd.u e um da es-
lação de Todos os Santos. (453 a, J

i

\7EXl)ii*3E unia casa, disuinte 5 mina-
\ tos da estação do Riachuelo, t com po-

rão habitavel e 
'bom 

pomar, em logar ale-
gre e própria para moradia do dono: esta
habitada pelo proprietário; informações a
rua Sete de Sc.en.bto n. Z19, con. o sr.
Dias. (J -'87) N

UO ANXOS DK TRIUMPHO . .'-. ! MILHARES l>li CURA9
IXJECCAO PAIiMKIU.\«Cura iiifaüiul ent O dias. Lin su vidro cura
Etn iodai a. phírniicií» do Iludi, bti'.: Uroç-.iia Pn:.tco. Andraaa», 15. Vidro ;íoou

Vl.XDE-Sli um ou dois lotes- de terre-
> nos, á rua André Pinto, em fronte ao

n. ,zz. e.n Ramos; trat.-.-.--; „o niadeirciro
da Olarij, Estrada da Pcn.rU, (Jc63o.). X

VISITEM A POPULAR

A' PAULICÉA
Travessa le S. Francisco 40

Larp le S, Francisco 2
fel ne



.V

íi© CORREIO DA MANHÃ — Gu_ttiarfe._ra, 3 dc Maio dc 1916
ggg>^ggggg"gÍ*gg^S^^gj™^»^^m^c^M^^aa^g^aiMMgm a_JSB*

Aviamentos para costureiras
Ponto _i"Jout*, bordadoB, plisses, botões, festonnè

e passemanteria
AS MAIORES OFITIC-NAS DA CAPITAL

Casa i-âTTO Rua Gonçalves Dias 57
TELBPHO-.B - «CENTRAI- !_ _ 18

VIKNDK-SH 
_x>r 2; 100$ uma casa, terreno

dc 10X35, rna do 'Pertinho n. 133, Cir-
:uJar da Penha; para tratar na mesma, com
5 dono, a dinheiro ou prcstaçCes, (S.|o,.9)X

V:K-X])_;*SI. 
unia casa, na rua Amalia -09»

Quintino ¦Hocayuva, com dnis quartus,
duas salos, pia na cozinlia, fojfão eronomico,
com graudú tcrretiii rodo arborizado e ecr-
cado do «-'.tico; traia*:.j na mesma, das lò
ás 4 horas. (J _-8o) N

\ri'.NI)K-SlC 
uma casa e»>n

3:500$; para ver c traia
si. __, 'I-;. dc Cascadura.

e»>m terreno por
rua Souto

(J -*8> N

\rj;XDlv*Sí. 
um solido prtdio assobrada-

do, na rua Arissides l,obo; Informações
á rua da l.strcllo n. 45. (Ií 60) X

V'EXDK*S_. 
por uece^sidaile, por 1.1:000$,

po»lendo ser metade á vista e outra a
3»ra_o, um predio novo. com quatro quar*
tus. dnas salas, cozinlia, \V, ('., etc., jar-«Um c bom quintal todo arborizado, na esta-
ção do Meyer, servido por bondes e trens;
trata-se á rua Sacli-t u, i_j, í" «indiir, com
n proprietário: (J 4081) N
"VTl-.NDK-Sti 

por preço módico, um bom
! V !utí- de terreno, á rua Oilo dc Dc-zem-1

. bro. Trata-se na mesma rua 148
(uo X) J

TTlvND.vM*,.-'. uma meia mobilia de pc-
V roba, «estofada, e mais,objectos; run Ce*

ncral Brucc 11. 83, S. Christóvão. (J3480.O

V1.NDI.-Sr* 
um motor dc pé, para deu-

tista; ua rua do . Hospicio n. 180.
(J 4006) O

\nv.\TDJ'.-_JI. 
uni nçouguç. i rua D, Anna' Nery n. 468, estação do Rocha.

(J 201) O

\7UvXI>l$M-Sív oito gaiolas com bons pas*
V saros do norte, á, rua D. Anna Nery

11. 4G8, eslação do Rocha. (J 200) O

VENDE-SE 
a tcndinlia da rua Real Gran

dc-za 11,
da Pátria

.1.8; trata-ác _ -rua Voluntários
(J 323) o

\7'Ív.\l>K-Slí 
unia bícyclctà. Inglezã, quasi.nova, por preço de ocea-ião; na rua do

Hospicio 11. -«Ki, sobrado. (.JT 31S) O

V1M.DI.-Sll. 
uma avenida com oito casa»

cum barracão de madeira, por preço de
oceasião; tralar eom o proprietário, rua
D. Viecticia 11. 4, Rio das Pedr.-is: mal»
outro predio bom, na mesma. (J io_*) X

VENDE-SE 
um bom piano, dc bom au-

tor, por preço razoável; á «rua da Qui-
landa n. 201, (J 431) O

ACHADOS E PERDIDOS
CAMPELLO 

1. C. Rua Luiz de Camões
n. 36. Perdeu-se o cautela n. 51.697

dosta casa. (42(1 Q) S

EXTRKe
TRAVIOÜ-SE _

Icònomica n, 207.6-6, da \ 31
caderneta da Caixa

serie.
(3081 Q) J

caderneta dc Con-
Ias Correntes, com limite, do The

Brilish Bank oi Soutli America I.imitcd,
sob o n. 16.161. (3080 S) J

IJlXTRAVIOU-SEU ias

MENDES i
desta casa n.

C. '1-rdcit-se o cautela
?3o (322 Q) S

GONTHIER _. C", Hcnry _. Ar-
mando, suecessores, Perdeu-se a cau-

tela n. 158.871 desta easa. (305 Q) K
L

PERDEU-SE 
a cautela de 11. 125,012,

da ca.a de penhores dc fluinvarães &
Sansevevino; rua Alexandre llerculano ti.
5 c I.uiz de Caniõe sn. 1 A. (50 _>) H

PERDEU-SE 
a cadcrnela n. 159.466, da

2» série, da Caixa Econômica desta
capiial. (.154 Q. S

v^^«_-fíL^Z!_->< r"^«_gju
dcsapp,.rccc em 2 dias infallivclmcnte com 3 ONDULIN/V produeto moilcr-
no, finamente perfumado,' o mais efücaz contra a queda nos cabellos, a ON*
DULINA dá aos cabcllon brilho, belleza c vigor, tornando-os abundantes c

bonitos. Recusar imitações. Exigir ONDULINA de F. Lopez. Nas Perfuma-
rias. Pharmacias c Drogarias. Deposito, rua 7 dc Setembro, 61. Casa Hubei.

(S ->I7)

\M:V[)i:-Sl-: unia boá
» quartos, duas salas

casa, com quatro
quartos, duas salas c porão habitavel 1mede 12 metros dc frente e ;8 de fundos,

üii rue. IMack n, 134, d*. <lo Riachuelo; as
chaves estão na mesma rua n, i4o e paratratar á tua S. Clirisrovâo u« 480, com o
»ropi ietario. (R 44) N
"47_5KDE.SJS iwr 2:500$ uma fazcndinlta,

V terras próprias, easa e agua corrente po-tavtl; i.a rua do Ouvidor n. 10S, sala íi.
meio dia. (.1 i_o) N

VKNDíí-ijilv 
uma boa casa, complotamen*

te nova, com grande terreno» na rua
Fernandes da Cunha n. 95, estação de Vi-
nario Geral. IC. 1*. Leopoldina, U .13') N

\(rK!.._>K-Slí 
muito em confa o bom ter-

reno á rua (Manoel Victorino n. 4., Kn-
gcnlio de Dentro, prompto a edificar, me-
«lindo 12X84; uatc-be ú rua du Riachuelo
11. 391, pliarmacia, (S 406) N
¦\TKX_)l..\|..*'t* letrenoi

V limas l....ilid-dfsi tri
uos a _$ mensaes, op-

.ita-se á rua S. Te-
(S 179) 'NUIO li. V'13,

ÜIVEBSAS
¦t-ENíllvSE,

V pres'0 de ( para desoecupar logar e por
ecasíão, uma mo.ocycleta Pre-

jaier, 3 i\st lil', trra velocidades e com
_id*acr; esíá licenciada; rua dos Andradas
11. 6... i« andar. (S -lo-lo) O
STK.N'!'1!I.U«SE uma superior machina pho-V togiaplu-tt, .'4X.111, pura atelier, superior

lenle; 11:11,1 dita 13.K1S, leme D.ilmaya; uma
prancheta com chieis a rideoux, para re-
tratos dc i$soo n duzia; uma lente 13X18,
ile Zar's, unia -lila l.oerz, 1 cliaris _.|.\„o
(Livro), .1 ditos i-.'*.-!, 2 vitrines, 2 grau-des baiuieiras, prensas e cavallctes, uma
..ínterim .!. ampliação para chapas 13X1S,
indo a preços .ic oceasião; na rua do Se-
nado n. ii, com o sr. Manoel dc Mcdri-ros. („403Ó)U

T/I;X1)K*SI. mn lmm botequim, com con-> trato por cinco iinnos e o negocio não
paga. aluguel: rna .'..n.-.lheir.i Saraiva n. 0.
próximo ao portüo da Arsenal dc Marinha.

(R .'.*) O

TTUÍXDtlvS'-. tela de arame para cercas
\ c gallinlieiros a Ooo réis o metro. Pe*

-iiciras e gaiolas para todos os preços; rua
Sete de Setembro n. 199. (.1 .103) O

VIENDE-SE 
um cavallo preto, niarchndor

legitimo c dc boa estampa, arreiado;
para ver _¦ tratar, .Estrada 'Marechal Rain-
.ei n. 60.A, Cascadura. (S 373) O

^^KNDK-riTv 
um bonito piano francez, <te

cepo de, metal, baratissimo, _ de parti-
cular; avenida 1'assos n, 30, loja de ele-
ctricidade. (J 396) O

\Tlv.VD lvS K um automóvel " M ínerva"»
V pintura, capota c pneus novos, por

3:500$, a dinlieiro; para ver _ tratar á rua
tí, José n. 115, eom Castro. CJ-393).0

YRNDlvSK 
um bem montado estobelc-

cimento, próprio para um armarinho ou
outro qnalqucr ramo, cnm armação, prato-«loiras, vitrines, balcão e mais utensílfoE, alu-
fj.net muito em conta; informa-se e trata-se
á rua dos Andradas n. _i, com o sr. Ki-
liciro, das 11 ás 17 lioras, (S 3-0) O

VlíNDiIi-Sl? por qualquer preço um bem
afreguezado deposito dc aves. ovos, pas-

saros,
dono
Cru.

podendo transformar cai quitanda. O
:eíii*í.se para fóra; nta Dr. Dias da
11 !?, Meyer. (S 348) O

1}KRDEU-SE 
n cautela tle n. 109.41C,

. da casa dc penhores de Guimarães &
Sãnsevcrjno; rua Alexandre Herculanb u.
5 e I.iiiz dc Camões n. 1 A, (56 O) K

DIVERSAS
ACUNTKS 

nos Estados,
fabrica dc carimbos e

accpitani-st-, na
gravura., á rua

Sr.ehet i S, Rio. Peçam condições a J0Sí''
Xavier. Optima cominisiáo. (2740 S) 1.

uma creada pnra todo o ser-
rua Dias da Silva n. ...9.

(.(--7 »> J
AI.U0..-S.1.viço; na
91eycr.

AP, 
J)E A(;i.lC"UI.-TUKl_S E COM-

. MERCIANT1-S DO ME1.CA-0
MUNICl-PÀL. De accordo com o capítulo
X, art. .15, paragraphos A dos estatutos,
são convidados todos us sócios quites c
em plcnu gozo dc seus direitos, a compa-
rcccrcm a asscmblóa ccral extraordinária,
a realizar-se cm 17 de maio, ás 3 horas
da tarde. — A Directoria, (21.1 S) .1

Al.RKNDA-.SI*. 
unia situação em PeclHn-

. eha (Jaciirípaguá), presta-se para um
horticultor; Trata-se rua do Cattete 2S.,
sobrado, das ij ás 16 lioras. (10S S) .1

Com um vidro se
fazem5

miíturan.o um vidro de LUGOLIlSíA ctvn
4 de agua, e assim sc obtém a iriais pode-
rota e elticaz

IIVJECÇAO
para a cura rápida de qualquer corrimtntii,
tntigo ou recente. E' pois, a injecçío
mais barata que existe. Com um só v<-
dro de LUGOLINA se consegue a cura
completa. A LUGOLINA do Dr. Eduaf
do França tem 20 annos dc constantes
«uccessos, quer no Brasil quer no estran-
geiro, tendo obtido duas medalhas de
ouro na Exposição Universal àe Milão dt
igoô e Exposição Nacional de 1908. Ante»
de usar leia-se o prospecto reservado que
acompanha cada vidro. — Depositários:
No Brasil, Araujo 'Kreitas & C, rua do»
Ourives, 114, Rio de Janeiro. — Vende-B-
em todas as drogarias e pharmacia..

CAUSAS 
— Criminaes, eiveis e demais

questões judtciacs. Adeantam-se custas,
Sete de Setembro 193* das 13 ás 13 c
das 17 ás iS. Tel. 4287, C. (41 S) K

CARTOMANTE 
sem 1

das familias; ua rua Espirito Santo
Preferida
:o Santo

(160 S) J

TIT PARNASO) cartomante baliiana,
J-fX, com profundos conhecimentos desta
arte, trabalha com 93 cartas- c búzios; á
rua do Rocha 11. 35 — Estação do Ro-
cha (.5). (245 S) S

mME. OLGA — Alta cartomante^—Faz
com que os amantes e os esposos se

entreguem de corpo e alma e faz todo
c qualquer trabalho,' sendo os mesmos ga-
rantidos. Consultas 2,000. Tem um bre-
ve para o socego do lar. Preço io$oooj
correspondência com 2$ioo, em sellos para
a resposta; só attende a senhoras; á rua
Fernandes n. 19—Engenho Novo, das 9
da manhã ás 8 da noite. (3350 S) R

MOVEIS 
— Compram-se mobílias, pia-

nos, quadros, tapetes, trens dc cozi-
nha, roupas de cama, cautelas do Monte
«le Soceorro, etc.; rua S. Luiz Gonzaga
n. 20. (1693 S) R

M°ODISTA — Perteição e gosto em
vestidos sob todos os modelos, a pre-

ços módicos, saias, blusas e tudo con-
cernente á arte, trabalhos chie e garau-
tido. Mme. Guedes; Quitanda n. _i, i»
andar. (3S24 S) M

MODISTA 
— Executa com perfeição e

brevidade qualquer figurino, vestidos
desde 15$; saias, desde 6$; blusas, «Icsdc
«4$; rua dos Andradas n. 51, i° andar.

MOVEIS 
usados — Compram-se mobi-

liarios completos, avulsos, objectos dc
arte, antigüidades, ornamentações, pianos«lc bons autores, etc; rua Senador Dan-
tas 11. 45, térreo. (3433 S) J

Placas Esmaltadas
POR NOVO PROCESSO

Grande perfeição
Mais durabilidade

E muilo mais baratas do
que as fabricadas até hoje
Fundiçito Indígena

l RUA CAMERINO

("URTOMANTE 
espirita —Ume. Marie

/ Loti!-C, dá consultas por 5$, lè as li-
nhas dus mãos, e tal garantia offercce dos, ..,,.,..
seus trabalhos, que só recebe pagamen- j /|KA(,A
to depois da pessoa conseguir o que de- 1 *-/ pletai
seja; <iv. Mcm de Sá ii. 126. (4041S) S <l.l,al todo

MOÇO 
dc 25 annos, tendo curso gymua*

sial, escrevendo á machina, ò-íerece*
se para qualquer eollocação. Contenta-se
eom ordenado dc ioo$ooo. Cartas a este
jornal a 1'. J. (376 S) S

Poderoso tônico e estimulante do systema nervoso
ADOPTADO NA BRIGADA POLICIAL

tfUV^S^fÊr^#^*ff
DA' MOCIDADB

Cuidadosamente estudado e approvado pela Saude Publica
E' o especifico mais enérgico até hoje conhecido para as moléstias

do systema nervoso
Cura rápida 8 garantida do enfraquecimento sexual

Na neurasthenia, insomnia, fraqueza nas pernas, dores de cabeça,
nervosismo, impotência, fraqueza geral, esgotamento nervoso etc,

este delicioso licor tem uma accão prompta e efflcaz
Attenção: .NÃO CONTE'M CAN TH A RIDAS

ENCONTRA-SE NA PHARMACIA MARINHO
Rua *7 de Setembro, 186 — RIO DE JANEIRO

• em todas as boas Fhnrraacias e Drogarias do Brasil
Velo Correio, vidro 7$000

mocinho branco e'proteger uma jovenon parda; cartas para A.
ptorío desta folha.

U\ distineto, quer
pobre, franca
K., no es.ri-

(33 S) K

VESTIDOS, 
costumes, saias e blusas

a 15$. _. c 30$; mine. Barros, á
rua da Carioca n. io. (-.50 S) S

MÉDICOS

DOENÇAS 00 APPAREIHO DIS-
TIVO E DO SYSTEMA NERVOSO^—
DR. RENA TO DE SOUZA
LOPES, docente na Fa*
cuidado. Exames pelos
raios X, do estômago,
Intestinos, coração, pul-tesões, etc. Oura da asth-
ma. - Rua S. José 39, de
2 às 4. Grátis aos po*bres ás 12 horas.

A 362

DR. SIIATNO MATTOS
Laureado com grandes picmios e

medalhas de ouro cm cxpoti.õ.s uni.
versaes c internacionaes a que con.
correu com trabalhos dc sua profissão,
Extracções de dentes, sem dír, _a ..$;
dentaduras a 5$ cada dente; coroas de
ouro dc lei, dc 1..$ a .'5$; obturaçõei
a s$; bridge Work a 10$ cada dente;
concertos cm dentaduras a 10$; etc.
Trabalhos garantidos c pagamentos etn
prestações. Rua Uruguayana, 3, canto
da rua ila Carioca; das 7 da manhã ás
9 da noite, todos os* dias

GINGER-ALE
Typa BELFÀS-

" , AMERICAN!.
de finíssima

qualidade
e agradável

sabor

CIA.ANTAECT1CA
158, Quitanda.

PARTEIRA'

Telephone '•555 — Central.
330

DENTISTA
A, Lopes Ribeiro, ciriirgião-deiiti=ta

p-la Faculdade dc Medicina do Kio «lc
Janeiro. Trabalhos garantidos e a pre-
ços rasoavçis. Consultas diariamente,
Cons.: rua da Quitanda, 48. J. 136.

DENTISTAturi-çõC-1
vos, desde o
chapa
1 n mos

a -J-Çoiio mensaes para ob-
a granÍto»p platina, enrati-
primeiro dio, Trabalhos de

oroíi-s, pivot, etc,; por preços mi-
trabalho*-, garantidos; na Auxi

líadora Medica; na rua dos Andr.uU:
85, sobrado, esi].iiiia ila rua General Ga*
mara, teleph. 3157, Norte. Í4.-.4Ó S) H

CASAMENTOSIvvrato, som
— Faz os papeis breve
ccr.titUõcs; rua Cei-oral

Câmara 11. i-m, sobrado. (3C1 S) S

CHAUFFE-R 
— Precisa-se um quc cn;

lenda bem do officio, o trabalho é
pouco, cujo ordenado ê pequeno; quer-ae
solteiro; para ver e tratar, rua Alto Boa
Vista 13;. (358 S) S

AO trazida «.lc Santarém c com-
incute desconhecida aqui, com a

serão feli.es, em seus nego-
tanlo comnierciaes como domésticos,

] c a verdadeira iiue ilá felicidade. Troca-' se. mediante .1$; attende pedidos pelo cor-
rc-o. 1'revine que não c- cartoniaiitc nem
trata «te bruxarias. Ladeira do l.cr.ic 11. '¦
2c, fim da rua da Passagem. (34S0 S) 1 1

("IARTOMANTE 
Bahiana, entende dc

J nulo. Hua Marechal Floriano uq, 1°
andar. (.6a S) S

COLLOCAÇÀO
DE

DENTES ARTIFICIAES

*ÍTJ-jMJI;.M.Sl. uma cama do ferro, aaic-v ric-ma, com colchão de erina, para ca-¦'...I, <¦ 11111 tapete «le sala de visitas; ru.
b. losc n. ..;, _o andai-. (J u9) o

\7"i-:ni.»i-;.\i-sk um
* uma victoria po«alado; na

«pliacton pur 450$ c
por 6.ío$, tudo cm bom

ua do Riachuelo 305. .l.._ti.O
¦yBX.JE.SK,

V i por iiiolivo de viagem, uniacxcellente catlcll,. iierditctielra, coberta
_ior um liello iitiro-saugiic pointer. A cadellacaça bem, o que ludo se ftaraiitc; ver, áVallaJares n. .j. (Kgrejinlia dc Copa-

(K 4,-) Oe.il.ian),

\nixni;.\i.«i- • n,.. itaddo.i. r,obo,V lindos .'l-'o.'J'erriers", puro sangue; umacama ile terro esmaltado para casnt e umn...io a gaz, com .| focos. (K ;.|) u

.17.

\r\-. 
Mil-.-r.i-. pnr preço módico unia excel-lente serrana a vapor, montada á mar-S.-m «Ia Cuim.1, cm Kassai|iiinlia, -listado deUinas; para iiiforinaçõe.., na mesma locali-u.iui', com o proprietário, Deli..™ Moreira.

(.1 19') O
\T'l".\'l>l.-„.' nm conttaljaixo dct das: rua Urtiguayana n. 137. quatro cor-

(Jj-8i)0
An-.MlKSI* .-, ..,. „ casal dc filhotes de
_*» canários de origem n-anceza, o «iue liauc m.llior.fs em tamanho e cores; Ustrada.le Símia Cruz 11. 2,127, 1-lares de Inhaúma.Iviilrm ser «i-'..s lados os dis, ilt'.S)Ü
%r ;.\*i)i-:-si-: uma ten.liiilia, livre r des.1 i-mliaraçada. na avenida Mem dc Sá. .119.t inoavo so tüpltcarâ ao pretendente.

(.1 110) o
>.ri-:.\*i»i;.

^ * logai
cia n. ._¦„

•I-. 11111 qulomovel doiililc-pliaetou,
s ntiiplos-, 14. jo; rua Uriipriuiva-
urgente. U 161) O

NOVO SYSTEMA
Nenhuma differença dos dentes naturaes— Bellc_a e sc-

gin-aiiija a. toda pro*'a.—Pronuncia nilida das palavras.—Mas-
ligação poríeila.

Convém a todos os quo necessitarem trabalhos desse ge-nero examinar primei ram ente o nosso systema e prçços.Daremos todas as explicações _-em nenhum compromisso
para o cônsul tatüe.

OR. SA' REGO
ES PJEC.1 A LISTA.

B. do Carmo n. 71-esq. da K. Ouvidor

A~ltMA*_!robíi,

"i™ » ¦ .«>Tr-*i_* *»l, lt 11iO**\-.< ••_li.Min_í.«t^%^h*Ol ti l_*i*¥__5 f3'

0FFE1.KCEM.3__; 
vario.,

collegio: carteiras, etc.
altar com todos

pertences de
e um lindu

paramentos, própriopara nma capclla cm iamilia. Ver ;i ruaTorres Homem n, ui. (120 S)J

Oi-"i:"-Ri.i:i-:-su 
um

Ha pnra ajudantt
ma senhorita dc fami-
lc de costura com ai-

R-imia pratica dc alelier, «jiier-sc casa dcIamilia seria ou atelicr c que lhe détodo conforto para vir aos sabbados ánoite. Trala-se á rua Kcal Grande... .-SU,
casa .M. ._;{; S) K

1JU0FESS0J.Ada Europa,
(iue I,

educarão, continua
noite, portvt.jiie-',
Reogr,; etc., uo rua íi
ün. Vae a domicilio.

dois annos veiu
iccbéit esmerada I

ensinar mesmo íi |¦¦auccü, 
^ nríjüinieti-Ctit ]te dc Setembro, 109, 1

(194 a) 11

1J1-0ÇURA.S1., para unia senhora res- |peitavcl, uni aposento mobilado com I
pensão, no centro da cidade, cm casa de I

(família de respeito; procurar o sr Slello,,¦ ua tliesonraria do Correio Cerni, (eu S)J

1>R1-CISA-Í-I_ 
tomar por eniprcstimo a i

quantia de 4 :ooo$, a juros dc 1 "|" ,
ao mez, sob K.-iranlia nome individual e
..aRlindo «11 presítirücs mensaes. farias Inesta rcilacçiio á Xisto. .a_jo ,S) T I

AGUA MINERAL NATURAL tie

Mananciaes do ESTADO FRANCEZ

VICHY Si II l_^ I E*SJ8_*1 S"l r \ 1 ím\

Mme. Maria José.
pha, diplomada pela
Faculdade dc Medi-

cina tle Madrid, trata de todas as doei.--
ças das senhoras e faz apparecer o in-
commodo, por processo «cientifico e sem
dór nem o menor perig, para a saude; tra-
balhos garantidos e preços ao alcance de
todos, Avenida Comes Freire 11. 77, tele-
phone li. 3.642 Central, consullas grátis.
Em ireiiíetc ao theatro Republica".

(•l3-'o S)

PARTEIRA A verdadeira
mine. PAL-

MYRA. com longa pratica, attende n
chamados, Acceita parturientes cm svu
residência, á rua Camerino n. ic-S,

3-'-U

MMra,
BI.LLIEXI (brasileira), part,-..
diplomr.da pela Fac. de .Med.

do Uio' de Janeiro c ex-inlcrna da Ma-
tcrtiidade dít mesnia FrtC., faz partos sem
dor. Kcs, Conde ue La_e n. ,i.í. Telcp.
34I-». C. (2333 S) .M

m*A ___» **~i**_F_f*4__r» r in.U-slIas -le
rfilll I U9mulher, o OR. 11,." •"¦¦ ¦ **-?**» 

U|_. 
'...xuiíAl).»,

cura, corr.inentoò, licmorrhiiçias c suspr...
sues; de modo simples, evita a tfrai.de..nos casos indicados, fa.cudo apparecer oiilcoiuinodo, sem provocar licinorrliauia,
te.nlo como enfermeira mm. IOSKI'111-
NA.flAI.I.I.VDU, parteiro «lo Hospital
Clinico dc l.arcelòil.1; consullas d i.l no.
grátis .-.os pobres. Acceita clientes cm
pensão. Consultório o residência: rua do
i.avradio 11. 111, sobrado. (• t _8 S) J

Professores e Professoras
AULAS 

de conversação, franc
ço de propaganda; 25 lições

ihs - lj.; ás
está aberta
9.. 1-roi'ess.

eei, pre-
Ções por _o$,

horas da noite. Matricula
96, rua Sete de Setembro.
Aip_o.se l.evy. l.uS.i S) f

11

em garrafas j Afleoçõea dos Rins o da Bexiga
01/2garrafas] Gota, Pedra na Bexiga. Arthritio

Doenças.. Fígado
i.tApparelhoblIlarlo

Molestine do Estômago
e do Intestino

a'Desconfiar -as Substituições e designar liem o Manancial

¦DJ._N.AO — Fornece-se
I X U\ e variada; rtia do

Brado.
_ domicilio .r;ir-
Uejcnde Sa A.

(.-'« S) J

33S1.XSAO 
-

ú mesa
7u$opoo. Kua

forta- Fornece-
5(1$ men-;;.'.. e n

Rodrigo Silva C,
Si». JÓS1AS Fl.OtlF.MIXO DE SO*.)-.

Ilcsi(li.iu-iii: 1'cnctlo — Aliigoas.
(Jurado com u Piu-ir de No-

queira tin 1'lico. Cln'o..l.o.o tl;i Silva
Silveira, ilu um cancro iio iiaViz,

Afuicla Cosmos— Ili.

c variada,
domicilio

_ "andar.
(132 S) .1

3 grátis
; piIARMACEtVrJCO habilitado c com
; X pratica dc hospital, procura collocação

YH-.XD_.-SiUtratar cou
ra n,

um auto-landaiilct S. P. A.j
con; Santos, rua General Canta*

3-'0. CS .(.D. ü

V|.;ND13.\l-Si. 
lindos cães dinaniarq

com dois mezes de edade. Preço
'quei.es,

CO 30$;
rua Uuillicriiiina 11. 137 (F-iicanlado).

1K =?3) O

!ic!ts*.is. a
. 13?
7.) »j

\*Uv.\'DF,-.M-SIJ 
legítimos canários

20$ o casal; rua Guillioruiin;
(l-jiciintado). (I

YIÍXDlí-SttÇ 
uma pequena empresa por

5:000$. ou admitte-se um sócio com
2*.oo$; trata-se á rua da Quitanda n. .-.7.
sobrado, na ultima sala, Xcgocio ¦ urgente
c serio. Telcplione Central n. --.SS.i.

(S 4S24) O
"triíNüi-:-.-.!-: um dormii

V compJctamcnlc novo e
por

imtoriQ com .1 peças,
e no rigor da muda,

jou.; na rua General Câmara n. _•_¦_.
1.1 327) O

AYtfíXDlvM-Slí conçcrtauvsc c lustram-se
moveis e reformam-se colchííes com per*feição, na Ciis.. do AbiíJo; boas mobílias
Para sala do visitas, So$ e iuo?; bons ioi-
leites, a 0.-.$; mesas elásticas, a ...í$; mo-
hiliurio eouiplclo, dormitórios c salas de
jantar, a preços mais baratos - que na cl-
dade; na rua Vinte e Quatro de Maio, 306,

__.AiG.AO — Vende-se tuna dc pe.
, quasi sení uso, cm dois panosJe .. metros cada uni, assim tainueui uni

balcão com o inesmò eÒ.nprtn.ento. Pres-
tam-sc para qualquer ramo; r. Cauieri-
uo li, S9. (_o S) J

A-PRENDEI! poliu..,-
i_| aritlun., |aly., gcogr.t

ír;<:ic, ¦ htim,
geom., hist.,

etc., na rua 7, 109, _", _ ter a certeza
dc ficar a sabe..", empregar bem o di-
nheiro, <-, sem .p„t_(!_ics, .fazer llriihaip
te figura uos exames c concursos. K não
é para odtnirar, pois n aluniiio ou ahi-
nina et tá sú a ouvir de serio e educado
prof., explicações, tão fsinijil;.**, tão cia*
ras, tão ao alcance ile todas as intelltgcu*
cias quc até os considerados fracos alu-
mnos ganliam amor ao estudo. Preços,
desde 10$ nicnsaes. (103 S) .1

A UHIA-Sit-
_T\. arejada

em
ila, 11

pruxímo
tuna

ban'

fanitliíi,
1 Catletc nu-
os du mar.

l.lol. Cl .1

.Mme. 'J|hoinpítot.j. '—

?:'!i,. .i|l'ai.,!",s t'1'?'' ''•'Y.pK"ia:MAHIAS--'A' Ciarrafa Orandeo Urasil, Reconciliações cm- J icm uma sarro'

'. r-tAl-TOMA-Tl.
\J Trahalli
eessò único
8 dias, responsos, casamentos retardados,
afastamento de rivaes e amantes, etc. Cons.
grátis. ;_ rua .M„uriiv. .Mangue. s_

 
' 

_(i?±___._L_
pAHTOMA-N-rK lime, Tiiompsoi-.. —
V,-1 Reconciliações em 8 dias, responsos etodos os trabalhos para o bem estar. 73rua Maurily. .Mangue. Cons, grali..

(¦3-1 S) S

: no interior; cartas¦ inieiaes J. AI. J.

JL
,'n. .

neste jornal com
(.-!-• S)

.\3.-\0 — l-*orncc-sc liem íc.ia, 'de
cisa d familia: na rua do CaltetcSr. largo do achado. (104 S) I

. ta de grande formato ásvistas do publico, pr.11dcr.lc da sacada do
.predio em (jiic «c acha, á rua Uniguayana
i'11. -ii. .sendo por isso, muilo fácil não se
; deixar enganar. (A 38/)**)

riOMirODf)
\J completai!

) — Aluga-se um de frente.M *r_Rlfrr«»i» «*i.*iinçiile iiiilependcntc, pensão c, I*" rV_.__!_í,J.outras conunodidiides a easa! 011 moços tio >r->i'.i«>coniincrclo. Rua \ isconde de Itauna 36.I3S7 S) ..

PRECISA-SE, 
com urgeusiã de uni tu

nndar, que tenha de 10 a i_- conimo-
dos, em esquina de r-.ia, estando occupa-do; dão-se luvas; canas 110 cscriplorio«leste jornal, para Ribeiro, (4101 S)J

For mc-
dicos

oportiilo-
. ,. »"os espe-cinlistas em moléstias dos olhosOUVIDOS, <.*.H.-A.\T*_ o _AIU/,,onfcrmiiiades das senhoras, pelle,syphilis, venereas, blenorrliagias edas vias genitaes o urinarias Uo lio-nie-n o da ín.illier. Todos os diasdas 3 às 6 horas da tarde. lUia l.o-dngo Silva n. 26.1- nndar (eiitre As-sci-ibliía e 7 de Setembro). Consulto-r_o|p.Q"r.eltaine.ite apparelhado comtodo o material pr «ciso para os exa,mes o os tratamentos constantes dessas especialidades j" 2830

DIABETES

obrado

/-.<>MI'I....'|I..
arp

tiver nesti
ta a C. .»

Universal",
init'

um

AOS 
barbeiros, mat

tar -eus servidos
os

bei ru .'.iheüciuiio;
este joma

teure, deseja -.pres-
cm salão de h;tr_

niein desejar dirija
Annita. (41S-. S) J

pARTOESV^ Ourives
na visitas .
60 (papelaria).

- fcnlo _¦?.
(1S-0 S) S

IIKIC
jl-uem os'

ilirirfir car-
Hotel ülobd, quarto 74.

(337 O) !
; / IAI.TO.MAXT.., trabalha com .. bãra-
j V- lhos, descobre ipialiuier segredo, íaz

traballios pelo occulnsmô, possuo um ta-
I lisiuiin para as moças solteiras e outronara realizar negócios, i.-iz a paz m> lardoméstico, etc. Consullas 2$, das 8 ási>, rua do I.avradio n. 122, casa n. n.

USi S )J

Caü cavallo:
da forca referida.
noilamcnto; rua
brado, das 13 ái

comprar uma caldeira
respectivos cylindro.., de
força, ou 11111 locomovei
cm bom estado de ítiuc-
do Cattelc 11. _-í>í:. so.
iú horas nos dias uteis.

.-6-B S) .1

O prof. «Ir. r.eor.issa, da Academiade Sciencias de Portugal, c;c„ garantefazer desappareccr o assucar em 15dias. Clinica geral, operações o partos.Consultório: rua da Carioca, :C, de 1
ús 3 horas da tarde. <..or.oJ)

_E.VJ._STA AJIKKICAXO

Formado pela Kaculdadc dc Medicina
Rio de Janeiro. Prendado com medalha
ouro
sição

na Iv.po*cruz de mérito Industrial
Internacional de _»tilano,

l.xtraeçiies de deles sem dor, de '.$ a ic-Çooo
Dentaduras dc vulcaiiite, cada
dente  j$oooCoroas dc ouro dc lei, de _oÇ a _._$ooo

Obturações de dentes, de ;$ a. . iojooo
llridgc Work, cada dente, dc

, -°$ , , 30$000Loncertos de dcriladuras. . , . io?ooo
Trabalhos garantidos t acce'ta pr.Raiiientotni^ prestações. Todos e-s dias. *Rua do lios-

picio, 222, tanto da avenida Passos.

-II! AMERICANO
DR. C. FIGU1ÍI-
REDO especialis
ta em extracções

., completamente•em dèr e outroí tribalhoj sarantidos ;«ystema aperfeiçoado, preços módicos •ein preitaçõ*., das 7 <_a manhã ás 9 danoite, rua do Iíospioio n. 323, canto daavenida Passos.

J}....CISA-SE 
d

nar ít ler cm 30 1
discii uio

coLLYRio Moura Brasil
NOME REGISTRADO

\7-.K.vi)i-:-.si-: um nia.jni
. inteiramente novo; p»rua Araujo J.eilãu il. iú

Cura inflat.1111a1.ues e purgaçõesdos olhos.
Pliarmacia MOURA BRASIL!i7, Kua -_.uguay.Mia, 37

ico piano Pleycl,
a ver c tratar á
llvngenho Xovo).

1.1 14a) o
\ I-.M1I-.-M-, um dormitório de canclla, pa-> r.i casal, com 7 peças, está perfeito enovo, por preço bar.tj; rua I,ar„M u. .p,''""-¦lu- lá .u.,-) U
\*'I..VDH.\I áli um K-.iarda-vcstidos, um mi-* C1....-.I.I.-U .Nacl.c| e um refleeto rapa«Icntista, Prcw para desoecupar logar; rua».ar.„ 11. •),, .obrado, (S 4U.S. U

.-.-1'l.M-S!; plantas de todas as q-.ia-idades, ikir.-i pomares e jardins. no-¦¦•¦- -eiinenlo de A. A. I'crc:rj .• ua 1 orrts llcmiem n. _. «t. j
1*011

\ l..\'l.il-:-SI-; uni deposito de pão; rua losé» dus Keis 11, ;o, líugoilho de Driúro.
lj 26.) O

TRASPASSA-SE
'|11.ASi*ASSA.SI- uma casa de «iiiitanda

BICVCl.KTTASsc e pagani-S'1- 105, loja.

usadas —,
bem;

paia cnsi*
(de meia hora)

pela art.- maravilhosa do grande poetalyrico João dc IJeus. Vontade c uieiiio-na e fidos aprendem em 30 ÜçOes, liu-mens, senhoras e creanças. 
' 

^plicadores:Sanlos llra.a e Violeta liiaca; S. José"• 5-*- (34S6 S)J
¦V-SK de 11111:1 senhora .ie meia

par.-i morar coni moço viuvo;IJKlíCIS. cd-ide

1\IN1IKIK0
Xt de easa «i
cantil; rua d.
no, Qualquer

empresta-
_ fiimilln,

Hospicio
iiiantia,

c sobre tnobiüas
«ilirc penhor mer-
30.1, coni ()ticri-

(33OS) K

tníonu!
3Ü c 40.

hc no novo Mercado, rua
(208 i»)

«.*'.¦ v.-. ii.-.

A todos os .'nio
sof.rt.in de qualquermnlestiíi esta sonie-
diulu enviar.», livre
de qualquer retribui-
Çiü, os meios de

Pri ri r1.11nr.1n „....,-, . . curar-se. ENVIEM
manl.ost_o30. rin8 mS?I1?-fecaadft TT nom,Jl moraf,a- syraptomas ou
na volta «fr? rJrli . ° es m ~ a,soll° W™ a "sposta, (jue i-eceberão11.» mjU.i do correio. «,:irtas aos INV18I VEIS ¦ Caixa Correio, 112.ri.

DR.ED. MEIRSLLES

i\iniii-:ii{(» :
J* dâ*se nas

/¦".ÍIAPÍ-OS, ulliinos nio.lclns, mi :., t-i
palia, seda; fôrmas a üs, 10$, 15$,*">? c --5$; lingcni-se, reformam-se palha,! _i_J 7*pluiiias, aigrcttcs; mine. Uos, á rua da i )'*;¦ A*

^ I XJ Santo

oh liypotliccas ile predios,melhores condições possi-veis; rua Senhor dos Passos 11. 18 —
Borges. (}-7, s) \<

Coniprani- -.-viviiT-rõí. ""i" ".—
do Cattete I | > -N í 1 lv l KU — l-.mprcsta-sc cm hoar

S) n . JL" condições sob 'hypothecas, na cidade
: e subúrbios, com promptidão c cunfitinça.
| Kua do ltosario i,-_-, ultima sala, sr.
ilidio. (352S S> .1

ÍJEXSAO 
em easa de

. se pensão ii mesa ou
; "tinha escriipulosíi; rua f
: mero ..*!. »•*-)._.•

familia, fnruece-
a domicilio. Co- jÜtva Manuel tm- j

(S)

PEÍSÜ? Ji_±S.eilÍ_ -J°y.r,::.;,::! !¦>«* '-='¦= <¦>*¦ TI.liareco razoável, cm easa d<rcspcilavel; a r:,a do .Malioso 11. 1,.
(.l,-;o Si lt

— Pocn-
Cii.t inter-
;:t!.i, cre-anca: c -•¦ms uruitirias.—Dispõe dc instrti.mental completo, apparelhos eleclricos emicroscópicos para exames c tratamento dasdoenças da urethra, bcxitja, -in., recto, in-tcsutio c estômago. Tratamento rápido if.i. syphilis, hydroccks, etc. li. >betemhro 96, das 3 ás O horas, Ifad-

04. »/ill«. S

(341)3 S)

Curtoc 10, l.-'-|S S)

pi-XSAO _ l*ornci.-e.<
X de de Itauna n. 36e alllga.se unia sala

lÍN SÃÕT casa de"
niicilio; r. Coronc

rtOMPRA-SE•*-. "') ,l" superior, livre o desêmbarn- I /*cada, fazendo bom netjocio; o motivo di lvenda e o du:io aclinr-sc enfermo; tem qimti.uer valo:moradia p.ii.i familia. assim como pódcalugar; inforuia-sc i.o i.ir_;o da Só li. 15,
(loco P) S

t .-alves Di
| lephone yy.|,

qualquer quantidade dc
, com ou sem pedras, de
l.ag.Tse liem; 111 rua (.lon-

1. 3,-. Joalhcria V.tlentim, le-
Central. i,.|6.|j S) R

ul. (ü 4733) O
T. 1
V

«.-._.
KXDti S nesía casa, tudo quc outrosleiiltam, p,.r metade do preço; mon-complela dc time .uins c hotéis, o"'.«"açor-', arniarinlio e ipialnucr negocio,pois lem lUçiuili.. para qiulinicr negocio,«oires, ii.ocihIjs Jc L-anna, registradoras,

prensas de copiar, plantas, apparclho, demais que se possa precisar;««--. ? .. 1.1. praça da l.cpa-
M. em mudança. Telephonela.a J-.ncyclupcdica,

tudn
Krci Canew

".-9-', tent.-a

'J1KASPA.S.S
-I- momado
por muiivo
iuíorinaçues,
tom o Ci

rri.ASPASSASI.

•I: um lote«iiiint bem
uícndo negocio; vende-se

douiifi nu proprÍct_4.0;avenida Mem dc Sá, 1*5.
i±_  (-íuu t')j

lIlulÍ!
«leve
José

Comp.'

uma  de Feccos c¦Uos. Jcm hceiuvaô pag-is u na-1 praça. Para informações á rua11. iti, tom us _i_. U. Vciloso i.)i.-6 P) J
TKASPASSAfK mu botequim. i.m^I,-umn negocio; vtruUe-s

C10.MER 
bem? só no restatirant

) Stlo !\ nu lluenos Aires 11. 158
e pen-

j8. loja;
5 prato svariados por i$joo; pcusão 60S.
Vendem-se cartões. t.i5uj Si lí

pAI.TOM...Yn. 
"Uriel" pch. ItilisinauVV deste glorioso prophela Oriculal, to-du_ conseguem, amor felicidade

c bons negócios, do-fazeudu todos
Icficios; travessa do Álosqucira «. iü,
Lapa. (4101 S) I

jogo
ma-

vi,:s urina
Tratamcnt
processo
3! 3 ás
(«•')

t'raia Formosa.

barato; Viscon*
usa ílc familia: i

gabinete. (3S7.S) lí :
familia, dá-se, 1

1 1'cdro Alves, 1
C _S)

TilXHKIRO —
XJ condições, so
ile l- subúrbios, 1
fiança; rua d>
sr. Julio.

piiiHicrmc Conçalves — Ua'asa. Operações, apparelhos,
s. Cura radical de ulceras. rápido dít blcnorrliagia, por j ¦nriivin./Mnc ti .. »i7.especial. Cons.: Uru.iu.r.na ,i. i P'\„ ,•%','C-S ~ Molm- & Wl!so». «'»„!¦*-. ' dc Março n, 55, encarrcgain-so de

privi.cgioi, registro de marcas c licenças
para a venda de produetos pharmacciui-

Tel. C •S'«i Rc•A : ll.-id. I.o-,'IM. "i ,<!«1 '

VJ"IS
.-ida-

I-iuipresita-sc cri
oi> hypothecas, nu
com promplidão u con*

-losarío 172, ultima sala,
'.iu S) R

r
doei
ra _-.0,

$2& ___3 SiM in^_^^ formosa°
K«^*>í__»5_í5-ES__i_B_2__^__B8l)"' "aS

VKXIU-iM.SK er.-,.l» ua :_„

inform,.*se
daS ,|

nor motivo dc5 rua General Cama-
horas. (333 ]*• 1

atralicntes
Lopez; dá

mais impurezas dbella iurifcfeiililiiii
Períamarias, Ph

/-10MPRAI. MOVEIS I I Paru <|iic ? ? :\J ¦—Alugain-se por preço reduzidos, inl.iqiiidadora, .5 r.ia .lo Cattete, ;,-. Com-
pra111.se, veiidcinse c alugiun-se. Tck-pii.
5.391, Central. t-| 1 -11 S) S

DOIS 
RAPAZES do commercio trai

-liando cm duas ini.piKtantès rasas
desejam alugar um ..11 dois quartos, emcasa dc í.iniiia distineta, ua rua Had-1
tlock Lobo, nus im.inediaçües, er»'-c !Kstacio e rua Campos Salles. fartas ne-i-
le j«-.ial ,1 (I. M. (_-,J7 S) l_-(

i col!- (1917 S) S
AO, dá-se de casa dc familia. sen.bon, com variedades em pratos;razoáveis; rim Silva Manoel 11. ,|8,

(-'"9 S. S
AUTO para repbttsó — Precisa-se

11111 110,bairro de Villa Isabel, cmmeio discreto, preço módico. Cartas ;'t
posta restante, para lí, I-'. 1;., com to-das as explicações. (|I9-|S).I

1 1 do
! preços1 1" and

íÍq-5

OR, ALVINO AGUIAR
MÕMiSTIAS 1NTHUXASKSrOMAGO — FIGADO — IN-TESTINOS -¦ RINS - PULMÕES,etc, Coi-uUorio: rua Rodrigo Silva,11. 5. 1'elcph. 2.271, C. Uas _• ás .|horas. Residência: travessa Torres n1". lelcpll. 4.jC.., Cent

DI!K

1)
j.

I.V11EIR0 ¦ Um
a 20 co

particular empre,. Ql 
AUTO 011 sala de frente, cnm pensão, aluga-se a pessoas de Irataincn.

I to. Icm tclcplione;. rua Senador Furtado I
tios) Si SI

OSCAR DE ABR!..;-Cliiiica emgeral. Especialista em moléstias dasseni.oras c creanças. Consullas diária-mente úm 10 ás 11, na Pliarmacia SantaIsabel, rua Mariz c Uarros 11. r9 |-ci

I.Vlir.l"*. 
— Augusta Wilson, professora. de Londres, lecctona inglcj, allemão e

IO, i» andar.
(p)d.. S) lí

piano; rua ( arioca

INGLEZ Ipratico, Mr. Pe-
ter garante ensinar
cm ses nic-es, 10$

mensaes. Run du Quitanda 11. 50, 1» an-
dar e rua dc S. José 7.', 2" andar. Vae
a domicilio por preços módicos, lj 4084»

PUOI-ESSOI. sratuiuX curso gymna-ífil e
5o ao Vc*

cção, para J.
Ir., lt
Moreira.

., das .| ás 6,
preparo para a d-

cartas nesta rcd_-
(SS) 5

LÍNGUAS — Uina professora tio
lilldltllS, «HslKIIlllo «lu

iilmiiuiis lioi-ns «In miiiiliíi, iii".'i'iti»>
.-«111 in nos «l«i 1'i-aiicoz, Iimlcz «1 Al-
lcnião iu-Hticos «> 1 licovicos, á run
dn Carioca -47, sol». (JKSO)-.

Perolina Esmalte -^ pq^
adiptiro e conserva o belleza da pelle, ap-
provado pelo Institui.) de llc!lr/a de Pa-
ris, premiado na KxposiçSo dc M!i*o.
Preco .1.00.1. I>0' DE ARROZ PERO-
I>INA, suave c embeilczador. freco 4$.
í-xijani estes preparado*, á venda cn\ to-
das as perfumarias e no deposito neste e
dc outros preparado., ú rua Sele de .Se-
tembro n. 209, sobrado. (i;.ir*S)J

DENTÍSTÂ
15. ISahlns Von Plaiickenstcin
Hsp. cm obluraçõcs a ouro platina,!esmalte c extracções completamente fsem dór; colloca dentes com 011 sem

chapas, a preços reduzidos, CSarantc lo-
doe c qualquer trabãllio t: acceita paga- |mentos parodiados. Das S da Mianhã,
ás 8 da noite, aos domingos _ó alé ás 3horas. Rua .Marechal Floriano 1'cixo-
to n. .ji (sobrado), próximo á rua Uni-
guayana,

chronicase
recen t rs.
Qucreis li-
car radi-

calmente curado cm poucos dias? Fro-
curae informações com o sr. Feijó, que
gratuitaiiicntc as offcrece, não conhe-
cr-ndo caso iieiiluim negativo: riu
Theophilo Ottoni 107. õS.-o J

Collegio S.ylvio Leite - Rua
Mariz e Barros 256 e 258
Teleph. Villa 1.232., lnterna.o, semi-in-
ternato e externato,, Cursos prcKmínai
(para aiudphabetos) prímiirío, .ecundarío,
commercial, âítistico (Musica e pintura)e especial de preparatórios para adm_ss_«
âs e-colas «svtperiòres, dc aceordo com c
programmá do Pedro II. Ensino prutic.
nc lii-.Riias vivas. Instrucção militar (.«_>
cultaüva) sob a direcção de official r.o-
meado pelo Sr. Ministro da Guerra, i
dandot aos alumnos direito â caderneta tíi
reservista ao terminarem seus cursos. In-
strucção moral c civica. Abolição com-
pltia dos castigos corporâès e dos .-port!
violentos, como o "footbnU**. Knsino de
gynmastica sueca e do npparclhoâ, pa-;»o que di. põe o collegio dc um fíymnasio
provido dos necessários elemento.-;. Trata.
mento cxcellente, tendo os alumnos as re-
feições em eommun. com a familia do di*
rector. (M ,»Cc.;

¦ Carto,marile-
diz ludo
com cia-

reza o
<_ue st>

deseja
saber,

realiza 0. tMliallios por mais dif-
i ficeis que sejam amigavelmente 11 bota o mal para nima de quem o
| raz, ti rua da Constituição n. -!'.«, so
! brado. IU051

rcici
trala-se. com
brevidade,

mes".io sem
ccrliilòes, ci-

1 _l-".-.TISTA _ Vcnde-sc
ijr rio:, e mn encosto; á
Paiva n. 27.

uni motor Da-
rua Miguel de

(.081 S) J

Casamentos
vil, 2..$, e religioso, ro1*, com Bruno
SclieBue,, á avenida Gomes Freire n. io.
sobrado. N. B. lista casa esteve á rua
Visconde do Kio Branco 5"-. 'iodos oi
dias, domingos e feriados. Átlcndem-se
a chamados qualquer bora, Tcleplion.
11. 4.54-. Central, - S 1850

PARTEIRAS

ItaunaY_I___:_ (1-5'" ?) R ' V'*comle d

darihros, ctnpigcn»,
cezemas, friciras,
tanias, bro to cj as,
etc, dcsappa rocem

fácil e completamente com o DI.RMl-
MME. BARROSO. I CÜKA. (Não c. nomadii).. Vcmlc-se em
nitrn.ic chamados a ! todas as drogarias do Km e .Nic.lierov.

qualquer liora. Acceita parturientes, offe* ! Deposito geral : Pliarmacia. Acro, rua
rece todo o conforto, preço razoacel— Uua Acre 3S. Tel, Norte 3265. Preço2$oco.

'i;,-.- S) R —

Comichão
PARTEIRA

liam ns senhoras c scnlioritas, rjue usam a LOÇÃO UE VKNUS, 1 íV*vis iniiiiediataniciilc unia cor alva, encantadora; cura espinhas, paniioi, ' XJ '"
pelle; o um, diário da LOÇÃO DE Vl-NUSKe

macias e Uro_;
sar .iinil.|>c., exigir LOÇÃO UE VKNUS,

iJ-po-tiOi rua 7 Setembro, tii, Ca

euüí, conto-.
rua do

11; UU» —
1110 lico.

.'..ucõrs e
ltosario, ¦.

. r k v

ho-tl,
ptorio

CS|ll

- Theíphih.3 O-Ó.."\!m,^tai
(.1 .i.o) O

'líM-SE «rmjçp.s
»s, eíipns e Imle.:e d.io

rpUASPASSA.SE, com ou sem contrato I ptARTOMA.VTI. —L o iiCROcio de caldo de canna, monta- | vv consullas thf S ga manl
h.'-.ües. t!criva-s de inarinore.«JOtt.iuini, m_s_3 ,,.„..,repartnnciito e escri.-mes pa.-,-, |ivrns t 

°. ««!
>..s .le terro pai,, _gll.| v:Ji-,,c_. r \.|i,nes. eadeira.. diversa.? ditas p*,..' lurbeí/ô"

.íerragen.s e f errante titãs vare-'»>'¦>«. de todo lemos novo e1 ,' .'"o tambem f.ibrie-nio.. eaalquer Mcamincnda e nos eu-
*__•«..JÍ-""*** "" tJ!« com-e_r.p.onos; na rua do ll„<p--.

Ü11!7' ° ' l-"l
unia boa mobília i •—'•

ansiando d,- a

O I

} do a capricho, ua rua dt
I Dentro 11. 13, ponto central

movimento. A casa -.ene
negocio

Tt.u_j.eihu dc I
de grande j

tualqne

carregamos
nicrciiej c
cio n. 189

\rivs»K-siíde cuieil.

mcnle. Trata.
re.-.;Liilo.

o. _. easa serve para ijjaliiuer«1 motivo (-. o proprictatio ternseiitar desta capiial detViiliva-

rua Haddock

pAKTOXIAXTK d.

lime.
da 1

l.obo
"iíari.

de 1*. Lo-' {-bS.)|l")".HKI-.P ~ )J^* •»!
 -»-' uc prédios c terrenos em qualqu1 " '"- módicos. limprcstimoâAnnita di

a esta redacção, .pnra j .* ""'
'"-I S« K)T>"l--LQÍ;ÍlJs. desperladore

!)ual„„er nuau.ia a i„- £* ^/'.l? ^itaM 
'

para l.ypoiiieea.. -les- , „. , j "^
penhor; com J. 1'mto, _~''o. (53 S) K I QEI.LOS i!„idos.".umpra a easa S. 

"ilíl"

I O berto, à avenida Kio llranco n. ,. i.Cl'v i Aão ,-iiiende por coirespondcneia. Todo ne-"' : gocio c feito er.t seu anuazem. (3261 S) J

etc.; rua
gramopliones.

compram--C,'oncertntíi-se
-irugttayana
i-ioa--..) S

ilj. (uSo S) I

.mii.a, a ce

c no un
UM-

> mte-
V) J

Pfl

"ltKASPA.SSA.SE
A sanitária, eom

carro-., animacs eiiinccionaii 1,, e ia.
pei]iic:io altiR.iel;
motivo é o dono !

estar á lesta;
Campos Salles

-Sv'ur,i,
i.ir:i:i!,.ri,

uma fabrica de agaa
cocltcira, contrato, _mais lllensilios; está
bom iicsocio; ivnapreco de i.vc...-ião; o"ro negocio e não

formações ú rno
' !'¦'¦ (4J8. t'> .1

sagrada pelu povu como a mai.s
confiança < m seus trabalhos ipie
as ouc ;e dizem medi nma clariv
espirita, e professoras de sciencias
tas; ás cxnias, famiJtas do inicrtui
da cídad

heranças
I coutos de

promissórias
I 1110 dC llll'!
j 

Hospicio, „.
I das 11 as 1;

\l?U easTd.1 J'j va iS. 2°
I variada, eozinl

inventários :i herdeiros. Dc. lj: 
•-.--"¦J-**, 

,!*•¦*'- ,-CITIO — Compra-se um de boas lerrasUi apol.ee.-, inoixepios, ' ". 
at. 5„ .^..i.cs, com ou

-*.l. sala
huras.

cilios
liait M.:l_ lio" .Tciras.,
í.lji.o Si j

iamilia na rua Kod
andar, dá-se comida

a mineira, ii(
igo Sil-
faria *

1 Si I

•radia
perto das estaçõ
deio. Acceiiam*se
S. Francisco 42,;'e trata com intcrtnedi.

Xoiira.stlieniii, CICivps «lo cabem».<I«- foi-ç-its, são «-iir-.-i.l_is cinii iirnnil.10l;i:crj{l<'ll)AI>l. USXAXICA c os
COS

listas niiplit-ix-õcs, intoirnuieuli:
«) systpina iii-i\«(.-.o uma nução cfficaz c (liii-ailoiu-a,
ao (lo«'ll(«^ a calma, o soiiiuii e o li<>in i-slai-.

r_.i_tbiiiott-.t_ ile «-l«>«-tri«i(Iail«- iiii-ilicn «l«i Dl;. Ni;VES —
nula Uio llranro — ltio <1«* Janeiro.
Preços modelados. Das í> horas dn inaiiliã ás -1 ila tiu-il

lustci-ia, iiisoiiiiii.i, friuiurat.
i-\ilo «'oiii ns HAMK.WS DK
U.VMIO.S HVDRO-KJ.KC.IU-

noffensivas, nrodiizein solii-e
restitiilndo
- SO, Ave-

Í.T 211)

TíiT tf)T.T"VA Tintura ideai ga-VU1_V»1VJ.J..A, r„ntida, para res-
I tituir ao cabello a sua còr ori_(inal pre-i n ou castanha. — Preço, ioJoco; pelei coití-ío, mais a$ooo. Deposito girai, rus

j ;de Setembro n. isr — R. Kaniti,

*> - usem" " o in-
jector — Nanterre. Fácil.
commodo- e hygienico.

.-V venda nas ousas de cii-iu-gia.

da cidade, consulla por caria sem a pre- T*OR.*__CE-E pensão de casa de familiasença da. pessoas., uuica note gênero; a \.V com asse-o e promptidão; ma V.,,.,.'rua.de Santa Umn n. _.._, sobrado jun-1 do 1 latina ,;6, sobra di. i. S stu .1 :.»',>I11/1-1 Ri. !:.¦-.. fr - .. .1.. ..... 11..  ' ,1- . , ( , .

oocio —
»T tos,
retirada.»

to á avenida Riu Branco,
I de tuuu a ae ri edade.

cas, para dormitório dc solteiro; A ri.-, iv -TRASPASSA-SE u" "'-"'"_. *;*'' **;*1"-'lc* U .uio u 1 3.;,c "!ui:.i.-.'ü,.Y Cl"
vn.x.iiíM:pif ,,:,,-_:^-^.^~j~-1"

. ,..?"'..*''V''""".•' f mais .1i_1.1n.03 de res-

¦- 
• ¦ ¦ . .av.er(u.^.,,-,.. rp_üsí>lssÃ.s

armazém de seccos
commodos pam ía-.. ... mesmo predio, aluguel módicoeiiiieno capiial. Trata-se na rua Ur.

Jitlic (.«;,

V. XlíB.M-: ran Ir
ovo...

eas.il,

iima
ui todacucas, fazendo bom

ío largo do Capim ...

\c.i líAra tei ros", .1frente á rua Vi ide dc

rpilASI-ASSA-S
A Setcntb.-o n

coi.de jc-iuítlüiu
prido.

_..t-li- 1*) J
1 hoa easa de oves

a iiisiallaçào c li-
movimento; trata-se

'-*•- (32S i-, j
•- a loja d.i rui Sele «lc¦18: trata-te ã roa \'i,-
lha 11. .1 — Ri,, rom.

(155 I'. J

:a dc familia
IJõSi S. .1

ecuitisim
predi

pAIlTOMA.VfK sciencia do
\J diz o presente, o passadoi>-uiro c fa. nualiiuerr traí.dilo ||ira ..hein; rua Theophilo Ottoni 119. (.|.,i«SI I

felpudo, legítimo Te
á roa S. Carlos 59.

(124 S. .»

pACllORlUXlIO\.J nerife, vcndc-sc
Kstacio de S«i.

pASA\J nha
Machadí

pARTOMANTEV-1 u faturo com

XOVA - Vende-se uma na !•<•
, por _;:_2oo$; informações ua ruaMachado Coelho .-.-. (137 S) S

P01.XKCE.SE eon...
JL feita c variada, só
ijualidade,
querendo;
rtAUINÜTIJ
VK Itoinüni
nando

laveildo
li a domicilio, bem

:om gêneros de*ia
inj.i iodos os dias.
Peixoto 7. 1.-..5 .S)S

.lAIU.KÜR — Precisa-s
X lieiacs nas ofíicinas

lj": Avenida Kio Branco

Dr 
II T 1 n v c I rwiWmntiiM\))i*tri\WÊÊmwi*wrjí him. i Pw*jr*T*^***_w*B*M,*f *,**-t**

..,,- ,.......,,,. Ef.TISTAS teRAVIDEZ.,.^ !
cmuPo'asr. 

'Atti'iio2°XaÕ j 
Üscytlcas.^ SSÍ. i.iorfensivaj, conimodas

~E?;'PARTEIRA

Impotência IIyI
.» do, denaupe.--.

rccisa-sc ile um
para negocio antigo, garantida;mensac- 25o$ooo. Cartas a M,

M. 51., nesta folha. (pio S) S

de perfeitos of*
da Casa Colom-
u. in. (S)

mento dc forças, cuwm-se r.-ipili e radicaliiiente pen poderoso tônico muscular VI-MIO UI- CAC-Ml [QUO PIlOSl-ilAT-UO, dc A. A, LastellOes. Ven'dos Andradas, 45. Droir. I\i
rua

lieco. .JójijS

Moveis a prestações !.7,^J

TT.MA
\J ua;

ninri-i -_. rua Conde de1 11. .«M. Kcabriiuse, íunceio-
nova dire.-,.-:*!-). (51S9 S) 1»

A fainjÜa »lo Norte, fornece comida
fóra; a preços módicos; â nm(..onerai iilva Telles 11. 13 — Andarahy.

(3747 ¦**> i<

mme. Xicolctti, prediz0111 muita clareia; dá con-siilias todos os dias de 1 ás 6. Só parascuh.ras; rua Buarifiie de Macedo 51,
(130; S) S

«nRAMOPUOXES
VT cilin-sc ilr $500 :
S500 a jS. Com';,ram
tam-sc Brumophones e
jssooo. Compram-sc
n. 1.15.

K CUAPAS — Tro
-$. \ cndetn>s<_ de
:-,'ít.;."- Col,tc*-1 S«sra Mar,endem-sc a .0$, e fogo. mJ.rua Uruguayana

(2930 S) A

TTMA sea»hora| de Irata
v- unn sala de frente, co:

pRAVAllOl.•_X_in_t_-, br.; niclacs. cariniUosbloefcj para marcação cm alio.
| relevo dc papel. Tinibrageni a tnille di1 ce. Gravuras sobre cri-ilaes e porccllána..I 1» de Março, 87, 2» andar. (.053 S) R

lamento, deseja
, -Om entrada in-

dependente, decentememo mobilad-J, com
pensão, em casa de familia; ua avenida
Beira Mar, Husscljl, Flamengo ou Bota-

boa fiança o informações á
Araujos u. rr. Fabrica das Chitas, e
Arislideá Lí,\:o a. _j; — Rio Com-

prido. (_49õ S) .1

I)K. S1LVIN0 MATTOStraecões, absolutamente sem dór,
dentaduras a 5$ cada dente: concertosem dentaduras a 10?; obturações ' a
5$. Trabalhos Rarantidos c pagamen.»os em prestações. Rua LV.ig-.tayana
n. 3, esquina da rua da Carioca; das
7 da manhã ás o ds. noite. Teleph.ne
"• 1-555, Central. 329 J

zorra, rc
sid. em Dona Manano, 27 .'Unia
Ino-ol P.li_,B„._ . ......lYY .\,30ld

... .-aa iMsa so quem, não rpier, pois a ca-i(.onvciiieiu-.il, na nia Senador Euzcbio n.33. c a i.mea «voe vende moveis i presta-Coes c a dinheiro, c<au vantag
Mmn Rn I «'«'«"e/es. Vi--'lenímc HC- | Senador Euzebio, .

para osverifiquem; 35, ru/

fo

DENTISTA 
-

205, faz-se
por preç.

N'a
todo

módicos,
rua 7
serviço

".TT.MA senhora' LJ paçosa easa,

R« CATIVO QUKM OI HI!.
VKHDK »'Ai:ki.i,os (JÜI3.M QUKR.IK.»I It.MtH.X l.\l,II.\l»A OCE.M «CER.JI.M CASI'V QUEM (_t..l..

porque o

PILOGENIO

aluga metade de sua es-
paçosa easa, a pessoas decente*, comou sem pensão; run Fonseca Telles n.

.11. bondo dc Jockey Club. (5S4 5) I
ms_.OJ.IXA Alves. (J-171

H-1'OTIIECASgrandes ou
dc/ e

dos.

na cidade e subúrbios,
pequenas i_u_iitias; rapi-r«i módico. In:orm.i o sr. Pimeii.do Kosario u. i.;7, sobrado, fut-,

-10:5 S» lt

.1) ] TT.MA senhora educada, oíícrcce sc pnra'.". L- tomar couta de pessoa só, ou paraI commercio: é livre; tr.ita-se á rua dasMarrecas 11. 36, 2- andar. (128 S. J

w
m

HOlO u.

XDKM-SIC ires 1
íi'j'a fila: trata-a

J15, Icaraby,
iSaviáo Tei-
U 3*3o) O

faz 1

OVEIS _
vendem-áí

I (.'attete u. ¦.'),
nnpe-ie .1 s,_:

cabeça, l^ib.i
WíiMElKO IlK MAKÇO u. ij antito

c -extingue completamente .uieelha.. A' venda u_s bo.,UROGARIA GIFF0N1KIO Uli JANEIRO.
KUA

1 "irovicis —
IM. tn-ihilailn**.

Alugain-se, compram-sc c113 luterniediaria; r. -Io
teleph. ;5/-, Ccnl. l.!oSS»*.l
Compram-sc . avulsos, casas
piano. e objectos de arle;da Carioea jS, com 1-V--

(.:S S) .

IT-uA pequena família de r&speito, aluga
L' um riuarto confortável a uma senho-ta de edade, com ou sem pcr.são, comd.rei.o a Ioda a casa, próximo á cidade;

exigè.sc pessoa seria. Cartas a este jor-nal, a Fernandes. (uj S) J
TTM casal sem íiili "
\J cozinhei ra, preúpara ir para fóra; pa;n_:„l JÍocü ja-*

precisa »ie u.nn
: portugueza. E'

tratar, .á rua Ge*
. . (314 S) R

dc .Setembro
de pro these

..-D S) .1

, Dr. J. Telles. Trata-sem dor. Consultas diariamen-ttY rflgamentos cm prestações; rua Lu-cidio Lago, ifi — Meyer, Próxima á daAromas Cordeiro. (_i6 S) í.

DENTISTAmento seti

o). Chamado a qualquer hora.
J. -283 

'

PARTEIRA!!l-raneisca
ptomada'. de M. de

üoston, íaz ap.
ir.ação por proce.so scíc.Í.ÍS' _ 

"'«m
dor; trabalhos garanlidos e preços" ao a™cance de todos; sem 0 menof perigo _arla^ saude; trata de doenç.-- -¦- ¦--¦¦- ' '
General Cemara

Creme de Bcliez»"Oriental", única
sem rival, par»manter a epider-

eslado di hy.iene «
suas qualidades emo-
antes, embranquece <
dando-lhe a tnnspa«

rua

continua, como sempre, a clinicar, e n£conforme propalam.

do tttero;

(AI 3Í11)

SSj_\StF1m
moléstias 1ngüra-
VEIS, previno d suanumerosa clientelater transferido desdealguns annos o seuconsultório teclinico ;
para a Rua do lios-
picio n. 100 A, ondeido para a guerra,'

Ser BeSIa
. me e:n perfeito
! belleza e pelas
i lientes e refrig.:
! assc!in_i a cutis,
j rencia da juventude. Xão ê gorduroso,: e_ o melhor para massagens e íaz adhe-
; rir o pó de arroz, tornando-o comple-
| tameníe invisível. ,»$ooo, pelo Correia,
i 3$500. Vende-se nas perfumarias .
j pliarmacias. Deposito: Perfumaria Lw

pes, Uruguayana ._(, Rio. Mediante umsc'l°, oe ">o réis, enviamoj o caulogode Conselhos de Bellesa. i-.i

RAÚNA Kslc "'¦"«¦•«viihos.
íonic-o, iinico qui: nasce- cabellos c sumir ?'-'.'•1 por completo.

Vende-se na casa
nida Kio llranco 11. 131,

Baz 1, Ave-
J 1829

ter SYPHILIS
914. As£.ru-.c
I--J. Serviço
J.Í1A-.S. Tele

c sua« conscitucncias,'-'..ra radical, injecçõel
completamonte INDO-;
l.ORES, de sua pní-,
)j?.ri»»;ão. App. 600 e

1»; 5.1, das u ás iu bo
-, Dr. l-I-DUO MAU A-
9Dí íjjjk), Ç (R 43i,j 3



CORREIO DA MANHA —' Quarf-tfélra, 3 de Maio de 191G

_|íisiara--tÍIISlIliIAtflIH
duiiiin
As ultimas novidades da estaçiío

Criações segando o «meei-
tnudo Jornal de modas

«LAFEMMECH1C»
Tmsmmuwmmmmx*mmxmiuii.uiLimmm *\wkm

Formas 'en» Veliutlo,
setlm,

t :i«_.;il e palha dc arroz.
Flores, Fitas, Fantazias

8 outros enfeites

Chapéos para Luto

Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil
Eitracções pabllc_3 sob a fiscalização do governo iederal

ás 2 U2 e aos sabbados ás 3 horas, á
RUA VISCONDE DE ITABORftHY N. 45

Depois de amanhã
340-8-

20:0005000
For 1S600, em meios

Amanliã Amanhã
303-18-

15:000$000
Por 1$500 om meios ¦_

SABBADO, 6

Presentemente nenhuma outra
Gaza apresenta melhor

escolha (lestes artigos, nem
offerece melhores vantagens

do que a popular

Chapelaria Vargas
120 Rua 7 de Setembro

Telephone, C 4125
líot.t casa envia portiuloros

com amostras dos sous artigos
ás roísiUeticlas dos E.vmos.

frognozo.'.
ICui suasofflclnnscxcciit.» qual»

quer cncoini-iciid'. do
CUapéos poi- ílguriuo. con-

certos e modificações
de toruiii»

POR PREÇOS

Quem desejar §|
bamcnto dc pcssc-a dc amizade, attialiir
niiioi' c bons ncROcios, ter felicidade r.o
joso c coiniiicrcio, tratar todas us doen-
pas, obter o quc desejar, por iiinis dittt-
cil quc seja, por trabalhos scicntiíicos c
garantidos, dirija-se á rua do Cuperlino
n. .. A, estação de Quintino llocayuva,
enviando cnveloppc, scllos c subscripta-
do para resposta e consulta no gabinete
* por cseripto, todos os dias; realiza-
sc o que desejarem .por mais diíticil
.que seja em qualquer distancia ou Es-
lado. GonorrluT-a cliionica -e impotência,

arantid.-i, com hervas medicinaes.
.1 24 1

IOO:
DO CORRENTE

A'_ 3 lioras da tarde- 300-28

MOVEIS
A casa quo vonde mais barato é

"A COMPETIDORA"
RUA SENADOR EUZEBIO, 75

Camas dc peroba, para casal, a8$,
30?, 35$, 40$, 5°$. 7°? e 8o$; toilettes,
70$, 8o$, 90$, 100$ e 110$; mesas
dc cabeceira. 20$, _i5$ooo e 30$ooò,
guarda-vestidos, 45$, 50$, 90$, 100$' e
120$; guarda-louças, 30$, 40$, 50$ até
120$; meias mobílias 80$, 90$, 100$,
120$ ate 180$; guarda-comidas, 25$.
30$, 40$ e 50$; guarda-casacas, 140$,
170$ e 180$; colchões de capim,, de 3$
a 12$; ditos de clina, dc 12$ a 50$uoo.

Nota — Toda a compra superior.a
100$, será entregue gratuitamente 

' a
domicilio. M 4008

Tor 8$ooo em cl«-»clm<»s

Grande e Extraordinária Loterii de S. JOÃO
EM TRES SORTEIOS

Sexta-feira, 33 o Sabbado, 34 de J»n«»o
A's ¦". IIOHAS m TARDE As 11 c 1 DA IAR1.H..

326 - 3-
I- sorteio ... Ioo:ooo$ooo
2a sorteio ¦.. Ioo:ooo$ooo
3- sorteio • •. 2ooiooo$ooo

T°tal 
n-ulos maiores 4 O 0*000K>0 O

Preço do bilhete inteiro lOüOOO em vigésimos dn. «SOO réis.

Os pedidos dc bilhetes do in lerior devem ser acompanhados dc mais
tino réis para o porte do correio e dirigidos sos agentes gemes Nazareth _ C,
rua do Ouvidor n. 94. Caixa n. 817. Tcleg. LUSVEI.. e iu oasa F. «Sui-
inarâcs, Rosário 71, estiuiiia do Beco daa Canvellas, c.iixa do correio au-
•iltíO 1.173.

CASA PARA COMPRAR
Precisa-se uma com 4 quartos e bom

quintal, em uma das ruas: B. llapa-
t-fpe Mattoso, H. Scrtorio. B. Ubá, Sao
Luiz Maria José, Maia Lacerda,, Lon-
sclheiro liarjros, ¦ Luz; quem tiver, deixe
carta declarando a rua, -numero e preço
minimo, no escriptorio (lesta 'folha, a
J. N. Só sc trata direclaiucnte com o
proprietário. (R 30"

SATOSIN
é um remédio utiico pela sua ei-
ficacia curativa em todas as af-
fecções pulmonares;SATOSIN
cura os catarrhos agudos e chro-
nicos das broncliias e dos pul-
niões nos diversos períodos da
moléstia;SATOSIN
n«> tratamento da tuberculose
comprovada exerce efíeitos ire-
troativos sobre a inÍRCção alé
um limite tal que paralysa o des-
envolvimento dos bacillos de
Koch até.sivpprimil-os 00111 o era-
prego .prolongado;

SATOSIN
suiiiniida-
e estran-

T.A'
ela,.

é reconunendado por
des médicas brasileiras
seiras; 

'•'
venda- em todas as boas pharnia-

e drogr.irias do Brasil. _.

GRANDE ARMAZÉM
RUA DE' S. PEIIRO 210 

'.¦'¦¦

Trappassa-sc esta casa, coip .grande
sobrado c grande armazém, com -boas
armações, balcões, cofre e mais ulcnsi-
lios, .próprios para qualquer negocio a
varejo, por ser rua «ie grande movi-
mento"; presta-se lambem para. 11111 üfan-
dc deposito -, paga pequeno" aluguel, na
época -presente, vale o dobro. Informa-
ções ua mesma. (R 312

AÇOUGUE
«- "5

írnsnassa-so ¦">". cm oiitimo

nonto. fazendo liom iicjíocIo, in-
cliis^vo o contrato: trata-sò ú rua
da Anii'1'iia ns. 210 C 218. rom
o, 'sj-. l-asilioiil 

"Felínne. 
O motivo

siMliní ao Drctèudènte.

PARA RECREIO

PREPARATÓRIOS
Oliveira Sá. Chamados

Pastor 64, Fabrica.
rua 

"Dom

(1--1J)

COFRE
Vcndc-sc um, quasi novo, tamanho

médio, com banco, de ferro á prova de
fogo; na rua do Uosario 147, loja.

- T-. (J. ni)

puni gar

PENSAO FAMILIAR
Farta c variada, fornccc-.sc a donii-

cilio, feita com toucinho c o máximo
asseio, a ;o$ooo -mensaes, á rua Coro-
nel Cabrita 52, S. Januário. (R.J054)

SITIO
Compra-se um que lenha bastante

agua, prefei-tdo-so no .Districto Fe-
deral 011 até uma hora dc estrada dc
ferro. Não se faz questão dc casa ou
plaiilàçõès, .porém deseja-se bastante
lurras. Preço até dois contos. Cartas
com todas informações a S. P. Y„ 110
cscriplo.vio desla folha. (K. 62)

Mme. Olympia
Cartoniaiite brasileira, tem uni -Srevc 

_
oom que se consegue tudo que se qui- 1 aesUl
zcr. Giiardá-sé segredo. Consultas-ver- 

rua da Carioca

RODA D'AGÜA
Precisa-se -de uma.Ioda de ferro com

on seus pertences, qucteliha io .palmos
por 60 a 80 ceniiinetros e quc seja
montada com parafusos. Quem -tiver
para vender por preço razoável pode
dirigir-se a Francisco Villela Filho, cm¦"uarailinguetá. E. de S. Paulo, dando
(lescripção e preço da niesuia 110 ponto
de embarque. (321

| Afugam-sé cm unia fazenda do inte
i-ior; algumas" casas modestas a 1..S000
¦por Tmcz. Para informações com o
Guiljiernie Gauglitz — Eugênio dc Mel-
1d. ilí. F. C. IJ".; listado de S. Paulo.

, i _ R 295

Gymnasio Pio Americano
____________ ____ _____ ___, ___. __m _______ ________ _¦__ «—

MACHINISMOS
VenJem-sc cinos, luvas,"- cadeiras «'

mancaes, de 2"; 7 polias inglezas; 3dc 26": 2 de 30"; 1 de ,14 e 1 de
56 . Uma prensa Blackliiirn 78x42"
para malharia. Uma machina Blackburii
18 , parada automática, 1.100 agulhase 36 condtietorcs para camisas «le m.'i.i.I 111 banco com 2 cabeças de màclllnnJBlackbuni ponto 32. para camisas ou
gollas o ; 2 coudiiciorcs e 250 .«gulha,.Um banco çqm unia machina Singer deciscar e duas de costura. Uma in.-iclrnilovcrlocl;) Singer, para bainhas deiiici.is. Uma Singer K4. Tr«s iii.icliimuWililinan para elásticos iuo. 1S8 c 200agulhas. Tudo cm muito bom estado;rua Ribeiro Cuiuiarãi-s n. 69, u-kph.

1?"_, ________jj Canipisla.Villa

Christovâo

m PARA DENTISTA
¦Vende-se um motor de chicote com-

filpto e quasi novo. do fabricante S. S.
\Vi. 110 gabinete -dentário do largo de
Si Francisco de Paula, 44, sobrado.1 •; 341 J

Rua Teixeira Júnior, 48 - S
TI-l--. V. 1.041

To-las as aulas estão fiinecionarido coma máxima regulavidade;
00 ¦{. de aproveilamenlo nos exames de preparatórios; Ji* I >'¦ ¦• --

V. EX. É INFELIZ?
'Procttraè o professor KADIR. rua

Mariz e Burros 8- o SOMNAMIIUI.O
de grandes poderes. Único que devolve
o dinheiro se o resul lado fôr négnti-
vo. Dá lições dc HYPXO-MACTNK-
TISMO, garantindo, que com 8 lições
já itiflticnciarcis aos demais. 108 J

AO COMMERCIO
Superiores Cofres Americanos, tro-

cani-se por velhos com vantagem paia os
compradores; tem tambem grande stocl;
novos e -usados dos melhores fabrican-
les c dc di.vèrsos tamanhos, por preço
dc oceasião.

SALA OE FRENTE
j.-Alugam-se dua.-. magníficas, com lulcleatriea «¦ üòdas as roíninodidades. —

Preços niodicDs. Una General Canaliar-ro 11. 44 (S. Cliristovfio). (335 J

ALUGAM-SE

PROFESSORA DE PIANO |
Ensina pelo programam do Instituto'

Nacional de Musica. Preço razoável.
Tralar á rua lTstacio de Sá 71.

IR. 5^39> ! 
|

PENSÃO ESTRANGEIRA ||
lixcellcnic tratamento, quarlos bem 1 jgmobilados; preços módicos: rua U.|Si

Carlos 1. ri". 39. Gloria. R -9 ¦

excellentes salas ile frente «• dois
quartos hem mobilados 011 s«".u mobília,
por preços módicos, na rua Buarque deMacedo 11. 41 ; trata-sc «Ias : horas em
deante. (K 

,„,,
'l'i!H»Bi""^

AGENCIADOR
11

Rita Cmnerino tt, 104. (SI753

Precisa-se de 11111. para agenciador dc
uma litliiigraphia. Trala-sc á rua du. Ko-
sario 11, So, typograpliia. (J. 1041

A CURA DA
SYPHILIS I

r _ a
J-.nsma-se a todos 11111 meio de m

saber su uni s.v|ihilii adquirida ¦
ou hereditário, interna ou exier- |jna e como podem cural-a fácil- ™
mente eni iodas as manifestaçõcTs M
c períodos. Escrever: Caixa Cor- Sã
reio. ifiSó. enviando sello pára H
resposta. j|j

iniriiK-iiiii
M ,ll')-l

1
K: - <_ 1. Ifl'!'-«'"«-D" W IB 't

GOVERNANTE PROFESSORA
Família brasileira, dc. tratamento, re-

sidente em S. Paulo, necessita dcunia,
allcmã. caíholica. para educar Ires me-
ninas. Exige-se qtlii conheça bem o
francez, piano c gymnastica sueca. '_

Cartas com referencias na redacção
folha, a Governante. (K 20S

PROFESSORA
MOVEIS Pensão s. a família e

baes por cseripto; «a ru
sobrado. (J4S14Í ESPIRITISMO

$ Noíre-Pame de paris
'.'*. ¦¦¦¦___¦ ¦_____________¦__¦______!______—__________¦^mm________________

Ouvidor,

— Miguel P.raiiu, gtande
especialista em extracçâo
de callos c unhas euera-
Vil tias, sem ilor, clc; rua

i(ir, sob., lei. Norte, 1.505.

Senhoras gordas Mme. Cia-
raz reduz a.

..rdiira «Ias seiilioras, par processo lani-
infallivel e inoflensivo. Consultas das

Sa 15. Quitanda 65. Teleph. Central
a. 021-6 S) i

PO' OE ÂRBOZ
Motlicinal, adlierento o porfitmado

I.ittu 2SU0O. Pelo correio :.'S'«0)

| Perfumaria Orlanio Rangel
sKs*x_sffis?-a^».s>(«nzju__iii^^

Zumbidos dos Ouvidos Síõ'pdò Dr. Neves da Hoclia, com
n.vilu çeguro, dos _umbidos dos
oiividòs, pela massagem vibra-
loiia, pelas correntes continuas

pelas correntes dcalla frcqueii-
i.iti. Os zumbidos diminuem logo
11:1 primeira applicação o acabam
desappareccndo completamente.
Consultas da 1 ás 4; Avenida

tio Branco 00, J 215

GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

| . Médium reccilista,
I lis Iodos os dias e
I á rua S. Francisco
i (Maracanã).
i

á consultas gra-
i qualquer hora,
Xavier n. 400

(-•04 R)

PHARMACIA

CNARUTARIA
Por motivo dc retirada para a Eu-

ropa, vende-se, á rua dc í"ão Cliristo-
lão 207, cm frente á praça da Handci-
ra, tuna charutaria, nova, com boa fre-
gttezin, por preço módico; trãta-sç ua
mesma.

PETROPOLIS

(3098J)

TOLUOL SOEL
Tosses, broncliiles, influenza em 48

horas
Depositários: — Araujo Freitas * C.\

rua dos Ourives 88 e Pharmacia Mar-

3ues, 
praça Tiradcntes ns. 40 e 4: -Rio

e Janeiro.

Conipíra-sc por vinte coulos mais ou
menos b«>a casa, -bem situada, cm ccn-
Iro de terreno. Prefere-se que tenha
algum lerreno •(• quc esteja oecupada
por bom inquilino, Informações. J. Sil-
va, Candelária ..... Não se admilte in-
lerniediari-Q, (i*. 3421)

Pessoa que tem 2 vende tuna bem
SOrtida, única 110 local, fazendo bom
negocio com moradia para familia pa-
j/audo pequeno aluguel; tratar, listra-
da de Santa Cruz, 2.156, Piedade.

(277 R)

LEILÃO DE PENHORES
CAMTlvl.U' & C*. RUA LUIZ DF.

CAMOIÍS ..6
1K111 j Je maio dc itiilí

Fazi-iu leilão das cautelas vencidas c
previnem aos srs. mutuários que podem
reformai— s ou r.esgatal-as ate á hora
de começar o leilão.

PROFESSOR OU PROFESSORA
LF.1TA0 DA CUNHA —

ESTADO DO RIO"Precisa-se -para lcccionar á umas
creanças, para tralar na avenida Rio
Uranco n. 11. 2" andar, com d. Can-
dida I.essa. Prefere-se pessoa edosa.

(198 J)

.Precisa-se .uma quc ensme cnm per-
-feição: francez, piano e Uieoria. Kua
ila-docl; Lobo 340. tcliphone 2747—
Villa. 344 J

| cavalheiros ile trato, Dispõe d.» gran-

Ides 

salas Ue frente ê bons quartos no
pa;i]u.' rccoiuínsido *.1l' «ovo, com iodo
conforto. !\e.„-M redusirio, coni ou seio

'pensão; riui 4a Cattcte 11. i;ú, tcíf
Tapeçarias e ornamentações. Aniiiiiítiros c^stofatlortís j piione. 2,o«i.s, Lm-iisb Hoiei. j^ 4,.si«

Dormitórios modcrnns com ii pr_ is a D00jj|, 550$ e iiflf).<(000'
toaria etc.

AOS QUE ESTÃO LONGE...
iQuc maior alegria do que enviar-lhes

áj nosa piiotogi-ti-pliin! Retratos em hs-
inalte, Ainpliaçiies e Rcproducções. 1-0-
tq-Brasil, 7 de Setembro 115. J 33"

GATA ANGORA
Fugiu 110 dia 

' 1"
rua lliiinaytá, uma
branca, com olhos
ainda muito nova.
a' cntrigar.

da casa n. CS da
gaia Angola, toda
dc côr diffei-ente,
Gralifica-sc a quem

3-6 1

FRANCISCO GABRIAO
1

mi

falar com esle senhor
urgente e dc seu iiilyes-

sc, pede-se ao mesmo indicar sua re-"idenéia 
por esla folha. (-fi.í .11

Precisa-se
para negocio

DIXIIIOIRO AOS TA"BP.l-
CASTT KS" 13 IXMTSTIUAKS

J. C. riTP.KIRA. roni-cscrl-
ptorio conmercial » RUA DA
CANIJ1TI.AR.IA 26. SURRA-
1)0, Uio de Janeiro, acceita
agencias dc uiial.uor fabrica",
vender a COtnmlssSo, ou com-
pra' toda a producção' de pe-
«Uienos fabricantes, para ser ,0
utiico agente vendedor. .

Ailc.inta dinheiro a visla de
qualquer mercadoria, oara ven-
íVk n consignaçüo, ou polire
buns lícgpclos. I'"..z cinprcstiinos
de pequenas quantias sobre cau-
ç.-.es, aliiK'.ieis «lc preilio» 011
bons endossantes. O 3°aí)

Cortinas, stores, reposteirns,
Capas para mobílias, 9 ps

63 - RU A~DÃ 
"cArToCA — 63

pre is
S.'ll PfitS colei

(iOqH e 70$000

Allrcdo Nunes t*_ C.

iCÜRA DA .TffB.RB_LÍ32
DK. A. DANTAS DK QÜJEIKOZ
Modernos mciltodos de irauuu.-ni-.«

medico e cirutgico, conforme a melhor
indicação, Consultas, d_s 8 ás ti da
manhã. Rua Uruguayana a. ,,._,

B jj8o

FAZENDA
Vende-se uma boa fazenda de criar,

a 2 horas da capital próximo a II. do
Pirahy, onde eslão se desenvolvendo as
xarqueados. A fazenda contem 200 ca-
becas de gado superior leiteiro, leite
bem collocado, tem ci-rcaes, carroças c
burros para conducção do leite-, um
carro arreiado, moinho, ceva, engenho
de canna, boa casa de morada, forrada
c assoalhada. São 200 alqueires i-eo-
métricos, mais ou menos, em gordura
roxo, capoeirões, mutta virgens, clc
Quem pretender, dirija-se pessOalmen.

carta a José llalhi, :i rua Tou por
Olloni n. fi-' (--703 B)

ENGENHEIRO
Plantai», orçamentos, cimento armado,

medições. Preços módicos. Edifício d;1
loriial do Commercio, 3° andar, sala 8.

__^ U*. 3184)""CABELLOS 
BRANCOS

Usae " Brillianiina Triumplio" para
acastanlial-os. Frasco ,i$ooo. Vende-se I
nas seguintes perfumaria.!: Bazin, Nu-
nes, Casa Postal, Garrafa Grande, Cirio, 1
Hermanny c Pcriuiuaiia Lopes, rua dal
Misericórdia, b". Mme, C, Guimarães. |

S 1646

a_«_»*_icíK_aaar«j_*_-« »tftt*«rw
Quer curar-sü

Toma o
IIP.OMUNAL

T Sntembro 'í
OBj___maij-_i** -***-*"•

II 4SSG

KtSÉeamansrumsm -.»«¦

Tosse?
_

Retratos modernos
Trabalhos photogiaphieos arlisticos. Secção especial de photograpliia

a domicilio: grupos de familia, çasaiiiçntos, baplisados, pic-nies e festas
iminias. RcprodticçCjes c ampliãçOc: ;tle qualquer retrato por mais'antigo
e deteriorado que seja. Retratos, h ÒiVes. Itctralos sobre verdadeiro Es
lltaltc, dc duração eterna' para'aliucis, broches, medalhas, etc, c cm
grandes formatos para Jazigos. Ateliér aberto aos domingos até ás
horas -da tarde. POTO-JsRASII., rua 7 de Setembro 115. Teleph. 4=24,
Central. Pedir catalogo dc Esiniilles,'. .1 16-

CASA CACHORROS ULMER

MALAS
AÇOUGUE

Vinil
negocio.
por
na

sc um açougue, fazendo bom 1
com seis aniles de ecutrato,

mol!vo de doença du proprietário;;
rua Hiigcnho dc Denlro -'--, perio da I
ação. l.l. 158)

Artigo solido, elegante
simo, só na A Mala Çliincç
vradio di.

baralis-
Rua La-

AUTOMÓVEL

Terreno ou casa em ruína
Compra-Se v.n

uo da cidade, qi
te. Infoiinàçõe
neste jornal.

no perímetro ui't>a-
tenha 5111,50 de fren-
completas a A. R.,

(K. 54)

' Compfa-sò uma casa para moradia
dc familia, «pie tenha 3 quarlos, sala ,
de visitas, cozinha, dispensa c iiuinlal.
dando-se preferencias, ás ruas Pinlie--!
ro Guimarães, P.mTini. Fernandes, Del;
fim. 'D*.- Marianiia, Pi-.liuciraS' o tra
vessa de Sorocaba.

Oue o prçço não exceda a sc.c eori- •
los" de réis; para se tralar na avenida
Rio Uranco 11. 128, sobrado, no cscn-
ptorio dos srs. I.angley & Cia., com o
dr. Telles. Uyv> 

'O

I Vendeiii-sc mu
faiijeiras, 40.

to em conta. Rua Lá-
(S 121

EOICli-ifSüE-IS'
£ soa' entr-p..cações,
úroctssos "ccuros., e
AHRKU. Das 8 ás
*»nrfls: 6* m* d« S.

Cur» mdict.1 por
inpidos. »r. JOÃO
ii e das 13 '» »»
Pidro, Si

VENOE-SE

IQU SOE
Vende-sc

ceuça, ele.
tralar lia I
II, 70,

11111 N. A. C. '51 iS
; preço 1:_ou$uuo
:,'ira:;e á rua

com li-
Ver. e

Pedro Américo
(U. 50)

"Curso de Francez e Italiano"
¦Acceilam-sc nliimüoi c

Senador Damas 11 ou
preços módicos,

nlumnas, rua
mi doniicilios;

(.lãcjl

Um dormitório dc canella, cm bon;
estado para casal, preço baralissuno; a
rua Senador Dantas n. 73. "''''-

debilidade, neurasthenia
consumpcão, chl0r0se
convalesLãnca

Hémeglobíne

vinhog xarope DSSChiillS
Todos os Médicos proolamam que esto Ferro vital do Sangua

CURA SEMPRE. ResUtuc saúde, (orça, belle—i a todos. Multo
*Upoiior ft carne crua, aos íorruglo030B, etc. — PARIS,

AUTOMÓVEL

PALACETE FIALHO
. .ilugaiil-se esplendidos aposentos a |

Faiuilías C Cavalheiros -de distineção.
nacionais ou estrangeiros, no maguifi-

Palacete Pialho. á rua rialhon

Vende-sc um. Biariclii ,em perfeito
slado, pneus novos, clc. Negocio ur-
ente, preço haratissimo; ver e Iralar,
a "garage" :i rua Pedro Américo. 7°- .

(•K, 89).I

Barbeiro e Cabelleireiro
Vendé-sc um dos melhores salões

desta capital; trata-se e ouiras infor-
inações com Abel de Andrade, rua Ro-
«Irigo Silva jfi, "A Noiva". (4H5J)

FAZENDA DA BOCAINA
Vende-sc esta fazenda, com 177 ai»

q ti ei res gcographicos, terras ¦opttmaa e
sé«!c «lc 1" ordem, a 10 ks.--.de Bnri-a
Mansa. Informações :i rua do Ouvidor
11. 102, nos hotéis em liaria Mansa e
rm K.ikão, com Marcondes Sl Carvalho.

(R 152U

AliMAZIUI DK SKCC0S IO
MOLHADOS

Vende -;e uni fazendo bom negocio c
pagando ptejueno aluguel, tem çoninto
do-* pjra familia próprio para um prin-
cipiante, reduzindò-se o stocl; a qual-
quer importância on mesmo só or» mo
vris e nteiisilii.s; Irata-se na rua «U
Senado tt. 12, com Pacheco. J ioo

PROFESSORA DE PIANO
l*ma senhora acceita discípulo^ a

preço módico, em sua residência, duas
vezes por semana, a 3oíon«« mensaes,
Rua Kiiphrasia Corrêa li, c.sa VI.

O- D8)_ 
ESPIRITISMO

CONSn.TAS GRÁTIS
líypnotismo, Soiuniiinbulisino. •/'.....•-

cliismo e Siiffucstliò', faz-se qualqucif-rabalho neslc gênero com seriedade c
dtscreção. Curas garantidas e por cor-
rcspoiideiicja de todas as enfermidades
nervosas pelo liypnoiisaio c SUggCStâo.
Tratamentos garantidos pelas .plauia"
medicinaes de loda3 as moléstias, coni-
meiitos, impotência, venercas e doenças "

de senliõra,
Acre, 6«_), ilora Indígena. (4127J1

co
I C:Utcti'-Oloi'iai. M

UM BOM ESCRIPTORIO
Com dois compartiineiitos por 70$.—

Casa Muniz. Ouvidor, 71.' ¦ Trala-se na
40.11

R)!

A:ic:i:ia, fraqueza, . neurasthcuiía, m«
do estômago

D.tiositarios: --- Araujo Freitas
rua dos Ourives SS c Pharmacia
quês, praça Tiradcntes n.i. 40 c 4.

kstias CÂSÂ ED1SO
..c'"' iu.\ DO OiVIDOP. 135 — IUO Dl'! JAXIilKO"_*! Disco:» Duplos S7 OUu 5.S000

ULTJMAS XOVIDADKS Dl. GRAKD1Í SUCCI5SS0—GRUPO PAÜUSTA
'•-i6o (("uc.ro de Maria -- Polka.

(Gastão — Taiigo.
tS. Anionio «ni Rom Suecesso
(Polka.
(Judith — Valsa.
(Aíieição —• Polka.
(Janga — Samba,
(lisflier - Valsa.
(Annivcrsario «lu Azevedo —
(- Polka.
—. ..-M_> • mm •

(Pór Edil. das Neves
(Portugal i-,:« Guerra — Canção
Patriótica.
(Passarinho Caplivo -- Modinha.

Grupo uo Louro
24 (Quando ella gosta...: -Tango.

(A cara mé... cie — Tango.
.\' venda em iodas as casas dc primeira

ordem
i_-"*E"WV«-.-*_**t*)-*___^^

Escripturação Mercantil ^^m^\lítnesto Lottzada Icccfona á Avenida1 ^^^^P^^y* ^^^^ílíi^

11. horas da noite. J .jCj y*""^ <k f -'- r~-I~ 
leo usado ~~ -tãSm?

Compra-so qualquer quantidade de sSíl^S^^ííiiilêa
foi-has dc zinco, usadas, cm perfeito _.-"^^(T^wSSay?^>
estado; Irala-se com o sr. Suuza, rua- '-"si—í___gi^?«£""»-
.ia Alfândega 237, teleph,, norte ;»..-.t_-. _________.^___ »_a»—«_—> a-j.»---_ ioleiro "" ~_^m^ Tpã

,,___,_._ ¦___. ..b £* -__v*^^ j at _ a
lr_.lialh.ir e:u torno de olaria; irata-se. S5t*ze'*&- »^^_i_S I
.", : ¦;. Ge.tieral 

'Câmara 
1-'. (14S.I) WS» «r* 

^pffi

PREDIO NA GiOAOE MU 
~ 

\jf , Wt
,'Vluga-sc o predio novo da rua Ge- 'J%S?i' //g&Stlferal Caldwell n. ;;. Trata-se á rua /ií;''*_l*;-^' ir-í_S_S<S')dos Andradas 11. 8<i. (.1. 164)! 'Xv°"'*w''?^-^ÍSp''>

DENTADURAS 1 »Í5-.wBf
-MM1T. VIITITAS

I1MANTK cstrMireil-ii ¦.-.l.'-r:«
I

l Ex, não quer mobilar sua
casa sem gastar rifn!,'pirn ?

_
E' o qne pôde cóhscgu

por aluguel mensal^
moveis; rua
Progresso.

do

lít
facilmente,

módico, todos us
Riachuelo u. 7, Casa

MALAS
Quem quizer comprar mala

baratas, só ua " Madri lenha"
chal I?loriano i-to.

boas e
- Maré-

CASA NORRE CASA
Precisa-se dc unia casa nobre nas.

Avenidas Heira Mar. Ligação, rua Sc-
nador Vergueiro ou praia dc liotafogo,
com boas accommodações para familia
de alto tratamento, grandes salas de vi-
sita e de jantar, jardim, garage, cie.
Aluguel d.
Conforme
na compra
Branco n.

i :iui.iS. a i
5 condições

Trala-se
I uni.

Ai

, mensaes,
¦ se pensar¦ilida Rio

i.-fi !

Gratifica-sc i pessoa que indicar umv
•òaccl len te casa, para familia de lia';--
menti', une tenha pelo menos sete dor-
mitorios, e as mais depandencias neces-
sarias; cujo aluguel não exceda de s.-is-
centos a sctcccutos mi! réis mensaes
1'rcferc-se nn bairro de Botafogo e ad-
jacencias. t*ara informaçõ -: rua das
Laranjeiras, i;o. 10.1

CLUB TENENTES GO DIABO

Ouro i$goo a gramma
IM.ATIXA SSOSO. -

Praia, brilhantes, cautelas do Monte
de Soecorro c de casas dc penhores,
eoinpratn-sc ;i rua do Hospicio n. 216T
iiniea casa que melhor paga- (S .11.1-1

De ordem da directoria, convido os
| srs. associados a reitnircm-se eni assení-

bléa geral bxtraordinaria, no dia S do
I corrente, ás -1 horas, para tomarem
j conhecimento .- deliberarem sobre o
¦ Relatório da Commissão de Contas re-
j ferenie á adminís ração <1a directoria,

1 ãtó á,ultima assembléa geral, que «teve
logar cm ó dc abril ultimo.

Costa Júnior, 1" secretario.
(R -70

tmrzaKiGxaxsxzxTxicvm^amas*^ '^r^'I_ai^_t7/x_v^ia!^:

PENSAO FLAMENGO
Viaga-se :i casaes c cavalheiros de

liataiii-ento optimos aposcnlos ricamente
líotiiládos com pensão, tratamento dc

Ordem. Praia do Flamengo
.1. ,16-'-'.

AO FERRO NOVO

Para cxpellir as lombrigas
roso XAROPE VERMIKUGO
porque:

muito agradável— 1;

primeira
IÚ.

GOMMOOO E PENSÃO
l"n:a 5

pequeno

¦nhora modesta c sena, com
rendimento, descia encontrar

.... casa dc casal ou familia de lodo o
rtesneito um coninio_ilo com pensão. Car-
Ias nara V. t'.. nesta redacção.

(.1. 16.O

¦ ouiros vermes «Jo corp? humano, o sabn-
DL. 1" ER1_ST_.I..LL0, deve ser preferido,

ao pala dar, tanto assim que c preciso guardir
o frasco sempre bem acautelado, para que as creanças não o tomem, suppondo
que é alguma calda d- doce.

__,« _. Alem de não irritar os intestinos, com > acontece com muitos
ouiros ven—fugos, é dado cm doses muito diminutas,

q.»  Mão j.riva as creanças de seus brinquedos, neni de suas comidas,
nem de sua saude.

q." -- Tem propriedade laxativa, e por ií=o não e necessário, apus o seu
uso, lomar nenhum purgativo.

Appücad.v tanto para creanças co mo para adultos. —¦ Vidro. .iSeoo.
Reinette-se pelo Correio 1 vidro por aSnoo; 6 vidros, por iKS;oo. e u

vidros, por ,v.$ov*o.

Vende-se na !&' Gas^^afa Gs^as-sle
RUA URUGUAYANA, 66

JPerestrello & Filho _<m

Compra «¦ vende
vitrines c utensílio.»;
cio e moveis para
fírandes vantagens

I blica 35.

armações.
para casa
casa de

ila Pi

de nego-
família.

da R
IS 35)

ORA, M. DE MACEDO
Espcciali;**a etn creanças, c com lon-

ga pratica nas moléstias «Ir senhoras,
traia de Iodas as docu.as infeccioiiaes,
assim como attende a chamado.*;, mes-
mo fora da capital, .Vs quintas-feiras,
grátis ao- pobres. Consultório, rua dn
Theatro, ;.-> 1" andar, daa 2 ás 5. Re-
silencia, rua Ibitunma 107 (antig«
Campo Alegre'. S .-,6,,

FAZENDA
.-irrcnaam-se boas paslagciis a qtiatrt

l.oras do Rio, a quem comprar «. gado
quc é superior leil-.-ini. ilnudo uiiiilc
boa renda na venda do !ei;e. Negocil
sério. Canas nesta redacção a V. O.
li., para ser procurado. __\,\2 }

ii ii mn —na—ma—

LAVRAD'HONRA
que no APOLLO se

representa ¦ 1_£0_r_3 e SESIS-ZE3**«=-__!

A REVISTA PORTUGUEZA

. Compram-sc ilenlcs dc dentaduras ve-
lhas, paga-se bem, avenida Kio Braii-
eu. 138, i" andar. Santiago. uj .1

f\i\LàFi^ ¥ K\I\ U oON-RÂl
i

MALA
Pcde-se á pessoa ipie .por cligaüo, lc-¦vou do armazém de bagagens do Cáes

d.. Porto, vinda no vapor inglez Anui-
con uma mala de mão contendo obje-
cios de minha utilidade, pede-se n fa-
ver de mandar avisar ,i rua lvslacio de
?a ii, Ko, que se pagará toda. as des-

CAKTOUAXTü
i^ar uo km nde concurso de

j tomancia dn apreciado semanário "O
I urbano", ,r——Ilia «vii perfeição na scien
; cia do uccaltismo, diz o ptMtfiite b pre-tuí

ü futuro; iksvemlii qiiadijuer (mysleno da
l vida, concerta quulitticc ditticu'dade cm ne-
I gtjeios, f.i/ reinar -.i i\i/ no i;*r djs fainí-
] lias. une es desunidas. Possue as verda-

. dcíras pcd:.-.- do Si\*a1, vindaa directamente
I de jí-rn-a'-.!.:. 1'odi.roso talisman conhecido
I aií hoje.1 Kua «In C.-irioci (-.:. a" andar, entrada
I pc!o becco da Carioca j.; e rua da Carioca
I o.;, casa de loíerútí. DomtJiiíos' c dias fe-

Palavra -'honra quo lera ,¦;• aç-a, cspitriio e ín-ig-niiic¦>. moiiiagera
Palavra tlMionra quc Loiná purtu tio desempenho Ioda a com

panliia.
£ os preces são p-tíg-

.51

5i5irSS

PALAVRA 05HOMRA

["Froutao Nictlieroy ;j

ÍÍI0.1Í-"Quarta-feira 8 - HOJE
j 5_T>o 1|3 Oi.i á 1 I-! noile
:S:"í't «l;i'rol'"''.'i siih o tlireceão do

ex-pel iiari i'.n/.

A':-^ 2 bot-ns
EMOCIONANTE QUIKIELA

DUPLA cm 8 pnntos
í5í£_ff-ca"Tr^'",rTiJ^^^.*T^rf-,\"^

Solo7,al>;0 -Autonlo
Hei-inohcgUdo—«T.tilin

CnSomiro— l.uiz
Saionel—Capivara

Nilo—Ooena;;a
__vaaiuut,&uj=2=: r. .. asnmr-aata-

l-'(!i'.c:'*ies : iloniiugn.''. dias reriarl

D-rBCT.rrr.ts:-: «waa * raJOEBB-Bcoa; vjrzxrerBZJraz*xnz>
CTtçarE_AT-RE,

Gratifie companhia lt> 4 TMYIÍ A P k%'i1A^\ de 'V1.'',.,1"''''"1 Gremllda tfOtiveirãl
tie opcseéas V _J^£__________________^______f ? «.-^Íuim © ^sé Ricardo

GRANDT050S
opes'1

HOiE —

Elegante matiuée ás 2 1
Commem «rar.i

horas da tarde

ÜSPECTACULOS EM GRANDE GAI.A
data gloriosa «lo descobrimciito d,i Hrasil

A pedido e pela ultima vez. a cuca tadora operta em
actos, de brilhante —icchso

1WK^qW__yW^-^Tf^«f*jrT_*4

ÍÍIOI Q6 Id-Gdías
íi'

-___^o]^____
Magnífica soirée ás 8 3(4 horas da noite

Pc.a primeira c uníea vt?. i
creta cm ,. act >¦. de etioro

__-___-5_S3-__S5_-__2SIí_S

bainha do Cinema

Oiltíianti(lC:.(lQS, (lO 1)2 dia á \\

• « ,. Bonde "Ponta (1'Arcia"
Palavra d'lioura que a seguir vae O diabo que o carrega o 

g-çiYg^p^ FJÍftBUGA3>Jel sesta«felra 5

Ne
MIL!'.'

Anil
vez o
cômica

liill
THKAi

ajBceexsga: "____5_gcr^--rs--cr
• espectaculo tem excellentes e inimitavelfi interpretaç6c(

U'Ot.lV.r:iKA. JOSK' RICARDO, ALMEIDA CP.ÜZ.
\rmando de Vasconcellos, Adriano dc Noronha

_a:-!r._ Vianna'. Fernando Pereira. iMarlimi, M

-os '!íI^!^3í!Se^SSiXiS&3^S2^SSSSIBSSIi
«li-.-.lr.cto. artiata" : VAI.MYRA BASTOS. CRE-

lulieva So^rea' Almeida, eu-.

jpel de Pitíieri é'Amor (ic Zingaro'

1 representação «l.i
desempenha do |»e!-i— notável iutcrpte _ã.i de

:icinr José
Crcmüda dc Oliveira

PALMYRA BASTOS,
Hi* .-ircto. f loiuin^o,

"Amor de Príncipe'
graiidiosa "nialinvc'

c Almeida Cruz.
l.iliieleri do PAI.ACE-

woaeasmmxmam

KMli MAsíülLLL
Cartomante — Tendo trabalhado e;n

Londres, C-rlim- c Moscow onde. ad-
«luiriu frande pratica sobre oceultismo
faz trabalhos para o bem estar, assim
como regula negcHos mal suecedídos.
«ie. Fala inglez. aílemão, russo e por.
tu...:.-::. Rua dn Lavradio, ..C. I .i.Ji.
*'~.-V .rtfT—*t-m«i«-«i-*^-_t--|.-»_->.-cskla-swstx*t»í-j

Jardim

THEATRO S. PI
EIVÍRI
!DRO

2* __&"*?>
an »v_25 A PASQHOAL SE' KXSEBB

€_uaHa-feira
3 de utüíüía Gje jTlieatro 8. José ! THEATRO CARLOS OOH.ES

Grandes esessoiacsilos ds gala para iiümmetnorííçêo s'a descoberta do BrassS
As ü ti-i da tardo brilhantissiuia uiatiuòe A KOIT£-As 7 3i-l e9 '<h-!¦ -A KOITE Duas esplendidassussoe

O Úytnno Nacional pela orchcslra-- O thcalro magniflcainctilo ornamentado — O tinico e vcrda.deii'0suecesso ci;. actunluiaae

O festival que su ia realizar no
dia 3Ue maio, dedicado ú dis-
tinuta Colônia Porlugucza, fiea
tiansferido para o dia 13 do cor-
reate, devido ao mau iempo.

R 30?

ornamentado — O unico e verdadeiro suecesso d:
•pederneiras e J. Vraxodes

«*s?J_?

actunlid ide

mm
Uyinno Nacional pela orchcslra-- O tlieatro magniflcaincntc

A revista cm ií ac-tus tio l.nul
 ... „. ., . _,  i^a

Br '
xlto exlraordii.arlo Uns H.VIL, A HI~N O

OS 1ÍEIS DO' RISO 
J ' 

ÒS REIS DOS BAILES EXCÊNTRICOS
Grandes manifestações patrióticas ao destile dos ulliodos — Applausos incessantes— A Pátria, por A

Sarah Nobre — França, Isabel Ferreira - Zé Mane, Eduardo Leite — Zezinlio, Edmnndo Silva — Rússia, Ma ri ins Veiga — Bélgica, i'' •- . . .-. . .... Preços popumnssinias

Companhia Nacional, fuinlada em i dc
inlho de 1.1:1. — Direcçün secnica do actor
liduardo Vieira. — .Maestro director da «ir-
-hcãti-, José Nuucs

HílJ--A's 7, 8 3[4 e 10 U2-H0.TB
A luirlela

Compa n
Da qualHOJ33

,1.
emíneii * M.-' A WEISS

Ur. pm:e .- eniitien >-. :.--ls-.a CARA WEISS
3 de maio ds 19tG 3HEO.TE,

LEO.VGAVAl.l.O

____ Eãivi tm, _m. étsQh, es% vgsm m^à *_r w 1 ^«^ "«*'¦¦" '•¦* D^ VamPrí •• -,-*ao
H N'«^ m ^ --^a-5^ &&Ê ^"^ Pi ' Fclizardo' K>^* ,l0 irac31ro Ure'a-

_# ___ -J-sWà-? ^5.^ ms ® mrm ®eü ^-^_-_.«_ lima fpçfa na fppmifl7Ífl dn Q'

AS 8 3!.| I: '¦
Será represüilada a prirp -.-.-sa .-..- ¦ :

ff~~l. _r# é é.

(A Rainha das Rosas)

Una Nobre — Assobio,

Reynaldo Tcix
AMANHÃ
e sempre

tira e toda esta magnífica companhia. O llieatro que atú agora tem obtido «is maiores enchentes

morreu A revista
du moda

AMAIS CHIO FREQÜÊNCIA OF, tfRIZAS, CAMAROTES
E L0ÜÀUE8 DISIINOTOS

Sesta-fsiara, 12 Ci-.uiile festival de homenagem aos alliados — ESPECTACULO COMPLETO.
SENSACIONAL PROGRAMMA BILHETES DESDE JA'JA' VENDA J 476

Chico Manso, na noile dt,~ S. João. CATÍ-*L-
1.0 CEARENSK cantará uma deliciiisa can-
cão, em quc sobresác .-. 6ua ndrnirave! ar:c
«ie dizer.

Brevemente _ O Gmirfio, peça de eostu-
r.:c5 rio-grandeuses, dis festejados e?t-rií)to-
;«s «Ir. Raul Pederneiras c Luiz I'e:\«>ti>.
Ksta PCÇ-i cMS sondo moâtadá com grande
propriedade c será um verdadeiro aconteci-
nicuto.

Treços do costume. Os blllie.es a venda
na Confeilari.i CaSrêtulCS, c ua bilheteria
do ib^.itro. das ia .;.• _m deinte. (S .v-u

aaaaip-aaatw _uhs_ki
Liiian Varry. I.„...ia  CLARA WEISS
PERSONA-EXS — IJfUiii Varry, íi«>.„ij. Ciara Wciss; Príncipe Max, An-

pelo De Carli; Cin de la UomVila, cav. C. Dc Salvi; Princ. Anita dc Rioe N'e_rre,
Olsa Silvani; I). Pedro «lt li Va!*—idà, A. Magnam; Itn^ente Mlltelis, Tina De! C»
ronaj ÍCradomoá, Capo poiiolo, E. Cappa; Sparadoss? Capo -pppole, (ArmanAo liar-
bati; i" niinisin.. Tll. Ru-ii; e" ministro, .V Vignoli; .'• ministro, G. Turnllo:. 5»
ministro, E. Schíatti; C" ministro, V. Rcpoltez; 7c mmtstCo, Ií. AngátielU. Cap»
popolc, C. MéndnHni: Um Valle;.:, O. ningari 1" Americano, I':etro Falani »'.'_
Americano, GjuK Uaidi,
MAESTRO DIRECTOR DA ORCHESTRA : CAV. ERNESTO MO0AVERO

N. B. — Oê bttheHs á venda m Confdtarts CmteltlSes e na Idlheteria da
theatro, das 10 e meia da rnar.bi «ti s d. larde, «lepoi.s do»»a h«>t4 jó ü» bilhete»
ria do *.heatro.
¦____ Amanbí . IA VEDOVA ALLEG RE. Q __n\

rv_-> _^T\ri-M
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WL4* M som W a t-y m
Apezar da crise.

Apezar... ie já!
Eis os nossos preços!

I s$-
^16$-
16«-
ír79-
188-
30$-
35$-
40S-
40$ —
458-
508-
558-
60$_

65$a

m1 boa calça de brim francez, lindos padrões,-calçade casemira ingleza, pudrãodistincto." 
""" ."-1 magnífico terno de brim de linho, padrão.moderno, pari rapaz.- 1 superior costume de lindíssimo briniclaio, listrado, para homem.1 esplendido paletot de alpaca seda, forrado^ preço dc reclame.-1 bom terno dè casemira americana de fantasia. '¦

-1 terno de superior brim branco n. 1, sob ipedid i.1 magnifleo terno de tecido preto ou azul, para 15.1 terno de lindíssimo brim cordão imitando iseda, n. 582, sob medida.1 terno de .ecido preto 3?1 ou azul 458, pura lã, sob medida.1 terno de lindo diagonal preto 584 ou azul 5S5, pura lã, sob medida.Lindos ternos de casemira encorpada, sob medida.Primorosos ternos de superior casemira de lã, ns. 329, 330, 641 e Gl° sobmedida,
858 —Numerosos tecidos de lã, pretos,' azuos e mais coros, confecção im-peccavel

,i PENSÃO RIO BRANCO
!Ahigam-9e a famílias distinetas e ãcavalheiros respeitáveis, esplendidos apo-

«*ntos, a preços razoáveis, Cozinha de
i* ordem. RHa Fialho n. 20 (Palaccteíialho, Cattete-Gloria). Telephone Cen-
?Ç» 3733. (R410)

Armação com espelho e copa
Vende-se uma linda armação e copa

própria para café ou ou(ro negocio.
Vende-se barato. PAdc ser vista na rua
Frei Caneca n. 113. Acceitam-se of-

I ferias, na rua do Rosário 11. 105, 1",R .58

INTERIOR
\ ALFAIATARIA GUANABAK V envia

amostras o catálogos com soberbas pbo-togravuras. ensinando o modo faoilimo
de qualquer pessoa tirar suas medidas
sem o menor receio de engano.

Pedimos que nâo confnndam uma casa
séria e de 1» ordem, como a nossa, com
outras sem «stock» e sem escrúpulos.

A GUANABARA é a mais antiga e acre-
ditada casa que vende para fórae assume
toda a responsabilidade nas suas con-
lecções.

Pedidos a Carvalho & Ferreira.
Rua cia Carioca, 34 — Rio do Janeiro

W^im^mmÊ 2S^*^& mr ita — Sm

SUOR FÉTIDO
dos pés e dos sovacos, catinga, frieiras,comichões, ele, desáppàrecctn rápida-
mente com o uso do "Suorol". Vende-
se cm todas as drogarias, perfumarias,
pharmaeias e á rua Urugiiàyaiia n. 66.

(A 3845)

AUTOMÓVEL
Vende-se um do fabricante FIAT, 28

X40 H. P., typo 1907, triple phaeton,cm bom estado, com o machinismo com-
plctnmente reformado; , pude ser visto
á rua Conde dc Bomfim n. 254, cora o
sr. Luiz. S. 4042.

PATHE
O Cinema Elegante e das Elegâncias

Hoje - Ultimo dia - Moje
Conforme largamente foi annunciado o cinema Pathécxhibirá ainda JIOJE pela ultima voz nas sessões

diurnas e nocturnas :

Q anjo da
«guarda

1 ^W^ff^lSMl^TTOSg»^^ 1»,

DACTYLOGRAPHA
Uma moça com alguma pratica dc

escrever' em machina, deseja empregar-
se em casa de modista, eliapeleira ou
outro negocio semelhante. Informações
á rua do Gonçalves Dias 11. $2, sobra-
d0- } (J. US)

VENDE-SE
Encarrega-se de compras c vendas dc

terrenos e predios, mediante módica
coniiuissão. Rua Visconde de Itaborahy
n. 6, i° andar. Telephone n. 4.320.
Norte, com Heraclides Ornellas de
Oliveira,

Aluga-se e.m casa dc -familia uma lio-
nila sala de frente, com quatro sacadas
e ricos moveis, especial para um casal
011 cavalheiro de tratamento. Banhos e
mais recursos. Rua Bento- Lisboa 25

34S0 Jj Próximo a Silveira Martins. (40S4J)

MOVEIS
Quem quizer moveis bons e baratos]

a dinheiro ou a prestações, sem fiador-
deve visitar a Empresa da praça TiraJ
dentes ?a. Esta Empresa offerece a*
suas vendas cm melhores condições t\ue
qualquer oulra. Ver para crer.

B

CINEMA
AVENIDA

Empresa DARLOT & C.
Avenida Rio Branco, 153

HOJE —Ultimo dia deste gran-dioso proo'iamrua

i s»«iiiK^

Cinematograpbo Parisiense fPositivo 0 HOJE 0 Suecesso 1do film de assumpto policial 1
A/Hão do Esqueleto ]
I em 3 longos actos da fabrica Nordlsk-Film iümqueAage Hertel, o creador do Homem dos nove dedos, I
poe em acçáo toda a duetilidado de seu engenho inventivo Inesta especialidade theatral ™

Cl NE PALAIS

WÊm

íf*.'*!' ¦" Ili em que brilha o grande ta-
lento o rcfiilgo a belleza
soberana da mais linrJa
societária da Comedia
Iraiiceza, a fascinadora

Mlle. Gabrieile
Robinne

1- PAUTE

Jornal universal
Beilas reportagens mundiaes de grande átlraceã

,';¦- I 2*. .1* e 4" parles:

•Agradecendo n todos os espectadoras as elogiosas
^ -«. referencias a apezar ilo insistcnies podidos paramanter esto espectaculo por mais tempo, a empreza do Cl-nema Pathó nòo poda preterir outros compromissos e vfl-sena contingência de desobeecr a tão captivantes ordons. —
No intuito do satisfazer em parle o desojo do Exmns. Fa-milias quo mio puderem assistir a esto espectaculo do arte,de novo apresentará oste Min no domingo SOMENTE E.MMATINÊ'!'!.

Como hontem e ante-hontem, exibem-se ainda HOJEos dois lindos flims :
Visita a Fabrica do Registradoras«National» (Estudos Unidos). — Um Gritona Noito — Grande drama moderno deaventuras cm 3 netos pelos valorosos ar-listas Olga Hcnctti o Paola líenelii.

ou A Recompensa do Cavaiheirãsmo
,Ar„« ,. .

5* c C» parles:

Í3 
I ^^siíMBB HKmPi^^^^BS- ¦". ^^mmKÊffi-j-í^^mmmmmmmmi.' ."' - fl

HOJE — Um suecesso previsto! — HOJE

Temporada ^ Cine-Theaíral tfe cfaras Mistos*' .
Apresentação da magistral peça do Alexandre Dumas,"^'aflaire Clemenoeau"
adaptada, á cinematographin sob ó titulo snggesti vo do

a mui
Preso, mas não vencido, adorável polióiá I

J lalena e a tia Célia
Interessante comedia am t actos da fabrica sEclypsf.

¦TT-,11 C""'!;ína finissim:!' ''os renoiiiados artistM 'Rolierlo I conardo e Elh(Hall, os uoi:í protagonistas di CHA vi.* mi;íivl> \ t ui.uii.iruo e tiiia
- os detalhes com 'verdadeira arl,. iVí'-S1'RA'> .desempenhando todos

siirprcsa. ver_tladtira..artc c graça, quo constituirá uma verdadeira

.A-mantu*
Amanhã -Novos trinmphos noyos snecossos - Amanhã
Espectaculos de fina emoção para a culta platéa feminina

Uma obra prima da importante fabrica franceza 'ECLAIR

Prece a
Nossa Senhor?
dos Navegantes
Mimosa comedia dramatica calcada sobro cosmmesbretoos. Grando actualidadeem quo se exala a alma puraforte o simples dos rudesmarujos francozos e a deli.cadon, o pureza do senti»mentos, a graoilidado dralma fominina brota.
Protagonista : a talentosaMlle. Honéo Sylvaire, taoquerida do publico carioca.

não 
°c,Sr^pSr,nr;i m:l l,m '™ '«^o irogramina «ovo,

féli

i", 2" c 3" parles:Illlllilii
^P"^arS™,Ssí^ W$a$M «^«^
demonstra mais uma \ii¦, , „ i V •¦ NI5t,KA' <!«= neste - film

-* perteiKani a Pc^S^iStí, ^SoSd^Sj

grandiSsò0^"?^ K^fe-ffiT1 ' M,B- 
^ £ílnin (,c *^*

andar, para ser ap?cciâdo è admirado 
"C 

?T 
'"^ de ,,!" tcrc#

(I 

! Jlm&^^r~m~^*m&^*mmmmm,mml KLfiiljlfc

I* '^B ;^l ^B^l ^B *M tJmmt üStòmmm.

^9 ______________¦: .^1 R BI I

** mmWmMmWmmmm^ÊfUmmWm mmv^^mmWmm

Tia GI61ia éidáiiàriha

Outro lin lo e artístico trabalho se exIiiDirá sob
titulo :

4* e 5a partes:mais nm «ii mil

mrssBUiida

Selvagem
(3 actos e 1 prólogo)

tendo como protagonista a
pliononienal artista minus-cuia dc -í annos de iilado amenina Carmen Varriale qn0manterá todo o interesse tlãançfto sebre sua pes-oa — averdadeira monina-prodigio.

-feira: PH0T3A -11/ Sério sensacional
Protagonista — Josetto Andriot

.ado?rx0rr ^,s^,c^sm<-sradc ^°,—
xarão o è^^^^^J^iT^ ffiftí6', T 

<ICÍ'
S SiMl^V^,;, ^^-upletar^c-lnSlir p^í»^
que conservar:! o pulilico cm continuas gragalhadas.

ria. S& Sho^ISSâr'^ naff"d;' 'h vicio-
film decunientado e sciwnifico "uclllge,lle l,1'st:l Brande metrópole o

O TIO SASVã NO TRABALHO
tranloHal^oIspe^dt pTn ílít^k 

^'^ q"? a ""'"^ "ar.e
son seus minU^os no°, doente tr\b nm"'° e^nt 

° .prcsidcie ,\Vil-grande c monumental bibliothcca de \òvi vA,i- ' i'P ,f""', """"'« m
.recantos « a, grandes obras de valor ali ementeiem?n-<Ín"ldo,' '°d9S os
unia verdadeira maravilha: (rata da Caií. .li rS fg"1da I,'''"',e é
edifício das grandes machinas das dlvSSi?c lArdT^9, .ü]émtdotes, como se faz a ciuiliairem dis „,„ò^ . i i x,,''.or.<1 "árias caixas for-
Ção e posta em cireulaçao.'; "°Cl''1S ^ 

° lnic,ü ;"é * conserva-

ta MARIA PÜUjBR c SAR\lf7.Bl^VHAwirr 1'rabnll,° f.a era";l= nrtis-
TRISTAN-I BBRiNARD ICÇWr DORK'' ' "° gn"ull0SU d™"" Ae
'1^ '— R' 443

HARMONIA DAS FLORES
¦ «, Sublimo fllm snrprehendido do nntural pela fabrica Kinétto mis
|f merece attençâo dos naturalistas ii pintores ' q
» Horário -- 1 hora—1.30—2,iõ—2,50—3Ü^4ln_/. w

^0^5-6,50-7,35-8,5-8,45-945-9,1'e10,3CI 
*°J~

1 \WmmT* e SSl5,to'íe,,ra: CONSCIÊNCIA VINGA DORA-Drama em
| tmmm 6 ac os, cujo entrecho de uma belleza delicada e moralestuda a nconvemencia das opposições deaarraaoadnqamorosa de ovons ninrta nsn Kuní-^- -.í:£Ea5?8í.n.?sobro da ver-

1 Bon^a^^^^aS 
sco^'«ntastlcas do sonho [do prota-

1
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6 Actos arrebatadores
desempenhados pela

grande e diabólica
THEDA BARA, appel-

lidada A SEREIA
SATÂNICA DE TELA

O assumpto gira num eixo de
^ analyse perigosissima da vida

moderna 1 a paixão desmedida,
o amor insaciável, a vilania da
mulher amada, a adultera repu-
gnante c de sentimentos, dcslm-
manos, a baixeza e corrupção do
um ser bello e que inconsclcn-
temente 6 arrastado ao ponto di»
merecer o terrível le justo çasíi-
go que lhe arrebata, a vida, lal o
qual so deve fazer a um ropti),
a uma serpente : '.Morto Ia bete,
mort lcvenin».
«3Iisc-cn-scónoii grandiosa,

edição da

POHILM CORPORATION

HORÁRIO - 1.00 - 1,40 - 2,30 - 3.00-3.40 -
4,30 — 5.00 — 5,40 — 6,30 — 7.00 - 7 10 - 8 *0 -

9 00-9,50 - 10,30¦¦«¦—B——BI
__THEATRO sTjÕsÊ^ âm^^^jj^^^^^^ ^zr^?**°'~ 5 i'íi™«IH 1IHIMI \ III | l|| mi I ihliMilllh II ^^<ftfin
EMPnESA PASCHOAL SIíGRETO
Grando nmatlnéo» infantil em

coiTimeniornção á «lita da
rtoscobort» «lo Brasil3BCoj© 3 de maio Hoje

A'â 2 lioras da tardo
CONFERÊNCIA
para meninos e meninas
por ICustorgio Wanderlev, illustrada
pólos caricaturistas Ilaul, Kalisto,Stomi, Amaro, Luiz, etc
Grande One-Steppeconcurso ... pr.

I tlutipadn por creanças, com prêmios'¦. plfereoídos pol'0 T1C0-TIG0
Rcpreseniagão da comedia cm 1 acto
PHOTO-IVIANIA
ornada de musica. Variado intermodio de cançonetas, monólogos o duo!to* infantis.

Farta distribuição dc brinquedos e«bonbons»; —Nào faltem.Tocará a banda do Corpo do Com-beiros gentilmente codida pelo soucommandante.

ODEON
Companhia Cinemat^raphica BrasileiraHOJE ^ AIND-ÜMA Hom DE

PURA ARTE HOJE

ppogramma © íeiojeshoje ^ O mais bello

CIKÍEMA_iBEAL
HOJE Lrliin,° <Uí» ««c-ste TTOTIT»

Rendendo honra e homenagem á proclamada Deusa daBelleza, JIIlo. ROBINNE, a rutilante estrella do palcofrancez apresentamos o mimoso o deslumbrante trabalhode Pathé Fréres

âjàNJOM^UARDA
3ACTOS LONGOS

E DELICADOS, 3
Km quá a excolsa artistangura como principal in-terprete.
Assumpto da mais re-Rtriçta moralidade, qúo re-commendamos aos nossoses peotndores.
a ronomada íabricã Cm"sar Fllm de Roma, jun-tando a trindade da arte,

BbNET-U e ALBERTOCULLO, apresenta:

M GBfíO NA NOITE
2 longas partes. Possan-

to e arrebatador drama davida real..
Como extra na matinês

A chistosa comedia, de
Eclair

CINEMA PARIS
^,°4J£ 7T:Wí?írJ?dia fl8st0 brilhante triumpho !-hoje
LYDIA 110HKLLI c I.KDVGYS, fulgurantes estrela mund, ei ^a'cineinalogriiphiii na

NUPCIAL

Mcircha nupei

LYDIA BORELLI
uai tBBWüBaa

Emocionanto peca passional em 4-lonffos o bclloi notno Ida fabrica Cines, extraiiido da magistral pecado Ilnnri llataillo l's' g
tupendo trabalho do LYDIA ilOUELIJ. at"'"u' ''b

Gaumoní Jornal :s^s?fi0^ap"'3 "postagens dos mais' ,u wwíiiai importantes acontícimentos mundiaes

^íllm" de

e ultimas creaoües da moda.
Como extra hn matinée — Um

a'1-íincle suecesso

Como extra na malinéo ointeressante IHm do vivo
Como so fabrica uma
machina Registradora

I Brevemente- VA3ÍPIR0S, 4- swie-Evnsfio da Worto
_^"-^~_^___^

Tlieati-oEepublicã9semamsBÊsmmatmWSBSaWfímvsmvám
EMPRESA

— J. CRUZ JÚNIOR
R._da Carioca, 49 o 51

HO.MÍ...ntin11is sessões com esto progranuua nüo não tem egualDOUTOR VOLUNTAS
ir™ ,ra™ ° MEPHISTOPHELE8
Um trama dc gtnero novo dn afa mada fabnua Ncfdlsk - 4 ACTOS"'•" 1 g 

222- -« b«<«'u nov° o» i.iarr..v;,i íabnea Ncrdisk — 4 ACTliíIb de pagar as dividas § f ReSSlliTeiÇãO de lílüa lllliliier
Em2 eXtenS0S_act0S 2 f I .„„„ 5.ÍS t. .D™"!l.P?MÍ<'n»l. ^ fibrica I-'OX _ Bettv Nansí,COMO EXTRA llADMATl^E,"a'' * ^'"^ *°* ~ BCUy NanS"

. Avenida Gomes FroiraEmpreza José Loureiro
Polo vapor «Samara» che-

gaviiao liio a Grande Com-
panhia Eqnestre, gymnas-tica, acrobatica, cômica emímica, do

Âmerfcan-Círcus

Romance aflmiravel extra-
fiido da celebre

obra de

Henri BatalÜê
Drama passional, do um

enredo «cxquis»,
'fle feitura mlmosa.do scenas

doraraemoçíío
Desempenho confiado á

divina artista

LfiJ Bdpí

COMEDI A UA KEYSTONE

I .,., -„ AMANHA - Dois imponentes films do lotiía metratrem-i PAIXÃO SELVAGEM, aventuras amorosas em 4 actos; PRECE ANOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES (A Gola Azul, 3 actos 3— Quinta-feira, 11 do corrente, continuação dos MYSTERIOS m?NOVA YOIUÍ. - Brevemente: A BELLA flESPEUIA o ZA-LA-MORTno vigoroso drama de \'ictorien Sardou, A MORDAÇA, 1 proloco e 3i actos. PHOTE'A, i- Serie, com o seu enorme cortejo de snrnrcíií. 8 sensações... R 473

AUWILv — As iiltinias séries do incomparavel film 
SEVTAFEIIiA AnMÜK,,,An «^BRADA

nminn nn «ío ~ °- sra"dc "'.m lle sensação — UM PASSEIO NO

Scjunda ielra, 8 dc maio: — i« .drlf—A I PT p n urnni

QUE E8TRE'A

SEXTA-FEIRA
5DE maio

Elenco e progrnmma do especlaculonos annundos do amanhã
-^ Todos aõ~cTrco^° Theatro Republica

Bilhetes à venda no
«Jornal do Brasil» 450

4 tmpoccãvel domina*
dora das telas

A fascinadora ar-
tista de

gestos verdadeiros
Aartistapara quem não eXisté confronto!!!

. A Rainh^ indispensável da arte ! t
Completa, o prograrama ¦

GAUMONT-ACTUALI DADESModas Paraenses ^,Noticia9 0 lDformas5eá^Scena3daGra^e^uet?
No ODEON ha os melhores programmss, o melhor publico, luxo-commodidade, flores e musica ,

Vejam oa pennlííma padna os annnncios dos theatros:*m  -™^^^^— —^^^W^M^^M^HHMMJMfcJ^^^^^E^aHtM^BEP^^B ¦¦^¦¦n ~~^>*mVmmWmmmUmmmmm


