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eleição na Asso-
ciação Commercial

•Deve ter hoje seu termo a campa-

nha travaria lia mais de uni mcz cm

torno da c!ciç.ão para a nova dire-

ctroria da Associação Commercial. 
"O

acto eleitoral reaüza-sc á 1 hora da

tarde, na sala da bibliothcca, no pa-
viinento terreo do edifício da Asso-

ciação, e para dar-lhe a máxima cx-

piessão de verdade, por conimum
accordo entre as duas -facções piei-
teantes, os sócios deverão apresentar
o ultimo recibo de quota por elles
•pago, o «iital exercerá a íunrção de

lindo de eleitor.
O accordo, estabelecido entre os

pteiícantes, abrange ainda a íiscali-

.ação do aclo eleitoral, cercando-o

ce Iodas as possíveis garantias.
Desde nue todas estas combinações

sejam rigorosamente observadas e

mantidas por (piem dirigir a eleição

de boje, ,1 questão ventilada entre os

deis grupos entrará numa phase de

seriedade e de cordura, da qual, cm

hoa verdade, nunca deveria ter sido

deslocada.
•A luta travada dentro do corpo

connuercia. da nossa praça é a revê-

lação de um despertar de energias

nue não pôde deixar de provocar ap-

jilatisos geraes. -Lamentável só é que
,1 facção da lista patrocinada pelo
barão de ibirocahy descesse a usar

de processos que nenhuma gloria lhe

trazem, tão baixos e tão rasteiros, que
irão podiam dar nenhuma honra ao

commercio, antes provocaram as in-

dignações geraes c os amargos com-

mentarios que surprehendemo9 cm

muitos lábios. O corpo corrmiercial
da nossa praça não * constituído por
Camisas Pretas, Bombeiros ou outros

equivalentes capangas da Saude e

adjacências, pnra que disputando a

posse das cadeiras da direcção da
'Associação Commercial precise de

seccorrer-sê dos processos adoptados

por quem defendendo a chapa Pe*

reira Uma, e se ittilisou dos "Ape-

«'.idos" do Jornal do Commercio para
despejar a bilis sobre pessoas dc ia-
discutível valor, que figuram na cha-

pa opposicionista, e que até ao der-
ra-leiro momento da grande luta
(.'Uitoral souberam manter sempre a
maia absoluta correcção. Aquello

processo, que sem duvida será rc.pel-
lido pelo próprio candidato á presi-
d< ncia da Associação, o dr. Pereira

Lima, concorreu poderosamente 'Para

que em torno da chapa Ürtigão*Leo-
nardos se ligassem as muitas cento-
nas de firmas commcreiaes, que a
apoiam, quer cilas sejam, quer não,
sócias da Associação .Commercial.

Só daqui a algumas líoras será co-
nhecido o resultado do -Vleito, mas é
fora dc duvida que a chapa da l.iga
cV Commercio deve -ter grande vota-
ção, até niesmo como protesto con-
tia a intervenção do barão de Ibiro-
caby na organização da chapa Pe-
reira Lima.

Porque — e é preciso não olvidar
isto — a 'lista da Liga do Commercio
foi íeila em harmonia com a opinião

geral da nossa praça, de que a acc-

plialia notada -desde lia annos no
1 - rpo commercial era devida á ne-
f;.-ta presidência do barão, homem
inteiramente estranho á vida dos uai-
cões, e que na presidência da Asso-
ciarão iem sido somente espoleta dos

governos, consagrado .mais a impedir
;s justas expansões e reclamações do
1 .nnnercio, do que a oncabeçat-as o
encaminhal-as a quem de direito.

,\
p.ra
.•ara magnificentes banquete
exhibições de fttteis vaidades e de
imiteis verborrhías declamatórias,

porque par... mais não dava a presi-
dencia da Associação, nem quem de-
votadamente a acompanhava. O de-
seio geral cra que os destinos da
Associação fossem entregues a quem
coisa alguma de comnium tivesse
e ai .1 directoria actual. Gente nota.
c '.ii critério novo, com capacidade
di-nvuístrada, que conheça .a labutá
commercial, que tenha a illustraçáo
necessária para estudar e discutir to-
dos os problemas que aifectam a
vida d"> conimerciantes, taes eram os
desejos manifestados até mesmo cm
bem recentes assembléas daquella íni-
porlantissima classe.

¦Que suecedeu, porem? Succcdcu |
que os organizadores ila lista Pereira
Lima. em logar de corresponderem á
espectativa girai, organizaram uma
chapa cons.'ame as indicações do ba-
rão de Ibirocahy, chapa onde o ba-
rã,. contimi'a figurando, e que uo
fundo e na essência não será mais
co que a perpetuação, naquelia dire-
clcria tão disputada, da indolência,
«ia negligencia, da incapacidade de
quem reduziu a primeira associação
c.-auuereial brasileira ao nada que
ella é presentemente.

A ;i*ta da Liga do Comniercio é
uma chapa independente e constitui-
da por nomes respeitáveis, dos qttaís
C maior parte já provou pelos servi*
cos relevantes prestados, que o seu
!>rogramma será honestamente cum-
frido, e que, se o voto de seus con*
sócios collocar aquelles homens á
írente da honrada corporação a que
pertencem, elles defenderão serena-
mente mas intransigentemente os in-
'cresses legítimos do corpo commer*
ciai.

Isto seria sufficiente para que ap-
plattdissemos tal chapa, mas suecek
ainda que á frente delia está, inne-
gavclmente, o espirito mais csclarc*
c.do de quantos labutam presente-
mente nas preoccupaçües commer-
ciaes. e que será garantia da acção
mais efficaz e permanente, na difesa
dos interesses collectivos.

li.' certo que a directoria actial,
com o intuito <le não deixar trium-

pliar a lista da opposição, impediu a
iuseripção de quantos novos sócios
foram propostos, porque elles vota-
riam a chapa Ortigão+Leonardos,
emquaiito que foi dada toda a libi.--
dade para a inscripção «laquelles que
se sabia serem favoráveis á chapa
Pereira Lima. 'Mas, derrotada nue
seja, a derrota nã«o tirará o prestigio
que cerca a Liga do Commcrcio, c
esta instituição continuará fazendo o

que a Associação 'Commiercial nunca
fez nem fará ptda collectividade
devia representar.

Tópicos & Noticia.
o muro

Àpczar dc ter chovido hontem, o dia
nSo íoi de iodo müo, apresentando a rua
iíu Ouvi,lor c il .iveiliilii Kio llranco, à
tarde, o movimento .ia.Mti.al das quiiitas-
feiras.

A temperatura oscitlou entre i8''.ó e
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Praças 90 i>;s A- vista

Sr-lirc Londres ii.«|ó.| n 19!;!=
IV.ris $7*0 S7.17" Hamburgo .... $3.1* $$17" Itália — $7<ii" Portugal (escudos) — 3$oi5" Buenos Aires (peso.
ouro) — 45*47" Nova York, ... — 4Í371" l-Iespanlia — SSn.t

Ks tremas:
B.-iie.irio  , it n|i6 e i.i 23132
Caixa matriz 11 1 j j 1 .> t u--J1J-*

tínte — ÍOSSOO ;i Il$q00i
I.tiras do Thesouro — 8 e 8 i|2 por

cento.
I. litros — _?o?.S(io.

HOJJí
Está de serviço na Repartição Centra! de

Policia o Io delegado auxiliar.

J"* i" pagadoria ilo Tltcsoiiro Xii.ionnl
nagam-se as seguintes folhas: Directoria de
Industria Pastoril, Hospedaria da IHia das
Flores, Direcionas Geral .le lystatist oa, do
Povoamento do -Solo c ile Meteorologia c
Astronomia, Serviço dc Informações c Di-
vu.gaçücs, dc Protecçilo aos Índios e *jeo*
lógico e Mencrttlógico, Ii.spectoria «le Pes-
ca, liscola Superior dc Agricultura c Ui-
reetoria dc Agricultura Pratica.

A enrno
.Para a carne bovina posta iiujr cm con-

9ii:n.) nesta capital, iorain afíiwl.los pelos
marchantes, no entreposto ilo S. Diogo, os
preeoi dc $.|^o e ?500, devendo scr co-
brado no publico o máximo dc $;oó.

Carneiro, i$8oo; porco, t$25o e i$3oo,
c vitella, -Fúoo o $8m..

A demora do sr. Antônio Carlos na

capital paulista concorre para o retar-

damento dessa decisão, oceasionando,

por outro lado, novos embaraços á sua

prompta consecução. O leader ia Ca-

a*ara vae ter assim mais um ensejo

de pôr em evidencia a sua maneiros.,

aslucia, procurando, como está, com

a sua ausência desta capital, complicar

a primitivamente íacil solução da es-

celha do i° Vice-presidente, da Mesa.

A questão está neste pé:
A bancada snl-rio-grandensc, que cs-

tava representada na Mesa pelo sr. Soa-

res dos Santos, appellando para o modo

constante como' se tem procedido, acha

qUe deve sair do seu seio o substituto

daquellc, indicando muito provavelmen-
te o sr. Vespucio de Abreu, que

seria substituído, por sua vez, na

organização da cômmissão de Finanças,

pelo sr. João Bcnicio. A bancada pau-

lista tem, por seu lado, um candidato,

o sr. Arnolplio Azevedo, cujo nome foi

largamente posto em letra de fôrma,

como o substituto definitivo do novo

senador gaúcho. A estadia do sr. An-

tonio Carlos em São Taido, retardando

a resolução immediata da questão, fez,

porém, com que o numero de cândida-

tos á i* Vice-presidência augmentasse
da noite para o dia, embaraçando ne-

cessariameiito a escolha imperturbável
do nome, que vae recolher os votos dos

deputados. Assim, a deputação pcriiam-
bacana deseja que saia do seu seio o

substituto do sr. Soares dos Santos,

sacrificando embora o sr. Costa Kibeiro

a sua reeleição para o cargo dc i" se-

cretario. Essa deputação teria, ao que
sabemos, dois .candidatos; á escolha do

leader; o próprio sr. Cosia Ribeiro e

o sr. Simões Barbosa. Já agora, to-
davia, duas outras bancadas esperam
ser ouvidas, na indicação do nome para
i» Vicc-prcsidbníc: a bahiana e a
fluminense. Esta concordará prompta-
mente com a resolução adoptaila pelo
si. Anlonio Carlos, assegurada que
seja a entrada do sr. Raul Veiga para
a comniissão de Finanças. Não sendo
escolhido o nome do sr. Arnolplio Azo-
vtdo para esse cargo, a deputação
bahiana muito possivelmente apoiará a

pretençáo da bancada pernambucana,
pleiteando, porém, o cargo de i" secre-
tario, em substituição do sr. Cosia Ri-
beiro, para o sr. Muniz Sodré, seu
had cr.

Caixa Econômica
de S. Paulo

Econômica dc São Paulo, para o que
muito tem -concorrido a capacidade
da sita direcção.

Associação tem servido apenas
tentativas de grandes negócios,

para

- INCIDENTE CLARÍSSIMO
O incidente do lorpcdçamenlo do

"Rio Branco" conserva-se ainda r.a

sua •phase dc indagações e pesquisas;
mos sente-se que isso não c senão

uma mira formalidade da processua-
lislica diplomática. O caso, cm si
mesmo, está claríssimo.

A simples circiimstaucia dum navh

ir hoje a pique no Mar do Sorte in-

dica a causa provável do sinistro; c

quando se apura qttc o barco sosso-

biou ao ataque dum- torpedo, não

deve, então, haver a menor duvida
sobre donde este partiu...

li' verdade que, >por oceasião do

torpedeamento do "Tubantia", •'»-.-

nmiram varias órgãos da-.qslucja; gl_-
lema que o ataque fârtpòobfà Mui
submarino inglez.

A insinuação cra inepta: em pri-
meiro logar, a guerra marítima- da
Inglaterra não registrava, como não

tem registrado até hoje, nenhum lor-

pedea-meuto dc navio mercante, c

muito menos dc navio neutro. Ella
viola, em vários casos, os direitos dos
neutros. Mas os seus processos nu:'.-

ca chegaram a uma violência da na-

tiircza das que pratica a Allemanha
nu sue, campanha submarina.

Dum- modo geral, a guerra marili-

ma inglesa não sc comparava, por-
tanto, com a allemã.

Mas havia, n> caso do "Tubantia",

ainda- a prova circinnstancial: o na-

vio vinha cm viagem dc regresso á

America do Sul. Seus portos de es-

cala eram na Inglaterra, na França c

em Portugal. Na altura em que clle

foi atacado, dirigia-se precisamente a
um porto inglez: o dc Valmoulh...

Qual, portanto, o interesse que obri-

garia a Inglaterra a deslruil-o? ¦¦!

versão da ataque por parte dum sub-

marino inglez ainda seria veroshnil
se o facto se desse na ida do vapor

para a Hollanda; na volta, ella não
era só improcedente: era tombem
absurda.

De facto, desde que o ''Tubantia"

entrasse cm agitas inglczas, teria sc-

bre cite a Inglaterra o pleno direito
de visita e até dc busca c apprchcn-
são. Destruir o navio, nessas circum-
slanciaSi seria uma tolice, quando é

principalmente da crise de transpor-
les que os alliados sc queixam c

quando cxaclamcntc para allivi.tr
essa crise c que Portugal entrou uo
conflicto, requisitando os navios alie-
mães.

•O "Tubantia" só podia, portanto,
ser torpedeado por um submarino
allemão. Quando -a- evidencia das fa-

Uni nosso companheiro que falou,
hontem, com o sr. José Bezerra, nii-
nisiro da Agricultura, teve autorização
de s. ex. para dizer que não tem fun-
damento a noticia do Jornal do Recife,
traiismitiiila por lelegramma para esla
capiial, dizendo que o sr. Manoel Bor-
ba,. governador de Pernambuco, lho
mandara pedir a obtenção da transfc-
rencia, daquelles Estado para puiro
qualquer, «lo official do Exercito, sr.
Affonso de Albuquerque Paes Barreto.

O ministro da Agricultura aCfirma
que não recebeu nenhum pedido do sr.
Manoel Borba, nesse sentido.

'as não o demonstrasse, como o de-
o in-monstravo, a lógica da situação

ii caria.
li' possível que no caso do "Rio

Branco" se repita a mesma insinua-
ção. Mas os d >is fados não são só-
ntcnlc análogos: são semelhantes. De
resto, o que aconteceu ao navio bra-
sileiro victíma. agora, da fúria alie-
mã, é o que está succcdcndo diária-
mente a outros barcos neutros di
Noruega, da Suécia, da Dinamarca e
d.i Hollanda, sabidamente afundados
pelos submarinos da Allemanha,

¦Assim, repelimos, as indagações c

pesquisas ordenadas pelo Govcmi do
Brasil constituem uma mera forma-
lidado da proecssualistiea diplomou-
ca. Xão ha ninguém capaz dc sustai-
tar que não seja dc origem inteira-
mente allemã ,o torpedo que destruiu
o navio brasileiro.

O sr. Irineu Machado esteve hontem
na Câmara, npparcntando importância,
como a fazer crer que a sua viagem a
S. Paulo decidiu «lo seu reconhceiineii-
to. E' o velho (mc desse repugnante
politiqueiro: mais as coisas lhe correm
mal, mais ellc se esforça por parecer
viclorioso.

Quando sc realizou a eleição senato-
rial, o sr. Wencesláo Braz ficou visi-
veliiiento acabfunhado ao ter noticia
dos processos que o sr. Irineu havia
poslo em -pratica. O arrombador de co-
fris do Supremo soube disto.

Uma tarde, quando o salão de au.
diencias parlamentares estava repleto
de senadores e deputados, o sr. Irineu

por lá apparcceu, com o intuito de des-
fazer no espirito do presidenie da Re-

publica a triste impressão, que lhe lia-
viam causado as noticias referentes ao

pleito.
O sr. Irineu dirigiu-se a todos os pre-

sentes, menos ao presidente ila Repu-
blica. explicando a "lisura" do seu pro-
ccdiincnto e a "verdade" da sua ciei-
ção. O homem esperava que, deante da
"completa exposição" ali feita a depu-
lados e senadores, o sr. Wencesláo to-
masso por ella algum interesse.

Saiu-lhe o trunfo ás avessas: nunca
a desconsideração presidencial lauto se
fez sentir como naquelia tarde para
cem o sr. -Irineu.

Pois o sr. Irineu leve a coragem dc.
após a sua saida do palácio do Cattete,
affirmar a.»s seus correligionários que
o presidente da Republica ficara imei-
raiiientc satisfeito com as suas "justi-

ficativas".
Xão admira, pois, qiir- o sr. Irineu

pavoneasse, honteni, na Câmara, a s-.ia
importância de protegido dc S. Paulo...

O prefeito mandou avchivar o ihque-
rito aberto, para apurar factos articula-
dos contra o commissario 'le hygienc
dr. Augusto Pereira .l.i Silva Guima-

Pessoa autorizada o a par do que sc

passa na politica fluminense assegurou-
nos liontcm que a candidatura do Sr.
Miracema á vaga de senador federal

pelo Estado do Rio eslá definilivanien-
te deliberada e* não tesá concorrente
algum en.rc nr, políticos (pie apoiam o

governo.
Accresccn.ou-ní-s -i refericUt p^sct

que o Sr. Miracema iem direito, incon-
teslavel -n ser clciio, não só pelo facto
de ser muito mais velho na politica
fluminense do que qualquer dos con-
lendores em cujo nome se falou, como
ainda porque a sua escolha é um des-

aggravo, ao esbulho que soffreu, ha um

anno, da cadeira para a qual linha sido

designado pelo mandato popular, e que
a maioria plnheirista do Senado lhe

usurpou, em beneficio dum
rcpellido pelas urnas.

candidato

O ministro da Viação indeferiu o re-
querimento dos funecionarios da Inspe-
ctoria Federal -das Estradas, pedindo
passagens na Central do Brasil com
abatimento dc 75 "1°.

(A riqueza das nações não ptMc só-
mente ser apreciada pela somma to-
tal das suas operações commereiaes
externas, nem mesmo 'pelo volume
das suas industrias, ainda que todas
essas revelações dc actividade sejam
realmente demonstrações valiosas do
gráo da .prosperidade attingida. A
melhor c mais perfeita affirmação da
riqueza Consiste no provado bem' cs-
tar do povo e na economia que esle
consiga realizar.

O que em these geral se applica a
qualquer nação, -deve ser 110 llrasil
applicado aos_ .Estados, que pela or-
ganização politica do paiz correspon-
dem a nações, tal é a vastidão delles
e o grão da autonomia administrati-
va de que estão gozando.

No llrasil, á frente da todos os
Estados que «o compõem, pódee deve
ser collocado São Paulo, que é o que
mais largas manifestações tem dado
da sua pujança, sob os mais variados
aspectos.

Não só São Paulo representa o
maior volume da nossa exportação,
mas figura nas estatísticas no segim-
do logar das importações; os seus or-
çamentos são grandiosos; as suas in-
dtistrias multiplicam-se e algumas
deilas vêm concorrer ao mercado da
capital eom produetos fabricados
aqui mesmo.

K' evidente que no grande Estado
•patílista deve existir em circulação
grande massa de dinheiro, e a prova
de que o povo vive liem. tranquü-lo c
economisando,, temol-a 110 ultimo re-
latorio da Caixa Econômica, que «':
mais uma aifirinação, e brilham issi-
ma. dos progressos estaduaes. ,

Quando o governo cassado deire-
tou a •moratória, e, muito impensada"*
mente, suspendeu as operações das
Caixas Econômicas, o coronel I.udge-
ro de Castro, vice-presidente do Con-
sellio da Caixa de São Paulo, veht
propositálmente á capital, para <le-
monstrar a gravidade do erro que
seria praticado com tal medida, pois
na capital daquellc Estado não havia
corrida por parte dos depositamos.
Apezar disso, a ordem íoi dada, e a
Caixa Econômica interrompeu as
suas operações.

Passado, .porém, o nefasto qua-
driennio. 1 lermcs, que arrazou o Ura-
si! de fond cn comblc, o governo
actual procurou normalizar todos os
serviços, e para as Caixas Ecoiwmi-
cas decretou o auginento dos deno-
sitos até dez contos, procurando ao
mesmo tempo acabar com o regimen
itltraJhurocratico que regia todas as
Caixas.

'O coronel J.udgero de Castro, com
muito liom senso pratico, quando re-
abriu os serviços da Caixa, a seu
cargo, adoptou logo a melhor orien-
lação. estabelecendo que todas as rc-
tiradas seriam pontual e immediata-
mente satisfeitas.

¦Dahi resultou que este expediente,
seguido sem tergiversações, reslabe-
leecu promntamente a confiança po-
pular, e os resultado1, são agora bem
visíveis, subresaindoj notaveime:itè;.'*>!o
relalorio que temos presente e do
qual vamos dar aos leitores informa-
ções interessantissimasi' - :* ." - ¦

'Duranto o anno findo; á Caixa
paulista teve 6^.!èV),. entradas de de-
posiios, sendo 52.530 em continua-
ção e 10.36*, inieiaes, ou sejam re-
preseiiladas -por novas cadernetas
emittidas. O valor total destes de-
positus attingiu a 2,}.595 contos.

.Observa-se, .porém, a importância
maior daquellc movimento, na ana-
lyse dos depositantés aprcciah(ío.-ps
pelo valor dos depósitos feitas indi-
vitltialincnte. Assim, 20.11') deposi-
tantes entraram para a Caixa com
depósitos que variavam entre l$Òoo e
50S000 réis, o que representa inncga-
velnieule a verdadeira e genuína eco-
11.unia popular; a esses devem som-
imar-.se mais 11.696 depositautes de
quantias que variavam entre 5t$f>oo c
looijooo. Temos, portanto, jt .8:5
depositautes de quantias pequenas, o
(iuo indica sobejamente: iu, que o
principio da boa economia entrou
definitivamente nos hábitos popula -
res: :", que em geral o povo goza rlc'j
certo liem estar que ihe permitte fa-1
zer aquellás economias.

Xas retiradas, que attingiram a
19.84,. contos, observa-se que foram
taniheiin ns dcposilantés de menores
quantias os qug em maior numero I
acudiram á Caixa: 21.673 que retira-j
ram de líj-ooo a 50$000, c. 10.2.(0 que.]
retiraram de 51 $000 a iraíoro.

Coube aos estrangeiros o maio:'
numero das cadernetas iniciadas 110
anno que íi.lou, 5.221.; os nacionaes
pediram 5.100 cadernetas novas, è
difierença é pequena, a favor da-1.1
quelles, mas é fora (té duvida que¦ 

'•

lhes pertence o ensinamento das no-|«l
ções econômicas vulgarizadas entre o
povo. Considerado sob o ponto de
vista rias profissões, o resultado ír.i
verificar-se qm* os operários appare-
cem em maior numero entre os de-
positantes: I./52. seguin.lo-se-lhe:
empregado.) no commercio, I.124;
creados, 400: militares, .V_'. liífrq-
ciair.es. .154; industriaes. A>: empre-
gados de estrada tle ferro, ioíí; em-
pregados públicos. 273; juizes, advo-
gados e empregados no foro, 50; mc-
dieos, 'pliarinacetiticos e parteiros, 85;
engenheiros, architec|os e agrimen-
sores, 28; lavradores, 193; ecclcsids-
ticos, 18; professores, 215: propric-
tarios e capitalistas, 110; de cSutraâ
profissões, 5.099.

Dos depositantes, 6.169 eram bo-
iuens. 4.152 mulheres e 42 corpora-
ções ctfllcctívas.

A Caixa Econômica de São Tanta
tinha em 31 de dezembro 24.202 con-
tos de saldo do depósitos: •o sCll flllt-
do de reserva, em dinheiro, era 'le
542 coutos, ascendendo o patrimônio
delia a cerca de 1.013 contos. Para
o anno corrente a renda da Caixa,
representada por meio por cento so-
bre o lotai das operações realizaria.:,

A propósito da constituição das com*
missSes permanentes da Câmara, fala-
se que o sr. Antônio Carlos terá gran-
des difficuldades cm organizal-as, por-
que existem muitas vaidades pessoaes
que precisam de ser satisfeitas, custe
o «juc custar.

Nâo se admittc sequer que essas
vaidades venham a procurar entravar
a organização das commissões. No
taso, só ha um critério a seguir: é o
da competência.

Os srs. Antônio Carlos c Astolpho
Dutra bem devem lembrar-se da situa-
ção 'cm que ficaram os trabalhos do
Congresso o anno passado, algumas ve-
zes absolutamente anarchizados, porque
certos deputados, incumbidos dc relatar
determinados pareceres, o faziam tão
mal,' que a Mcs.*. sc via em grandes
difficuldades para proceder á votação.r
A Mesa e o leader da maioria. I

Com algum esforço, o sr. Anto.nio )
Carlos c o sr. .Astolpho, nue continuará1
presidente, podem perfeitamente fazer
com que as commissões sejam consti-
toldas por deputados capazes.

Até ao numero necessário ás commis-
sues atlingem «felizmente as competen-
cias, de maior c de menor vulto na
Câmara.

Cada qual pôde ter a sua vaidade, e
uma vaidade' de deputado incompetente
que forceja por scr importante, deve
ser uma coisa bem -perigosa. Mas os

i leaders do governo não devem nem po-
dem 'estar pelo «pie lhes impõe essa
vaidade.

J-_i:o___cE_«xr_?o
•——.—
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A PRAÇA D
Consta que a população ci?il começou a abandonar

a formidável fortaleza do Rheno

O..presidente da Republica assignou,
honlòiii, os decretos da pasta da Agri-
cultura:

nomeando o engenheiro agrônomo,
Manoel Paulino Cavalcanti, para exer-
cer o cargo de lente ela 22" cadeira
(agricultura geral e especial « conla-
bilidad.) dã Escola Superior de Agri-
cultura e Medicina Veterinária, cm Pi-
nheiro; e

cassando a disponibilidade em que se
encontra o professor de desenho da cx-
linda Escola Superior de Agricultura e
Medicina Veterinária, dr. Tliomaz Ca-
valcinti ele Gusmão, que voltará a efíe-
cthidade na Escola cm Pinheiro.

¦O Banco do Brasil saiu das normas
regttlares da sua legislação, para enve-
redar pelo caminho do arbítrio, isto
com.- injustificada acquicscencia do E°-
verno.

iSem que tivessem sido reformados es
Estatutos do Banco, sem que a refor-
ma, depois de approvada tivesse sido
sanccionaila pelo poder legislativo, foi
creado, não se sabe porque e por quem,
um nevo cargo de director, desta feita
para a carteira de agencias, cargo esse
dc qúc não cogitam os Estatutos; que
só se referem ao cargo de presidcnle,
de nomeação governamental, e quatro
directores, sendo um delles para a car-
teira de cambio, tambem de nomeação
governamental,

Ainda sem que seja convocada uma
ãssembléa extraordinária, pretende-se
t.in.i'*e'n allerar prazos fixados pelos
Estatutos'.

Ç -, acclonlstas andam sobrcsaltados
cfmi esses alternados á lei orgânica do
BaneO, prevendo que quem assim pro-
cede agora, -desrespeitando os E.sla',11-
tos, amanhã muilo pcor fará, se a tanto
sc dispuzer.

Mas na verdade, o governo saneciona
todos aquelles atropelos?
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IA ccKitKA íto An — Um combate aéreo, na região de Verdun, eni rc um "Fobker" c um Intimo"1'arman", este pilotado por tem dov irmãos Navarre, cujo retrato se vê ao alto

PORTUGAL
As medidas aconse-

lhadas pela Confe-
rencia de Paris

Lisboa, 4. (A. A.) — Tem sido muilo
conimeniado nesta capital, o artigo pu-
blicado pelo é 

" Século" e assignado
.pelo dr. Antônio Macieira, que sc acha
actualmente cm Paris, como delegado
portuguez 'á Conferência llnterj-Parla-
montar, e no qual falia don excellentés
resultados que produziram as medidas
aconselhadas pela referida conferência.

Lisboa, 4. (A. A.) — São esperados
aqui na próxima segunda-feira os dele-
gados portuguezes á Conferência Inter-
Parlamentar dos Alliados, realisadá ul-
tiiiiamcnte em Paris.

Maceió', 4. (A. A.) — Rr-alisou-se.
liontcm, no tlieatro Deodoro, a annun-
ciada festa em beneficio da Cruz Ver-
nicllia Portugueza, comparecendo o go-
vernador do lès'ado, os secretários do
governo, intendente municipal c outras
autoridades, achando-se o theatro reple-
to dc familias da nossa melhor socie-
dade.

¦O bem organisado programma teve
cabal desempenho, merecendo muitos
applausos dã seleeta assistência.

Aíiíenílendo ao que solicitou o 1°
seerelario do Senado .Federal, o minis-
tro *la Fazenda rcinetteti-lhe dois au-
togi.aplios que acompanharam o officio
11. 27, visto como o presidente da Re*
publica não sanecioiiou nem vetou, den-
Iro tio .IiecncHo constitucional, .1 reso-
lução -constante dos mesmos, pela qual
ficou s. cx". autorizado a dar quitação
ao "i". Vnlcrio Corria Nelto, como
fiadót (lo cx-.coHector do município tio
Pomba, Estado de Minas Geraes, An:o-
ni.i llento Pereira Salgado.

O sr, Homero Bapli.-la, presidcnle
do Banco do llrasil. esteve hontem no
MiniSlcriq da Fazenda, cm demorada
confqreucia «com o sr. Pandiá Calo-

A administração do Correio da Ma-
nhã, assim como iodos os seus agentes
e vi»j/ihtcs, aeceita assignaturas para
s rclsta portugueza O Rosário, uma
•Ias mais bem feitas publicações calho-
¦-cas '"ptlití-das cm Portiical.

Nas linhas anglo-belgas
Londres, 4 (A. A.) — A luta em

Vprcs continua sem intcnuittcncia, ca-
b.n.lo ás tropas inglczas a melhor si-
tuação, pois iptulcram os soldados do.
rei Jorge deter 111:1 forte ataque dos
allemãcs.

¦Estes deixaram além de muitos mor-
tos, algur.s prisioneiros 'feridos.

Londres, .t (A. H.i (Official). —
Fizemos explodir tres minas a leste de
Sou-hez e bombardcáuio
trincheiras inimigas.

Os nosos aeroplano*;
grande actividade duran
nada.

ío: temente as

ioda a
em

jor-

Â ilTUCil U IRLANDA
O desembarque os estrangeiros

I.oiulc-s. .) -- (A. A.) — O go.verno
baixou hontem uni aviso, prohibindo o
desemlianiuc dc estrangeiros no terri*
torio irlandez.

A BATALHA
DE VERDUN

O Departamento dc roupas para mc-

ninos c meninas da Casa Colonibo ex-

põe um sortimento de árticos dc inverno

que nada deixa a desejar.

Sob o pretexto apparente de não
haver numero regimental para a aber-
tura da sessão, a Câmara fez hontem
sueto.

A razão, porém, dessa falta dc quo-
rum, conforme honteni antecipámos,
procedeu do facto dc se não achar
anula decidida a organizarão total da
Mesa e das CoiumissOes permanentes.

O presidente da Republica assignou
o decreto da pasta da Fazenda, rcctiti-
cando o dc n. 11.915, de 26 dc janeiro
findo.

O presidente da Republica assiirnou,
hontem, o decreto da pasta da Viação,
approvamlo 03 estudos definitivos c o
orçamento, no total de 1.469t4S9?49pi
para a reconstrucção do trecho da II.
F. Therezopolis. comprchendido entre
Piedade e Raiz da Serra.

O sr. Tavares de Lyra, ministro da
Viação, não compareceu hontem á sua
secretaria, por ter dc tomar parte no
despacho collectivo.

As pessoas nue procuraram 5. ex.
foram acendidas pelos seus oííiciaes d:
'gabinete. *>

cPíüsía. -ft P^ninno_FllIllUu _% llOoilHiqUo
I Tiii.-. senhora fui lionleni queixar... á

't'!c;:.i-"--'i <lô S" districto dc que o sçu ma*
ido, musico dc profissão, desaj-iiarcccra

Terá executado .uma fuga t

Te 11 sido muito commcnlado
dc r>Tki haver o presidente, cm sna
C.-.11, ícilo a menor r.!lii=r.o i tioss.
1:1.*. ila |ir-.=c.i.

M.ii, ...r.a ver se verifica i|':e são dc. pão
03 espetos dos ferreiros.

I-Vi exonerado"Cândido dc Deus ilo cargo
cionomo do aprendizado ngricola dc São

I.ondreSj .{ — '-\. II.)—Tclegrnphani
dc Diililiii annuiicinndo ;iue, contraria-
mente ao «pio coiisloii a principio, o
revolucionário Connolly, chefe dos exer-
citos republicanos da Irlanda, não foi
fuzilado. Conaolly eslá feri.lo e acha-
sc ainda na pii.-.;,o a (pie íe-i recolhido,

Londres. 4 — (A. A.' — %' inteira-
mclne inexacta a noticia do fuzialnicn-
to de sir Uoiier Casentent, o qual cn.i-
linúa preso, tendo lido, porém, fuzila-
dos, além dr.s pessoas já noticiadas,
mais as seguintes: Tbonias C!.:.k e To-
mas Mac Dogalt,

Os francezes alcançam
unia victoria em

Mort-Homme
PARIS, 4 (A. H.) — As tropas fran-

ceras alcançaram nm novo e bri_.ia_te
tsuccefcsp apoderando se num assalto ver-
darkiraraciite fulminante, das posições ai-
lemas a norte e oeste dc Mort-Homme,

A ficção, mie foi habilmente conduzida
com a maior rapidez e obteve pleno exí-
to, deprimirá certamente os allemãcs e
fará resallar mais tuna vez em toda a
evidencia as mentira., do Kronprinz, que
não uc farta «Ie aprerjoar por todos os
catitos ilo j:lolio, que o exercito francez
está fiua-ji desfeito, reduzido,, desmoralisa-
do e incapaz de reagir.

De resto, para salientar o valor des-
sas declarações, basta contrapor-lhe as af-
firmações ilo coronel 'Sacrlke, que escre-
ve no '.'Vorwacrts" de Berlim:

"Pttain continua a responder com a
maior er.er*ia a cada colpe allemão, não
com um, mas com muitos golpes."

A repetição dos succcrpos franceres c
um indício altamente reconfortante de que
o inimigo pôde perder as esperanças dc
romper rm qualquer pctito a nossa linha.

De Ha.a informam que na primeira
quinzena de abril, chegaram a Louvain,
33 trena conrluzindo cada um mil a mil
e quinhentos cadáveres dc allemaes. que
ali foram incinerados,

PARIS. 4 ÍA. A.) -¦ No Mora, em
var.os pontos, continuam ps combates cn-
tre francezes c allemãcs, lendo os primei-
ros conseguido, depois dc uma longa
luta, (crrr.ir.ada corpo n corpo, algumas
vantagens ao ml do Douamont e no c>:-
tremo leste da floresta de La Cailictc.

PARTS. • (A. A.) — Noticias dc Ams-
terdam aqui recebidas, i..lormam que os
allemãcs receberam novos refurços para a
frente françeza, vindo do theatro dc les-
te, quasi todos da Polônia,

Esse accnmulo de effectivos parece cor-
responder á chegada dos reforços mp.v
covitas tambem enviados para esse fim.

rA GUERRÃ" NAVAL I

ia"° Londres, .t —- (A. A.) — Foram con-
nensa- demnados a tres r.:'.nos de prisão
iiirius- cell.ilar os revolucionários niariuav.l,

Ceainit e Plumkrlt, que assi_11ara.11 a

é calculado cai cerca de 352 contos..
Os saldos regis-trados nos últimos

exercícios foram estes:
V.m 1906 2.0Ú3 coníns
Em ioo,* 3.Í03 

'!
Km irjoS 1.067 "
Em 190!.- •*¦»*•_••-• ¦-•3_)o
Km 10:0 • -...t)'-.
Km 1911 rS.900 ||íC.n 1912. 6.984
Km 1915 J.;oi

iSo em IOM « i*»4 foram refrístra-
dos "deiicits" devidos ás corridas ás
Caixas 'Econômicas, provocadas pelo
pavoroso governo do marechal Her*
mcs.

,Só nos resfa dizer que a Caixa cs-
-pera obter do governo autorização
para montar filiaes em -Santos, Soro-
caba, Campinas e Ribeirão Preto, o
qu'* será de jrrande utilidade.

Presentemente, a Caixa funeciona
todos os dias até ás 5 horas da tarde
e satisfaz qualquer retirada de di-
niieiro assim quç clja íõr reclamada.

Digamos com justiça que é bastan-
te consolador observar os notáveis
progres-os attingtdos pela Caixa

ir_5S_.es deixa
;ará a scr uiti-

,!ns Missúcs.
economia ila.

cr divina; pas

th

Telegramma dc f.islioa :
"Foi tr"o Corte Real, por st

facer passar como official dc
Armada Britauniea''*

TC v.c calhar, afinal,
O sur-raiiito magano
IXão era Corte, nem. Real,
¦Mas velho republicano.

-n *
t'ni jornalista Interrogou o sr. Sc.il.ra

snlire o decreto do Cunha Vorcoiiccllos
ctrismando a Villa geabra Villn Tarauacá.

— Não liguei a mínima, respondeu o
«a-governàdor da r.aliia; sou uni homem
curado dc dentadae. dc colira.

'Al clnivas torrenciacs que têm ultima-
menta inundado o Ceará, estão causando
grandea prciuizos.

— Tobro Ceará I lamentava nu:m roda o
Joio do «Norte; ainda ha pouco foi tlieatro
da «mo pavorosa secea; e agora...
— ...está sendo tlieatro da... Natureza !
concluiu o Raul.

**> *
Um garoto que re mellera numa canoa

e sairá a reinar pela bahia foi preso por
uma lancha da policia; na Central, decla-
rou que estava praticando para remador.

Mentira; estava praticando para a turma
do pega-ioi; dahi o sea exercício de canoa.

Cjrano * O.

proclainação da Republica na Irlanda.

Londres, 4 — (A. Al — F.;u Gahvay
foram presos <•* conhecidos professores
Eteinlicrgc, Walsha e Maceusi, 01110
complicados no movimento revoIu.ion.-i-
rio da Irlanda.

A GUERRA NO AR
O "KA1D" DOS ZKPPII*

TilXS A' COSIA 1,1""*-
ti: i>.v I-.gj.._.'ei.iu

toiia*!*.*.-. 4 -* (A. II.) — Os diri-
Sivcis allcniiíes ore liontcm pifetítua*
ram um raid sobre a costa liste da
Inglaterra, lançaram cerca de cem bom-
lias, causando 36 victimas, segundo
constava a principio. Um communicado
official annuncia que o numero de 'ic-

ppclins era dc cinco ou seis e aeere«-
eenta que numerosas localidades foram
attingidas pelas bombas. L'ni entrepos-
ío e varias casas sofireram sérias ava-
rias.

.Morreram, rm conseqüência do ata-
que, segundo refere ainda o communi-
cado, seis homcii6 e tres mulheres, e
ficaram feridos Vinte homens, oiio
mulheres e uma creança.

Christianitr, 4 — (A. H.) — Com-
municam de Síanvanger que junto a
costa de Hafsefirth foi destruido um
dirigivel allemão. Parte da tripulação
salvou-se,

ioitifiVi. 4 — (A. II.) ¦— O acro*
plano allemão que hontem -voou sobre
Deal, arremessou seis bombas contra a
estação e cansou importantes prejuízos
cm diversos edificios.

Durante o ataque ficou gravemente
ferida uma pessoa.

Londres, 4 — (A. H.) — O "Zep-

pelin" destruido junto a Haf.iofirtb faz
parte da esquadra que atacou a Ingla-
terra no dia 2 do corrente.

Londres, 4 — (A. II.) — Communi-
cam de Stanvanger que foram aprisio-
nados os «6 sobreviventes da tripulação
do dirigivel allemão destruído junto í
cosia de Hafsofirth,

Â situação interna da
Aliemanhíi,

Os distúrbios de i' de
maio

Paris, 4 (A. II.) — Noticias dc fon-
te autorizada procedentes «le llaya e
Zurich, asseguram que os tumultos oe-
corridos no dia primeiro do corrente
cm Berlim, foram muito sírios. A po-
licia carregou violentamente sobre os
manifestantes, matando, ferindo e pren-
dendo numerosas pessoas. Entre as ul-
limas, conta-se o deputado socialista,
Ucblcnccht, que chefiava a manifesta-
ção.

A "Cizetle dc I.ausanne", referindo-
se aos acontecimentos, diz que a a.e,i-
tação .popular na Allemanha se repro-
«luz constante e regulalãiicntc, o que
prova ii sariedade que sobretudo na ca-
pitai lia unia effervesceneia vcrd.nl.ira-
mente anormal.

Londres. 4 (A. A.) — Por uni tele*
gramma de Ainsterdaiii, sabe-se aqui
que, em conseqüência das manifesta-
ções violentíssimas levadas a eífeiio
nas ruas e praças de Berlim, pelos opc-
rarios que coihmnwmoravam o irt Ar
maio, foi preso o deputado socialista
Liebkriccli, leader no Reiclistag do gru«
po socialista que combate a continuação
da guerra.

Atnstcrdam, 4 (A. A.) — Noticias
dc Berlim dizem que houve no dia Io
dc maio vários choques entre a policia
c os operário?, que percorreram as rúás
c praças em manifestações contra a
guerra.

Nesses encontros foram mortos pi*b¦policia 25 operários, havendo mais d«
.lon feridos, entre os quacs alguniai
mulheres,

As operações na linha italo-
auslricaca

Roma. 1 — (A. A.) — 'Apezar da
iiupetuosidade dos ataques dos austria*
cos, u"ni oe; mesmos sido repellidos, cs.
pecialmente no maciço de Marinojada •:
Ato-Boilc, niiile o.s italianos obrigaram-
uos a st-; retirar com grandes perdas.

O "raid" dos mo-ii.o**
res inglezes á costa

belga
Londres, -t. (A. A.) — A imprensa

dá conta que 110 ultimo bombardeio
realisádo pelos moíiitorcs inglezes nas
coslas belgas oecupadas pelos allemãcs,
dos pontos visados, os que mais soffre-
raai foram Hyst, Blanhenbcrghe c Kno-
elie, onrli* as baterias que os teutões
tém alli installadas ficaram seriamente
damnificadas, j.i "ão respondendo quasi
ao 

"«.0 doi canhões briianiiicos,

Buenos Aires. 4 (A. A.)
ciou" publica um extenso

- "La Na-
telegramma

do 
"príncipe 

Henrique ria Prússia, irmão
do Kaiser c oíiieijl da marinha allemã,
demonstrando que a actual guerra ma-
ritima confirma o seu ami^o pensa-
mento, de que, ás nações dc recursos
limitados, convém muito mais construir
uma grande frota de submarinos, eus-
tado estes igual preço que ns pouquis-
simos drcadiiougths, cuja perda repre-
sentará sempre para essas pequenas na-
çõs uma sensível baixa sobre o compu-
to do valor total de sua esquadra.

A. p-alí-vra, ofí-oiíxl

AfiUERElCONTADA
POR ELLES MESMOS

At-lEMA-ítíA — Berlim. 4. — O
quartel-general allemão eominuuica ein
data de 3 de maio:"Ao nono de Dixinidcn c próximo
a Four de Paris houve bem sucedidos
ciiipríli ndimentos de grandes patru-
lhas que nos trouxeram uni certo nu-
mero de prisioneiros.

Em ambos os lados do Mosa a si-
tuação ri inalterada.

O primeiro tenente von Althaus aba-
teu sobre a floresta "La Caillette", o
seu sexto apparelho, Os nossos canhões
de defesa aérea abateram tambem um
aeroplano francez ao sul dc Thiaumont,
e dois ao sul da "Cõtc de Talour"; foi
ainda abatido um outro apparelho, pelo
fogo das nossas metralhadoras, nas
proximidades de Hardaumont, perfa-
zendo o total dc cinco aeroplanos derri-
l,.i_. __,-. a:_ .t-, •t_««.*«1 »urtuvB «-»-. *J'_» ¦_.•- nu-iic_*ii

ÁUSTRIA — Vienna, 4. •— O esta-
do-maior austríaco communica cm data
de 3 de maio:"Durante os combates nas montanhas
de Adameüo aprisionamos 87 "alpi-
nos".

Os ataques italianos contra as nossas
posições dc Croda dei Ancona e Kuíre-
do fracassaram."

Varias noticias
Os civis começaram a

evacuar a cidade de
Meíz

LONDRES, 4 (A. H.) — Teler-raptiam
de Amstcrdam para a Agencia Rcutcr:

"Sabe-se aqui dc boa fonte, que o.s lia-
bitantes dc Meta começaram a evacuar
o quella praça forte."

Nova Yorlt, 4. CA. A.) — A Creeia
desmente catltcgoricamente que a In-
glaterra tenha, juntamente com os ai-
liados, estabelecido o bloqueio dos sctiü
porios, por não ter o governo grego
prom-.ttido a passagem dos servios pelo
seu território.

Londres, 4 — (A. H.) — Xa Ca*
mara doá Lords, o ministro da (nicrra,
lord Kíich-iner pronunciou tim vibrante
discurso em qur. fez a apologia do
general Townsheml', clogiando-llic 01
lioroismo e direndo que só a foim* o
obrigou a render-se, cm Hut-el-Ainara,
com as suas.tropas ao inimigo.

Paris, 4 — (A. H.) — O.correspon-
dente ila "Agencia llavas", em Aihc-
nas, annuncia «pie os turcos se estão
concentrando em Smyrna, onde chegou
recentemente o general Lynian von
Sanders, do exercito nllemão, qnc assa-
min a organização e direcção da defesa
das coslas da Turquia Asiática.

Madrid, 4 — (A. -II.) — Tclegram.
mas dc Cadíz dão noticia dc que ali
chegaram 700 allemãcs procedentes dos
Camcroomc. e que foram encaminhados
a diversos -pontos da península.

O faclo não deu oceasião a nenhuma
alteração da ordem.

Roma, 4 — (A. II.)' — Tclegram-
nia.; recebidos durante o dia de boje
dão noticia dc que o sr. Salandra, che-
i'e do gabinete, chegou a Veneza, cuja
municipalidade lhe offercceu festiva re-
ctp.ão, e de que o sr. Barzilai, minis*
tro sem pasta, chegou tambem a Geno*
va, onde fez demorada visita á Soeie*
djde da Cruz Vermelha.

No Caucaso

-¦

. 4

•_*•
Amsterdam, 4 — (A. A.) — Aiw

nunciam dc Petrogrado para *.sta '..d-

dade que os russos prdgredirani:..".a-
oiistc de Oyka. conquistando nova? ¦ e
importantes -posições ao inimigo.

Petrogrado, 4.— (A. «.) T'-(0ffl*
ci«al) — RepeUiUi-õs tOuÇ-3 03 ataqui_«_>
dos allemãcs contra a aldeia de Antho-
ny, na região de Tveretcb, e a leste
dc Vidza. Tizemos alguns progreBaojl
naa regiões de Baronivitcio e em
Ogynky.

O exerci:o do Caucaso tomou um im-,
portante sector inimigo na bacia *i*ri
Tchoruk superior e repelliu p» turçfl*
m direcção dc Diabckir. , 

" ¦••
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0 torpedeamento
do "Rio Branco"

atóçao cão governo
do Brasil

Ü «ir. Lauro Müller, minislro Uai lie-
luçõ-.s fíxlcíiores, ctniuu hontein uma
noia á legação da Allemanhu declarai!-
«lo que o governo do Brasil já orde-
liou indagações officiaes e urgentes
afim de verificar, com exactidão, as
circunistancias em que foi posto a pi-
que, nu mar do Korlc, o paquete Rio
branco, de modo a poder agir com a
maior segurança na defesa ilo.-; nossos
direitos de paiz míiitro.

O ministro das Relações Exteriores
rcceliíui lionlem du st*. Fontoura Xa-
\icr, ministro tio llrasil em Londres,
o seguinte telegranima:"Legação ein Londres. — Os jornaes
iiiíoriiiain que a tripulação (Io vapor
Kio Branco íoi salva pelo navio dina-
marquez A.iux e desembarcada cm
Dryth, O Attnirautado britannieo uâu
confirma, mas crê a informação ver-
«ladeira, Ordenei ao cônsul em l.ivcr-
jiool qtie fizesse abrir inquérito niinu-
cioso e agasalhassc a tripolação. ..-
Fontoura;"

Mais tarde chegou ao It.-iuiaraiy o
despacho que se segue enviado ao mi-
mistro do Exterior pelo sr. Abílio Bor-
_es, encarregado de Negócios do Ura.
sil na Noruega:

Legação da Christiania, .t O vapor
Uio Franco foi torpedeado no mar do
Korlc, sendo salva a tripolação, Tinha
«lois brasileiros a bordo. — Abílio Ilor-
yes, encarregado de negócios."

UMA SESSÃO «VA I/IGA VliWS
ALHAUOS

O caso do torpcdcatuetito do Rio Umit-
eo levou a Liga Brasileira pelos Allia--_'!.-« a convocar uma sessãj extraordí-
maria paia iioiitem, sessão que se rea-
li.-ou com grande numero <le sócios.

A's 4 lioras da tarde, na sede da
Liga, á Avenida Rio Branco, o dr. Dias
• le ^ Barros abriu a sessão.

S. s. começou congratulando-se com
a presença do sr. Aiíhoiuar Delcolglie,
aninislro da Bélgica, que comparecei!
acompanhado de sua senhora. Depois,
u dr. Dias de liarros, que occnpava a
cadeira da presidência, referindo-se aos
processos da guerra da Allcmanha, e
5>i*Qfltgòü o procedimento dessa nação
torpedeando um navio de paiz neutro,
«.'(uno c o llrasil. Terminando as suas
considerações sobre o caso do Rio
liranco, ^ o dr. Dias de Barros apre-
Mcntou á asscmbléa a moção seguinte,
de apoio moral ao governo do llrasil,
moção que foi approvada por unaiiimi-
«lado:" A Liga Brasileira pelos Alliados,
convida de que o governo da Republica
«ibera, na emergência actual, cumprir
n seu dever, afim de salvaguardar os
ultos interesses, o decoro e a dignidade
«!¦« Brasil, vem prestar-lhe o seu apoio
imoral, ccrla de que, ainda uma vez,
se torna ««co dos sentimentos da maio-
ria absoluta do; brasileiros, unidos cm
n.pellir a lyrannica e detestável aggres-
são do prussiano aos interesses os mais
vitaes da civilísaçáo."

1'assou-se, depois, á leitura de uma
caria que a I.iga pelos Alliados vae
«¦iiii.ir ao sr. Georges Clcmcuceait, pc-Ias referencias feitas ao llrasil c. á Liga
por esse polijico francez em artigos pu-•Hicad ,*, na imprensa parisiense.

A Liga congratula-se com a França
e com a a tli tilde da imprensa.

Santos, .\ -- (A. A.l — Podemos
af.fimnar (pie o vapor Rio Hranco não
«stá matriculado na Capitania do Por-
to desta cidade.

O referido vapor carregou café aqui
-ui julho passado, sendo, então, seu
proprietário o sr. Nizano Onrjíel; vi-
r.lia consignado á firma Ferreira Junior
?; Saraiva.

MUI fjl i[___*j l_| fflliiin ,

única casa (jue vende moveis
¦adidos e elegantes, dc toda a
qualidade, em condições vailtajo-

-i-, é li da firma Leandro Martins
««.- '.'., á rua do Ouvidor 93 c 05 e nos
antigos armazéns, rua dos Ourives ,10-43.
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BIIiHETES DE MINAS

MINAS, 0 CAFÉ' E A
SOBRETAXA

Calaguar.es, 6 maio de ioi(5. — Não
é possível passar ao menos sem um
pequeno conwnentario o longo arrazoa-
do que, pelos "A Pedidos" do "Jornal
do Comniercio", dessa capital, e com
geral estranheza dias depois transcri-
pto «o "'«Minas üeraes", publicou o sr.
dr. Paulo Pinheiro, á guisa de defesa
de seu illustre jirogcuitor na questão
da sobretaxa.

Teria feilo, sem. duvida, obra dc
maior valia o patrono da inglória ta-
refa sc, cm vez dc se pieoccupar com
a biographia de seu pae, de que aliás
ninguém cogitou 110 Congresso de Ca-
laguazes, procurasse — com documen-
tos irrespondiveis — provar que não
foi verdadeiro o dr. Àstolpho Dutra,
quando responsabilisou o mallogrado
ex-presidente do Eslado por essa cala-
midaile que ainda hoje ipcsa nas cos-
tasda lavoura calecira: a sobretaxa.

Se q sr. dr. Paulo Pinheiro teve de
facto interesse, em defender a meiiio-
ria de scu illustre .progenitor nessa
(lUesjno da sobretaxa, e provar que não
foi outro o aeu fim, vindo a publico,
precisa completai' a sua obra...

A -respeito da alludida sobretaxa In
certas ciretuustancias, determinados de-
talhes, que precisam ser explicados,
afim de ficar bem clara a responsai)!*
lidade do governo, que nol-a legou co-
mo renda ordinária do Estado.

Esse imposto foi creado peia lei
11. *-'.|, de 16 de agosH) de kjoO, e san-
cciónado pelo dr. Francisco Salles, eu-
lão presidente do -Estado. Essa lei,

IA POLUA
Sneto na Câmara

Conforme antecipámos, não huuve liontem
•icssfio, na Câmara. A' hora regimen tal, ape-
üai respondoram ó chamada 40 deputados,
apezar de se adiarem no recinto, exactamen-
te no ultimo minuto «do quarto dc tolerância,
tj representantes da nação ! !

í: * *
À crise pernambucana

Rícni:, 4 — (A. A.) — A Província,
cm sua edição dc hoje, informa que o gc-
neral Haiuas Barreto telcgrapliou ao dr.
Wenccsíào Braz, presidente da Republica,
ecmmunicando o oceorrido ante-hontem, a
propósito da -situação politica do listado, c
a deliberação qúe tomara de não < rear em-
barnços a vida normal dc Fcrnambuco.
abrindo mão mesmo dc seu*» maiores itite-
res-ses.

•Um reunião effçctuada liontem na casa
dc residência do general Dantas, o Directo-
rio do Partido Republicano Dantista asai-
guou a circular que vac ser dirigida ao elei-
toradõ pernambucano apresentando as can-
didaturas dos sr?. Dantas Barreto, i-abío da
Silveira c Gouvêa dc Rnrros.

Segundo consta essa circular será publi-
cada pelos jornaes no próximo sabbado c
que c.s eleições sc realizarão no próximo
dia 25 do junho.

A Província adeanta que a circular re-
ferida é uma peça muito ligeira, «pouco ex-
tensa, relembrando, apenas, os serviços

com a sobretaxa, que lhe era parte in- í.prestados pelos candidatos, que aconselha

O lll RO SENADO
Uma sessão de elogios

fúnebres
Presidência do sr. Urbano, achando- I

se no recinto 32 senadores. O sr. Mc- !
tello lê a aola da sessão anterior, que |
é approvada sem observações, ü sr. |
Pedro Borges dá conta do expediente,

cipalidades do interior de S. Paulo
apresentando pezantes ao Senado pela
perda que esta casa do Congresso teve
com a morte do general Francisco Cly-
cerio. São lidus vários lelegrammas dos
governadores dos Estados felicitando o
poder legislativo pela abertura dos scus I se

— para

Apresentaram-se liontem ás altas
toridades da Armada, o iy tenente me-
«iieo dr. Louiouço Maranhão, por ler
regressado de Matto Grosso; e o, capi-
tâo-teiicntc Joaquim Mntlos de Azeve-
do, por ter sido de«,ign«ido para servir
110 batalhão Naval,

Fundeou homem pila manhã, em
nosso porto, onde já tem estado, o
iraiisporie de guerra inglez Edlinbiirtj-

i 'asile.
Depois de haver ancorado, foi remo-

\i<t«: d\>ci- navio para o Stronyers
Hospital, um niarinlieiro gravcmenle
(iiícrniOi

—~——-'«¦-¦-«»»««*<g_'_(.«o>-*fi^--qi np> ....—,—.,

M CHARLATÃO UAS
ARÁBIAS

O "dr." Oliveira Bas-
tos quer ser doutor

de verdade
Ainda lu poucos dias relutamos ns

peripécias de um violento trote inflt-
gido pelo- acadêmicos de medicina ao
famigerado "dr." Ollvtirn Bastos, 1r.1t-
re apresentara na Escola de .Medicina
coino ouvinte das aulas do 5" anuo.

«Vinguem, iioderia, suppúr, emtanto,
que «1 "dr." Oliveira Bustos ali esli-
vcSse 110 «^'««i--1 de mu direito que portnqiiaiito não se sabe como o adquiriu
II doutor, mas que «. alicerça realmente
cuino ahtinno da referida Faculdade.

'1 "dr." Oliveira Bastos havia obtido
matricula na líscola, como nluiuno
transferido da Pacttldadc de Medicina
da Bahia, (ie onde trazia' attcslados dr
«urso feito cou! approvãçôes até a 4'
série, inscrevendo-se, pois, aqui ua 5"série medica.

Os iilutimos da aula de cirurgia do
dr. Domingos de Cíúes dirigiram-se a
esse docente, logo que souberam da ma-
iricul.-i do doutor, «pedindo-llu regeitas-
se esse_alutnno. Objeclou-llics o pro-
fessor Góes não |iod< r fazer isso uma
«ca que o novo alutnno esta\a legal-
menie matriculado, dn que resultou
abatidonarem us estudantes a referida
aula, que por esse motivo deixou dc
funceionar. Iso íoi ante-hotitcm.

liontem, Oliveira líasios apresentou-se
«!¦¦ umo na aula do professor Coes, o
que _ determinou a debandada dos ata-
ci micos mais calmos, eniquanto outros,
cxaltadissimos, -promoviam enorme as-
MiaJn .ao.s grilos de "íOra",' "íóra o
eliarl.uãol", etc.

Irritado, Oliveira Bastos tomou uma
¦illiludc hostil, e lauto baslou para la--.-.cr explodir a indignação dos academi-
cos, que o -puzi-ram fora da E:eola, aempurrões c cascudos, «Io que resultouficar Oliveira Hasios ligeiramente fc-rido na cabega.

Oliveira Uastos foi. então, queixar-sea policia do b" dislricto, oude foi ab.-r-10 imiuerilo a respeito, sendo o quei-xoso mandado a corpo de d-ílicto.
I.ogo eni segui-la uma comniissão dc

cacadeiuieos íoi á -•' delegacia auxiliar,
onde se enlendeu com o dr. Osório deAlmeida Junior, com quem procuraraminformações sobre r.s tranquilhcrnias
!«ol«cia's em que Oliveira Bastos tem
estado envolvido. Essa autoridade in-
formou-OS enlão de que em vários in-
queritos tem estado envolvida Oliveira

, Baslos. saindo-se, ciut.-.uto, de lodo~ cl-les muito bem nos tribunaes.
Os estudantes vão representar á Con-«negação, pedindo a expulsão de Oli-

vetra Hastas.
"- -—^'íSr<P^-^T^~,C*r^—.',-.

AS MISSAS DE HOJE
llcji--.ui.si- as seguintes nor alnm ,ic ¦
liiiKcniu de Cnrvnllio Duarte, A, g !:-.ras, na «Krejj «lc S. Francisco «le Paula.
turydiec «lc Queiroz Gonçalves Cor.-éaim 9 i|a lioras. na citreia de fS. Francisco Idc l\uil,i.
Mathildc Curvello ds Almeida, «'..• oil;!liora.«. na egreja de S. Francisco dePaula.
Germina YcUrso Assumpção, ãs 8 ;\c lio!

ras, na niaírjí do Kncenho \*clÍK',
linnli;te! S. C-.isnían. ás v borai, na cure-

ja dc y.of-n Sírhora do Purto.
Zaira de 0'ivcir.i Moraes, i.-* o Iu>r;is, J¦na cereja d_- S. Prancisco det Paula, na

caiwlki de Nos-a Se::!io;;i da Vicluria.'r>r.*,finL*ar(iíidür I.iiiiu Drummond. n«> o ¦
tiicir. boras. 110 altar mó. da «ítrcjn d- í-ao•IV-iiici.-ieij dí Paula,

Anuidira Romano, As o hor.is, :«j íht¦•.)
ja de SAo 'Fru:KÍM:ü d«ç Pi:b.

Antoriin í;cli;; PicalilR.i. ' • Uortis 1
a« eírrciá dc S-... Urutcisco d* Paula.

Carmo dc So.:.*.i Fcrrotr i \ o !;urjf.
•• «lur-m6r da riircia da Camlc^ria.

grame, approvou o Convênio de Ta
bate.

Que foi o Convênio dc Taubaié, em
que consistia elle?...

A) Num accordo entro os listados
(li: Sãn Paulo, Minas e Uio de .lanei-
ro, .para intervenção no mercado de
café, adquirindo A razão de sele mi!
réis .por arroba todo o typo 7;

11) .Solidariedade entre os tres lista-
dos para o levantamento de um em-
presumo de quinze milhões esterlinos,
destinados a essas operações;

C) Na creação da sobretaxa de tres
francos por sacca dc café exportada—
exclusivamente — destinada ao custeio
do alludido empréstimo.

li' preciso salientar que o paragra-
pho 2" do Art. a" da lei orohibia —
expressamente — a arrecadação da so-
iiretaxa, eniquanto não entrasse em vi-
sor o Convênio.

Diz o citado dispositivo:"O produeto dessa taxa será exclu-
sivainontc destinado á valorisração do
Café e ao serviço de operações de cre-
dito a ella applicados — e — sua arre-
cadaçdo — si começará, guando entrar
em vigor o plano do convênio"...

Ora a lei -foi votada em 16 de agos-
to de 190C, c sanecionada nos ultimos
dias do referido mez; a Sete dc Sc-
tembro do mesmo anno, isto é, 22 dias
depois de votada a lei e — 7 a 8 
depois de sanecionada, deixava o po-der o sr. Francisco Sallci
lá .— sabia João Pinheiro

Ninguém mais ignora que o listado
de Minas, como o do Kio, abandonou
São Paulo_ aos seus próprios -recursos,
e o sr. João Pinheiro já subiu ao podercom o animo deliberado de fugir aos
compromissos assumidos pelo seu ante-
cessor na celebre conferência.

No entanto, violando abertamente o
paragraplio 2" do -Art. 2" da lei de ifi
de agosto, onandou cobrar a sobretaxa
de 3 francos de i" de janeiro de 1907
em deante. Para isso baixou o decre-
to íoij.i de 24 de dezembro de íoofi,
offendondo — dictatorialmenle —' a
pretexto de regulamcntal-a, a lei de 16
de agosto,

_ A minha intervenção no debate (see que o ha) limita-se á questão da so-bretaxa, porque é a que me interessa,
como lavrador de café que sou. Quan-to ao_ reslo das questões, em cujo tor-
110 girou o arrazoado, passou-me des-
percebido, fior nada entendei- dessa
com,tjlicadn( iiiachina _e administração
publica, Entretanto, -poderia arriscar
uma pergunta a propósito do atigmen-
to das rendas publicas assignalado na-
quelle \- riodo governamental: como é
que o si', dr. Paulo Pinheiro poderiaexplicar um decréscimo de rendas,
quando a acção do Convênio já se rc-
fleetia uos -preços do café, fazendo
crescer o imposto ad valorem, c —
quando — principalmente — o café jáfazia canalisar para os cofres públicosos 1aes 3 frs. da sobretaxa?

Mas tudo isso nada vale, nem nadaimporia.
, O de qlle todos nós estamos conven-

Cldos o «pie o «lebre arrazoado nãoteve por mela defende

aoí suftraglos do eleitorado.
O Jornal do Povo, cm ariigo de liojc .-s-

tampado nas suas cohumias, dcclata-se iri-
dependente em fac_ do uccòrdo político, ac-
cre;c<*!itando qu-c o general Dantas está na
olriiiavào de diriyir um inanifestu ao povo
pernambucano, explicando ou justificando a
so!u*;ão t-nvontrada para a crise politica.

nn t» *m-+-m*., •
XA MAKIMIA

O quo o sr. Alexandrino
assimiou hontem

Pelo ministro da Marinha foram,
hontem, assignados os seguintes actos:

Nomeando os lentes cathedraticos da
Escola Naval, capitão de corveta Ar-
mando Ferreira e capitão-tenente Adal-
berto Menezes de Oliveira, para rege-
rem, respectivamente, ein commissão, as
1* cadeira do 2" anno e a 3;' do 3°
anno da mesma escola; e

Concedendo seis mezes de licença ao
dr. Carlos César de Oliveira Sampaio,
lente daquella escola.

trabalhos na data de ante-hontem;
O sr. Urbana, 1103 termos da praxe

e desobrigando-se de uma formula re-
gimeiilal, expõe á casa a synopsc dos
trabalhos parlamentares do anuo pas-
sado. Icr.du o resumo mandado organi-
zar por s. cx,

O JJÍ«OCÍIO FUNEBRT'1 DU FHAX*
CISCO (jJiVCKIllU

NICE cigarros mistura pa-
ra 300 réis, com
brindes, LOPES SA'
íi C.""*•* ~r Cü*> *w*w '

CORREDORES DÂ GAMARA
A bancada do Kio l-randc du Sul está

opprchcnsiva eom as espoliações que vac
soffrcr, na formação da -Mesa t- das Com-
missões permanentes.

_>ucm com ferro fere, meu amigo, co:u
forro serú ferido. De quantas outnis. espo-
Ilações n"io foi essa bancada, aqui, a autora
pstLHíiva e voluntariosa r

* * *
Os srs, Wayitip ._ Macedo Soares eslurranu

se, íio ac-iso; miram-se deseonfiudos c íogem
um do outro,

O sr. Vespttcio, ¦malicioso:
listes dois oitão 11a disputa dos des-

P<'jü5 dy felix 1'aclicco; acabam mordendo-se.
: :.!
«\laci io esbarra auraI.ogo depois,

o-^tru depvttadoi
Nâo cnseriíit ?
Perd.ío, collenu; v. ex. c que pareço

(;uc perdeu um olho; deli.o com certeüa de
picscntc ao dr. Wenccsláo,

mmm 9 10 -» aiw ...i.-*»

a memória

XA S. N. J)L'I AOlUOÜIiTUBA.

A PRÓXIMA CONFE-
RENCIA ALGODO-

EIRA
Reuniu Se honlcni, mais uma vez, na

sede da Sociedade Nacional de Agricul-
tura. sob a presidência do dr. Miguel
Calmou, a comniissão executiva da
Conferência Algodoeira.

Essa reunião foi convocada para tra-
tar da ampliação do programma da ex-
posição que, 110 decurso dos trabalhos

, . ,, , —¦— de 1 daquella Conferência, se fará dc pio-
,10.1o finliciro, qito e absolutamente i duelos da lavoura do algodão.iiiüolcnsavel, .nesta questão da sobret-a- Solicitaram o Centro Industria exaijnas exclusivamente trazer á exc- Commercio do São Paulo c a Socieda-
çraçao dos pnredros da nossa alia po- de Paulista de Agricultura, que tanto
Illtcagein, que ha -muito vem desgra-
çando o Estado, a figura serena e Iri-lhante do actual presidente da Camara dos Deputados federaes, por ters. ex. a coi-agem cívica de abraçar a
causa da lavoura de café. e «l:z«-r i';oe -bom som a sua opinião sjbre
inentosa questão.1'. «'• por isso que o "MI.ii; Geratranscrercu. O Si. dr. Pmilo Pitiluestaria oecupa!., eom oulr.lô coilas-- Virgílio REZh.VUE.

<^*^*f***-**S*-*an'*i. .1 i.i. , ,

DE BUENOS AIEES

A imprensa portenha solire os
srs, Lauro Müller e Souza

Dantas
Buenos Aires, 4 (A. -A.) — Assim

se exprimiram os jornaes desta capital,
ao tratarem da licença do sr. _ Lauro
Müller, ministro das Relações tíxtcrio-
res, e cons-.-queute accesso do sr. Souza
Dantas, recem-noineado sitb-sccrctario
de Eslado. á gestão daquella ipasta:"A noticia da próxima ausenciri do
ministro do Brasil, dr. Souza Dantas
— dia "La Nacion" — produziu"! no
vastíssimo circulo de seus_ amigos ' a
impressão traduzida nas afíectiiosas ma-'
nifestações que íiíslas «poucas-, horas
tèm sido tributadas ao distineto, diplo-
inata. Os dias que ainda permanecer,
nesta capiial, serão outros tantos-; eni
que a sociedade -portenha terá 

'ensejo

de dedicar-lhe. muitas outras altcnjjõeB,
que p5em em relevo a força dos ",vin-
culos de todo o gênero conquistados
aqui pelo funecionario e «pelo ' 

cava*
lheiro." '¦* ../'"La lípoca" assim se exprime:"Como o dissemos em. nossa ediçjlo
de sexta-feira passada, o governa. «00
Brasil resolveu conceder a licença <lc
seis (?) mezes que lhe solicitara o che-'
fe da chancelaria, dr. Lauro Müller,
noineando-se sub-secretarip de líStaÜá
ao ministro na Argentina, sr. .Stffvza
Dantas, que, cm tal caracter, . .sulslfi-,
tuirá o chanceller em sua ausçnciaj

ü dr. Lauro Müller, á frente dos
negócios estrangeiros do paiz vizinho,
desenvolveu uma acluação tão larga
quanto laboriosa, tendo sido como ,;sifc-
cessor de Rio Branco um intelligerite
diplomata, que soube preencher 0'lvaciio
deixado pelo seu eminente antecessor
no manejo da complicada politica in-
teruacional brasileira.

Kspirito fino e hábil, realizou uma
importante gestão, contribuindo effieaz-
mente para a approximação dos -povos
da America, e, especialmente, para a
conf raícmidade argentinoebiasileira.
Aissim; a própria intensidade de scu
labor lhe imjioz o merecido descanso,
que hoje acceitou, aíim de ropôr. as
energias gastas pelo «perseverante Ira-
l-allio a que^ sc consagrou com verda-
deito enthusiasiiio, digno dc seus me-
ritos.

lira a substituição dn rs. Müller as-
sumpto dc diííicil solução, porquanto
para assumir a direcção da diplomacia
desse povo, fazem-se uiisier partícula-
res merecimentos e unia amplitude de
triterio internacionalista correlntivá á
importância do cargo. Poi assim qne
o nome do sr. Souza Dantas destacou-
sc com sufficientü realce ipara elle, o
que vale 

'«Uizermus 
para tão delicada

missão.
O ministro brasileiro na Arg mina,

reúne á fina sagacidade do diplomata,
uma cultura esquisita c uma vasta il-
llislraçíío que u fizeram uma das pri-
n,ciras figuras da diplomacia do llrasil.
Km outras oceasiões já desempenhou o
posto para o que é presentemente cha-
mudo, porém 110 caracter de ministro
substituto e não no de verdadeiro com
que lhe cabe agora assumir a sub-secre-
latia, ciicitnistaucia esta equivalente a
um justo accesso, ganho atravéz de
uma feliz actuação em nosso paiz, oude
deixa a melhor impressão c fundos c
arraigados affeclos e sytnpalhias. Além
disso, é dc esperar que, cm sua nova. , ¦
gestão, continuará sendo sempre o ami-1 "u'i" es'''Y'' Proclamado.

....... .IA «¦(«!-,, !'l li,-i,ll>.-, l.i...

PELA LAJOÜRA DE
MINAS

Resultados do Çon-
gresso

de CMajuazes

NOBRE CRUZADA

Tendo-:
constante de muitos officios das ínuui- I de março

: reunido, como se sabe, a 5
próximo passado, na cidade

dc Cataguazes, tim Congresso Cafezis-
ta, entre varias medidas reclamadas
.pela respectiva lavoura, que vio servir
de objecto a uma representação, que,
cm breve, será levada aos poderes pu-
blicos do Estado, foi deliberado crear

Coaimissão Pcrmauciite dc de-
fesa da classe.

li' «esta commissão que acaba_de ser
organizada e cuja representação por
municípios c a seguinte:

Cataguazes — -Membros eífectivos:
coronel Virgílio Moreira de Rezende e
Foruinato Alves Pereira; supplente:
dr. Francisco Augusto dc Carros e ca-
pilão Peliciano Dutra Nicacio.

Juiz dc Fora -- Dr. José Mariano
- ' ' •¦"- Gual-O sr. Adolpho Gordo pede a palavra, j Pinto Monteiro e coronel João

Vem solicitar dos seus pares a devida : berto de Carvalho, cfféçtivQS; supplén-
homenagem ao velho companheiro Fran- tes: coronel Josué Leite Ribeiro jecisco Glyccrio, fallecido no liiteriegnb ! commendador Pedro Polycarpo de Al-
das ferias. Seu amigo de 30 annos de ! meida. . ;.
actividade politica, não se propõe tra-1 Palma: cffectivos — Coronel-Jere*

,çar ao Senado a vida heróica do pro-1 mias dc Araujo Freitas c coronel Josc
pagandista, do estadista e ilo servidor 1 Joaquim Nogueira da Ga«.u;i; supplen-
da Republica qttc íoi o seu conterrâneo ! tes: José Celidonio Gomes dos Reis e
e collega de bancada. Já a imprensa « major Manoel Miguel Souto.,
do paiz oecupou-se largamente, 110 dia ' Além Parahyba — «Effecttvos: dr.
seguinte á sua morte, du papel que 110 : Alfredo Martins de Lima Caslello
regimen desempenhou o velho demo- Branco e coronel José Cesario feixet-

ra de Figueiredo Cortes; sttpplcntes:
coronel Otloni Diniz «Manso Monteiro
c coronel José Joaquim Monteiro de
Castro.

Riu Branco —- F.fiectivos: coronel
Antônio Monteiro de llritto e coronel

. . losé dos Reis Meirclles: supplentes:
Senado, porém, que lhe releve" lembrar j Anlonio dc Gouvêa Lima e José Cor-
dois capítulos da biographia de Gly- rêa Dias.
cerio, que tambem pertencem ás tradi- Leopoldina — Effectivos: José Joa-
ções do regimen republicano. Km 1SÍJ0 ' qtlim Monteiro Bastos e Olivicr Fa-

crata e incansável patriota. E' cedo :
para se falar com imparcialidade do |
valor do morto illustre o ao orador, '
que tantas vezes se encontrou ua Ca- i
mara em campo opposto ao delle, não j
c esla a oceasião para fazer-lhe a jus-1
tiça que a historia lhe consagrará. O

PELAS HlfU
SOLTEIRAS

KO CATTlSTIi

O DESPACHO
COLLECTIVO

Vae reunir-se, a 14 do corrente, a 2'
assímbléa geral da Obra de Protecção
ás Moças Solteiras que fuucciona á rua ras da tarde, para o despacho collcctivo,

Sob a presidência do chote da nação
reuniu-se hontem o -Ministério, ás a ho-

e em iSSij. Na primeira phase, começa
elle com Cesario Motta, cm Capivary,
a sua grande obra de arregimentado:-
o inspirador das parcellas dç reptibli-
canos que então se organizaram cm
partido. Foi um período intenso de
apostolado e Glycerio estava cm Ioda
a parle: nas urnas, na imprensa e na
tribuna popular demolindo as institui-
ções imperiaes e nttraindo com a sua
bondade de coração quando não arras-
lava com a sua lógica dc homem con-
scieute da verdade da causa que pré-
gava. Km 1SÜ11, o orador achou-se ao
seu lado, como secretario da commissão
directora do partido republicano pau-lsta. Nesse anno, a 13 de novembro,
o orador vciu para o Kio em missão
dos correligionários e á noite dc t.|
para 15, passou-a com o illustre niorio
num hotel situado ao largo da Lapy.
Não dormiram. Uma força polieia! ron-
dava as immedihçõcs do hotel, dcmohs-
liando que a monarchia, que linha as
suas lioras contadas, vigiava Glycerio,
velando pela sua segurança. Nuiii^uio-
mento de incerteza, o orador perguntou
II Glycerio, que scistnava a um canto,
se elle confiava 1103 suecessos do mo-
ytinento. Glycerio respondeu-lhe cheio
de convicção: j

-- A Republica está feita c mais'.nada poderá impedir o seu advento.
Dc facto, horas depois o novo regi-'

junlo de Mello Campos; supplentes:
major Francisco Reipp Junior e coro-
nel Kaul Cysnciro Cone Real.

Carangola — Effectivos.- coronel
Ivmilio Soares Cornelio de Gouvêa e
dr. Jonas de Faria Castro: supplentes:
coronel Manoel José dc Souza c dr.
Fábio de Vasconccllos.

Guaraná — Barão de Caltas Alias e

Marqucj dè Olinda 48.
IQtieni, jiercorreudo a velha Emro-

pa, conhecendo do jiorle ao sul a
America, teve ensejo de ver o fiuic-
cionar de tão tsyni|pathica instituição,
assiste com interesse, com cnlhusiasmo
mesmo á evolução da nobre empiresa
em nosso paiz onde as obras pliilatitro-
-picas de caridade e beneficência crês-
cem e sc multiplicam com a pujança
própria dos trópicos, c a estabilidade
da terra do ouro e dos diamantes. No
entanto a Obra de Protecção não tem
recebido aqui, até agora, a seiva ro-
busta que lhe dc impulso e a torne
grande e forte.

Utn grupo de damas c cavalheiros,
da nossa sociedade, tem consagrado á
mesma desvelado trabalho; tuna hnmil-
de irmã de S. Vicente, a rev. irmã Ki-
card, tem sido u " Alma Maier" do
movimento, na cruzada do liem, em
prol das jovens e tem-se feito muito
proporcionando os escassos meios com
os maittariUioBOS fins alcançados. As-
sim mesmo a " Obra" vae lentamente
abrindo caminho, com diffieuldades sem
par.

Por que?... Ignoram-se talvez os ele-
vados fins da empresa? Náo creio.

Quem não comprélicnde que se for
aclo «le generosidade soecorrer o 1>0-
bre que bale á nossa porta, porque tem
fome, é bem mais elevado, bem mais si-
gnificalivo ocetipar-se do apoio mor»!
á joven que circuinstancias da vida. le-
vam ao trabalho intellectttal 011 ma-
nual? O trabalho femininoI... O tra-
balho remunerado da mulher, desse ser
chamado gentil e fraco e que por vezes
tantas, tem mostrado na vida maior
energia, maior virilidade que muitos
homens!

Proporcionar itraibalho a quem não
conta com paes e irmãos, que tem de
fazer a vida por si, é coisa que deveria
interessar cm máximo gráo a nossa
elite.

Se todas as damas da sociedade ca-
rioca procurassem estudar a " Obra de
Protecção" nascida cm iSpú etn Fri-
burgo, na Suissa, num geslo de amor e

coronel Joaquim Monteiro Bastos, cffe- patriotismo da alma generosa de mniu.
ctivos; supplentes: coronel Francisco Reynald e do sr. Genoud para as jo-
de Paulo Netio Junior e coronel José, vens do seu -paia e espalhada pelo
Cailos Dutra dc Moraes. j imitido inteiro em tão breves «atinos,

Mar de ilespanha —* Effectivos: dr. estou certa de que, nem uma de nossas
Manso Roqucte Pinto e Carlos Teixei-1 patrícias deixaria de se inscrever 110
ra Soares; supplentes: Antônio Maxi- numero das bcinfeitoras da "Obra",

mino Pinlo e Souza e Virgílio Vianna. Etn 1913 a "Obra Internacional"
Ubá — Effectivos: coronel Fidelis reunia-se cm congresso cm Paris. Em

Monteiro de Andrade c coronel Manoel ipt-t o congresso internacional foi rea.
Pinto de Andrade; supplentes: Thco- lisado cm Roma — nesses congressos
pliilo Teixeira «la Silveira c coronel: Ç, nos de annos anteriores, centenas dc
Agenor Albino de Souza. V*"m?s com ° mesmo filo, o mesmo

Mauiuia-sii — Effectivos: coronel ideal, expuseram planos, trocaram nicas
Francisco losé Pereira de Andrade e! sobre a maneira mais fácil e pratica
major Alfredo .1. F. lireder; supplen-1 deprotecçao feminina,
les: major Augusto líelisario de Mitan-
da e major Sebastião Andrad

Na discussão de projcçlos — na ex-
posição de idéas o genio feminino au-

go decidido «la Argentina c .procurara
cada vez mais contribuir para o appro-
ximameiilo dos dois >povos irmãos.""La Maiiana" publicou o seguinte:"Informações officiaes do Kio de Ja-
neiro ratificam a annunciada resolução
do governo daquelle paiz, dc confiar ao
dr. Luiz Martins de Souza Dantas o
importante, cargo de sub-secrclario das
Relações Exteriores.

Accresceiilam esses informes que o
dr. Souza Dantas relera a direcção da
legação nesta, capital, onde tantas syiu-
patinas soube captar pelos scus dotes (lc
cavalheiro sem jaca e exemplar diplo-
maia,

O governo de seus paiz confere-lho,
assim, uma nssignalada honra e a rc-
sponsabilidade- «lc dirigir a politica cx-
terior do llrasil durante o afastamento
temporário do chanceller dr. Lauro
Müller, cujo estado dc saude não lhe
permittc attender os negócios do Mi-
nisterio na .fôrma efíicaz que o vinha
fazendo desde o primeiro dia, ao orien-
tar sincera c lealmente uma politica de
approximação com os paizes limilro-
pbes, cujo executor immediato 110 no.-so
paiz íoi o dr. Souza Dantas. i."" '

Ao felicitarmos o distineto diplomata,
resta-nos a esperança de que elle ha «le
vollar a nosso -paiz c, se assim não íòri
a segurança de que a Republica -Argcii-
tina sempre poderá coutar nelíÈ 

*j 
um.

amigo leal. "
Assim so exprimiu El Diário; '«.. «"O dr. Souza Daulas vae para''s*eu

paiz, a chamado do governo do (Ir.
YVenccsláo llraz, tomar couta da pa.sta

A revolta contra Fioriano. sacudindo
o paiz numa das maiores agitações quetentos experimentado, encontrou Gly-
cerio çm actividade para a defesa da I pio Corrêa Netto
Republica. Estávamos ameaçados de'. Mendes Ferreira;

Guarany — Effectivos: coronel Go-
ir.es de Faria Alvitn e dr. Juvenal Dias
Ladeira; supplentes: coronel Alfredo
Furtado dc Mendonça e major Oscar
Alves.

Rio Novo —¦ Coronel Augusto de Fa-
ria Alvitn e Jarbas Ribeiro de Caslro,
effectivos; supplentes: coronel Marcos
Ccciliaito Nunes c major Augusto Rc-
zelide.

Pomba — Effectivos: coronel Olyiu-
coronel Alcobi;ul«.'á

tipplenles: coronel

tendo sido assignados decretos das ps
tas seguintes:
1XTER10R

Promovendo, no Archivo Nacional, a
archivista o stib-archivista bacharel Se-
bastião dc Vasconccllos Galvão;

Creando mais uma brigada de iníaii-
leria dc Guardas Nacionaes ua contar-
ea da capital do Estado do Espiri u
Santo;

Creando mais uma brigada de cavai-
taria de Guardas Nacionaes na comarca
da capital do Estado do Rio Grande do
Sul;

Abrindo o credito especial de
io:ooo?ooo para pagamento da subven-
ção do anno de 1915 á Sociedade de
Geographia do Kio de Janeiro.
GUERRA

Promovendo:
Na arma de cavallaria:
a capitão, por antigüidade, o 1° le-

nento Armando Baptista Jorge, para o
2" esquadrão do 3" regimento; a i" le-
nente, por antigüidade, o 2a tenente
Jeronymo Cavalcanti de Albuquerque;

No Corpo de Saude:
a capitão pharmaceutico o graduado

Gustavo Alberto Camera Castro; a 1"
tenente pliartuaceutico, o graduado Üa-
silisso Carlos Cabral;

Transferindo:
Na arma de infanteria:
o coronel Tristão Araripe, do ;" para

ou"; os tcncnícs-coroneis Alfredo
Leão da «Silva Pedra, do cargo de -fis-
cal do 7° para idêntico logar 110 8°; c
Cassiano Pacheco de Assis deste para
aquelle cargo; os capitães Hilário Fran-
cisco Dias, da 2* companhia do 19" ba-
talhão do 7" para a 1* companhia do
13" batalhão «lo 5°; e Manoel Ferreira
do llomfim e Silva desta companhia,
batalhão e reg'mento para a 2" daquelle
batalhão e corpo;

Na anua de cavallaria :
os capitães Armando Emílio Zaluar,

do 2" do 14" para o 1" do 3" corpo de
trem; Floduardo da Cunha Martins,
deste esquadrão e corpo para o u° da-
quelle regimento; Thomaz de Aquiti-i
Carlos de Araujo, do 2" esquadrão do
3" corpo de trem para o cargo ds aju-
daute do 4" regimento, c llerott Kellcr,
deste carga para aquelle esquadrão c
corpo;

Na arma de artilheria:
os capitães Felix Amelio da Costa Pe

reira, da 5' bateria do .-" batalhão para
a 5* do 3"; Eduardo Martins Trindade,
do quadro ordinário para o suppleuien-
lar c Izidro Leite Ferreira de Araujo,
deste para aquelle quadro, sendo clás-
sificado na 5" bateria do 2" batalhão;

Nomeando:
2° tenente pharmaceutico do Exercite

o_ 1° sargento anianuense Arlhur dt
Souza Figueiredo;

Graduando:
No Corpo dc Saude:
no posto de capitão pharmaceutico, o

1" tenente Carlos Cavalcanti Mangahei-
ra e no de 1" tenente pharinaceutico, u•" tenente Alexandre Meyer;

uma dictadura militar. Glycerio, com- j Theophilo Vieira de Souza c Sebastião
prehcndcndo a gravidade do momento, j Vieira de Souza,
mudou-se para esta capital e organizou ' Ponte Nova —- Effcclivos: dr. Ma-
o P, R. F., para sustentar Fioriano noel Vieira de Souza. dr. Caetano da
até o^ fim dn seu governo, dando-lhe Fonseca Marinho; supplentes: Fran-
maioria nas Câmaras. Conseguiu, us- cisco Vieira Monleiru e dr. José Viei-
sim, que o marechal sc desinteressasse I ra Martins.
da escolha do seu suecessor, preparando ! Viçosa — Ciabritl Rodrigues de Re-
o terreno para a eleição de um civil, zende c dr. José Felippc de Freitas
republicano histórico, que 'consolidasse 

j Castro; supplente: José Monteiro ua
o regimen. A 21 de setembro dc 1893,; 

'.Gama.
o sr. Erico Coelho pronunciou 11111 i S. Paulo de Muriahé — Effcclivos:
vclicmente discurso contra o veto dc dr. Anlonio da Silveira Brtt-in e dr.
Fioriano ao projecío que regulava a Áittoiiio Augusto Ribeiro Passos; sup-
eleição presidencial. O projecto era do plentes: coronel Francisco _ de^ Assis
orador e seria rejeitado se Glycerio, i Alves Pereira e coronel Francisco de
intervindo nos debates-, uão aconsc- Oliveira Vermelho.

a transigência com os escrúpulos "' '

reolado dos sentimentos christãos, teve
brilhos de arrebatadora eloqüência.

]-, essas senhoras cujos titulos dc ele-
yada -posição, cuja caridade sincera se
impunha a nações, se reuniam uão para . .
defender a mulher nos seus desejos de Aposentando no logar de porteiro da
egualdadc ao sexo forte, não para enal- ' '"
lecer a suffragista, não para clcval-a á
cadeira do parlamento, mas para defen-
del-a contra a corrente devastadora do
mal, para lhe apontar o trabalho, para
lhe offerecer um lar c tornal-a forte,
grande e digna — da força — da gran-
deza, da dignidade que o deter sabe
dar. ,

Nos congressos realisados pela " Obra
Internacional" havia representantes de
toda a parte do mundo — desde a lou-
ra irlandeza. á figura calma e decidida
da americana do norte c a viva c en-
tlittsiasta argentina. Do nosso Bra-
sil?... Faltava sim, faltava a esse con-
junto a nossa representante, que, esco-
Iluda entre as damas distinetas que aqui
vivem em trabalhos intellcctuaes, cui-
dados do lar e obras dc beneficência,
teria levado t'o congresso as vibrações
da nossa vida de acção -- a maviosi-
da '
-nos;
d,

Escola Militar, Augusto Henrique Fer
reira Horta;

Reformando: o coronel da arma dc
infanteria José da Cunha Pires; o ca-
pilão da arma do artilheria Moysés Fe-
bronio de Andrade; os segundos sai-
gênios João Modesto dos Santos Mar-
qiies, do 4° batalhão de artilheria, 1:
Olympio de Oliveira, do 4" grupo de
antilheria montada; o 2° sargento cor-lieteiro Mnximino José dos Santos, do
2° batalhão da mesma arma; o cabo
dc esquadra Silvino Borges Monteiro,
do .iS", e musico dc í" classe José Ma-ria da Silva, do 50o batalhão de caça-
dores,
MARINHA

Promovendo •
No corpo da Armada:
a capiião-teueute, por merecimento; o

i° lenenie Francisco Di_t_ Ribeiro; a 1"

mo-

INSTANTÂNEOS
Uio, .1 — V .- 191C.
lülificio da CuMaru, ;'•

«Nflü lia M.,.:'-:ão, por falta
l clamo, .-, sala de eafí
_*; Itiiicít; do presidente,
rcjjorgitnm c regorgitatn.

A falta ,!_; numero c
para u Diário do C

lem corroborado para o brilhantismo da
Conferência., que a referida exposição
tivesse tambem um «.aracter industrial,

ttdo ! Tratando-se dc urna questão de certa ..
importância c que carecia estudo, re- das Relações Exteriores, iiUcnnainenje.
uniram-se os membros daquella com- | O titular respectivo, «iiigenhi-iro. dr.
missão, empenhados cm dar solução ao Lauro Müller, afasta-se por alguns .ine-
caso. zes, attendendo ao scu eslado de 

"san-
«Depois de altentamente tFscutida a ! de, alterado.

idéa sttifgeriila por aquellas jnstittiições No Brasil, a sub-sccrclaria das Rela-
paulistas, cin vista das diffieuldades | çõc« Exteriores está assimillada a um
que tal me
dade de te
<:on,tir-ío das fabricas dos vários Ks a-
des, o. que veria de certo modo aferir

do vaior da nossa industria fabril, viu-
I se a commissão executiva obrigada,
I comquanlo compreheiida o alcance da

1 hora d.i tarde. ' medida proposta, a manter o primitivo
dz numero, Eu- I programma. que se restringe apenas a
os corredores o I matéria prima e sub-produetos do ai-

lhasse
constitucionaes do marechal. Conseguiu,
assim, evitar uma lula partidária cujas
conseqüências ninguém poderia prever,fr.zendo-se a i" de março do anno se-
guinte a eleição calma do primeiro pre-sidente civil,

_ Recordando estes fa.-tos, o òradort
j-ulga ler prestado uma grande hoinena-
gem a memória de Francisco Glycerio.

O sr. Alfredo lillis tem lambem «ílgtimas palavras a dizer. Refere-se á im-
pressão do profundo pezar que causou
cm São Paulo a perda dn' eminente
paulista e popular brasileiro. Compa
rando o trabalho de propaganda entre
os listados Unidos da America do Nm-
lc c o do llrasil, salienta que o nosso
fui muilo maior e mais custoso, jendo
nelle a fig««ra de Glyccrio de inconfun-
divel destaque.

() sr. Erico Coelho fala cm nome- do
! Estado do Kio c em nome da

S. João Nepntuuceiio — Effectivos:
di-, Perilho Vieira de Mendonça c An-
tenor Ferreira «Marques; supplentes:
Joaquim Antônio Itenriques Furtado ie
¦José Maria Ferreira Campos.

?' Caratiuga — Effectivos:
José Monteiro de Abreu e coruuc, ...... ... - , •¦ ,• •
Itoel da Silva (Inkopim); supplentes: i í1™0 7" 

"S1"»' ^„»os á">™ nue a
coronel -Antônio da «Silva\ e coronel | ^b™ ^..Í!°í.?.c5a5._..cn«wer£l »««*¦»¦
Guilherme Portugal (Inhapini)

ate1 u. nossa língua - o .calor dos j Slafonié''dTsilva' e TswnZ
idT^uTTl vtd^TexiS SI" «««» d= A-'auj:V^èt„
ia-dai. é^t^e^rt; fi S 

' 
P'W frS2à*Ji^capit

alcançado «aqui seu desidcratuin...
Torna-se necessário que a nossa dedi-
cação sc desdobre para levar além mar,

coronel I "° conjunto dos centros um «pouco do
1 Ma-1 n.°,ss? viver —-¦_ um pouco da nossa ca-

_m t i«in !¦«>- ¦j.-.v.v»  s"«- wAvviiviç-i caiu .li>M lUllltllUl «t IUII ¦ li" i 1* «.**•«¦
;dida criaria, pela unpossibill- ministério de Estado, razão pela qual nHS 

,, 
1'lnan9''s do Senado, da qua

er a Exposição Algodoeira o o governo chama ao sr. Souza Dantas,., ra„ 9. prcfitlente.

recinto i S°^°- .
1 . 1 Demais,deputado». , p^utiriaportanto, apenas

projino
(ie

conscivando-lhe o pos:«i dc plenipotenciario cm nosso paiz,
, A gestão que o sr. Souza Dantas rea

lizou, ha tempos, na mesma cliancclla
ria, retendo como agora sua legação, o
apresentou ao scu governo como o can

o'lidado mais possível para substituir
sr, Müller na ausência a que o obriga
seu máo estado de saude. Dalli a alia

ex-.guiii.idc do tempo não | nomeação já cfiecluada o a designação
maioria das fabricas «le 1 do dia para a partida que, conto dizé-

tecidos aproveitar a alteração proposta, mos, será na semana entrante.ongresso. Alguns pátrio. I 0 que determinaria, talvez, uma série de Em nossos círculos mais escolhidos,'i escrevem nos jornues acham indigna|,descontentamentos. «ititi; diplomáticos quer sociaes, oinie o
Cumpre salientar que, segundo expoz 1 ministro do Brasil mantém tão sólidos c

o dr. Jorge -Street, presidente do Cen- afícetuosos vinculas, lanieutár-se-a se-
Iro Industria! do Brasil, que se mani- ; guramentç esta ausência, so bem quefestou contrario á ampliação solicitada, ella uão implique numa despedida de-íi-
mas que, assim mesmo, servia de inter- ' '
inediario dos industriaes paulistas, es-
tes não queriam absolutamente o privi-
legío <lc expôr os produetos dc suas

bricas, ames desejam a concorrência

tr..
aquclla radiação; mus o funecionario eu-
carregada do lista da porta, objecta:

-- Iv' uma injustiça I Não lia um depu-
tado. desles «pie aqui estão boje, que uão
tcnlia mil prooccupaç«Se< na cabeça: traba-
Hiaai todos para entrarem n.is Coiiunissõcs
peinianciilcs, IC cstüo iiuiiia luta, numa
iadiRa dos diabos I

Comtudo, lia figuras plácidas c repousadas.
O sr. Augusto Lima fica admirado de en.
conlrar tantos collegas que passaram as fé-
tias uo Rio. O sr. Junqueira está tran-
quillo e escandalosamente gordo, lim eon-
tivistc, lia a magreza galopanlc do sr. I-.ras-
mo, que o sr. G>=:.i R.'bciro explica como
ffiulo pcrnambiicanite aBttda, dc fôrma con-
tagiosa.

O sr. Mavignier deita espirito:
Vejam voeis: esta goiitc do Amazo*

nas ainda uão resolveu a escolha do scu novo
piesidentc e parece ipie não resolve. In-
tervonho para liquidar as diffieuldades e
offcrcço de presente o Caetano dc «\lbtt-
íjuerque. Pois ninguém o quer. Dizem que,
apezar de ser de Matio Grosso, o Caetano
é ura presente de grego..,

O sr. Celso Bayma passa, abatido:
Ora, sabem da novidade ? O Macedo

Soares c meu concorrente, ua cltiçào da
Comniissão do Finanças! .lá o anno passa-
dc. acoiitcccu-mc a mesma coisa com o r,cão
VelIOFO, na Commissão ite Diplomacia !
Df-ridi dam ente, sou caipóra com a impreu*
sa :,., — Víioto-Amadoh,

11 li O i||[> «H I tm\\

Quem já v i s i t o u o
RED-STAR defficilmen-
te compra moveis em
outra casa !

A elegância, a quali-
dade e preço e as condi-
ções de pagamento, afãs-
tam para longe toda a
concorrência - Rua Gon-
çalves Dias, 71.

só isso daria motivo á resolução da
comniissão,

Ao terminar as suas ponderações, o
dr. Jorge Sircel aventou c foi recebida
a ídea dç ser organizada unia exposição
agrícola c industrial quando sc realizar
a 2a Conferência Algodoeira, que bem
podia ser levada a effeito em S. Paulo,

Applaudida pela uniiiamidadc essa
idéa, o (ir. Miguel Calmou teve pala-
vras elogiosas para com o grande lis-
tado da União, referindo-se á série dc
diffieuldades qttc sofírc a sua industria
pela falta de braços, que em ccrla epo-
ca é delicada quasi exclusivamente aos
cafesaes.

Crê s. cx, que a experiência adqui-
I rida na solução desse c outros proble-
; mas Irará não s«j a presente, mas á tu-
I tura Conferência, utilissimos ensina-

mentos.
Hstevc presente a essa reunião o s-t.

Joaquim Teixeira dc Mesquita, resi-
| dente era Cachoeiro do Itapeinirini, que
I ali fora solicitar da comniissão passa-

gens para si e para os seguintes agri-
I cultores: coronel Braz Vivacqua — Cas-

tello: Manoel Vivacqua — Muniz Frei-
j re; João de Deus Madureira — Ca-

choeiro do Itapemirini; coronel Ana-
ejeto Ramos — Cachoeiro do Itapemi-

I rim, e coronel José Carlos de Azevedo
I Mina — D, America tli. 1". I.eepol-
i dina).
I O dr, Joaquim Teixeira ..Ie Mesquita
i ictu feilo constante propaganda entre os

agricultores da zona em que reside das
vantagens «lo plantio da preciosa mal-
vacea. e, coiiu» .sócio remido da Socíc-1
dade Xacional de Agricultura, prestou I
interessantes informações á comniissão jexecutiva, solicitando para o iucremen- |
:o da producção, modificações na actual |tarifa da Leopoldina, que são prohibiti-
vas para o Kio de Janeiro.

Terminando, s. s. adcaníou qu.- as
experiências feitas com o algodão her-
baceo dc 1'ernanil.niço, na zona de Ca-
choeiro do ltaneniirim, lêm skio coroa-

niljya do distineto diplomata.
Quando o inverno passar, elio volve-ra novamente a nós."
La Pátria deglie iíaliaui deu a seguiu-le noticia: ' ."Mais do que nunca, nesta oceasião,

ao mandarmos das columnas deste jor-nal amigo as congratulações ao plcnipo-IcticiariQ dos listados Unidos do Brasil
junto ao governo da Argemina, (jue está
para deixar o posto afim de occupar oalto cargo de su-secretario de Ssladodos Negócios Estrangeiros do sua pa-Iria, mais do que nunca, dizíamos é-nos agradável nesta oceasião relembraro daquelle mesmo diplomata distineto
que esteve cm Roma ao iniciar a suabrilhante carreira.
. O dr. l.uiz .Martins de Souza Dantase tim amigo de nossa Itália, amieo eadmira lor dos mais sinceros, e a" ellemandamos as nossas congratulações
pela merecida escolha d,- seu nome para(> alto cargo que vac desempenhar, lies-ia_ bora cm que- tambem os paizes quenao estão cm guerra sentem a neces-sidade dc ter ã testa de seus negóciosexteriores homens illuminados 

'e 
doalto valor de Souza Damas.

..Sejam estas palavras o cartão de vi-sita «l.-« Patna tlcgli Ilalia-ni.
Nestes termo

I.a Roçou ;"O governo do dr. Wenccsláo Brazdesignou para occupar a sub-secretariade .Estado das Relações Exteriores e,interinamente, os negócios Ja chancel-lana, cmotianto durar o inipedünentodo general Müller, ao dr. Luiz Martinsu«- l-oitz.-i Dantas, uma chis mais pr.-sli-glosas -figuras do corpo diplomático t's-trangciro acreditado entre nós."

se expressou,

Wi

for fim,

Grande marca Francesa

-«-^¦«íS-iV •S>»»**> pr

DIpiorüacia
A bordo do paquete nacional Rio de

Janeiro, chegou lionlem a esta capital,
acompanhado dc sua senhora, o dr.losé (Francisco de Burros Pimentel,
encarregado de Negócios do Brasil no
,a;:uo, que vem a eui.i capital em gozoide licença regulamentar.

Ao desembarque do joven diplomata«•otnp.-treceu grande numero de pessoasdr suas relações e de sen prog.uiior. o
ui. Satielm de liarros Pimentel, illti=-

ttre advogado no nosso foro.
] ^ O dr. [.auro Müller, minislro das
i ti v a ceies l^xtcriori-s, xcc ¦•*... representar
1" çeti filho, o dr. Lauro de'Andrad'-1 Müller.

^--—-ér^iÍ>'
gienieos d.i CKÍÍMK.

das do inaís feliz exito, pois se presta
muito bem a essa cultura, c para cuja
colheita offercce uma estação secca bas-
taiite longa,

O dr. Miguel Calmon agradeceu a
cominunicação que acabava de ouvir e '
felicitou o dr. Joaquim Mesquita pela jsua patriótica -propaganda, promettendo CONSELHO MUNICIPAL
satisfazer a iouos 05 seus pedidos. -1 ...

A commissão executiva resolveu uão
ler nenhuma ihese, entregando-as á ou-
tra commissão, quo presidirá aos traba-
litus da Conferência Algodoeira.

Até hoje foram recebidas as seguiu-
tes llicses: _ Do dr. Alberto Mata-
nlião, deputado federal e representante
do governo do Estado do Rio Crande do
.Níiríi 11.1 Conferência; d» nr J. Si-

Custa: «lo dr. João de Car-
ííges Junior; i* do •\c. Henri-

tCada dia vemos ¦•¦.ir-
gir um novo especii co
P-na a pelle; quasisempre são pontadas.SomcntA. lt CREMESIMO.V dà á culis a1'UESCUIIA e a bel-leza naturaes. Ua cin-eoenta .-ninos «jue scvende em lodo o uni*verso, ,1 despeito das
çontrafoçõf*. A PUU-»RE DK RIZ c oSAVO.V SIMO.V com-

os eüciios hy-

A sessão ilo lionlem
O Conselho Municipal rcallsou hon-

.são do costume, soh a pre-

O sr. Francisco Sá faz um rápido
discurso. «salictVaiiíl.0 em [Clycctrio o
seiíredo que elle tiuhai no cotnmando
dos lionicns: era um chefe de persua-são, que arregimentava soldados paraa lula pela bondade du sru coração.

O sr. Rayniundo dc Miranda, em
nome dos republicanos da; Alagoas,
sem distineção dc credo ipolitico, fala,
lamentando a morte do velho demoera-
ta k antigo collega.

O sr. Pires Ferreira, c-.n nome da
bancada pianlivense. do governo i- do I
povo do Piauhy, refere-se á admiração
que nesíe Uslado se dedicava :i Cly-
cerio, 'testemunhando, lambem, o seu
pezar de amigo pessoal do morto.
O ELOGIO KlWHimU DIS

HHiiouiiANO ii.vxi)i:h;a
O sr. Rosa c Silva «li;: que acompa-

nha o Senado nas homenagens presta-1das á memória de Glyccrio. Comtudo,
lembra a morte oceorri la em Peruam-
buco do dr. Herculano Bandeira, ex-
senador c ex-governador daquelle Esta-
do, pedindo que se consigne nn acta tmais um \oto dc pezar para esse seu jco*estadoano, !
o rlogio i'ixi;iii:i-: dis joa-I

Q.UrSl ASSC.M l'( -ÃO IS KA-Mllfo
IJARClSIiLOS "
O re. Azeredo pede a palavra.O Senado sabe do golpe que teve o '

orador com a morte do seu amigo e
collega jjeueral Glycerio. Acompaulian-
do os seus .pares nas homenagens pres-ladas, requer lambem mais dois volos
de pezar para dois antigos senadoresfallecidos: os drs. Ramiro Barcellos o
Joaquim Assumpção, ip.ie reprcsenlarain
o Rio Grande dn Su!. Dirige-sc ao Se-nado na ausencia !o scu collega, sr.
Victorino Monteiro, qt;e se at-ha au-
sente.

Postos a votos todos os i-cquerimcn-
tos, são elles approvados. O presidente
atllltmcia para a ordem «lo dia de hoje
as eleições da mesa e das commissõcs
pernian. ntes, levantando-se a sessão.

Cotn «excepçãu, pois. dc dois outros
municípios que ainda não nomearam
sua representação, está a lavoura café-
zista da zona da Malta mineira or;;a-
nizada cm for.;io reprosuntativo, eom
o seu órgão permanente para a defesa
¦•.If scus interesses.

Xão é preciso encarecer o alto'valor
ua feliz imctaliva, líasta enunciai-^

] liara sc lhe medir o largo alcance.
| ___ «wgS «(H»*» te"****

I EM PORTUGAL
lUiiia manifestação de

estudantes
contra o governo

LISBOA. 4 -¦¦ ("Correio da Manhã") ¦¦
Ch. csindsfntes dc Mafra saíram ás mas em
manifeDtaçõea contra o gover no. tornando-
.se . por fim inconvenientes, sendo imim

res de damas que para ella trabalham.
Lá contariam que a " Carincn Sylva"
a maviosa cantora dot sentimentos da
alma —- a rainha poetiza, que povoara
a regia dc musas e os jardins dc po.bres — que a iminortal KJisabelh da
Uiiinenia consagrava sincera nrcdilc-
cção para a "Obra de Protecção ', onde
sua figura branca com passo incerto
pelos aunos e pela cegueira parece ade-
jar.ainda.•Contar-nos-iam que as damas da Cruz
Vermelha tio campo <le guerra, nos
hospitaes dc sangue, sob o avental de
enfermeiras levam as insígnias da" Obra de Protecção" c escrevem aos
vários centros noticias para serem en-
viadas ás mães, irmãs, esposas dos fe-
ridos que estão a cuidar.

pir-nos-iam que o nome da rainha da
Ilalia occttipa o logar de presidência o
que ó assídua visitadora da "Obra".

Lá e cá na nossa America, do norte i
I ao sul, as cores branca e amarella, dis- ;

linetivos da ''Obra", campeam em edi-
1 ficios grandiosos onde a mesma funccio- ]
I na. Por que não auxiliaríamos nós o «li-- I
I scilrolar desse pavilhão de trabalho e dei

moral, em nossas plagas, onde fluetua

contar
mezes e dias

dos a sc dissolverem. ria acariciado por auras de fra::ca prós-
Alguns mais exaltados protestaram, des- | Peridade.' _lor que juntoobedecendo as ordena c prosegnindo nas

maiores uigÕei*.
O movimento foi finalmente su;iotado,

cortando a censura 05 pormenores.
Reina a pa-: em todo o paíx,

m MORRO DA GRAÇA
ESPANCAM-SE ANI-

MÃES
E a policia, onde está?

<joM-i;i:i:xeiA política
Depois tia sessão, vários senadores

estiveram no gabinete do sr. Azeredo,
condiinando as chapas para as eleições! transeuntes

Uma voz inaguada, de senhora, atra-
, ez dos fios telephonicos da Lighr,
trouxe a nossos ouvidos um qucixiime
seiftidissimn. Eil-o:

Na proprii dade que pertenceu ao ge-
neral Pinheiro Machado, no morro 'da
ilra;a, fcstâo pendo executados Iraha-
lhos de construcção de muralhas de

I resistência contra as agitas da chuva.
| Ha, por is-o. necessidade de trans- maneira
portar alé áquella altura grandes pc-

I dras, com peso superior ;is forças dos
1 animaes que -puxam 03 vehiculos. 13'

formoso, porém, vencer a aspereza da
rampa, o os carroceiros realizam esse
prodígio, á ctisia da briitalissima e sei-
valica pancadaria. 110 dorso c nas per-'mas do miseros animaes.

Não ha ali policia que veja aquillo;
não ha ninguém que se opponlia a

elle uão se agrupa-
riam a centenas as nobres figuras das
lirazileiras cultas > generosas para de-
fcndcr-lhe a posse, para assegurar-lhe
a victoria na cruzada do bem? —
Aura Marina.

lüATAairtXTO DAS MOLÉSTIAS
PKI.AS OKAXDKS MI3DI0A*
CÕES 1,MVS1CAS, PJOLO ES-
1'ECIAlítSTA
UR. ÁLVARO

pelos raios X, Insl
¦¦1 Irutaméuto das moléstias do
tuberculose, bronchite, emphyseina. Dc
10 li* ás .;; largo da Carioca, 11, i"
andar.

capitão de corveta medico, .por mei'ce'"'-enlo, o graduado dr. Arlhur doValle Lins; a capitão-tenente medico.
por antigüidade, o graduado dr. Auto-1110 Barbosa Gomes;

Graduando:
No corpo da Armada r
em 1° tenente, o 2» Gastão Paranho!do Rio Hranco;
No corpo de Saude da Armada:
cm capitão de corveta medico, o ca-

pitao-teiicntc medico dr. Arlhur de Al-meida Scbrio e cm ctfpitão-lcncntc me-(tico, 01" tenente medico dr. Antôniol.opcs dos Santos;
Reformando :
aflcdhlo, o 2" tenente palrao-mórJosé Joviniano Freire, no mesmo po='.ue_ com o respectivo soldo c a gradua-çao do i" tenente, percebendo maisnove quotas de dois por cento sobre orespectivo soldo annual, visto

Iriiila e tres annos, dez
de serviço,
FAZENDA

Cassando os decretos;
n. 10.913, de 7 de marco dc IO14,

que autonoti a Sociedade Mutua dcSeguros "Soberania", cem sede cm SãoI atilo, a funceionar na Republica, «•approvou com alterações seus estatutos;
II. 10.!/--', dc ifi ile maio do iy 1 -,.

que auionzou a Sociedade Anonvnia de'Pecúlios c Renda "A Americana'", comsede em Recife, a fiinccioiiai
bica;

a. 11.372, de. \i dc dezembro deiiii-l, que autorizou a Sociedade de Pe-culios "A Fraternidade Universal",
cwn sede etn S. Sebastião do Paraíso,Minas Geraes, a funceionar na Repti-blica;

11. 11, t2i, dc ,to de setembro de 1914,
que atitoriou a Sociedade de Pecúlios

Estados Unidos", eom sede em Relló

tar na Rejiu

Horizonte a funceionar
Rect. o decreto 11.915,
neiro findo.

ua Republii
26 de ja-

Associação Commei-cial

monstruosa brulálidade dos
ros e toda a vizinhança e

Um accordo desfeito
Como já noticiamos ua reunião ha-

vida hontem, na sede da Federação Es-
pirita Urasilcira, ficou estabelecida a

como seria feita, a fiscaliza-
ção do pleito que hoje se realiza na
Associação Commercial. Esse accordo,
convém dizer, foi leito entre os dois
partidos em luta c tudo. indicava que
o plano dos trabalhos da eleição de
hoje tinha ficado assentado definitiva-
mente pela harmonia de vistas que se

ALVIM - Exame |,75-'r0'ação especial para i Approvando os estudas definitivos e
peito. " orçamento 110 total «le 1.4(19:43-/^4.^,,

para a reconstrucção do trecho da És-Irada de Ferro de Therezopolis, com-
preliendido entre Piedade e Kaiz daSerra.

Approvando a modificação propostaao projecto approvado pelo decreto nu-mero 9.817. de 9 de outubro de 191 -
com relação á extremidade oeste dócaes do antigo porto, do Rio Grande doSul.
AGRICULTURA 

Nomeando

carrocei-
todos os

«lc hoje. O critério de' reeleger-se não I aquelle degr
ficou modificado, louvando todos a en- l"1' uma
trada do sr. Ruy llarbosa -paia a com- nhas do
missão d«- Finanças, onde substituirá; Qúe. pelo
Francisco Glycerio na presidência. f

O MS. Kl/i: -NO S13XAD0
A noticia correu célere. Paliavam

poucos minutos 'para se abrir a sessão,
quando se ouviu dizer, entre senado-
res, jornalista* e funecionarios da
easa:

— O Ruy eslá ahi. O Ruy vae falar.
E-fíeclivanie.yc, o jll-.i-:tre 'brasileiro

compareceu ao Senado onde pretendia,. ,
da tribuna, «traçar! o necrológio dc icebemos e eudereçamol-a eom vista ao

são forçados a presenciar
Jante espetáculo.
dessas forcadas lestemu-

c3j>ectaculo brutal, ;i senhora
telephone nos enviou a nar-

iva que ahi fica, e que nos servirá
•a «perguntarmos ao sr. chefe de po-

licia se nâo ha inspeclorcs tle vehiculos
ou quaesqifer guardas - civis «pie
ponham lermo ao espancamento dos
animaes, Qne já dura lia uns dez dias
<¦ que ha de continuar einquanto houver
necessidade de transportar pedra para
o alto do morro da Graça, para o solar
de finado general Pinheiro .Machado.

Fazemos nossa a reclamação que re-

Francisco Glycerio c requerer o levan-
lamento da sessão, em signal de pezar.

Sabendo, porém, que outros oradores
se achavam inscriptos, s. ex. desistiu
de dar mais essa prova dc amizade e
taudade ao velho companheiro de .pro-
pnganda' republicana, A' saida. ouvi-
mos não ter s. ex. pensado ainda na

ttiíude a seguir se se verificar a sua
annunciada eleição para membro •¦ pre-

identè da commissão de Finanças.

dr. Atirclino Leal.
„m » «m- 1» w

valho II
que Silva.

Devido ao adeanlado da Im
si-lente encerrou os trabalhos.

ra o pre

I tem a sua
' sideneia do sr. Osório de Almeida.

O sr. Leite Ribeiro apresentou r,o I• expediente um projecto regulando'o
; imposto de transmissão de propriedade,
: entre cônjuge» habito liberlaio.

Km seguida o Conselho limitou-se a
vetar sem mais discussão a ordem do
dia annunciada, excepto o projecto já1 em terceira discussão, v,v.f reetilarisa o

I peso de vehiculos, que foi adiado.

mrrr\^m^im^mt2r_m^m

.MHDICOS KSCOLAKES

O director de instrucção publica, ein
ptlestrã (pie hontem teve com um grupo
de médicos nomeados para o serviço es-
colar, declarou-lhes que a designação (los
districtos cru que deverão exercer as
suas respectivas fuiicções, será feita por
ordem dc classificação, devendo cada um

O ministro do Interior pediu ao seu
collega da ipasta da, 'Fazenda provi-
dencias afim <le que seja paga, no The-
souro Nacional, ajuda cie custo a 26
deputados,

UE LISBOA

O cônsul iioilii_ticz 110
Kio

Lisboa, 4 — (A. A.) — Partirá
brevemente para o llrasil o dr. Alber-
to de Oliveira, cônsul peral de Portu-
gal, que vae reassumir o seu cargo.

m*gt*&mmM>mmwmm ¦-

O dr, Car
do Interior,
ternadores c*

"Jegramma

os Maxlmiliano, minis, ro
ecebeu hontem. dos go-
(ircsiderites dos E-.taíos
de e.oigralulaçõe» pelasup-r.-ntendcr certa dc 2.000 alumnos. 1 data que passou ante hontçra

notava entre as partes contendoras. Os
partidários da chapa Pereira Lima lem-
braram aos qtn apoiam a candidatura
opposla, 11 do sr. Ramalho. Ortigão, o
nome do conde de Avellar para dirigir
o escrutínio de hoje, alvilrc que foi
logo aeeeito, sem a mais leve objicção.
Os "raraailiistas" 

procuraram então
aquelle titular, que \-o--ci ao corrente
do que ficara accordado, após ligeira
relutância, acceitou a delicada tarefa.
Como se ve, parecia que, pelo menos
nes:,.- ponto, não poderiam surgir mais
divergências, por isso que 03 membros
da I.iga acceitaram com grande salisfa-
ção o nome do conde dc Avellar, ne-
gociante completamente alheio á luta
que«c vem travando. Eis sc não quan-
do hontem, os mesmos cavalheiros qu
haviam indicado o nnnie do conde de
Avellar. procuraram a delegação da
Liga que tomou parte na referida re-
união para lhe declarar que já lhes uão
cru mais conveniente a escolha Ju
conde de Avellar para presidir a as-
sembléa que se realizará dentro de ai-
gomas iioras.

Nestas condições o accordo que tinha
sido promovido pelo dr. Rodolpho Ma-
cedo t considerado inexistente pelaLiga do Commercio; cuja ac«;âo foi, nr.
caso, a t_»4Í_, houesta potsivti.

terina-

,, , . ,. ''¦ engenheiro agrônomo
.Manoel Paulino Cavalcanti para ex« r-cer o cargo de lente da 22" cadeira
( agricultura geral e especial c conta-bilidade) da Escola Superior de Agri-cultura e Medicina Velcrinaria em Pi-nheiro, de accordo com o regulamento
approvado pelo decreto 11. i.-.oi2 «ie20 de marco de 191C.

Cessando a disponibilidade em que seencontra o professor de desenho' daEscola Superior de Agricultura e Me-
dicina Veterinária dr. Thomaz Cavai-
caiiti de Gusmão, que voltará ,-'i efíecti-vidade de seu cargo, na Escola -Superior
de Agricultura e Medicina e V
ria em Pinheiro,

Concedendo patentes dc invenção a:
E. Zettel ««v C, de um novo systema

dc aquecimento de forno de padeiro o-.i
outros, por meio de ar quente, sendo
oleo 0. combustível;

I.co.ncio dc Souza Marinho, de um
novo systema de escarradeira de agua
corrente e respectivo esgoto, denomiiu-
do "Escarradeira hydraulica";

Elias Soliés, de um novo produetoindustrial, obtido, dos vegetaes da fa-
milia das graminaceas, ntusacias, bro-
meliaceas, cyperaceas c ainaryllidaccas,
destinado á fabricação' de papel, -pape-
lão e similares;

Gastão de Carvalho, de um novo ap-
parelho motor electrico, para machina
de costura, denominado "Oatsag";

Guilherme Sombra, dc unia nova ca-
deira denominada "William", 

para ser
usada em trahalho.s «lc operações de
cirurgia dentaria ou medica.

1>eíci_i;«"cs 
inoiiciiMvas á =aude, saboro^sl vi 1W05 finos e puros jencontram ':

CASCATA !..
1«v-M32l*X>-iS32r «•**>->*&

frutas t especiaes,
— Só uo liea.

1'SCOLA XACIONAL «lfi

BMLLAS-AKTKS

Terâo_ 'nieio 
Jloje os concursos par»

is cadeiras vaias, nesta 'Escola. d«
pintar;, e modelo vivo.

tt rrnTVFT
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tORREIO DA MANHÃ'— Sexta-feira, 5 dc Maio (lc Í!)16

OS CASOS PORWSÈS WTRWé
CADOS  , 

'

A QUESTÃO DA HE-
RANÇA DE MME.

ZIZINA
À questão da herança da pytlioniza

brasileira mme. Zizina voltou hontem
i baila.

Como tivemos opportunidade de an-
«tecipar, na 2" vara de orphãos, foi
proposta uma acção ordinária annulla-
.oriu do inventario e da partilha feita
r.o juizo da 2* vara alludida, afim de,
por outro Indo, ser reconhecida a au-
¦tom, d. Maria d«- Lacerda .Nascimento,
mãe dc mme, Zizina, conto suu herdeira
•única o suecessorh, provado Que a rc-
f.-rida pythoniza falleceu ab intestato
, sem descendência, c uma vc/. annulla-
tio o que foi requerido, serein conde-
ninados os rco.s Manoel Mendes de Ca-
ihíirgO, o viuvo, o Alladyr Mario, o
menor em questão, a lhe entregar os
bens da meação da "de cujiis", inclu-
f.ivc os sonegados com todos 03 rendi-
mentos.

Xo inventario, o viuvo Manoel Meu-
«des da Câmara e Alladyr foram con-
teuiplnklos como necessários herdeiros

«la fortuna deixada por nimc. Zizina.
¦\ progenitora desta, iporém, nãu con-

cordpti com isto, e, por inlcrnicdio de
WMI advogado, dr. Heitor de Abreu
Sodré, propoz a ri ferida acção de mil-
lidade, sob o fundamento de que a sua
-filho, a dc cuias, sc consorcioti 110 dia
4 de outubro de j_9.3, com Manoel
Câmara, modesto revisor dc jornal, quc
lutava com sérias difficuldades, mus,
sabedor dos proventos que ninie. Zizi-
na auferia com o exercicio dc sua arte,
[formulou o projecio ide dcsposal-n,
aíim de obter a eommodidnde da vida,"que não possuiu, confiado cm que,
como Sltccedcu a desposada custear as
(despesas do casnl. A de cnjiis, .allegou
ii autora ria ae<,*ão, era do notória íeal-
«ladi- e victima dc um defeito physico
insanável, não podendo, d«-st'arte, in-
fundir velieincncias nem ardores dc
sentimento amoroso.

lEm 26 do muio de 190,5, mine. Zizi-
aa recebeu de Isabel Pinto, paru criar,
11111:1 creança du sexo masculino, de
rerea de dois annos de eilnde, filha «le
Éosa Maria da Silva «¦ baptisada na
paroebia dc Santo Cliristo a 11 de muio
de 1902, -registrada nu 2* .preioria em
,¦5 de dezembro do 1901, sendo deste
ò-egisío declarantc -Rodrigo de Carvalho
Torres. Creando a creança, dedicou-
lhe mme. /"izina grande amizade, ten-
cionando perfilliai-o, tendo pretendido
produzir unia justificação na 3" pre-
toria, não o realizando por não encon-
nr.ir testemunhas. Mais tarde, em no-
vcinbro dc 1904, baptisoti-u com o nome
rle Alladyr, no curato do Santíssimo
Sacramento da Antiga Sc, dando-a a
-egistro como seu filho legitimo, nasci-
do em 29 de novembro dc 1901. Foram
padrinhos Firniino Daptisla do Nasci-
mento e Helena Lacerda do Nascinien-
to, «jue sabiam que Alladyr uão era fi-
ilio legitimo da' de ciifus.

Em rou, porém, o viuvo, Manoel
Cumaru, requercu ao juiz du 1" preto-
ria eivei, o registro de Alladyr, daildo-0
oo'no filho legitimo do seu consórcio
00111 mme. Zizina, declarando não ter
observado aquella exigência legal, no
prazo determinado. Deferido o r«í|ue-
.'intento, íoi o registro feito com o nome
¦le Mario, sendo, ciuüo, dilo que era
¦tlle filho legitimo do casal, nascido
t-:ii 29 dc novembro de 1902, ás 2 ho-
r.is da tarde, havendo, pois, unia con-
tnidicção flagrante entre essa.data c
.1 dada no baptisado, Além disso, na
preioria foi a residência do casal dada
, o 110 sendo ú rua da Quitanda n. 157,,
1" andar, quando cru, na verdade, 11
1.1.1 da Alfândega 11. 1S9.

Os parentes interessados de ninie.
"izina sabiam que Alladyr não era seu
iillio. nem ella jamais tivera filhos;, a
verdadeira mãe da creança ainda exis-
te: chama-se Rosa Maria da Silva e
reside no «Eslado do Rio.

1X0 intuito de regularizar essa situa-
«t-.-i, mme. Zizina .procurou seu tio, o
juriscotisuíto dr. -Cândido de Lacerda,
pura que este lhe ensinasse o quc dc-
vevia fazer paia dar Alladyr como seu
iillio legitimo.

O dr, Cândido de Lacerda negou-se
h informul-a disso, promctlendo fazer
Jhe apenas, um inventario dc ac-
«¦ordo com a lei. .Kstc -testamento não
foi, porém, feito, -porquo dias depois
veiu mme, Zizina a fallecer.

Após o seu fallecinieiito, o sr. -Ma-
noel Câmara procurou egualmente o dr.
y.-in.tn.lo «lc Lacerda, solicitando deste
indicação do modo de ngir em relação
aos bens da dc cujus. Obtida a indica-
...ío, contrariamente a cila procedeu o
viuvo, dando niarircni a que a progeni-
«.ora dc ninie. Zizina requeresse, então,
1,0 juiz da i" vara eivei, a abertura
«iu inventario, tendo o sr. Manoel Ca-
mara evitado o proseguimcnlo do_ pro-
cesso, nvocaildo u si o alludido inven-
lario. Essa í u suniiiiula dos funda-
mentos comidos nu acção de 'Utilidade

proposta pela mãe dc mine. Zizina.
 — —1 t <¦» * f

o Cná QMM
é o mais afamado remédio

de França, ha GO annos,
contra a PRISÃO de V___T*0'_-,_=l_E_ 9embaraço gástrico, Mis e acidez do sangue.

Amanhã a loteria Federal fará
;, c\t i'ni'«.'i"io ilo Importante plano
«ir. KIO contos de réis, cujo bilhc»
t«' «lista niienas S.1000^

Foram nomeados ajudantes dc ordens
•l.i inspeetor da 2a região, general Joa-
qníiii Ignacio! os scgimdos-tencntcs Car-
;:-.'. Pereira dn Silva c Raul du Cunha

'""ão estando 'ainda concluídas as
•bras «lo novo edifício da Fabrica de
.'crve.i.i Oriental, dos srs. A. Bustos"¦ irmão, sita á pinça Onze dc Junho,

..'.: inauguração foi marcada para o
lia i" «Io niaio e depois transferida

iru o dia 6 do mesmo mcz. a mesma
' dará no dia 11 «Io maio, defini-

¦nte. R. 656.

100:000$000
:: :: : AMANHÃ : :: ::
CENTRO LOTERICO

Rna Sachet, 4

Portugal e

Tres coisas de discussão
. perigosa

Politica, guerra e religião
«Política, religião o guerra são tres

coisas quo sc não discutem. Cada qual
deve ficar com a sua opinião porque
por mais "tranchants" 

que sejam os
argumentos de um parlidario dos allia-
dos nunca elle conseguir.', convencer
um admirador da Allcmanha de que os
soldados de Guilherme II deixam a
perder dc visla, cm brutalidade, as lc-
giões d» A-ttila. Demais, que influcn-
cias poderá -ter solire o desfecho da
guerra unia opinião isolada c anonyma?
Xcnhtimas, absolutamente nenhumas.
O mais que pôde acontecer, quando a
discttsscão so trava entre indivíduos
que não têm a vida pura negocio, _ é
uma troca dc tabefes; quando a coisa
não toma proporções mais graves, como
aconteceu hontem numa avenida da rua
Innliui Botânico, de que resultou um
indivíduo levar em certa parte do cor-

po uma carga dc chumbo meudo.
Us personagens da quasi tragédia

de hontem chamam-se Albano da Silva
e José Augusto Salgado. Este, apezar
do nome, foi o quo levou a peor, isto
<"•, o que supporla agora as dores pro-
venientes da carga de chumbo meudo
da espingarda do Albano,

O rcslo da scena já Se sabe como
foi: o aggrcssor fugiu e o aggrcdido
foi soceorrido pela Assistência.

O ULTIMO CONGRESSO DE
BUENOS AIRES

Uma medalha com-
memorativa

O sr. Paula e Silva, inspeetor da
nossa Alfândega, recebeu liontem do
ministro da Fazenda da Argentina, dr.
Francisco J. Olivier, como recordação
da primeira reunião do Congresso Fi-
nancista Pan-Ainericano, uma placa em

prata cinzelada, artisticamente traba-
lhada, tendo no alto o emblema da-
quella republica c em baixo os seguiu-
tes dizeres:

"Primeira conferência de la, alta
comission iutcrnacionale de legisla-
ciou uniforme realizada cm Buenos
Aires ei 3 d.' abril de 1916.

Recuerdo la sesion inaugural presidi-
da por ei cx. sr. presidenie de la Rc-
publica Argentina dr. dou Victorino de
Ia Plaza y de Ias sesiones ordinárias pre-
sididas por s. -ex. ei ministro -de Haci-
ciida dr. Francisco J. Olivier."

No verso da placa estão 03 nomes d''
todos os membros das delegações dos
paizes que tomaram parte no Con-
gresso.

FOHMICIDA PASCHOAL — O
maior amigo da lavoura; encontra-se
em todas as catas de primeira ordem,
desta capital e de todos os Estados.

¦ * «¦ » ¦

O ministro da 'Fazenda não allctideu
ao pedido quc lhe fez A. 11. Fontes
Sr Comp-.', pura que lhe seja.paga em
K-tras, em Londres, a quantia de 31
3.410-16-8.

ASSOCIAÇÃO COIUCIAL DO RIO DE JANEIRO
ClLVl-A DA LIGA DO COMM-KKCIO

(Aiiüinoiitada do conformidade com a nova disposição dos 1

PRESIDENTE .

Antônio de Burros dn L

latido

dj Commercio)

s)

Ramalho Orligão ("Presidenie
VICE-PREsiDENTl',

Otlion Leouardos (Leonardos & C.)
i" SECRETARIO

Antônio Camacho Filho (Caina'cho & c.)
2" SEORETA1UO

Alfredo Ferreira (Augusto Vaz & C.)
1» TliESO.TRKll.i)

Antônio Alves da Fonseca (Baptista & Fonseca)
2" TtlKSOUiMTlRO

José Fubrino dc Oliveira (Costa Pereira & C.)
Dl-RECfOR-KS

José Vasco 'Ramalho Ortigão (Vasco Oxtigão & C.)
Anionio Dias Garcia (.Dias Garcia & Q.)
Adjaline Eduardo da Costa Araujo (Eduardo Araujo St C, director do

Banco da Lavoura e do Comiuercio)
Frcdcrio Al-hion Huntress (llrar.il Traction & C°.)
Domingos Menéres Sampaio (Sampaio, Avelino ti C.)
Diniitri C. Sfezzo (The Brazilinn Coal C"., Ltd.)
Caetano Fernandes Teixeira do Couto (Freitas, Couto & C.)
¦Rodolpho Hess (Rodolpho Hess & C.)
Alexandre Ilerctilutio. 'Rodrigues (Azevedo Alves, Rodrigues & C.)
Conrado Borlido Maia de Nicnieyer (Uorlido Maia & C.)
Antônio Mendes Campos Filho (Mendes Campos & _.)
Werner Eugênio Meyer (Eugcnio M«-y«-r & C.)
Carlos Zenha Plácido (Zeuha Rumos & C.)
Augusto dc Castro Lopes Brandão (Castro I.opes. Brandão & C.)
Alberto Daniel ('E. Daniel & Frércs)

COMMISSÃO DI. CONTAS
Antônio dc Almeida Carvalhaes (Sequeira & C.)
João do Rego Barros (Dr.)
José Antônio da Silva (Director do Banco da Lavoura c Commercio)

SUPPLENTES
José Dias de Souza (Solto Mayor & C.)
A. Dias Leite (Costa Pacheco & C.)
José Maria Raposo de .Medeiros (Medeiros & Bittencourt)

Noticias locaes
Carta-circuiar dirigida ao cônsul ge-

ral de Portugal no Rio de Janeiro e
aos cônsules de Portugal no Pará e
Ma-náos.

"Serviço da 4* sub-commissão —.Rio
de Janeiro, 4 de maio de 1916. —Exino.
sr. — O exmo. sr. visconde de S. João
da Madeira, presidente da 4* sub-com-
missão — Propaganda 'Patriótica — in-
cunibe-me dc transmittir a v. ex. — as
copias junto — dc duas cartas dos srs.
Augusto Constante & C, em que estes
senhores, com um gesto que os nobilita,
declaram romper as relações conitner-
ciaes com casas allcmãs, que de ha
muito mantinham, gesto este acompa-
nhado por diversas firmas portuguezas
dos Estados do norte do Brasil.

Convindo dar toda a publicidade a
tão grande rasgo de patriotismo, venho
solicitar de v. cx. a fineza de divulgar
pela nossa colônia, domiciliada na área
da sua digna jurisdicção consular, a
attitude patriótica daquclles concida-
dãos, patenteando ao mesmo tempo o
reconhecimento desta sub-commissão a
todos quantos seguiram tfioi frisante
exemplo de abnegação antepondo — o
culto -pela Pátria —- a quaesquer iater-
esses de caracter pessoal.

Prevaleço-me do ensejo para teste-
íminliur tt v. cx. os protestos da minha
elevada estima e maior consideração. —
Paàtilino Corrêa da Rocha, secretario
da 4" sub-commissão."

— Foi liontem notificado tt Grande
Commissão Portugueza pró-Patria ,pclÓ
sr. M. da Costa Penna, dn firma Costa
Peneira & Penna, com fabrica dc cha-
nitos cm S. Felix, Estado da Bahia, a
offerta quc estes senhores fazem de
10.000 charutos, destinados aos sol-
dados -portuguezes que tenham dc ver-
ter o heróico sangue Itizitano pela su-
bliiiic causa humanitária do direito e da
civilização.

O sr. M. da Cosia Penna assim como
o agente daquella firnia insta capital,
sr. Jacobina, foram apresentados á
comniissão. pelo sr. José Henrique Bus-
tos Torres, o conhecido fabricante de
cigarros nesta cidade, que tambem cm
tempo opportuno se propõe enviar :i
commissão uma importante partida dc
tabaco e cigarros, com idêntico fim.

Os dez mil charutos serão expedidos
da Bahia para o Rio dc Janeiro, ainda
durante o corrente mez e depois sc-
gui rão pura Portugal,

A firma Costa Ferreira & Prima, é
a única fabrica portugueza dc charutos,
estabelecida 110 Brasil,

OS PLANOS AUDACIOSOS
LADRÕES

DOI ,

Süf-fPÜESJ. 
"

Leia o aniiimcio
na 5." pagina que

a A Gamisaria
Gomes insere hoje

Mais um que ia ficando
sem seus moveis e
outros objeetos de

valor
Ainda ha tres ou quatro dias noti-

-Amos a prisão do um indivíduo que,
íarde da noite,

na rua da Lapa,"ia 
levando á ea-

beca uni aque-
cedor de agua.

Esse indivíduo,
quc se chama
Luiz Rodrigues
de Carvalho, foi
interrogado na
policia -e respon-
deu com evasi-
vas, dizendo que
encontrara o
aquecedor muna
esquina da rua
Taylor.

As autorida-
des não acceita-
ram essa sua
arranjada expli-
cação, tambem
nada conseguiu-
«lo de Luiz, que
insistia em se
dizer innoceiitc.

U 11 inianieiile,
Luiz recebeu no
xadrez a visita
de José Alves
ou D c ni e t r i o,
vulgo "Roçam-

bole", c a este
entregou, para
Bencdicto Coi-
lares, que diz
ser seu advo-
«jailo, uni bilhc-
linho, contan-
do-lhe a situação

cm quc se encontrava."Rocambol-'", 
que foi preso, niuilo

serviu para descobrir a quadrilha de
cuja existência já us autoridades sus-
peitavam, acreditando (pie Luiz de Cur-
valho, vulgo "l.iilii Bacalháo". fosse
um de seus membros. O guarda civil
Joüo Martins Ferreira «• o investigador
Gilberto dos Santos não deram t- mpo
a que 

"Rocambole" se desompeuliasse
da incumbência quc lhe. dera "Lulii Ba-
calliáo".

O coiiimissario Amaral conseguiu :;r-
ranrar-lbe a confissão dc que assaltara
juntamente com Luiz a casa do sr. Hcr-
citics Stanipn, que fica ú rua Condi- .lc
Lagc 44, .- ú qual pertencia o aque-c-
dor <|ue Luiz levava ijuamlo foi preso.

K o roubo de que vinhíi sendo \icii-
ma o sr. Stampa deu-se da seguinte
forma:

O sr. Hercules Stampa, que é corre-
tor, iicha-se ausente neste momento,
leu.lu ficado sua casa fechada.

Os gatunos disso sc aproveitaram.
Assaltavam todas u^ noite

dàquelle senhor «¦ :\o^ pouco
vando o-i moveis e demais
dando-lhes logo destino. E ;

_____ s;
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À GUERRA
ALLEMANHA-ESTADOS UNIDOS
A resposta allema á nota

americana
NOVA YORK, 4 (A. H.)

PRIMEIRAS

respondente
Berlim diz
Allemanha
contra os
submarina,
Americano

Reinam
apreheüsões

— O cor-
Press", era
resposta da
protestando

dc guerra
foi entregue ao Embaixador

em Berlim, hoje á tarde.
na capital do império grandes

propósito do effeito que

da "Associated

acreditar que a
á nota americana,

processos germânicos

poderão ter sobre a
concessões porventura
nha, mas é positivo
pondente —_ que a maioria

opinião publica ai
feitas pela Allema-

- affirma o corres-
do3 allcmãe-

Oi Ires larápios

sustentará o chanceller dr. Bctlimann Hol-
lweg, no seu empenho dc evitar o rom-
pimento com esle pai;, sem sacrificar a
tiolitica declamada pelo govettno aUemão
em 8 de fevereiro deste anno.

Em Wa-ihin^ton, onde o pessimismo au-
gmenta em relação ao assumpto, parece
haver pquea esperança de que se obte-
nha uma formula conciliatória de pontos
dc vista tão oppostos como os das duaa
chancellarias.

PORTUGAL-ALLEIHA
Lisboa. 4. (A. II.) — O Senado ap-

provou hoje o projecto da creação de
sub-secretarios de listado.

Lisboa, 4 (A. 11.) — O "Diário do
Governo'' publica a relação das soeie-
dades e empresas pertencentes total ou
parcialmente a subditos dc paizes ini-
niuos que foram autorizadas a conti-

miar a exploração dos seus negócios.

Verdun
A luta nas cercanias

de Mort-Homme
1

iam le-
o.bjcctos,

intuía tido
A prisi

dnigajln
cnsião ú

tudo
O (lc '
ie h-,
policia

l.ra

PAI!
íici.ll
-Na Hclgii
.-amiram

1 íim

(A. II.) ¦
horas :
o*i tiros da
orRanizaçües

_» fizeram c-
inuniKas

|i!')i!ir um

publico

"—**-OB>-*_•»
') ministro da Agricultura recebeu o

.-¦ ..-.tinte Icjfgraiuma:" Hajjé. -'. — Reconhecidos vosso
_>:.-•;,:it-,- auxilio nosso ccrlaincn, com-
ut.uiic.mios ;. i- sido o mesmo boje inntt-
guindo pelo exmo. vice-presidente do
:'•".;;.tu, oblendo inseripções npproxima-
'l.ru-nte ,iit numero dc duas mil. Pro-
«i"ç:.is nacionaes quasi totalidade ma-
r.ti..-.,-,.; c.scmphirca dus ruças dtirlinn,
ii.-rrfoiil, devon angus, hollandczcs,
ehiiivr.z, de corridas, solta, tracção;"iii..- raças inglezas, Cordiacs saúda-'•"*>• — Manoel l.uir, Osório, presiden-"i- «la ri.-.I..iuç..o das Associações Ruraes
•o Rio lira mie do Sul'; Anselmo Gar-
-'"ir-", presidenie rural.

VIAÇÃO BAHIANA
Escrevem-nos da "Compagnic des

Clu-ni-iiis dc Fer FéJciutix dc 1'iEst
Brésilien":"Sr. redaetor — Ha alguns dias jú
que o deputado federal dr. Pires dc
Carvalho se ciítregn, nos "A 

pedidos",
do lornal do Commercio, a uma caiu-
panha contra a nossa compauhiii, a pro-
posito dc uma questão dc ordem inter-
na, ou, quando muito, de ordem jtuli-
ciaria, entre cila e um de seus emprei-
teiros. Como uaica resposta até hoje,
fizemos publicar utn documento -pondo
em destaque a boa fé de quem assim
nos aggridc.

Ao articulado hontem e hoje, pre-
tendendo que a companhia não tem ca-
pitai conhecido, limiiuiiio-iios a respon-
der quc o capital-acções da companhia
é de 12 milhões dc francos, inteiramen-
te realizados em dinheiro, conforme
consta do respectivo acto constitutivo
realizado cm Paris perante o tabellião,
c que o governo federal só consentiu
nu transferencia do contrato dn Viação
Bahiana á nossa companhia depois de
ter conhecimento documentada dessa
constituição c depois de nós depositar-
mos o produeto de seu empréstimo dc
60 milhões de francos estipulado 110
contrato. Alli estão os cavalheiros dc
industria que constituem a companhia.

Ajimtaremos que, na questão Pinica-
la, Alencar, Suboia & Comp., o quc
houve foi apenas isto:

1", não fizemos mais do quc nos
conformar com a opinião dc tini do»
eminentes jurisconsiiltos brasileiros, o
sr. dr. Carvalho dc. 'Mendonça, que é
nosso advogado; :", que o dr. Pires dr
Carvalho recusou cm nome de seus
clientes, desde o começo, a proposta
que lhe fizemos dc submcltcr uo arbi-
tramento, previsto e imposto pelo con-
Irato, a questão que nos separava, 

'a-

zcinlo immediatanicntc o deposito da

quantia em nm banco, que a deveria ;>:i-
iiur a seus clientes, caso os árbitros
lhes dessem razão".

.\A PACUTiDADR DU SC1KX-
CIAS JLKIDK.AS 13 SO-
CIA ES

A iiiaiiíiUfiicíío do bus-
to do iivofcssor Lima
Diiiniinoiid

hoje, 110 edifício da Fa-5R.ca!iza-s<
culdade dc Jurídicas e So-
cines, á rua do Cattcte, ás 2 horas da
tarde, a inauguração do busto do sau-
doso professor Lima Driiiumoiul, eri-
gido sob os auspícios da Associação
Brasileira dc Estudantes, que promo-
veti unia subscripção entre os aluamos,
amigos o admiradores do seu inolvida-
vel presidente honorário.

'Presidirá n solcnni—ide o dr. Rena-
lo Almeida, cm non.ic da A. B. E., de-
vendo fa-l-ar, -entregando o busto ti Fa-
culdade, o dr. Ribas Carneiro.

Junto ao pedestal, muna placa, lèm-
so 'os seguintes dizeres: Lima Drttiii-
mona —• Homenagem da Associação
Brasileira do Estudantes, do seus alu-
iitiios, amigos c admiradores,"

.O trabalho é obra do csculplor Au-
nlio Figueiredo.

Não ba convites espcciaes,

RUA S. JOSE'

MOVEES A PRESTAÇÕES

•¦_-«-_-____*-¦¦

I A LOTKIUA VITDITIJAIi fnní
anianliã unia cxti-aecão cnm 11 pre-

liuio inaiof de lOOtOOOSlOOO,
; custando eada liilliele 11 dimliiuta
i iiuiioftaneia de SSOOO.

TPXTATll'A DE ASSASSIX. 1 TO

O crime da estação
Marítima

O facto passou-se pela manhã, ús S.jo,
c ncllu apurou logo a policia tratar-se
dc uni homem esbofetcado que aiirára,
açto continuo, 110 seu aggrcssor,

;lNa estação Ma.-tinta, trabalhava Jor-
ge Schmiíh, branco,
du *'S annos, soltei-
ro, brasileiro e resi-
dente á estação
Dudú. Jorge era es-
crcvcnle da Central
do Brasil c ni.tdára
o sobrenome para
Santos porque 11111
inglez que ali serve
assim o exigira, por¦ter o mesmo nome
e querer evitar con-
fusões. Na sexla-
feira última, por
uma questão de ser-
viço, fora Jorge,
(uão o inglez), re- I
prchciidiilo e sus-
penso do expédicu- !
tc. Com cllc, uni 1
outro1 companheiro j
dc nome Cláudio, ]
qtie nicsino no sub-
l»ado conseguiu «i
rclcvação da pena.

O aceusado Animado por isso,
Jorge io nacional),

foi pcdit\ honteni no sr. Valcriano Hau-
licr, chefe da secção. quo o agraciasse
com uniu medida cqnitaitiva. O sr. Va-
lcriano chanioii-o paru o interior da «-s-
tação c, em vez ,1c o attender, aggrc-
diu-o com palavras insulluosas, D ou-
tro reagiu c o chefe deu lhe duas boíc-
tadas, Jorge, cego .lc raiva, correu n
uma gaveta próxima, apanhou um rc-
volver e apontou pnra o seu aggrcssor.
Tal cru a sua excitação que a arma ilu:
caiu da mão, mus o rapa./, apanhando-1
rapidamente, por duas vezes alvejou
Valcriano, qtte tombou solire uniu cadei-
ra, attingido pelos projectis, cravando-
se-Uie um 110 pulso direito c outro na
coxa tambem direita,,

Praticado o delicto, arrcmcssaiiilfl a
arma fora, Jorge procurou fugir, saiu-
do n .correr pela rua Santo Cliristo.

Varias testemunhas do facto, porem.
per3Cguiram-n'o, juntun.lo--..--!!u-s outros
populares, pelo caminho. Dahi os gri-
ics de lanchai, lynclia!, quc honteni, ás
.1 horas du manhã, tanta alarmaram
aquella rua. Preso cm flagrante peio

I reserva 11, S,_, foi, .1 custo, pois os po-
j pulares queriam espaíifal-o,
I atiio-soccorro du Ht igada pu
1 tricto. onde ficou atiiondo

Valcriano, depois .le medica
sistencia, rccnllieti-sc á sua

l.ulit Bacalháo uu ma-
tres dias é «|iie deu ou-
para os printtíiroH pas-

sos que a levaram a descobrir onde es-
lava a quadrilha operando e assim ficou
livre o sr. Stampa dc que, nu sua nu-
sciicia os gatunos ih.' ¦'anulassem" to-
do. os objetos dr sua casa.

Xas sutis diligencias 11 policia conse-
guia mais. Conseguiu a praça «Ir poli-
cia Manoel Sancbcs, de serviço ú dc-
legacia do 1,1", saber que o «lírio Luiz
Silva levúra um bilhcle a mu "eliuuf-

feur" que reside á ruu dos inválidos
n. !.-,;'. Luiz Silva fo.i preso. Xa dele-
gacia t.iido ver-sc quc o bilhete deter-
minava no "chauí-feur" 

qtie vendesse
parte «lo roubo, que eslava cm deposito 1 ,u ref_,
110 botequim «la avenida t Tomes Freire I reiiellid
li, 120, de Almeida Pinho.

Com a descoberta do roubo, 01 la-
drôes tudo confessaram ú policia, que,
ctilno apprclieiuleii os objeetos que
ainda restai am c que eram apparelhos
de "toilette", de mesas, roupus finas,
estrados o apparelhos de prata, en-
contratlos á rua Frei Ciuicca ti. u. cnsn
di
11.

posito de inunícõca.
A peste do *Mosa bombardeio violento

cm tiiiliis os .-.t ctores e violentou couiIjíi.uí
_ graimdas nó hostiuc ilo Avoeourt.

Durante a noite auu-ltemos e con!?o!i>!.i- ¦
mos os iio*i.-itis panlios de honteni na :i!tti>';i'

<l • Mort-JIommc. lístá confirniado quc as
perdas do iniuiijfo nossa acçiio furam con-
isideraveis. Vuni o ítü_ rirsuhatlo do assai*
10 muito concorreu a artilliuiiu onc d;ir;mte
muito temi») teve os seus fojíO-1 concentra*
dos toltrc um ponlo das liníias _ ÍiiÍiiukíis
nue era considorailo com-) o maisi# forte.
Ihuuntc o foiio vieram cntreRar-sc ú-í ito.»!-.
bas Iroiias dois nllcmacs nuc cr.tm os uni-
C03 sobreviventes da utiarui^áo ila _trinchei-
ra mais alvejada pela artilheria franceza.

A léste d.. M/asa bombardeamos e-snccial-
uieato n região de Vaux. ""o Wocvre a
nossa artillicria uxecutou mimero-.as con-
cent rações úc íoko com rusuitaJo satísía-
torio.

Nau Et-argcs fizemos explodir uma nina
cuia cratera oecupamos a leste de Saint-
Miliicl.

l'm continsento Je reconhecimento quc
tentava aiM^o.simar-se d utn posto francez

1

"LA VEDOVA ALLEGRA", NO
CARLOS GOMES

Essa pobre Anna Glavary, pobre ape-
zar dos reluzentes e liypotheticos vinte
milhões quc deslumbram os Dunilos de
ribalta — envelheceu; decididamente
envelheceu. Os cabellos brancos pre-
coces, de uma irreverência incoercivcl
já lhe emmolduinm o rosto oútr.ora
assetinado, hoje sulcado de vincos pre-
niaturos._ A alegria postiça que ella
symplionicamcntc vae rylhuiaudo 110»
salões da embaixada montenegrina em
Paris, perdeu a opulencia dns novida-
des clássicas, não diverte. As graças
que cila ostenta a legiões (lc adoradores
r.os corropios da -valsa não deslum-
braiu; os meneios que condinientaiii as
tndei.Niis dn Villa .1 ilingucm com-
n:ovem, Lehar, o próprio I.ehar, nua-
tro annos após a vinda du Viwea, i'>va
unia perna ao diabo para que tacs 1:111-
tilenas, moídas o renvoidns dias, sc-
nianas, úiezes, annos a fio, uma éter-
nidnde!, lhe uão magoassem mais a
sensibilidade .ias Irorhpas dc E.i-tncltio.

O nosso publico, ao que parece, «stá
tambem furto de ouvir a fint-ii Alegre
que lhe (em sido propinada com os
variados _ temperos que o laboratório
sçenico é capaz dc manipular, temperos
finos por companhias «1«- primeira plana
com cantores de solpha c temperos,
mais ou menos avariados, por conjuntos
de ordens secundarias até ínfimas, com
adores que sc arvoram em cantores.

^ A conipanliia que sc acha 110 Carlos
Gomes, sem pretenções a honrarins subi-
dus, coma cm seu elenco artistas ea-
pazes «lc levar qualquer opereta a certo
:;rúo de apuro, como aliás t'.-iu o imbl
verificado.

A Viuva não seria, portanto, uniu
africa pura cl!« mas, uão obstante a
previsão de feliz exito, a musica de
Lehar foi .liontem, cantada perante re-
dttzido numero de ouvintes.

Isso, longe .!e desanimar a luzidu fa-
fntige do Muí.-r.ca, ii«cuiiu-lhc ainda

mais alento, o devemos reconhecer que
multo se «"forçara paru que, a batida
opereta mantivesse uma linha de louva-
vel discreção, chegando, em certos inn-
ces, a arrancar applausos unanimes.

A srã. 
'fina 

d'Arco incunihiii-se da
protagonista e se nella a actriz 2W0
deixasse a desejar, a cantora obteve
justa desforra.

O tenur De. Carli deu cabal dosem-
.penlto ao Danilo, sobrasáindo 110 fina}
do 2o ficio cm que pora-ieoti notas ai.ii»
gas, vigorosas de pur com longns fer-
matas, «l<- operas substanciosas...

A sra. Silvani compòz uniu gentil
silhueta da Vulencientic; faltou-lhe, po-
rem, u collaborução do Rossignol, entre-
Ene, ú ttliinia hom a um joven actor,
inexperiente uo canto «.-. acanhado 11.1
scena.

O Xiegiis. de De Salvl afigurou-sc-nos
de nma comicidade morna, soecorrendo-
se d.: scenas inexpressivas que lhe li-
zeram'esquecer a decifração do fim do
tclcgraniuia. .Vão ;c falou pois, nos
preciosos 

"melões" 
que sc traduziam

cm "milhões".
A orchestra !(•¦¦<: seus altos e btiixoá,

principalmente no quartetto de cor.Ias
1 iu que os violinos não andaram, lá,
qun digamos, afinados,..

A platéa festejou a srn. d'Arco c o
tenor iDe Carli, pediu bis do final do
1" acto, do septeto «lo _' neto: no
fim d«- eudn quadro chamou os artistas
ao proscênio, repetidas vezes.

NO

Vil. CASO VULHO

Desagradável surpresa..
_ Empregado de confiança da firma?

Vellon Morelli _• Comp., cstabclccidafi
á. praia do Caju' 68, Alberto José d;i«
Silva Neves recebeu contas da mesma)'
na importância «le (>:ooc$ooo, ubotoaa-
do-se cnn\ essa quantia.

Isso foi cm 1914.
Houve queixa á policia, inquérito,

denuncia e pronuncia, mas Alberto Ne-
vcs havia dado ús de Villa Diogo, e
ficou tudo por isso mesnio.
^ Agora a firma Vellon Morelli Si
Comp., lendo coulieciinento dc nova»
tratantadas de Alberto, deu de novo
queixa á _ poliein, e sendo apurada ai
prúccdcncia dn queixa, foi Alberto pre.
so 1' recolhido ú Deleiição.

\gora que elle andina iSo á vonta-
«linha...

Um soldado do Exercito
colhido por um trem

A's 4 horas da tarde de Jiontcni,
«inundo atravessava a linha da Central
«Io Brasil, em Dcodoro, uma praça do
Exercito foi colhida pelo S. S. ji,
morrendo instantaneamente.

Chamava-se esse soldado Francisco
1 Martins Ribeiro, tinha o numero 319 o
i fazia parte da 1" companhia do 5' ba-,
i talhão do 2" regimento aquarteltulo cin

Dcodoro.' A .çolicía do 23o districto tomou co-
! nhecimento do facto, mas antes «pie pu-
: idrssi: íiiutar qualquer providencia, os

caiuaradas do morto lçvaram-11'0 para:
um .estabelecimento militar, em umbu-'
lancia, provavelmente para o Hospital
Central, onde será.feito exame no et-
daver antes «lc ser dado á sepultura.

-c Apreiiioiit :.n energleamciile ,réa

Nos uutros ponlos da frente calma
tiva. , ,

Um acrotilano fr;incez travou coiimalc
com dois aviões Íuíiiiíros nu rettião dc Oou-
niiinont. Um dos apiiatellios allemães caiu
desamparado e o outro fugiu."

Curvaiho & Costa, c Frei Caneca

Um elogio ao general
Townshend

Avalia-se todo o roubo
appro..imadámcnlc.

Os restantes membros
endo

Londres, 4 (A.
du Guerra, Lord
perante a Câmara
roso elogio do g:n-M

"CALHO ENTORNADO
IllJCREIO

O adeautado «ia liora, que nos impede
d-: detalharmos uma apreciação sobre a e--

onipanliia portugueza do theatro

rela-1 .Polytliraiiia de Lisboa, homem, na Recreio,

, , não nas priva, entretanto, lie cm ligeira,
" ¦ nota assigualariiios :rr siilo mui auspiciosa

! o. recita da apresentação.
A peça da noite, — C'aí,ia eii:.:.'i:a,f,>. —

è uma suceessão «le scenas alegres, da dia-
I Íokos iptc fazem rir, um tantinho maliciosos
i per vezes, mes sempre muito bem feitos e

I decentemcnlo traduzidos. O desempenho
faremos notar amaiiliá.II.) — 1.) ministro.

Kitchcncr, fez hoje I agradou, tal como

dos Lorils um caio-1 A montagem e lio.-..
.1 Tovínslieml "I —<.«a>^-_i

ESPALHOU-SE
Hoijtcm, á noite, foi o largo <!e' SHo'

Francisco conflagrado por um rn-izin-
za, que -lepois «le desacatar o negocian-
lc José Joaquim Gomes dc Oliveira,
csbofeteoii o guarda civil 559, que lhe
deu voz dc prisão,

¦Esta foi, por fim, effcctuada, mus 8
ranzinza uão quiz nem a mão dc Deus
Padre declinar o seu nojne nn delegai
cia. .

Misuio assim o arreliado sr. N. N.
foi «lur com o cadáver 110 xadrez do
3' districto.

Os recibos falsos da Pre*
feitura

Os autos referentes ao caso .Ia fnlsl'
ficução «le recibos du Prefeitura, «iuo
haviam baixado á z" delegacia auxiliar
paru fazer-se o exame perícia'.1 dos me*-.
mos recibos, subiram, -hontem novamen»
te, preenchida essa formalidade, á san-
cção do juiz dn 1* vara criminal, que
lecrctoii a prisão de Eduardo Lopes
: Cândido Elcsbão «lu Silva.

PELA CRUZ VERMELHA [
PORTUGUEZA

A sra. Julia op,-.. «lc Almeida, con-
formo estava annunciado, realizou hon-
tem, á noite, 110 salfiO do Jorne! do
Comiuercio, uniu interessante co.ufercn»
ei.i sob:.: Portugal, destinando o pro»
duelo da mesiiia á Cruz Vermelha Por-
tugiicza.

Entre os presentes notámos os srs.:
embaixador de Portugal, drs. Justino.
de Montalvão c Gabriel da Silva, sc-
crelarios do -embaixador; dr. Pcdroso
Rodrigues, cônsul dc Portugal; viscon-
dc dc Moraes, commeiulador João Rev-
naldo Faria, Anionio Augusto dc Al-
meida Carralhncs, comniendador Ecr-
reira Real, A. X. Costa Lima, Antônio
(,'oines Soares, Panlino Rocbu, Abel
Cortcz, comendaador Bernardino Prisla,
Felinto «lc Almeida, Humberto '1'abor-

da, c muitos outro*, além dc elevado,
numero dc senhoras,

procuraüQS.
*-»Ta9-tt.-«D-*«>-Cf»'

1 comniando pcia obsti- A queda de uma barreira
dcfcudcrain etn Ku

tfsm
mus,

eu do

me. (

HOJE

" 
0^^tf\ODF\

k TORRE EIFFEL

í Tin- fifSfi

Io rida As- ^^_^^k-^ib.-~.  ra com

J_____iÍ' XO ITNCITXIK) Dl-T DK.VTltO
MB*1K"*-V ' ""¦

qtlií r«'(l:ilil.'l

'. 
das iropas sob

! nação coin «pie
i cl-Ainara.
) 

"As deusas exigidas pelos general
j Toivnslu-iiil, — disse Lord Kitchcncr—

eram inexpugnáveis, t.:ulo muitas vezes
o inimigo tentado quebrar aqucllas li-
nhas sem o nicnor suecesso. A gutirui-

tudo o quc humanamente lhe
sivel pura se defender até ao

nn fuce du superioridade nu-
inimigo e sónicutc para evi-
seus homens soífressem fo-

quc o general Towusltcnd so resi-
a capitular.
nossa admiração acompanha-o as-

-i:n como aos seus homens no Capti-
Vi ire.

"As tropas sub o comniando dos ge-
iieiaes l.nl.e e Gorringc merecem egual-
mente todos os nossos elogios pelos es-]
forços incansáveis «pio fizeram para
libertar os seus camaradas dc urinas; j
o maior obstáculo que encontraram pa-
tu realizar a sua missão foi o máo
tempo. O próprio general Towiisliaid
reconlli cou ns esforços feitos pnrn o
soecorrer, no telegrammã seguinte en-
viado por cllc no commandante em
chefe dns forças britannicas nu Meso-
potainin :" Somos
"cumprido
"agradecem
"(íorringe i
"gre 

pelos"des feito

A policia do 5° districto 'teve conhe
cimento do 11111 faoto que oecorreu em
utn trecho da sua jurisdicção.

A' rua ltapirú 11. 180, reside o sr.
João Jacquc-i, funceionario do Bancq
Credito-Comniercio. Mos fundos dessa
casa desabou uma barreira, ao lado da
cozinha, com grande estardalhaço.

Algumas pessoas da familia do sr.
João Jacques o empreitadas estavam
próximo. Foram, pôr isso, attingidas,
-ficando feridas, a esposa dàquelle se-
nhor. d, Maria Jacques, c a crca.da Ma-
riu dn Conceição, sendo que esta ficou
mais machucada.

As pessoas feridas tiveram os cuida-
dos dn Assistência.

i»__s--g==ss= —J-ssüs

Desaba um predio em.
construcção

Cnm grande susto da vizinhança, que
acordou, erp.m 11 lioras da noite de
honteni, miram doi_ .pequenos predios
cm construcção, na ma Camjilda nu-
mero 11 c i.(.

O sr, Mario .Francisco Aguiar, mo-
rador nn vizinhança, deu-se ao traba-
lho «le, aqucllas horas, coniniunicar o
fado ao ooiuniissario de dia 110 c'
districto, que compareceu ao local f.
que. foi, nor pessoas quc moram na vi-
zinhaiiça, informado de não pernoitar
ninguém nu referida obra.

feliz
voss

ao saber quc tendes
1 devir; muito vos

js, assim cot,10 uo general
.- a todns as troinis do Ti-
esforços incessantes nue tan-
.para nos soecorrer. Sofírc-

tos apenas a
li concluiu r
"-Estou certo

associam ..

'.terra.sorlc da gu
ministro:

q.:.' a Câmara
esta

O fl \)IU2
ih.ts palavras,

ii.lo n uos_.>> reconhecimento pa-
rias as tropas Ju Mcsonota-

97 - ROA 00 OUVIDOR - 98
Sobretudos, capas, cobertores

Xão é
dos dc :
ja Reis,
tido (lc
autorida*
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AHTIGOS DU IWi-TIIM)

M.n,e A, ETIENE
•'¦-.ia a ttabulliar n;l sua especialida-1.-"..!• ves-idns o-iginnoá e elites, lendo

/__«_ ii ..!.... i. ¦ ¦ 1

PARA HOMENS e

o.tos o, clenifiiíii.. em nlm novidade, l
par.i e.str gênero «le trabalho. Preços'"in . razoáveis, rua ri. ie dc Seienibro'•¦ '¦'-*¦ i.vii-l 

A)-tll n tnj* » ________. L ;

Promoções na Brigada Policial!
¦: .In R.-publiea assignou I'ínni.us decretos dn pa^ta ;
promovendo, nn Brigada I

llOI!
,1,,

presiden¦i -u os s.
Interior,

;. ienentes-corouc
o graduado Carlos
...ir n.i-iTciincnto, o
(onin Hrilliiinte;

por antigüidade,
tonio dos Santos;
tajor Joaquim An-

-i in.limes: por aiíiíguidadc, o gra-iliiailo Sebasiião de Almeida Cardeal;
«oi tucrecim -mo, o capitão Carlos da•S-!-.-.i Reis;

a capitão, nc- anliguidade, o grailtia-•'" Jose Gonçalves Pereira «le Mello;
a tenente: p->:- anliguidade, o gr.a-'.liado Avistid. i de Miranda Chaves:

pnr iite-ri cimento, o alferes Eraeáto

., alfcri-.--. o s.irrcnto intendente Alva-•¦¦> Hilário Dias Teixeira.
V- Corpo de Saudo da Brigada: a

•-.::i.."i-.. por anliguidade, o graduado
dr. '",'"!, -::r Barros ila Rocha Frota.

lOOtOOOSOOO |ior SSOOO. Im-
iniiiiiiiii- plano iliiLiiifiia Koderal
ii ).\li-aii-si. iiuiniiliã.

J! IIAT.* ,H*.STIKICADA

Movimento na Armada
Tiveram ordem de embarcar: o i"

tenente Augusto de Azevedo Marques,
no Tymbira; o armeiro de -•" classe
Euclydcs Machado dc Souza, no Ben-
jamin Constem e o mecânico «lc a"
classe Alfredo Moretti, tio Rio Grande
do Sul.

Desembarcaram i os sngundos tenen-
tes Ernesto de Araujo c Lauro de Arait-
jo. respectivameme, do Carlos Gomes
o «Io .S'iT» Paulo.

Do Kio Crande do Sul parti a torpe-
deira Goyaz, foi transferido o -" tenen-
le machinisia extraordinário • llonorato
Florio Cândido.

Foram designados: o capitão-tenente
\\'alter Pcrry. para servir nu Balalhâo
Naval: o escrevente «ie 2' classe Enii-
liano dc Mello Sampaio, paru servir 110
gabinete do ministro dn Marinha e o
mineiro de __n classe Alln-rlo Carlos
Sarmento, para se:vir naquclle batalhão.

IMIMIKXS.V CAItlOOA
"li norsottliepo*'

Este nosso criütp;!, que ha iS annos,
foi fundado pelo saudoso Uactano So-
greto, faz annos hoje.

Isto eqüivali dizer que :i roloiiia itn-
liana está em festa, pois // Bcrsaglieri
jamais desmentiu o programma com quc
sc apresentou, bateudo-sc sempre com
dcaodo uo belo dr iodas as causas jus-
[as e que interessam íios seus compa-
triotas, não desprezando o.i interesses
do Brasil, qtte tem dado ú Itália exltu-
berantes provas dc leal amizade.

Paschoal Scgroto, actual director do
li Bcrsaglicrc, tem mantido com ;:.-.-
lhardia ns tradições do sympathico coi-
lega. a quem desejamos vida prospera
c feliz.

SO!!TlMi:\T(l COMI-MITO
:!: —:'.: IT VAlíIAIK) ij!—f,t
-«!C-<**<*JP--»**>í7--»«--*-

¦Jniíi 
111.1

i's:ío(o
dc hoje mie recebemos pedi-

iiuradores du rua Coronel Bor-
no Engenho de Dentro, no sen-
fazermos si-nin* ás respectivas

I,--. a sensível falta dos esgo-
....icllu rua,

Ajíora surRcm novamente
coni a aggravante d'' .;•! e
as ruas c travessas proxi'abaslecidns d'ngua.

n' I-'.' uma reclamação que deve ser '.

\ mada cm

j pois " ' '

reclamação
consideracã
em iine-ião

iui
coni ei nl

ROA MACHADO DE ASSIS
ESTÁ INTRANSITÁVEL

ue de
quanto antes

¦ uniu cdiíicada
versos collegio:

-.-¦ :!, pequeninos almmios.
«.**a_t-*»*-*f-C»**'t*-SE»*'1 "—

(s .•'. • 1» ^ 1 . ••!( nta Feijoada
há, ¦¦«"' 1.1 CABAÇA ORAMDE
-»¦_¦_,-*>¦ *_as»> -o» <¦?*-— **——

DC 
'SVIO SJTAOV.^KOO

J.IKMS VOSIVIV
SV'/M'i!)\I SVJ.VAVUO

A situação na Irlanda
Londres. 4 -- (A. H.) — Foi pre-

so boje-, ccn») cúmplice no recente
movimento de rcbcllião dn Irlanda, u
cidadão americano James uM. Sullivaii
qu,-, em íoi,!. exerceu o cargo d-.- mi-

«quella ! nistro plcnipotcileiario dos Estn.lo; Uni-' 
1 dos junto ao governo du Republica dc

xame completo,¦>: de sangue, .10$.
DR. MAURÍCIO FRANÇA, da Facul-
dade do Medicina — Oiuguayana, 35-

OS F.-lCYOS MYSTBRIOSOS

0 caso do mascate syrio en-
contraio morto num poço

Continuou causando preoccupação cm
todos os espíritos o caso do velho mus-
cate syrio Jorge 

'Abrabão, encontrado
morto ntiii poço que fica nos tinidos
da sua cti-n, na estrada «io Acary, uo
23" districto. . .,.

S")'tti crime, seria suicídio 0:1 apetia»
se trataria d: um accidcr.te.? .Nada sc

pódc ainda elucidar, o .1 policia mesmo
aguarda o resultado da autópsia puta
que possa formar juizo,

Seja como fôr, não _e P-.idc ocm di-
zer .nte náo foi um crime.

A poliein. ás primeiras synuicanciar
tendo comparecido no

Por SSOOO, apouiis, podo ailqiu-
rir-so 11111 billiiito iii-cinind.i com
10»):0O0$00O 1111 oxtraocão da
I.otciia Ecdrral a i'(.'!illzai'-S(« ama-
nliíi.

i'i:i;.\.\\i)o nio xoiíO.Nii.i

todns

Sã.« Doiinngos

100 contos, por 2$000í!
.¦ni

Lotetin dc

¦ prêmios de 50
S. Paulo, cin 11

:3

contos
do correu;'

leias «ia
violenta

'". ira ul- j

rios dias,

¦•»-«»-«—»-?<

\- flori »tns linprovi-
sadas

d-- Otitttbro, 
'aa ".Muda' 

da Tijuca." :."' u a".i:;,ão ,lu Prefeitura
" .si.-.ro de completo abandono

r 1- se encontra rssa via publica,
riti.-o alto c" «bus.,, r «;;(:;,-i dc
.---, cintiui, cniiplilamente intran-

Aqui fica o peéido com vis.as a «_u«-m
íomp tir.

T

Ti/it.

!'-.,-,
C!)l

Todas as Noivas c:'^:, ccn^;
• eus enxovaes -.o PALÁCIO DAS NOI-
VAS: rua Urugusyana n. »j — Klo -
Peçam ciiu',:,k-,_,

"¦ ¦»««.! »*-^fr-.->^—¦

Instrucçãò Municipal
Pelo director geral foram assignados

honteni os seguintes actos. desijfnando:
Alrin.i Peixoio p.lra a .|" escola mas-
ctilinn «In i.i" districto; Olga Martins
Jovino Marques pura a 1" minta «Io 7":
Mario Guedes de Carvalho para ter
rxorcicio na Directoria Geral: Emilia
Leite para a 1" feminina dn 4": Maria
Aiitooietta de Almeida para a 2' temi-
nina do 4"; Adelia Torres pata a i* fe-
minina do ,.°;

autorizado pelo prefeito, Maria. Bia.z-
zr.to para o logar ii'.- substituta d» ad-
junta licenciada; Albcrtiiia de Oliveira,
:il«-:n; Hebe d.- pou-a Dantas, ideai;
Virgínia Campos, idem.

SO' NA CASA PORTÜOUKSIS JOtS
Run Asscmbléa, 40 — é que se eu-

! conir.i manteiga fresca mineira stipe-' rior: l.-ilo !? .1.0.-q »-«—i—a _«.
I.ITILÀO XV AI.IANDICOA.

Nos armazéns 17 o iS «lo cáes do
Porto, haverá hoje, ao meio dia, lei-
lão de mercadorias cuidas em commis-
so. havendo, entre outras: thermome-
tros, chá da índia, 'pcrftimarias, roupas
enfeitadas, mobiliaa entalhadas, obra
de fçrro, tecidos de seda c de !ü c
inachinas dc sommar.

Aondr sc podei ;í com»r uni polvo frcü.-o
á hcspanliola ." só na CABAÇA GKANDH.

.— -_u # qp*»-*Wft—
O ministro da Via-.ão indeferiu o

re-iuerinicmo do eu^"iil:cirn José Va-
li.-1'.tiin Dunham, sub-dircotor da 6" dt-
visão du Central do Bmpü, pedindo
abono de gratificação addicional.

na C-»_P-t._r—

A LA CAPITALE
Kstá fazendo Krae.tie iiitui-Líuo de nrtÍROí

unos í*.i.i homens.
_. ÜIA ü.) OCVIDOR iii

\'arie5 p.rttos du nossa cid:
estão sof-írendo as consequot
intir.daçáo oceasionada pela

1 chuva qtie desabou segunda
| tini.'..

Apezar de decorrido' já va
a Prefeitura *.:.rio s,- dignou n-andar fa-

- zer a limpeza quc se impunha como
¦ medida urge tt te e immcdiata.

Devido a essa desidia inip. rdoavel,
I os moradores da rua Machado de Assis.

antiga do Pinheiro, estão lutando çom
I enormes dificuldades paru o aectaao

ás suas liubiin-.-õ.-s,
¦Aquclla rua esuí c».'"*v'.a Je lama, c;n

j quasi toda sua extensão.
Trechos ha que chegam mesmo a se

tornar intransitáveis, tamanho o Ioda-
! calque ahi sc ucctimula.
i 1-T isso numa ruu do elegante bairro
I «lo Cattete, :i dois passos d» birro do
[Machado, ;*esidcn.,i;L dr famílias cnnce:-

1 tiailas, Douto de moradia -lo presiden-
I ie do Conselho Municipal, dr. 0-«irio

dc Almeida.;
1 Esse desleixo injnstificavcl «'• ainda

angimntado pela aggravante -lc j.i ha-
ver-.ni transcorrido íjuatrn dias, sem
que os encarregados da limpeza publica

| se lembrem de remover da rna Macha-
I do de A.-'s:.s áquelles montões de te
] lama r entulho que estão fazendo
j martyrii. «los moradores dnq-ieüe
j dn cidade.

Em iioiiic dos pre;'.iàica«losi dirigimos

I "
Eh SACHET N. 4

15:000$000

Da Loteria Federal extraída
honteni íoi vendida nesta casa

*»ra->->-^r>-*>£N*---

os d\ mão i.iTVi:

ua,

daqui mu s
rel-os: que

ha quatro
espécie «li

traiisiiavel,
j assegurando aoswseus njor
j vr«» accesso ás sitas habitr

K' mrdiJti urgente e in
I immediata execução Çft i:r.j
1 menor tardança 011 delonga.

Cinco contos cm jóias
O sr, João Gonçalves Feri-az Filho,

cstaliclevido com onrivesaria á rua Vis-
conde dc Sapucahy 30", queixou-se
honteni á policia «io ..'' districto de

qne, oela madrugada, o» larápios i!ie .
Iiaviaú- d.rjo cin cisa, carrcgan-Jo.be;
com cerca dc 4:oooSooo '-ta jo:us, ouro j
velho, pedra.» desmontadas.

O- larápios haviam-se
à. I eliaveí fr.isur. visto não

ri i as portas du casa o tnenc.

ponro ' violência.
A poliein abriu inquérito.
Fomz-s honteni procurados pem

dio"a quem possa soecor- i João Gonçalves Ferraz Filho, dcr.o _
;' laça-a li:noe-i '«la.pieüa ' onrrv ssri.t assaltada, o qual nus vem"
o dia» jú 

'transformada 
S pedir .leclarassemos .na.Ia d-.:ver 11 pra-

¦ moüiurn; qtte se a ; ça, einprazando a quem quer que seja
que sr a torne iiir.pa, | que se julgue seu credor a -'.ornai- pu-

aderes o li- blica a sja divida.
ções. Esse p.-.Üdo é feito, s::?ti:i-
itUavel, cuja

õo. «-.'ni a

Ataques allemães repelü-
dos pelos russos

Petiogrado. .1 — (O1fici.1l) — lícpcl-
todo-? ns ataqtie-i allemães, contra

leia de Aiuhony, na região de Pve-
luzemos ;il-

de Uaronoví-

:i im-
iu de

; VIEIRA DIT MITI.LO
O.-. íui-Pi.ircs

COKKA.VA

! O serviço militar .obriga-
torio na Inglaterra

Londres
I Câmara do

Iguuda 

d
m:c cria

O sr.
I vel disen
¦ medida e mostrando que cila e-:n.-_Hi as
I conveniências do momento hiitorico que
jo pair atrave-isa. "Os -jue combatem o
j projecto*' — ili.7--e >) niiniatro d.13 Muni*¦_.... _ '-:ii;il snlícm oue tremenda reipon-

biüihdc aÊíroiUam !".

I reteli, e a le-te. de Vitt/n
j nmis progressos n.t região
i t«•'¦:n c em Ogir-ky.
i (I exercito .i" C.iiiea»o tomou
( portanto sector ir.imifo na !
• íVIiorn1; superior c rcpellíu uâ t:
1 direcçâo de Diarbebir.*

Cliiiiiil

quc local
conunissario Victor, ficou couvcnciiia dc

quc sc tratava .!<: um incidente. Entre-
tanto, por descargo dc consciência, us
autoridades requisitaram uni medico e
o photographo policiacs pura procederem
ao exame do local.

O resultado desse exame afasta, ao
que nos parece, u idéa dc que sc trata
de um simples aecideiitc, ou pelo menos
não dá a entender quc tenha sido natu-
ral a morte de Jorge A'br:ihão.

O ('(iiiinmiido militar
dessa illm

Vae ser exonerado «lo cargo dc coin-
mandante, militar da ilha de Fernando
de Noronha, o capitão-tenente Sérgio
Bizarro de Andrade Pinto.

O seu substituto será. ao quc ouvi-
mos. o cnpilão-tcnciile Heitor (Tionçal-
vcs Perdigão, (pu- c_tá coinmandaudo o
rebocador Jognarão, presentcmcnlü cm
Florianópolis.

ij-'.siá tambem assentada a nomeação
do capitão dc corveta Heitor dc Azeve-
do Marques, commandante do "des-

troyer" Sergipe, vaia desempciibar o
cargo do capitão do porto do Maranhão.

X.i acttialidade, pensão ;i 60$, só na CA-
BACA GRANDE; ..'..Mem de Sá, l.l—15.

CASA liOlTKUX — Casa especial
dc tapeçarias. Uruguayana n. 31.

Sociaes
O exame

de liontem.
Comparecer

do Couto o o
da policia, Foi
do local.

U cadáver cs
uma blusa l;al;i,
«le brim listado
poço havia um

local foi to ao in --To dia

:i o medico «ir. Elysio
photographo D.ab mbcrg,

-i procedida a inspecção

st.tva «le braços c vestia
cr.-.iisu de meia c calça

. Nas proximidades do
maço dc cigarros c va-

rios cigarros espalhados peli chão. Re-
tirado o cadáver do poço. 7"ji\e. o medi-
co observai quo as extremidades stipe-
riof-s c inferiores estavam completa-
mente putrefactas, o que havia sobre o
thorax do velho syrio uma mancha quc
poderia ' ctu chamar a attenção.

¦am-:

que
Lc

affirmar
ctittte.

A primi
íería ido
tem tres
tivera algum
n.tfswo, lissa
porem, í'i^o a

du.
uão

lypoíhcscs para
tratava de um

apannnr
metros

4 - X.t sessão dc hoje <h
as Comniun.-., continuou cm so-
ci3í5áo o projecio do ç-ivcrt^o

o servíco tntHt.tr obrigatório.#
í_!o>"d Gcorgc proferiu admira-

50 sustentando as v.intasrens da

servido
prasentar
vestígio

disse aquelle nego
11 qualquer suspeita que .

jire suu reputação de coramerciante

da

s:'g:::'.,!.i
an:.-. oara evitar
ie 03W.1 pairtu- so-

Um automóvel vae de en-
contro a um poste de

soecorros policiaes
líoateai. á uo: e, o riiattffenr Artmn-

uo Madureira ; 1;riy;:t mn auío-cauiinhão,
seguindo pela rua do Lavradio.

Chegando próximo da rua do Rczc-n-
de. ao lazer unia manobra, foi tra!
suecedido, indo o carro dc encontro ,'«
uni posto de saccorro-poiicl.il, perí. ti-
cente .i Brigada.

O poste foi ao cáão rm pedaços. O
automóvel ficou um pouco daninificado,

Xâo houve desgraça pessoal.

dc quc Jorge Abrahão
agua ao poço, que
Io profundidade, _ e

taque s-.iljito ou cairá
primeira hypothese foi,

.isin.la. Cuia pela base,
porque alem da agua ser lodosa quasi,
o que não lhe dava nenhuma utilidade,
não batia ali um lata, um pote que in-
dicasse tal. A segunda hynotlicse era
Je qtte Jorge teria procurado limpar o
poço, semlu colhido -por uniu vertigem
011 t-pr outro motivo qualquer. Mas o
medico que procedia ao exame não cn-
coni rou tambem nenhum instrumento c
depois nara a agua lodosa tião haveria
limpeza possivel.

i-T' assim nesse pc que cs-á o caso.
Xão so pódc nem devo adeantar ju;-

zo antes que a autópsia tudo resolva,
mas devemos confessar que pen lemos
-paru a cren.u dc. que se trata dc ai-

| guma coisa mais seria que um accidente.
O syrio Jorge Abrahão era roceiro e

! dizem qtie tinha algum dinheiro. .\'.a
j sua casa, que é tuna simples choupana,
i encontrou a autoridade uma janella
; meto aberta, o que pó.íe não ter signi-
i ficação, tanto mais quanto a rasa não
I offerece a menor resistência. Havia lá
i «ientro muito milho tm suecos e e.«pa-
i ihado pelo chão.

DATAS INTIMAS
I'a::e:n annos hojt; :
A sra. d. < Lwha M"nfia Gomei «»

posa do sr. :l''r.u!ci-.ct> Alves Gomey, |no*
prictario e;n Jacarépaifuá ;

_ o sr. Julio ICrnesto ¦CIiarnic*( c..tinia»
d i e:nnrpp*atlo da Casa tlcvilacnua ;

—• '.Mil;. Qnintina 'Magalhães ;n menina Alayr, enl.-a'la do «r. Joí.
ii* Farta Oliveira, funceionario do Colle*
gie Pcdrn II :

o sr. Abelardo de Azevedo, da admi-
nistraçáo "do "Jornal do Commercio." ;O dr. Pio Mario dc Paula Kamos ;

j — a sra, -I. Laura de lama, irmã dn
, fr. Arthur d<: I.ima Franco, antigo fun*

i ccionario da Ulliliotlicca Nacional ;
o --r. Jobé líeliche ;

j —-nilíc. 01(ia dc Andrade Cavalcante, fl*
ilha do maior Salvador Cavalcante.
. — o dr. Oscar Alves, conhecido mr*
j dico operador, com exercido no hospital da
. Santa Casa dc Misericórdia ;

a sra. d. Catharina Isaliel dr JÍ»-
cedo, proçrenitora do sr. Joüo Mncedo Coe-

j ta, funceionario da _ Central <]r\ Brasil,
j .... o e-d_me Tose, filhinho 'do cr. Mtt-: n*j..'l tia Prança Fernandes, funceionario ^

Cr_rrci.il :
;j dr. Hennaun Autratt, delesado do

; ;° dislricto sanitário ;
o sr. Josí V.vonfS Ferro, r^tín-.-ilo

I industrial dosta cidade, que liontem subiu
para Petropolis :

o dr. Alfredo Ângelo de A-i.;'.-o c*

I tíniad-5 professor municipal.
\ —~ completou a ,1 do corrente mais um
1 anniversario o acadêmico de Din i: o João
! Ciome-i de Ahreu, nosso ex-compauheiro àt

trabalho.
:!= * *

MISSAS
1 Km snffragío da a':na do saudoso r»i--

j frssor da nossa Jvfcola de Mc.|r'-,_t dr.

| Henrique do Toledo Dodsivorth si-.-.'-. K-
lebradoi iioie. :'.- oi'--, na cerch «Ia C«a-

j delaria, oiikiús í :-i_"ii »s reandsdes Ihfl

por sita familia. :*:
Eeza-=e lioie. -ás 9 liors», -1 tmitriz .í(

S. Joio liantina da Lunoa. rm-a de trt
eesimo dia t>or nhxa de d. Mana ào Cai
ir.n Lima.

íloji* srvfi feita pt
psia no cadáver do 111.
«Io o caso a depender dn laudo
que esclarecerá sc foi crime 0.1
nas utn accidente,

manhã a auto-
e syrio, «rstan-

¦ciai,
anc-

Drs. Moura Brasil e
Gabriel de Andrade

Of VTISTAS
I.AKGO DA OAHTOOA. 8 SOB.
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exhilB segunda-toíra um fllm da maior valor a artístico que a queri-da artista Italiana HESPERIA du fabrica «TIBEll-
FILM», ds Roma editou

BELLEZA! ARTE !.:,.E VALOR!.:.

Mareei a
."óitflttiidB ilo rom»nc» do IrnmorUl'poiti V1CTORIEN BARDOU, emífsslogtjA atftei • 15*0 quadros

fi. bella HESPERIA, protagonista |

I 
"B3T 

AVISO AO PUBLICO - Este importante «capolavoro» I
_§ CinürnatQCt'apltioo1 a fabrica editora «Tiber-Film» o mottau em leilão |a vara a sua venda e exclusividade para todo o llrasil, sondo o luitce 8•M maior do comprador desta poderosa Emoresn, que ofíoniumi uunren- E1 ta e cinco mil trancos (36 contos), pagamento á vista. K
1 O publico vao ver segunda-feira o i[ue 6 trabalho clnematograpril- Ih «o, tuuo-quunto.so tem itprosentado ate osta data lica a zero. gi

jjjf Com abertura do PARLAMENTO NACIONAL reabre tambem esto |;
jj§ velho o afaimiclo Cinema o seu escrinio de raridades para cxliibir as ia miub series tiaiflUM D'ART, reservadas para esta epoca. m

j| Uxhiblçuo duraulo uma 8oinana.de 8 a lü do cor- grcule, u preço do coiuiu.iiii X

BJlfBÕ§l€IlEIIÃS/ I

immcnaantcnte ao ntinicroso publico oue ai-fluiu ao Recreio e que não se causou de'
npplauilir os principaes ortistas da troupe.lioje repete — Caldo entornado..

S. JOSC — O nosso publico'-iii5o sc
cansa <Ic ver e apptaudir a -burlcta —
Uma Jesta na ireyuczio de Nossa Senhora
do O', oue tantas enchentes tem levado ao
S. José.

A eiiRrnçadissima peca, escripta com
Brande espirito, tem u atigmcntordlic os
Qtlractivòs a participação do poeta nortista
Catullo Cearense, que no 2U acto ¦canta,
trovas de seu vasto repertório, e os trãba-
Ihos dos aooraudidos acràbatas 'J.cs Wch-
nclly, no fim das scsáOcs.

Iloic repete-sc a applaudida burlcta,*
S,_.riíDRO — Vae pròscguintlo c:n sua

carreira victoriosa a revista — O meu boi
morreu, original de Kaul Pederneiras e J.
Ftaxedcs;

Oà mais ehUiusIasticos applausos são dis-
fcensados, todas ns noite.?, aos interpretes
da chistosa peça, cujos principaes trechos
merecem, todas as noites, as honras de
Ml.

Nas se?sHes dc licijc. ainda figura a fe-¦lizarda peca.

KKPUltl.ICA - iXerte
Jiuje n grande cotiipatiliia
can Circlis".

ílteatro estréa
sqüestre "Amcri-

ituri, no ...,.t, eiititiniiaiu a iriumpnar; ina
3!aiclia Niiptial c In fidelidade; uma e ou-
tra léài tloiluiithrado os '.freqüentadores1 (tios
ilois elegantíssimos cinemas da -\vcnliIo,..<iue
por isto vivem cheios, tlia -e noite, ¦

A peça dc' llcn.-i Ilataillc tem um'des-
cinpc-itho irrcprehciiãivel. .A lamosa I,ydr
Borelli, no papel de "Graça de Plcssans",
que foi creado em Paris por Berthc llady,
c simplesmente -admirável, e línmeleto No*
velll, no "Cláudio Jlorillot", c herdeiro in-
Ulligctitc do grande Krm^tc.

No Cinc ú o vcllio Dumas quo, com o
?cu famoso romance "Vaítaíre Clemcu*
ceaiiV, proporcionou fi satânica ífJiáda liara
o ensejo dc crear uma dns personagens mais
diabólicos quo lêm sido animadas na tela. O
arranjo cinetn.itogtiiphico ícito pela 1'ox
Film Corporation, a celebre companhia' que
nos deu recentemente A Sov.ala tU Kreutaer
c Resurfclçãç, dc Tolstoi, é de facto uma
tias ultimas palavras da perfeição, lí* uni
trabalho assombroso.

Todos os cinemas do Río, a excepção do
íris, que dará duis fHtus novos, Um passeio
no fundo do íiw e A nüo do esqueleto, re-
pelem hoje os progrommas <le homem.

¦5e

Sports
TURF

-ir

NOS. CINEMAS

AS PRIMEIRAS DE HONTEM NOBREZA GAÚCHA
"Primeiras" propriamente tlita^, bú deram A companhia Ciiicmatograpliica Brasileira

hontem o Parisiense, o Pa the, o Avenida, offorece hqjc, á r hora du tarde, no cinema
o Ideal, o Paris c o Irjs; — dois dos nosso! Odcon, tuna cxhlbição especial e dedicada
mais apreciados cinemas, o Odcon e o'Cinc- á imprensa, tio importante film dc costumes
ryialè u"io mudaram o cartaz. No PaTÍ- argentinos, Nobreza Gaúcha, original de
sionse exhibiu-sc um du* mais deslumbrantes Humberto de Cairo, e representado por
[rabiillios de cineuiatograpliia, Consciência- Oríilia I.icio, Jh::;.i Piidin, Juiio l;sfargela
Vingadora ou .'Imor domina o mundo, :o- I e Arthur Mario.
Lerbo drniiia em 6 actos, -33 quadros c Kobrcia CaúA-a apparcccrá segunda-feira,
t'es flpotlièoscs, especialmente adaptado pelo [e, certamente, biirá uni suecesso a estréa do
6cu autor, T>. \V. Oriffitli, lomo co:i-" novo film.
cepção artistica, Consciência Vingadora i\
incontestaveimeittc uma robra.prlma que iun-

O CARTAZ DO DIA
NOS TIIKATIIOS

A PRIMEIRA DF. HOJE, NO
APOLLO

Itepresctíta-sc r<.\\.\ «toítc. t>:'-" Ijrinteíra
vez, im th cat to -'Apollo, a fantasia sati-¦An — O diaba ijiiç o carregue, Jieva ori;
uma': <lo,i conhecidos cãcrtplorcó André
iliiini c João Pinica.

Não ha, «1» Rio. -quem não si.i'0.1 que
O diabo que o carregue c unia peça muito ctTI" do l|ue lcm llellcs excedentes noites

CARLOS 150MKS — O publico começa
a freqüentar inata ani maduramente os es-
pectacnlos da companhia Mareaca-Wciss,

interessiinte, dc grande uiovimciitação, com
Jituilo espirito c .tinta musica graciosa tIo
snaestvo iLttz Júnior, [h eccnograplios por*tiiRueiiN I.uiz Salvador, Augusto Pina e¦icsar Máximo pintaram para esta edição
tVO d'<tbô que o carregue "esplendido* scena-
aios, ¦<• o costumicr ^porlugitcz Castelló iltran-
»-u ciwupuz para ti mcMiiu .um guarda-roupa ! . «n«iueiiui
Jiixiiüsu, ..\»ini moiilaila, .1 peça dere ;.ur.i- !'"¦'¦ ;1 c'"
dar muilo. I »«'« opereta

VAIí IAS NtKWOrAS

roce ser admirada pelo publico carioca, bus-
tando, para rccommcndaba, as quatro grau.
des apotheoscs ilo -°, *r. 5° o ó" actos,
denominadas *'A visão do inferno", "lie-
li-orso que matai" c "A paz seji. cnintigo".
Além do mais, o desempenho e.itá confiado
á artistas Uc primeira ordem. Pura ccunplo
mento do programma n enipresa Staffa foi
muito icYiy. escolhendo o belíssimo film
uatural As cascatas do L,abscoh>i, 'na Sue
cia.

1'ara a próxima semana annuncia o Pa-
risicUBc Ó circo da Morte,

A empresa tiu Avenida sempre capricho-
ra etn não ficar atras ao t seus vizinhos,
escolheu para um só programam fitas do
valor dc A verdade sempre al-parcce, lc!-
lísshno drama <Ic aventuras, interpretado
pelo famoso Herbcrt Uawliáon, protagonístr
ila "Caixa Negra", o a urro.iada miss Agucs
Vernson, IWvv drama, deveras importantci
dá-nos ensejo de apre"!;.:" o salto pcri;;iv

imo, dc uma janclla, no /," and.ir, feito
peia festejada c popular actriz anierictna.
A seguir: il/a:'í forte que n woile, estupeu.

t, drama, e BilH dos Prados, film yuiil:ee,
c um cômico irresístive!.
Retirando da lcl;i o mimo d'arlc ijh-i era

Anjo da Guarda, deliciosa creação de lío*
lilinie, o Patlié tintou du renovar o program.
ma com dois films dignos do primeiro:
l rece a W. S. dos tlavêijcnles, encantadora
íiovclía inspirada nos costumes bretões, des
cmpciiliada pela lindíssima e querida artista
mlle. lteiiée Sylvairc, e Paixão selvagem
film cm ,t actos c t prólogo, que tem conio
principal figura uma meiga criança dc I
annos dc edade, Carmen Vinalle. iJiiuiin
tle lances violentos, n -par dc suaves episódios
românticos, Paixão selvagem ú um trabalho

íqitc honra a fabrica 1'íciair de Paris nqu*:
; rtcommcnda ao publico v luxuoso c con-
fcrtavel Pathé. 1'ara scifuuda-feira i.i está

[aanunciada a nova série de PíSJÍch.
Todo o programma do liis é preenchido

por uma única íiti) — mas 'ttic fila I —
Moeda quebrada, o oninnlgaiite drama po.

Ilicial, de que são persour.Bcns priiicipacs o
cuide l;rcdeiico, Killy c líolleau.t. Não
poupando sacrificras pari bem servir os seus
iiimuncros frequeutadores, a direcção d"

ilris íer. ttliibir juntas -i sérios das fa-
c.osa peça de .¦.ventura', policiacs. 1.1 Ideal
tambem íoi pelo mesmo caminho, orgauizan-
ilo tun programma priniaroso, <i começar

| pelos niuiicros inais recentes dos jornaes
ilíustrados, Pathé, Caumout, etc, trazendo
muitos e variados aspectos da guerra. I'e-
cham o programma dois soberbos films:
.'1 ffC\u it-ió' (N. S. dos Navegantes) c l'.ii-
.uin selvagem.

Ahi tèm os leitores todas as ncvidides ric
l-.onteiii nos cinemas. O Odeon c c. Cinc-

FERROS OE

8 FBGMiRGS:
electricidade;gaz;
kerozene;
álcool.

ii.ua n.\ Ai.!'.v\m;<;.\ su « ss
(Cnnlo com n run tios Ourives)

—•mmm*m>4Sm>*6 ¦¦¦

Jt .•irte.
O brilhante suecesso ante-hontem ttlcan-

çndo pela companhia com a opereta licfii-
twttti rfíiVt! rose, foi hontem plenamente
conFirmado ,pela mafinifica c estupenda rc-
presentação que teve a popular ("iiicu a'.V- 1'ahus, como .ia diss . uco nrail ¦

S153U'Í{W OS AI TOS

DOIS CASOS MAIS
d menor Altair. tli. $ atinos. filho ile

(1'Akuü 35, íoi ali colhido pelo auto-
José Alies, i morador it rua da Cai.'::i
inovei irjn, dirigido j>i• r Joíiquini Go-
mes dos Santos, que íui preso cm tia-
gratile.

T.-.iulitiii foi proso o chaitfjcur An-
lonio Alves hcrriiini, por tir. ao li-
vrar-se cie tini élcctrico, subido com
seu auto, — o dc n. -.i-|i', -— a utn
passeio, no campo dc S. Cristóvão, fc-
rindo ali o popular Alcides Teixeira,,
ii-ir, couto Allair, recebeu soccorròs da
Assistciicia,

-wKg-<«-g><Wl!iW-

Gottas Virtuosasll^ !;;;;;¦
Curam licmofilioides. males do; utero,
ovarios, urinas i; a nrouria Qystíte,

AS INSCRIPÇÕES NO JOCKEY
I'ara a corrida extraordinária que

estu sociedade realiza no dia 13 do cor-
rente, no liippodouio Fluminense, fica-'
ram liontein organizados os ires seguiu-
tes parcos:"Consoluvão'' —¦ 1.430 metros —'
(Exclusivo para jockcys aprendizes) ~r
1 :ooò$ e ^oo$ooo. — Jcijuitibá, Divctte
II, Miss Florcncc, Uoldcn Spurs, Lady
Pcriclês, l-Cnvcr Pachá e São Clemente,"13 de Maio" — :.6o9 metros —
1:60o? e 3JO?ooo — Mariatva, My
Heart, Mastroquet, Lord Caiüng, Bs-
pana c Atlas."Grande Prêmio Critcrium" — 1.300
metros —'• 5:000$ e t toooÇooo, —Arau-,
to, Favorito. Delphim, Abul, Kagullui,
Flecha III, Husar, Hurrah! o Helvetia.

Os restantes parcos estão reabertos
até hoje, ás 4 i|2 lioras da tarde,

s s »

FOOTBALL ?
XKiA •NCTKOVOMTAXA j)I)

SPOim ATIIliliTKJOS
•A ultima founiiHi do (.'onsellio

llÍl'1'l'tlH'
.Kcimiu-se, na ultima leren-fuira, pela pri-meira ve: em sua nova sede da rua llucnosAries, o conselho director du Usa Metro-

politana.JJejKiis d.i leitura do expedtcnto, o sr.
Arlovisi... ile Almeida Uc;;o, monbiM luuio-
rorío, usa da palavra paia combater nsser-
ções feitas por ttm vespertino a respsito ila
sua atiitti.lt.' nu scs-ãii tle conselho tl.t 1'e-
lieracâ" <!o llciuo, no tecante ;i creação dcuma secção náutica na I.iga Metropolitana.

Heclara que, não chamou a I,iga de des.leal, netii podia assim inipugnal-a. iiuaiiii-i
conhece na pesson dc seu presidente um
vflto ipurtivo iie valor.

Vários representantes oram sobre o mes-
mo cssuplo, dentre os quaes os srs Oli-mar .Murtinlio c Antunes do 1'igttciredo.t) presidente declara, respondendo a um
pedido de iiiíoriuaçiies do sr ferreira Viau-na. i|i:e o i\w-- sa contém na nota publicadaha ilins por uni nriiãii offieial da Liga ro-
prcscnla, sobre b assumpto, o pcniiaiueuto d.i
d'iectnriíit da làfta.

A seguir, o approvado o quadro official de
jui/c?. „\ filiação do Pare Royal é tambem ac-
ceiia.
ít O C. A. Guanabara, cotr.tmmiea, cm "í-
íirío. á r,i«a, ter mudado o fcu nume para(.. K, Ctt.-.u.iliara. n que é tleiorido.

Depois ilcata sessão, rcaliuou-.se uma ses*
sSo secreta,, para tratar du uin recurso tia
PUtnciras sabre syndicanciaa feitas em setu
jogadortw, sessão que terminou áa -:,-
ria manhã,

os juizes i:s('.Ai.Aixis i»i:i,.\
COM.VcISSÃO DA «» DIVISÃO

A ccmintesân tia ;tri divisão escalou o sr,
líeufdicto bVniuiuics para servir de juizno jogo dus segun-.los "Icams" do Icaraliy
e Ktver, e ò sr. João de Carvalho lUoriies
Filho para os primeiros "teams".

S>FABRICA

UMA MERCÊ PARA AS MÃES
A "Vàelini Ch(stürough" é o «melhor un^uento para a cutíi.
Deve ser empregada desde a mais tenra infância. É conhecida e usada
em todo o mundo. Conserva a cara e as mãos macias e rapidamente
allivia as escoriações, queimaduras, chagas e todas as irritações
menores da pelle. Insistam cm receber a "Vastlm Clieseiretigh"
como originalmente acondicionada c vejam que tem o nome da:

CHESEBROUGH MFG. CO.
KCoiuolidated)

NEW YORK LONDRES MONTREAL
A' VENDA EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIAS

¦ ff^w I ¦ 1 ¦ *-"¦'***,* ]| ^t^^^^Bl^j

¦y £r::$-:'X\:

l

. Capital' liderai
Reaumo dos nremios da Js lotei iado plano n. 20J, 97¦ extracuilo duanno do m% i-eulizadn em 4 damaio ile líuü.

PHEM10S DK lâiOOCgOOO A IiOjjj.i.i,)
4541o  íãiOOlKikin10807  :|
SSõhS 1:5011.000
-,l"- IlOOKOOü

" 1'HEMIOS DU 20DS'ÍÔJ
117!) 3053 MOí 011 í [|';;-,27600 SB1J0 •íãiüí -1035',.' .J%sii

PUKMIOS DK 100SOOO
GO B518 nãCO íiTIS ;o:;t

100-17 11134 13701 15415 V-r',;
15G95 17485 18i2á 216h7 SM;
24307 25357 80092 2GÍ25 ";!'i
82622 3Õ604 aC.7H7 ÍI7050 !IS'i'tt
38930 40602 4«ití ÍU7I .ia;.-;

DKL1CTO DT3 l'M MIODICO

0 eiitiu ilu Suiiln Üasn
Foram liontem enviados -para juizo

01 autos do iniiuerilo aberto no 5" dis-
tricto para apurar a responsabilidade
do ilr. Stimticl Pertence, medico tia
Santa Cnsa, accustido de uspaiicnmpnto
comi-ii a pessoa ile Joié I.uiz .Manins.
copeiro desse hoppital.

f\o iui|iierito ficou provada a criuii-
naiitladc do medico, sendo por isso pe-didu a s.ta prisão como incurso 110 ar-
rí.^n 30.; do Codtvo penal.*M»'»i ? .

JIAIS B0M11AS

Foi iifhiuln liontem

CURA CERTA DOS
MALES DO PEITO

AS GRANDES BSON

JRlftOZ
Tônico

DOS NERVOS
NEURASTHÉNÍÃ

fi/IAO NAltlO

ÍJONICODO ESTOtIACO
DYSPEPSIA
£.VXAQU£CA

TOIHICO
00 I11TESTIM0
EMTERITE

if/I? USHICULO CALMAM"£
OE MELISSA £HNI2

uniu miti'11  ...
O gv.arda nocturno 11. 6, de Santa |jJJül ^ 20:'.W

Rita. encontrou uu rua Visconde dc
Inhaúma, canto da dc Candelária, unia

450ÍÍO .Í503G 45180 476D2
47íi!".i -isprü

APPUOXJMAÇOES
íúll-í o 4541G
108OG e 1(1803
20289 o 20291

DEZENAS
43411 a 45120
IliMH a IliSlO

íâojnoo
IÜ0|ji'i0O
11'OÍOUO

3031 0)'.'"ill.OO
•Aj$m

bomba, munida do ruspectivo estopim
A policia do 2" districto, ú qual foi

entregue u bomba, enviou-a para a
Central de Policia, r mandou proceder
a uma s.vndicaucia sobre o seu inyste-
riosu cucoiitro,

S. Martinho do Porto
Casa especial de petisqueiras á portu-

gueia ABERTA ATE' A UMA HORA.
Tem gabinetes p.-.ia famílias —KUA DOS
AKCOS N. 3.

¦'¦» «1 » '» ¦¦»

GRAMA HO * C. — 1 Ae rnarso, U,

KOI (.'U.NDIiM.NADO

,ios m!«|!,oJ V|»3»Ç"J cmites debelladas
r&Ê;'0ÍÍ3¥0Sblí COM O KEÜM CHEoT
ticoir.patiluiilo do seu secretario, iiionsc- .
ulior M.nir.i Ciuimarãcs, Sua ciniiitncia <Jí>'S' AT>iT» TniT'
foi recebido ipcla aflmiuislração 'Ua Or- StPlfiiíU Dfi
dctn com quem correm todo o liospitiil, —-'¦ ,«, „„,
luvan-do drühi muito boa iinpressSo dej
I11.I0 que abi viu. I

L'111 iiilrmliirliii' (lc eis-
liiniliilliiis lnlsiis

O dr. Raul Martins, juiz da i' vara
ftíilerul, por senliinçrt dc houtem, cun-
dcninon Alexandre iVarcnzi, preso e
processado cotuo introduetor du estaur
pilhas falsas nu circulação.

Dada a computente busca 110 predio
du Avenida Rio liranco 11. 153, 2"
andar, foram encontradas cm seu poder

 I 15.350 esttnnpillias, que eoitfessoti sa-' 
ber 

'falsas.

O juiz coudcniiioti-o ,1 duis annos,
duis mezes e vinte dias dc prisão, con-
siderando militar a seu favor attenu-
antes,

matm-mm * w

- ERNESTO SOUZA -
citrcitanieiitos dc'ynhilis. 

Çur.i,
Kts a foriíiu

interessudos:

!.'"'. Icartaz, l.yda II
Attendendo a muitos ijcdtuos fiuc rece*

preáa resolveu repetir lioic a !
_. 11 cavallicre delia l.iiiiu.l

que aiiueíla trouxa lius deu eni primeira
mito. I

Odeon, e '1'iied.i

Perante um snlecto nmlilnnio íoi lidaliontem, nu .tlieatro -S. Pedro, uma neva
jjeça de Kaul 'Pederneiras c ,f. Praxedes,
« ip.ial •iiiiiuvdiataiueiHc íoi aeccila peia em-

A moitinlia — lal é 1, nome da nova
peça -- - .-.ri,'. «msiKitla pólos maestros patri*«iu» lV.u!;;io Sacramcntü c lAtiaUicrúj dc
Carvalho,

A companhia 'Mnresea-Welis canlaráantanliü, no Carlos itlomes, a querida c an-
(i.trati>>,i opereta (tcislia, fazeuJo <i prol;.-iíu.-tisi.i a cqiplniiiliila artista C&ra Wcisa.¦ Keiiti-.-.,- lioje, pdln segunda vez, uu«uilico .I.i liscola tUratuatica Municipal, a»:oaia:t»iÍo jult^dora do concurso d

1'AI.ACi; 'IHII'.VrKI' - A applaudida
companliia J'ahnyra Hastus iw-i íifiuiar hoje
no se.u cartaz a vellta, nias sempre cjucrida
upsrcta de Fraaz 'Lclatr —. í';:í;íi alesjre,

A encantadora peca vienntase teui uma
monlAKcni luxuosa c brilhante por aquelia
troupe, que lhe dá, além dhio, itm desem-
pcnltu ili->:: mais correetos c uúraenies.

(.1 Palacc, certaineute, .será pequeuo para
conter vsta iiuifj o.- dedicados apreciado-
res da linda típcrela »• os admiradores da
ícátejada artista ttue c 1'ülmi ra Uastos.

mMamwWemKmWmxarmfazmVXf^^ —LaohaaBiaga*. .^^-^a/.^^

BLENOERHAGIA,
nrçtlira, chuto- veue
rápida—IIr. ti. lüiulliaber, rlia da Cnvincát
11, 30, ,1 ás 5 horas. (.1 ;:¦:> !
, ., .-¦¦»igyJ-«f4*£fOa-gCJ»*— ¦  ' ' '- i

O VOSSO ADIUl»(> .IlililTAir
\.-\ aiu;i:\tiaa
Wiii-iioi Aires, 4 — (A. A.) — Ifoi

ilcsiijnado o capita" Clustavo Olasrfba,
para apresentar uos chefes de ioda- ns j £J{J
renarlições milhares, o 110.0 ail.iitl.i T,.
militar á lcijaçãp do llrasil. nesta ca- ; Jjg SOISÍí}^
pitai, capitão Arn-.aiido Olival. \ ..

—«•-o-cs'm>«e3». ¦ ] K' um peitoral de grande mereci-
o JOItXAIi ILIiUSXKAIIO, menlo, fuzendo ilcspregar calarrlios
tiu iiisbon. dl líiO) I chronicos que sc flui-dific.iiu c :.'.w ex-

ara coiilieciincnio du:

Rhum - g'Iycerinado,
Iodo, Creosoto de Fala,
Hypophosphito de cal-

e Hypophosphito

ISSCOTiA NOKMATi

Cuiiviil,!--'1 aa candi latas :i matricula do
•" «tino lin lisi-"la Normal, prejudicadas

nos últimos exames a comparece rem, hpjj'»
ás 1 horas da larde. na rcilacgüo ilu "Vida
Mseolnr" á rua da Alfândega, 7.1. i;('i'' .0

O ESIUSRAXTO

liinimiiruçãu do 11111
curso

Tn:iiigitr:í'se hoje, na Associação
Cliristã de 'Moços, ú rua üa Quitanda,
.\y, -o curso gratuito dc Espernnto,
itiantiilo nessa Associação pelo Ur.izila
Uspertintistu Klubo,

O "Virina Klubo", associação Ue sc-
nhoras esperantistas, annuncia pnra
amanhã, ás 4 horas, na sede do Ura-
zila Klubo "Jispcranto", ú praça Quinze
de Novembro, uma reunião para prali-
ca de conversação. O presidente ila"Braziln Ligo Éspcrimtistn fará uma
conferência, dtssertando sobre o thctna"C> emprego das .preposições em üspe-
rauto". ¦ ii » ¦ 1 1

Todos os números terminados em15 têm 4SU0U.
Todos os mimoros terminados om5 lôm íifOOj oxoeptuando-se os tonnl-nados em lo.
O ti.eal do suvcrnn. Manoel Casme Finio.O dirselor.presiilcute, Alberto üarni-t diromeea.
O director-as9Ís*eníe. dr. Antônio

Olvntho dos S-sníoi Vires, viec-presi
dente.
e-iu——j—iiLiü-j ¦¦—¦»

SEP LSI
J>EMiR JIATTOS

MANICURK
Eapccidlidadea eni pr; paru

Uillias.
Sete de Setembro 11. 5S (,2° ,-titlan

mm 1 m» «, —¦" '

p.ir-a ¦

A mellior é aMassa tíe Tomate- %«°u%?«a
üe Conservas Alimentícias.

inHBmn
IMIISDM

OB
Ernesio Souza

BRONCHITE
qnidJo, Aslhaa,

TsiteisBloas piloctir.
GRANDE TONISO

abre o appeiitc e produz a
forca miiiciiitf.

LEI

íitcihati em um
tro Pefpieno,

BS5SS5S33

KKCItlíIO --- Obteve liontein o mais
completo exito a litiiRjiifiea po*;a — Caldo
entornado, cnm uut- ic/. sua apresentarão

111 publico ciriocy a conij>.i!ihi;i dramáticao. organizado pelo 'iliea- d,i tlieatro l'ulvtli«iaia ile Wsliou.
A intercssante v fina comedia URradou

' pclliilos fiieilineíite,

| IC mu 'estimado tlesinfectante ilos
broncliios e pulmões, abrindo as vias

j rcs,;iir,'i'torias, dc modo a dar livre ctu-
I so e bella ¦tiragem tio ar,

I 
>W um sedativo ipiu prol'.',;: soihno

OS XKiEiilS IiKS.c3.OS j calmo c repar.idor.
C3>3 rael.llOX'ea J-í' um tônico dc primeira ordem que

€Z>S 3O0.£SiÍS TbESii^EliIjOS j 
íí;i <("x:i nittsctilar, livifica ás ccllulas
cerebraes, ,]irodm um hom appetite c
cura anemia. Seu emprego na asthma,

, escarros dr sangue, rouauidào c lossea

Suo os cia FABRICA

^ 2WÍW wíííi «ti

ADIS W%í1 ppj HQ|Si

no mouro in: santo
A MOMO

Duns facadas
Após lima ligeira discussão travada u

biira d" co|io de. cachaça com nuc um-
bos se enlboinicliavatu, no Morro dc
Santo Antônio, Manoel Rumos, de 2a
annos, solteiro, brasileiro c- morador á
rua Carolina 11, 7. deu duas 'facadas
nas costas dc Antônio Miranda, casado.
<íc ,17 ítnnos c morador á nia Rio cie
Janeiro 11. 5;, potido-o ás portas da
morte,

U faquista foi preso cm fia:;:ante. e
a sua victima internada ua Santa Casa
etn cs..ado grave.

ESUNADO * C„ 1* de MHrço, 14

XADÜM"
S(ii'onc!,:, ultima novidade dc IViris:

11111 ü$õoo. Xas boas loja.-, e pharma-
cias.

AVISOS
O DR. OSWAI.DO D1C OUVEIRA

c dc novo encontrado diariamente 110
seu consultório á rua 7 Jc Setembro, 33.

«9... cur mirante _•.( annos

COMMeRCIO ls"
Ciintinúti íi .11 fio ter íilinl

GRANADO ® COMP.
Primeiro de Março, :

Verdadeiru rara dn O !¦ H S^ B A çuobradura
SEM (ÍI-HIIA^ÃO, lior meio du' CUSTA HEKXIAHIA EIjEOTRTÒA^

ATTES-
TAUOS DE

CUKAS_
Consulta lias
g ás 12 e

das 3 ús 5.
O domingo
até meio

diu.
KIO i)K JANEIRO -LARGO DE S. FKANCISCO Ií. 4'í

Obesidade, centre caído, rlna moveis, dores rlieutuaticas,' eciaücn, _ debilidade
nervosa curaria coin çspcL-iaos e modernos «pparcíííosi eleetricos. Rcpartiçãu ortope-
dica para senhores, dir.mda por uma duma especialista.

mSÊimm
Ko frrande estabelecimento do EroCessor T.AZ/..V

lll.VI toilos os apparelhos s.ío fabricados sob me-
dtda, conforme o caso e u enfermidade, -tiio lendo
nenhuma mola dc ferro, são leves c invisíveis, garan-
tindo unia contenção suave c perfeita, lambem da.s
íleruias ;t> injis volumosas ipodcudo, o doente tra-
tv.lhar, ía7.cr" csercicíos de cymnastica uu c(|Uitação,
ficando eonipletamcnte curado, sem operação ai-
ç\ mn.

FOIIMICIDA MERINO
O unico cxtii-niiniulor das formigas.

Meriuo & Maury, rua Ouvidor 11. i6j.

Ubnldino Silva passa
Ubnldino Josú du Sil\*a:,

 ¦'¦flWril'» 1mt'~<*-1F*"

slgtiar-sa
i-ií"ij,i

AMOlilM CUSTA ti C.
DE OLINDA _i 1'IíkXAMlU ru
Com o intuito unico de desmanchar

boatos malévolos, publicam abaixo o re-
sultado du aniiiysc feita pelo Labora-
torio Municipal do Kio de .laneiro no
artigo massa dc tomate de sua fabrica-
ção.

Laboratório Municipal de Aualyses—-
Boletim tle Analyse — Analyse 11. un?
— Amostra 11. nyfij -— iValitreza do
produeto "Massa dc Tomate", tòihri-
cantes Amorim Cosia & C. — Local
du fabrica, Olintln, Pernambuco. Ke-
quisitante dr. Feliciano Mottu, conimis-
sario tle liygienc. Data da eiilratla tiu
amostra, S dc abril de iptfi. Kcsnltado
da analyse para pesquizas dc coriinie
derivado da hulha, conforme requisição
do commissario de liygiune. A analise
revelou a ausência de matéria corante
derivada da hulha. O produeto veiu cm
uma laia pequena pintada de vermelho, i
azul e verde, tnidu em letras aiuarellas \os dizeres: Massa de Tomate, superior j
fabrica 11 Vapor de'Conservas Alimeii-',
ticias Amorim Costa &¦ C. A amostra '
estava devidamente aittlicnticada com 1
ns faixas d.i Direetoria dc líygicne e !
Laboratório. Xa primeira li;i-sc: Dr. i
Kcliciauo Mottu. Arthur Abranclies tia- |
lião; e na segundn Dclpliim. Amostra!
11. r.ooj. Requisição ilo dr. Feliciano ¦
Moita, commissario dc. 'hygiene, Dr. ,Felicíssimo. Conclusão. " Produeto hom '
para consumo." Laboratório, 10 de
abril dc 1016. (a) Dr. Cassiauo Gomes,
chiniico. Visto. dr. Felicissimo. lí nada
mais continha a referida analyse a cuju
teor fielmente me reporto. I£ eu Ajac-1
cio de Carvalho Vieira, umamiensc tia '
Direetoria Geral de Hygiene e Assis-
lencia Publica passei a presente certi-,
dão e a assicuo.

CognacJONSAC ^£«1
de pura aguardente dc vinlio.

AO KAMO. eOMMAXDAXTIO 1)0
11° HATALILU) Dlil IXFAXTDIIIA

Anua Ferreira Ferraz, viuva, resi-
dente uo districto de Recreio, iiiutiici-
pio de Leopoldina, listado de Minas
Geraes. não lcm noticias nenhumas dn
seu filho Jacqttcs Ferreira, sargento do
ii" batalhão de infanteria, quo cm se-
lembro de i<_j13 estava lem Cauoiiilm
(Contestado).

Desde esse mez quo a alludida senho-
ra não lcm noticias do seu íilh", c por
itíáo recorre ú imprensa tc infpctra tio
digno coiiimandantc do referido bata-
lliiio ipic lhe forneça noticias cenas do
seu referido filho, fazendo assim uma
obra dc caridade a uma mãe afflicta,

Recreio, abril dc iiiilí.
Assa Fiíkukira Fiíiuaz,

K (iss
MSBaKSnKQEUlUiJUUBIAISaBnHMCnR^ i—. hmw

l^-u. . de maio «le 101G.

KOTAS l»t.« DIA
Hoje, á i hora d.i tarde, deverá redizi,.-*¦ a iisseiiililca da CoiatiaiiUia ler.;;, 1 i.iu '

ie lViinyu.

í,"a inirertoria Oeral <i; Obras e Viação I
<1j 1'rclcilura tcrminíi hoje. ás : Imras ilu!«arde, o prazu .|-ira o reeeliiiuciiiii Ue ito.Vuítta-s para a construcçao de uma muralha '
1; passeios uu Ioiik" da mesma, ua rua |i,-éile Me;-.c.i, e na -listrada de Pcrrn 1'cntiai !«n lí:;iii', íic meto-dif, pira o forneci* íincuto uc solircsuieiites diversoi iiara car-ÍÜi.

lio
•ti (l.l
« Comp.

BANCO MERCANTIL DO RIO DE JANEIRO
BALAXCKTi; IÍM

a 1 hora da liirtle, ile
eduics da fallencia ú«

rciim
. N:t.i

A Câmara Syndical do.. Corretiirei de1'iiilill.s l'u!ilicii3 ila Capital Feiler:il. eal*c.-4o de liotUcin, resolveu admittir á ue-
|' 

'¦"<)*¦ e rÇàpcUivy v::-'\:-.-: ::¦'; it >;-.;.r-.)i:.^ ;,-, acçfie> notuiiiativaa e intei-raÜ/a*«'¦• na Sociedade Ammyina I'eriuiiiari;i IIÍ-;•.'. cujo iMiiit.il í- il,. .)oo:ui".'5 dr.Iiililu,i'in 1.11110 ti;i;8c!i ile íooS cada uma, das j»r:acs :.v.." estíiu itiu-f;raii7.uij.ts t: j-,o teai»;'tna= i.'"|" de entnulas reaiiz.ul.:s.

Accionistas: entradas a realizar
Acções em caução
Agentes 110 llrasil c na Ivuropa

Carteira;
utulris descontados .....
lífícitos a recebei . . . . ,

Comas cnrrenlcs garantidas .
Valores caticiouadoi
Valo: cs depositados
Diversas contas
Caixa: em moeda corrente . .

DE A1JR1L DE iy.G

Adiro

1 t-.iiri :

-¦-i.;.|j :

íC ;í)unAooo
.So ;oooSocu

1 •''-!.; :6j.t?-'oi

IO, :u('i;

7.950 tffqíjjrs

Jíi.ii-l.i :8StS)i'i
:.~;S::„'í.<;j7

i.i.KS.':,-,S8SiOO

111.I, :pu5>i,p

rtusiiv

ASSlíMlUiíiAS COWOCAUAS
li.mc.1 di. llrasil, .lúi <,. » , hora.Lompauliia -Modelo liulii.'.rial, .1.. 0.
.-... i...,,!,- anoiiynw ¦t.v.

•t ' !;*• '1

C,'inpanlij.1 'Matleiras '.V
Lcv

•imliiii ludii.-triai Sal Mim
meio-dia.

naiilii,. Iliii.l.i-, ,- Tiras llord.,:'. tha ii, á,-> ;, Imiaa,
iilndv .Ai.o-iyma -A KcjLiçi

l'">
v oiiquiihu Aiiuii

.:. íim i.ieio-dia.
Succd-ide Aiiukj

lia i.i. á 1 I101.1. 
'

' ii;.Htilihi:i IiiiIui
: ¦ :i 1 liora.
Ci„i..t rativa '.Miiii
!:ra-."A S .' lAiucrii-a'

.ratão Catant;«

fabrica li;::

¦- dia

.1 1.

. dia
".Ur.

- dia

. dia

. dia

t.,ip!;.ti
| Fun.Io dr reserva

Deposito da Direetoria . . . ,Dcpostuuitcs:
por eje com »* sem juros .
por c|c de aviso

por c .¦ de prazo í:-:o . . ,
lur Letras a picmio , . ,

fie.posiios jiidiciaes
I Denositanles de titulo- e valorei'l':,:i!os 

por conta dc íerestrós .
.Diversas contas

: ími.' :coo5oon
..-;.::-' 15S.Ua

tio ;üüí.$oou

'-' .|S.|::.-,6S..57
¦|. n..-t :0iii :-;,!>,;•

¦5,11 tjy.ISu/n
fi.5i,-:i<»6S,-.'!i ;;.;..-o.| ,c.|-í:.|j

-}l":"-i~::7.-,'*
do, 15.1 :.vtSS.|.S(i
J.'',-j :"í5^5r-l

t".t:-rã:;ti|l

Riu dc -I ue in
iu Ribe

ae& (• CusitVi Contador iuteriuü.

103.2

Presidente.

r do l'.i

dia ij,
d:a

;::':'c^.i Auto-Avíttida, dia : -, i,~ ¦¦

Sktfii\htie nnoi *ma Ca;a Culcr.i..i. d iá hora.
1 ...;:".. d-a 1'ridia! e tle P.-.:ieaa;eu:o

iíiu uv Jaac.ru. dia ,¦>, a i liura,

líKr.viÃO i>K cni:ii(iiii:s
. dc lroncitío Uanu.» £r C,

liamos íacaado a 1: ". i' ;í-
coinjcaudo ;i> letras tle co-

,\2 c 11 i.íí io d.
:. o uiereailo íirntou-sc, lor. . .

.¦ :«ral. para cs si»», a lnx:i de ¦ '••,'.¦ l0"':a 0;" '• d
I-d., e 1. ii-ij ;i totui^r1 tli in"i; nar ' l'.ntr;n!fis etu -':
. a de 11 ..i!i6,l. 

| 
]•¦ ''.• Central. . .

ii-Koeii.s ci.iilie.-iihw careceram de im- ;';-. ¦'• Lci.pu.uaia.
cr... ferlr-imio o n:cK'dn em posiçãn CaliotaBciu. . . ,

vigorando paia o forimcimcnto <ie ' ,.is.de 11 23,32 e 11 .lUd.. .'¦"
ber tura, a ¦ J-

I bertura .-, 11 -
I D.irai-.f .1 .

U.i
ivirta

f.U'i:'
movi.\ii;nio mj mi:i;c\do

Kilos S

O"'..jíili
105.J40
40;..]uo

e ]?urti arquei;
de -.; i,;' :o ,i.

¦U hor
ia ile 1 liliSto Jot.; 1'.

.1 Cr:..: , ,

T\'u:io Ciste

-i:-,

I-

">es e Comp.,
-.'ili.s, dia II á I

I Londres
I Paris.

au

cas ict:aa dc

- II.-.S tahc
i

Ccul:,

»vao
$S.lo

los bancos:I
: a '.: 11' 1 ú

« Srà-i I
a Çt),

Hi

poxcouaiixciAs
AN.VLNCTADAS

iu d.- Ar-:.r e O'.-- ... !' iM-c.v
irliceilln'!! .1 d- 5"-. I 'iil.ij.is li!

Porf.ip-.:.
Nova V-rl;
.«¦•ii.leviúOo
lle.ral.lia

Sá.tí n
.'OÍS a

SSls
iSüliJ

ii o!16
S-4(i

S710

.iSmio j
4Í433
.íSt>70 .

SS;-j ,

lil
Ctho

r.visi

Tuli-I

r 000

-'-.-. S73

CUTAÇOliS DK CAflv' I'OK

.1... t~
lll,0Si

ruuaq

Cafés do Sul e CatVs ile ostras
Oeste de Minas procedências
Comin. Cór | Coiiiin. i Uór

< I
,1 I i.-tjf..' i.-Ími. j.1 | '-'í-v; i.sViío u$J5S a i-'$4;o'

I nS8|7 i.Jvi,- 11SS4; a 11ÍÍ4;''
I n'5-i.ii 11 iiSms iiii.-t.) ;i n5r.|5 :

' ! llSoi'0 HS-'.t,1 I i 5 ¦ > J «j a íljj.í.!|

ülranco, erv
Crjsral an:.
Mascavo. .
Tdcm, 1' -
.Mascavinho.

COTAÇÕES
çnlio a ?t'So
?3S.;. a Çt.10

S |6o .1 $;üo
f6So a $.-..-0

V,*IjO ÍI $ÓUO

'•I i

.Mi
Obscrra;0t

i-i, firaie.

• 
1

rc.tdo:
Cauiliio: :
1'iiulii: ,$/.t »s Ciifís de eòr ^íío os mais proeurados.]>e actonlo cor.i a alia, as qualidade» avi;

nm ilti - não ncoiapaohani us pievos relativis,
loríi.ido'.;

dt-
fcenrio sempri.' os de ror ma-i \:i
conliiiuiindii dciircei.-.dns os c-f.Vs bai^"s
vido ás entradas dc S. P.iuin.

T;agc i'-' Irmão*; com mu n tcam rjae r.
lações de o-.i-- siu as te.iftiiiitcs :
WWüliliWii D mi mCmtmmmmiaBfémTtanmmmTKt—BPB

I
ivros I mr, i; 1.1
_ 

3. • < . • . ii • 1 -S :o(
¦1 1

.\[.',ll|)Ml
h.ntr.iram em .:: 2-.o fardas
Itoiile i": i.i.452 ditos
Saulas uni -•: .i,;o fardos
llcsile 1": is..'i.,j ditos.
Krtisteiiciii cm 3, de tarde:
1'uoiçáo dc nierciido: firric.

CU'l'AÇ0KS
:íi$uoo a ííSooq

1' ." . . . i*ó$ooo a 3o$üoo
..... 29a1 joo a 3o$«oo

 -9$uou a 30$uoo

:i.| u.r i

¦¦!,••,-

R. ('..do
Parahyba.
Cez:.i, .

I10LSA
Rulwi fntieeionou hmtte.vi Bnimadissima,i-Ee registrado grande numero dy ne-

A.a ap.ihees ttcricn, as do lomi, as demi- i' as aeijõei daa liocas da llaliia fi. i-
ii.111 «11 alta: :.:i daa Terras, as das Lute-r._i'5. ;..s da Uéde .Mineira, os apólices -\ltt-
t::ci|;acs t- ns Mtm-ira;;, mautUaij as L'o|i:i-
lares, frouxas; as ac;ões do Il.tnco <I'J
Ilra.il, firmes, c as daa -Minas S. leronviuo,sustentadas.

VKXIJAS
Al-

I",
níi;oo Illias idem, 1, i. -
1 i$0ou ,,, ... .. 10, 1,1, 1
1 iS3oy Ditas ideai, ó. in

t$ooa lüuip. di ; yoo, 1, ii
iu$6ü'i lio, .'uo a . . .
II •>.'.,i Dilo idem, .!. ,1. -i

BSEaggasBasgaEgBa :B^ii,*PL7fii7ririiiT?tBWTOTjiT
,i"

MERCADO [lli S/ N"l
LiitM'-'.-: S..(7a r-ice-.s
Média: 7..«14 i-aacaí..
lii-il. 1: ;;.;oK sace.-.s.
Ucsilc 1 de julho: u.8s-'.5!f
Existem-la: i.ihj.e.iS saecas
Saidas: 6.50.1 taccr.s.
Preço: 5S45'-'-
PuâiijFto do lucrcadüi calmo,

Dito de íoi 1. a a.
Dito do nu?, lie so»$, i, .(

! l»i:-f idem, «!e 500$, 2 a' Dito idem. de 1 :mw*;, 45,D."to idem, ideai, 1, 10, »,
T. 20, IO, 1-. JI. 2'-. .¦,')
50 

Dito idem, idem, tao. jnrúia dc abril cm deume, i
Muiurfime» da -i 2,.,, uort, ;líjias idem, 20 

1 l>'fis de lyoG, port., i. 1 -.
I .t-l. .1 ¦\f - 1 í-i 1. ^ D*t-is tle iül.t. port., to, 10«na Marechal Floriano 1'ci.NOto, 46. hjitaa idem. uoiit. Si. w a.Lnicos q.tc prestam boas coutas de caie. j E. do Espirito Saulo, dc

ASSÜCAlt E. 
'do 'KÍo 

(4 °:»)'. 1. 40' a!l;:'.nta:-: em :: ii.íSj aiccos. | Dilo idem, o li.-.iln r : -,2.3:6 ditos. fluiiraj:
Saídas cui 2: r.jinj saccos. llrasil, S ... . . . -, . . ,IJesJo i": 100.446 ditos. ; Dito, 39 a ...... ,Kxiiítcneia etn 3, dc tards: noi: trapiclies, | Compankiai :uos armazena geraes, 4.).ao4 i Tlocas da llahia. :.ooo a. .

SIIAA I.IMA, lillililltl) & C.

I.!.í • T.l- C-.iSJ-L'^

roi-ição do mercado: firme*
Dilas idem,
IXtas idem,

¦, -'00 ;¦. . . .
100, 2ij0, 200 a

x.'o5ooo

S.-5S000
ííaüÇooo

rrS$ooo

;IIoSüoo
7Í1.'.*.J00
730SOOO
f.luíiiuo
ri'5?coo

;So$ooo

;CiiS,ico
;iloSoüo
ÔI5$000

i8;3ot)0
iSiSíoo
iSiljuoo

I03*000
I95?üoo

24S000
j.íSoüo
=5$5oa

Brasilianische Bank fur Deutschland
RUA DA QUITAXDA. iji

. -•r.t.Snj
1 dc julho ale

e embarcaram,

Na
I»' I..
di.,

tloria Cia' d: "'-::.=
ara. par., : rcc,':.,::-;
dc Cola. 1Ü.1 in, ir

;;-'.:viJ,-. de 1 erro t i
í&mecimento di; tiw.

. ao mn- dl:

LI1IIÍA

cumie
u ci-j _

Dlrtc.wia tl^ai, de Ohrar
rifüliar.i, para UIu'n'^ai,ão <
tu e particular da Ilha d< IV
Ã 1 hora.

f.'AJli!l()'JIv;.'tm câlí mcrça-Iii í;*#í*
J'; li

Oi
icteji,"

i LETRA? DO TIIEPOVKO
Íeír,i«i:ijape! ;¦•:;.:n cútatiLs nos rebates

e .'^.oiii.c a data dc tmifiâo. aos'¦** <:c ; n i r-or cesto, a compradores
a o tt ;'r cento.

iistcnc.a em .-. dn tardi
filtrar..'::, derde thciitein. .;.i'a-:.j.;i

e.11 eKiial pc-riodò, s.ioo.j;,; JUa».liontem, os trabalhos deite mercado fo-
::n hiiciadoíi em condieõetí oüaveis, cnm
uautidade regular de café expoito á venda,
proeura rcdu:rida, lendo sido cífectuadas,e ir.amtã, traus:cs'õi"i de 704 saecas, ra? b-i-

j ít" c*.\tremas Ue io?!íou a u$, por arroba,
1SSS5 I t'tl» typo 7.
2S.--Ò A' tarde, foram realizados negocio; dc-•jü cerca tio 3.000 saccaü, aos raesiaos preçosda abertura, feclianda o mereaüo cm calma.Passaram por J.mdiahy 1: .ooo saecas, c

entraram por cihotaiic™ fj. dita1-
_A IloK-. de -Nu,a V..rk abriu com a a 7

0 . . . * é iiSjoo i:$4oo"#..,.., io$3oo íi j;$ou4
S » ¦ € t x loteio ic$6oo
£'•-••*£-. :o>oíí 10J200

» X •>: c*: v
* • .t • »

». '»: :«¦ • »

f;.

üilUl-

PEÍIO, LOPES & C.
Rua Floriano Peixoto, 174 — Pr*»,

tam 2t melhorei contai- dc café.
A Aiea::a geral das Cappcrativjs Acri. -

Capitai realizado: Marcos 15.000.000
Kfservas . . . . S.000.ooo

BALAXCETK LM 20 DE ABRIL Di; 1916

Conta? correntes earantida? , . .,.,.., -.- ... ,.- .. ..- •. ,.
Caixa Matriz, Filiaes e Agencias ...
Letras descontadas ..,,., >¦ >" a receber ........ .
Yflores e Letras caucionadas . •.' -,- . ," depositados . :. :. ,.- »¦ >• -.. ü '¦.-. 

:.; .- -., , ..'¦ -.- „.
Caixa: , ,. ,t x . ,; A , a v ,: •,. ;, ,, v -A. , ., ., B , _

¦I;í> -. ••¦ ».¦.*...

Passivo
Capital. 1 Marco — Rs. l$ooa . . .; ... ... x ,- v ... vCoutas correntes com c sem juros . , , ., , ... ^ ., .
Caixa Matriz, Fiiiacs c Correspotidenles ,-.-.. . »¦ -. -,
Deposito a prazo fixo c cora prévio aviso
Valores em caução e deposito, e títulos a receber por con

. ia de terceiros  , . .............
Diversas contas „ :. -, -, , x -,- :. , » „

ia'XDADO EM iSS;

lis.

•i v. :»¦¦

* 1 *

ií.6j:.6oS557=
211-397'.3í3i6i)3
5,3-9 :Sl8?189

¦12.201) :5ijÇS7i
I2.9IÚ:599?3D2
25.631 ;i-'oSouo
S.5i9:5i35i9i

9S.i86:6o;$SiS

15.000 tooo.sooo
8.155 :p-44?04i

;i[.048:oojSt/5
,|.,-SS:;-'5$jco

50./6-:3I2?I73
8.426:334209

93.iS6:Go;$3i3

-Ditas idem. eno v|c. .to dh:;.
Teeidos Corcovado, >í a. , .
S. fedro dc Alcântara, 15 ;¦.
Carhi-.reto dr- Cálcio, ¦„, i'oo aIJcheiilnres:
Mercad" Municipal, r?.
Docas -ic Santos, 14

í.clras:
üaiico C. Kcal dc Min:

Pirar 7 ";". C'2 
VI-XDAS Plllí ALVARÁ'

Aiõliceo du Iviap. dc íoi.;, .;: a I

sGíoon
a7$ooo

1 j0$000
i8o$ooo
^iü^ouo

.1.1 II.

s Gerac

OWÜRTAS
C.iiracs de imooS. .
Enip. de im,... , .
Dilo dc 100 . . .
Dito de 10;;
Di".) de loir. . .
IC. d.. Hio (40I0)..
DilO dc I.H5 ...
Judiciaria-'Dito de suo?, imui.
Dilo, Minas Ocracs
Muiiícip. dc 190C, .
Ditas uom
lü:-.- 1, -U c) port.
Ditas uom. . . .
D't.:s dc 19:4, t- ni.' ' •:•.:, com. .Di:

S. E. oa O..'
Oi ilirectores, Assign. John, llajlhiescH.,

D::L,:a:„'io. pon.

Srr.w-.:: :
l,avottra
Commercio
Nacional Jtratii . .

t". dc Seguros:
Carandá. . ....
llrasil
Minerva
Am:l-i Siil-Air.cricana
(-onfiattça
lndíiiinizadora . . .

1'levi'ilciií't'.' 
'.'.'.'.

LstraJiis d." }'trn-;
M. <. Jeronymo. .
Noroeste

Rede" Mineira.' .' 
'.

N'oríe do Uras'.1 . .
Victoru :i 'Minas. .

C. di Tecidos:
Urasil Industrial .¦ .
Ci.rioca
C-iircovado
('..•:: íianca
rctropolirana. . . .
Industrial .Mineira. .
1'i'ojj. Indttstrial.
Ce-vilitã

r. I". de Akaaiara
C. Diversas:

Docas da llahia, .
i). de Santos, num.
l.'itaã ao port. . . .
Loterias.
T. t Carruagens. .
T. c Cciúiiizâç',. .
Cenlrns Pastoris. .
1.. Confiança . . .
JI -Maranhão . . .
Const. llrasil. c.40 "Io
Utinas Naeionaes.
Cúrhureto do Calei»
Meias VictOKa . .

Dcbentures:
Docas -lc Santos. .
M. Municipal. . .
Tec. Magceuse . . .
America fabril. , ,
SI. riumincr.sc. ., .-
Brasil Industriai, .
J.uz istearica. . . u
Tec. Alliança . . ¦.
H. C. Quissin.i . .;
Tec. Botafogo , » »
ICdí£:cadora * • » ¦
1\ Paulisíana, , ,
T. Confiança. , , .
P. Industrial. . .
S. Felix ...*•¦
S. P. Alcântara, ,
Tecidos Carici-a . .
tânlio d? Sipopeíiba
KaveRação Costeira
M. ProgfcsEa . . .
.?.. U. de S. Paulo¦IIans:atic4, . . ,

730S000
,-,So$oiki

S.ioSooo

1 S.t$'lf'0
iCiSoou

GooÇüuO

-VS finou
i755uuo

lyufac^

l8o.?,-.oo
eoSfoúo
jojooo

2o4Sooo
1SS$ooo
I40ÇOOP
303*000
i3o$oou
19051000
I65SOOI1
200$00í>

100S000
t50$ooti

30O$OOO
I4o$ooo

;oo$ooo

:i);$ooo
l6o$00ü
80to00

102ÍUOO

«25ÍOOO
S/oSooo
78o?ooo
705SOOO-70Ç000

7-,$ouo
77,<Siviu
73o$ooo
4:'.$000
778SC.ÜO
iSó$5uu
io;Si""i
r,o5$ooo
,U2$Ü00
iíti$5oo
iíl;$üoo
itíoÇooo

I.|.(Ê000
I35ÍOOO
[O0$O00
i-Ij^ouo
17o$ooo
jüoÇooo

IO§UOO
_'J$UOO
8s$oac
8o$ooo

4Sá00o
5au?ooo

,-,il$UOO
-'3$OOÜ

; 7OVOOO
I20$000

i 50$ooo
l_'0?OOU

25S500
400SOOO
4jo$üoo
II?joo

7^500

;:Ti$ooo
Sc$çoo

jr.:5ooo
iá;$ooo

ig8$ooo
I55?ooí

: 055500
1705000

33$ooo
3So$ooo
:3=$ooo

iSoSooo
íSoSooo
17S5000

70$O03

1U3XDAS IHIIIACAS

RlíCBBEDOIUA DK MINAS

Arrecadação do dia .!.... 101(1.14*076
Ha 1 a 23:i88Çl64
]i;tn i*sual peridu do anno pas*
sado i,8:.'.iS?üo8

AI,l'A.\'Di:i.'.A DO KIO

Itcuda arrecadada Iiiuitciu:
lim ouri
IÍ111 papel ..,..„,

Total, •¦ jè • &

Kenda de i a -i do c irr

l.vni i?í;;;a! periodo dc 1913

Diífercnç.1 a maior cm i:i:ú 14411c

OAItNJáS VEKDUS

111 :,ííío?37o
>. 1:-' i:fi; ¦ ¦

-T.i:ti-I5?tlí'5

õ7.".:,17áSlà'l

428:7.|6$t l6

ttidos hontem, tio Matadouro dc
para a eonhtuno d« ..ia eapital:

53 porcos, 21 carneiro;, e ;;i
foíta para m seguintes

A.

Porain a
Paula Cru
cto rc/.e.s,
viti lias.

A matança f
senhores:

Cândido l!-i>. de Mello, -6 re/ep,
porco; Duriselt ^ C, "* reze» e 5 r
Alexandre \"i(;orito Sobrinho, .! iiorcn
Afendes K *.'.. 54 ice-: I,i:i;;t -S: 1'ill
rezes, 5 porcos o 7 vitellas; .Kniitciseu \".
fiotilarí, 77 rcnes, .:.i vurcos r. 11 vitellas;
Cooperativa Sul-Miucira, ai rezei; Coopi-
rativa Üii\v de Minas, 10 rc;:e-: Juão j'i-
1 lenta de Abreu, 25 reves; Oliveira If-
mãos i (.'¦• I1' reses, u porcos e 6 vitrüa?;
Hrasilio Tavares, -%S rc/cs o =, vitellas;
CVstro & C, ió rezes; Cooperativa üns
Iictalhistas, 22 rc/es; LfrrtncÍ5co .'-¦ Mareou-
de,-!, 5 porcos; AurusUi da Mottu, 21 car*
retrós v. 2 vitelia.*?; l,uíz líarto.-a, ^j rezes;
I'. I'. Oliveira, .v-2 re/.:..

Poram rejeitadas 2 poi ws e 1 carneiro.
Foram vendidos cia Santa Cruz 3õ.»|-j

rw.es.
Poram rejeitados cm is. Diogo : ik c i

porco.I;:n t. Dioro vcnderam-se: .171 i!i :v?v-.
com 116.107 kilohj 50 porcos com .'¦)<»¦*hilos; 20 carneiros, einn 400 kilos c 31 \i-
tc!laf, com r-.ioy kilos.

Vif-oramm os seguintes preços:
ltlKCS  £.471, J;oo
1'oren» íSj.vj ,-, ií,„„
e?™<iii  1JS011
Vitellas. . . , , , $ú{íq $Soo

MAIIITI.MAH

CAPOKKS iESPIJRADOS

.»• •.: v « 1
• » 1 »

Kio da Praia, "Indiana"
Liverpool a c.-.'s., '•Dar:
1'orttt.s <lo norte. "Venu
Pantos, "iMr. Ojslafc Adolf"". 

", ', ',
lortüò du norte, "¦.Maranlião",
Portos do sul. "Mayrink", ...Portos rio sul, "Assíi". , . ,¦ . •' '
Portos du uorte, "Sírio". .,•.-,"*IcKlalerr.1 e er.es., "Dcsna". * a J- 

'.-
Portos do Norte, ••llahia". , . , , ,l.-Il.io e esc-., "México". , . -,. ,. -t
I!io da Prata, "Amazon" , . , , < .
Ililbáo c nc, "P. dc Salruãtequi". .Kio d.i Vrala, "Descado". . . . .Hio da i'ra'..i, "Descado" ,
Amsterdam e escs., "Aniítellaud". • ,Portos do sul, "Saturno"
Nova Yorl: o c.-.-s., "VaubaiC. .- ,¦ ,Kio .Ja Prata, "Vestris". ..,.,.
Inglalerra c escs,, "Orlega". '. . . .Xiirtüllí c escs", "Tatiu.¦.¦¦«". ¦.
Rin da Prata, "Garona". , .liio ila Prata, '•Daria". . . ,¦ ,-lierdeoã e itm,, "Soitiaiai", .

VAPORKS A SAIR

Rio .!.. Prato, "Darro". . . .
Ceará r escs., " íris". . . , ,Macio v i.-.:>., "Piraiigy", , fc''inova e escs.. "Indiana". . .Ptoclolmo 1: e.-c-., -II. iMarpar.
t'.ib,> frio e escs., "tiranos"!
Recife e escs.. ''Itatinga", . , .
Portos dn Pai. "Ilapnrn". . ,Macau c. c.-,--., "Assu"'. . ,Iu.biiuba e e-.-.. ",l; «i-...-, ". .Natal e escs., "Itauba". . . .Kio da Prata, "D.i:.". . . .
Caravellas c exa,. "1'liilailciiihi.i'
Porto- di inrtc, "llrtsil". . .Port.-,-. do sil. "Ii.ipn a". . ,
Keeifc v c-:t.t Veaus". . . .'Montevidéu e enes., "S;:!.i". .
Iü['!:lti::ra (: e.-.-s.. "México". . .
K'n da Prata, ":p. d.- P.-.trustcg
P..i:los, "Kio de Janeiro". . .
Itiflatcrra c cses., "Aihjíüii",
Lldaterra 1: e:cs., "Di.-vead.i". .
Uio da Prata, "Aiustclland" .
Nova Vork t e.-cs., "Vestris".
Kio 1U1 Prata, "\"aulKin", . .
Laguna c cf;s., "Majriid:"
Callá,, ,• escs., "ilr-csa". . .
Portos d.) -norte, "Maiaitiiãu".

i,l
i.i

14

1 'J

ir,
lfí

1 St
I<>
IO

CÃES DO PORTO
Rei . a ctos valore* c cmuarcaçCeü qu etno trecho cutrefuc á Coitipaeniii da Port 1ras da manha. dia a <ie

F.MBAR CAÇOKS

d. I'

__L
1

r.?."-.<,2KU i

1' carvão.!
i Vapor.
= r.ar.a.
3 Vapor.
.1 Va!0: | i:rall
3 Pontão....| Nacional
5 l\:i|''-.v.... Iltali-mo .

.^ontegueza
^ r.cion-! .

Chatas...
Vapor..,.

Naeionaes.
-N'acionai ,

7 ICliatas 1 Naeionaes.•1 Chatas....! Nncionaei.
|j 

Cliataa....! Naeionaes.
r ' • ' •

,. J"'9 I.Ç,liit55....| Naeionaes.
V. S|ag. IC!;alai....| Kacionacs.

t. 10 IVapor.
ío Vapor,

Nacional
Inglez .

. 1 ;;llawr.iia::''
". 

I «XJmIÍmi
. I ''Hsperar.çi.
. I "l.ealti\..
.1 Diversas...
.1 "Ladino-..

I¦•! Diversas...
. I Diversas...¦h:T:::.

1
. I Diversa-...

•KSnV

.1 Vá.

P- \\ IVapar | Inglez . -.- -.¦

•6 |Vap'of".'.'.,.!| SÚecij.*' .' 
'. '

17-8 Chata?.... Nacioaaca .
n „ IS Vapor I rrancez . .¦

.' Lxp. de •:::.,:.-:r-i

'.'' Cl.-. 
,U r„,r.,:i!in,

.1 :iV,;. ;un. da :.,
I l.c-:!:| U.i

C'c. il,» C,;.r,,:m:i.
.! Cie, riu "Comcia"

C!e. ,1o l...::rc.:¦:>«¦¦
I, (Dcíc. ,;eti. ua t.

1'xp."' 
"')""

¦1 C|e. de v. valorej

I CsílLtagcm
• I Kcc. carne co:.
.! gelada.
I.IJuo da uiio.
:|^: ,

i",e. di "Descado".
.! Tran- da ya rxifí.

1 >-í-i.
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Í^RANTE O^S^ T°D0S 
°S ARTIG°S' A CAM.SAR.A GOMES MANTe"DURANTE O CORRENTE MEZ DE M Al©. A CAMISARIA GOMES TROCA E RESTITUE A IMPORTÂNCIA DE QUALQUER COMPRA.

CAMISARIA
COLLARINHOS 5 folhas direitos

por TKKS 1$800

blusas feitios mo-
tièriios

grande lote 1*700

COLLARINHOS &&%¥&& 2$000
CAMISASTRICOT COM COLLáRINHO 2$500
CAMISAS Brancas, peito fantasia. . . 2$900
CAMISAS c;rcto,lc pei^«So„ine 3Í9ÕÕ

CAMISAS T"iua B-ptiste

CAMISAS

vm
t

para dia
U300,

1$600 e

Cores 3S500

CALÇAS finas
3$200

4$200 e

fi$500J

O§800I

CRETONE Superior trançado
PARA LENCÓES E

FRONHAS
metro. . \ M90

DK CRETONE ti.dos
os tamanhos a começar

PERFUMARIAS
PO' DARROZ ATTALAcaixa . . 

". 
. $900

EXTRACTOS finos mignon, vidro $300

LENÇOES

BRILHANTINA ingleza TTT
PASTA 

"DENTIFRICIA 
lyrio:

FELPIU-OS COR
PAU A BANHO SÍ.

ATOALHADOS hr^l^^iíT 1$79o! loções para o cabello.
CORTINADOS [imitaçàotifó] 19$3oo

pTMCTO!S7vidrõ~Í $3007T$WÓ~ê7". 7 ^$5l
|700

1$300
$900
$500

1$900
1S80Ò

2$300 ISISNAGA DENTIFRICIA odalís.
--! SABÃO EM BARRA . ... 7

AGUACOLOGNIA

CAMISAS
DORMIR

desde
Secção Meninos e Meninas

DE C0REcSo-u franja 3$9oO | AVENTAES DE FUSTÃO desde  $900
ÀVENTALSINHO CRETONE desde. . . 1$200

CAMISAS Zepkyr com punhos.. 5$900

CEROULAS
ceroulas **^iiàr^

Crotonea^omeçar -jr-jQQQ
CORPINHOS desde

CEROULAS Cretone tTe íord" lo 101800

--———¦—

IpOU COLCHAS BRANCAS COMWM 3$9oo j vestidinhos cretone  2$aoo
I VESTIDINHOS toile vichy. 777'". , .! 3$800
TERNO BRIM, COR, desde. 77 . . , 2$700

2$9©0 ! TERNO BRIM BRANCO . 777. . .. . 4$90O
-i COSTUME branco, rapaz. 77". . 7. 9$800

TAPETES PARU QUARTO" 3$900 COSTUME pardo, rapaz. . . ,. , . . 9S800

DESDE
l['«í 0Z

CRETONE
para cama

PARA SALA
finíssimos 35$9®0finas enfeitadas

com entremeios
e fitas _

amWSm\^m\\WL^^mWa\\m^amm __t^S&^^Ji^i^^^^-SíÍJÍ&£E^ã- ^Ü-ESâ.:, i^ir^m^^êi^-^^^^M^^ítiWmSí^ím

COSTUME cor, rapaz.
CAMISINHAS para dia

SS PAerS 
i,4 dz 1$3®© ! CALCINHAS, confecção primorosa.

9S800
1S500
1S400

miwiiii i.nm.-ijMUf

assa lioje mais um an-niversario o nosso
dislineto amigo o sr.

José Tasques Ferro
nuiilo digno proprietário da fabrica do Cerveja Orien-
te, o, por esla gloriosa dala o cumprimentam desc-
jando-lhes muilus felicidades seus

Amigos sinceros
M..À-, S.-C.-A.

Uio, D dc Maio dc 1'Jlü. M 812

'ijesfivo Infantil
(a base Papaina)

Poderoso eupeptico, digestivo e regularisador
das funeções gastro-intestinaes das creanças.

Peçam prospectos á Pharmacia Silva Araujo.
RUA i" DE M ARCO N. n

JtA.S "VAltlAS'
COMM1.I-C10
DI. 101<>
Kscrevei» nos

Clieniins dc l-Vi
lirésilicn":''Sr. redactor,
íjiie o deputado

DO ",IOKXAI. 1)0,
. DK -I DK MAIO

"Compagnic
déraux de

dus I
1'Jísl !

Ila alguns dias já jfederal dr. Pires dei
Carvalho sc entrega nos "A pedidos" I
de vosso jornal a uma campanha cou-!
Ira a nossa Companhia, a propósito de
uma questão de ordem interna, ou,
quando muito, dc ordem judiciaria, en-
ire cila o um dc seus empreiteiros,
Como unica resposta até hoje. fizemos
publicar mu documento pondo cm des-
taque a hoa fé dc ijucni assini nos ag-
y ride.

Ao articulado liontem c* hoje, prelcn-,lendo que a Companhia não'tem capi-
Ia! conhecido, liiuiiamo nos a responder
que o eapilal-ae.-ées da Companhia é
<!<• 12 milhões dc francos, inteiramente
realizados cm dinheiro, conforme con-
.va do respectivo acto constitutivo rea-'
lixado cm l'aris;peraiiíe o labcllião, c
que o Governo Federal só consentiu ua
transferencia do tontralo da Viação
Bahiana á nossa Companhia -depois de
ler conhecimento docunicmado dessi
constituição c depois que nós deposita:
mos o producln de seu cntprcstinio de
Co milhões de francos estipulado no
contrato. Ahi csião os cavalheiros de
industria que constituem a Companhia.

Ajunlarcmos que, na queslão Pinica-
ita, Alencar, Saboia & C, o que houve
foj apenas isio:

i", não fizemos mais do que nos
conformai' com a opinião de ura dos
eminentes jurisconsnllos brasileiros, o
sr. dr. Carvalho de Mendonça, que é
nosso advogado; 2", que q, dr. Vires
de Carvalho recusou cm nome de seus
clientes, desde o começo, a proposta
que lhe fizemos de sitbmettor ao arhi-
liamcnlo, '"evisto c imposto pelo cnn-

traio, íi questão que uos separava, fa-
zendo immeiliatautentc o deposito da
quantia em uni banco, que a deveria¦pagar a seus clientes, caso os árbitros
lhes dessem razão.

Isto posto, julgarei:-, sr, redactor, se-
(leveis continuar a abrir vossas coiu-
limas a uma campanha que não deve
interessar senão niediocremcnte ao pu-blieo, c na qual os argumentos, 110 uso
das inimunidades parlamentares, são
substituídos por insultos ou injurias em
giria, e por citações dc autores pruíuu-
damente desconhecidos, cm um francez
que deve offendcr os ouvidos apurados
dos brasileiros letrados. Coiupreliendc-
mos bem a mais completa liberdade de
imprensa, mas pensamos que ella deve
parar onde começa a diffamação desse
gênero. Um jornal como o vosso, nus-
nio na sua seção paga. não pode adinil-
tir isso senão involuntariamente. Pedi-
mos aeceiiar os protestos da alta esii-
ma i- consideração. — Compagnic des
Clicmins dc Fcr Fcdcrau.r dc 1'list Hré-
silieii..— Kio. 3 de maio de 191C.-'

Í.I 77=

N^

DKSIM.DIDA
Anionio José ferreira, ieiii.,ndo-se

temporariamente para Portugal, 110 va-
por "Samara", despede-se por esle nieio
não podendo fazel-o pessoalmente por
absoluta carência dc tempo, c com sua
familia agradece pcnlioradissimo a to-
das as pessoa., que sc interessarem pe-
ia saude tle seu filho Jayme, durante
o tempo dc sua enfermidade, a todos
offercceudo os seus limitados prcsliinos
cm Portugal. A precipitação da sua
pari ida obsla a que leve este ofíereci-
mento a todas as pessoas das suas ro-
lações. mas «lc iodos se despede saudo-
sainentc a sua familia.

Kio. 1 dc maio de ioif>.
A.-.-.i.m.-. Josi;' l*-i:iii;i:ii.i.

ub dos Democráticos
6- Sabbado - ü

tãttiH IllJlliSÍ
-DO -

Grupo dos Pliaróes
S15CRE'I'AR10,

Lonl Cidade Nova

A~Completa hoje mais um natalicio dc sua precio-
sissima existência o Sar.

José Vasques ferro
por esta lão adorável dala enviam os mais tilTcctuosos pura-bens e ardentes votos de felicidade rtilura.

¦Seus SobiinlioH
Manoel c I-olores. Manoel e Julia; e Paulo.

Hio, D de Maio de luio. si •
M Mil

* declarações'
KM\.\ KOOXÜMIÇA 1)0 HIO llH.VRXHUAVKI, lT Al!ni.KHSCO. |.IIM.HIO l'.\l, 0I!I)I;M TMltllKIlt-A l)M

(SliCÇAO DI. l'.M!'Kl*'STIMOS , XOSSA SKMIOIIV l)() TJlttCOSOIIKI. 1'I.XHORKS) „;,,,, V, ii.m.i.'.
descripção dc saltos da venda de lAC.AMl.X IO Dl-. Ph.NSüES

penhores
Conviila-Pe aos sr> inutuarios a vi-

.¦ni receber os saídos da vcuda de pe-
iliores, constantes da relação abaixo,

eíiVotuada ein leilões nas casas de pc-nliores uos dias S, ... u. 19 c _'6 dc
maio dc ioii. listes saldos, recolhidos

.1 Caixa líconomica pelas casas infra
mencionadas, estão á-disposição dos nm- j Z-ZZnarios desde 1.11 e de conformidade
«uu os decr.--.os _'(ii-\ de it de iiovem- CAIXA MCONOMICA 1)0 RIO Dl.
luo de iSfio, e .1738, de - de abril dc JA.M-Mlill1R87,a prescreverão em favor deste csia-1 (SUCÇÃO DK I.MPRKS'|'Í.\10S Su-"íieiecuneiito no corrente mez, ^n nao BRE 1'ÈXIIÒK.IiS.) —¦forem rcclatnatlos antes cias setruuttcs -,- , , .
tintas: i ' curto dc sc proceder a venda em"iJia 

S de maio, Casa Adalberto dc! leilão. 110 dia in do próximo mez de
¦Inlradc cautela 11 9C.1 , maio, dos penhores correspondentes as

Dia o (le maio, Casa José Cahcn fi ci»"'clss «e números 1 a 7.93», eniitu-
C cautelas ns. -;Í.SS _--n. 66 "" Ja.nc,rC lavereiro e março do
_-:í6i, 270.11. -Sun.' I'S'íio! ês.*i6.'| anno próximo passado (nn.-,i. bem as-
-.-•'156. 28689, 28015 2S1.1v> jó-ei -05Í9 s,m daquellas cujos contratos se acham
e ...yfi.-i --¦-.'.. vencidos c uão renovados -_ previne-se

Dia" i'ü de maio, Casa Guimarães & aos srs- inutuarios que devem resgatar
_..'.._- _.. . ,. ,. ., ' IK ri»«t.l>í*Ill'-*-C tlClll*. il'.._j 1... .._- r- li.i

N*o dia 5 do correnle, paga-se na Se-
cretaria da Ordem, das 11 ás 14 horas,
aos irmãos soecorridos, as pensões, rela-
liviis ao segundo irimcslre do correnle
exercício.

Rio de Janeiro, .. de maio de 101C.
— O thísoureiro, Augusto Eduardo da
('unha.

OAIXA llli>l.\XIT.\lil.V DOS
i'i*:i)i;Kii;().s

Sédc: IU1A SI.XADOR POMW.0,121
i Edificio próprio)

De ordem tio sr. presidente convido
a iodos o-- sócios ijiiUcs, para rennirem-
se em Assembléa Geral ordinária, * do-!
miiigo, 7 do corrente, ás 1- boras, nara:
ouvirem a leitura do parecer tia com**]
missão de contas e eleição da nova ad-
iiiiniatração para a gestão de ipiO a
1111;.

Kio, 5 de maio d* 191G. — Antônio
Mendes l\'>c'-i\i Machado, i" secretario.

K 850;

ASSDCIAOÃO l...XI.Ht'l..\TI. A
5110MOU1A 1)13 D. 1'I.DltO 1U5
AI.C.WTAIÍA

l.l A DE S. IMvDRO, 206
1 Edificio próprio)

Sessão do consellio administrativo,
hoje, á.s 7 horas da noite.

kio, 5 de maio de ioiíÍ. ¦ Joaquim.
Pinto Sampaio, secretario.

ASSDClAfÃO Dl*: SOCCORRO!..•urros .v mi.moiu.v du
SAliDANHA DA <i.\*l.\
RC \ DU S. PliDRO. 20Ú

Si-.-ã.. ilo conselho administrativo,
lioje, ás " horas ila noite.

Rio, 5 dc maio de 1016, J. R. j
Fri-ilas Limo, secretario.

ASSOClAC.vO IH)S ülJirRI.(iA-i
DOS XO rOMMl.ttCU) DO RIO
III'. .lA.NMIRO |

ASSIiMBUfi \ Dlvl,ll!I.RATIVA
liXTUAOUDI.N \ltl.\

De urdem do sr. presidente, são con-
vidados d^ srs. associados membros da
Assembléa Deliberativa, para se reuni- ¦
rem »em sessão extraordinária, uo dia 121
do corrente, as 20 Iioras c iL«t. aííin dei
tomarem couliccinicuto dos actos da |
administrarão e resolverem sobre o pe-
dido (le destituição do Conselho Admi-
11 i.-liai:*.... nos termos do lequcriinentn
assignado por membros da mesma As-
sembléa.

ORDKX1 DO DIA
'lixposição dos aclos da administra-!

ção; Destituição do Conselho Adminis-j
Ira tivo nos lermos das alíneas <í i ti r)
do naragra-pho unico do art. 88. dos]
estatutos, assim expressos:

Art. 88. pàragrapho unico.
a)  de desobediência a dcUrinina-

ções legais.
c —• de reconhecida e inovada má

administração dos interesses sociaes.
De ccuiforiiiida.l com o art. (>.;. sói

Si poderá traiar de assutupto t[ue mo-
liva esta convocação.

Kio de Janeiro, .( dc mato de uuG. i
J. Alves de Araujo, i" secretario,

\--KXlíR.WKli OHDli.M TMKCIlllíA
DOS JIIXIMOS DK S. I'I!.\X-
CISCO Dli 1'AI'IjA

CHAUITAS
l-ésla do glorioso patriarclia S. l-'rau

cisco de Paula
A mesa administrativa desta Venera-

vel Ordem faz, celebrar, com a coitlte-
eida pompa, em sua egreja, no domin-
go, 7 do-corrente, a festa do glorioso
patriarclia São dfameisco dc Paula,

A's n horas emrará a missa*,ponii-
ficai, sendo officianie o caríssimo ir-
mão .pro cominissario da Ordem, reve-
reuilissimo inonsenlior i.losé l-'rancisco
de Moura Guimarães, prcslnlero assis-
Sente, diacono, sub-diacono e mestre

de cerimonias, réspectivamcnlc, os rc-
vereudiissimos conegos dr, André Ar-
coverde. Joaquim <le Oliveira Alvim,
Dmirte Costa e Clodoveu Cayres Pinto.

«Ao Kvangelho. occitparíí a tribuna
sagrada o eloqüente orador saem. rc*
vdino. conego dr. Benédicto Marinho de
Oliveira, digno vigário da freguezia de
São José. que fará o pauegyrico do
milagroso santo.

A's 18 horas, a administração da
Ordem, reunida no centro da egreja,
procederá ao sorteio de i-' esmolas de
5n$ooo; ii de .|.',8.1.|.| e 7 de :iS.|.'8.
enlre as irmãs da Ordem, vimas po-
hres (jue as retjtiererani, conforme a
instituição do* caríssimos irmãos bem-
(feitores conselheiro Alexandre Maria
dc Mariz Sanucii.to, Ignacio Joaquim'Jlheodorq .Madeira e d. l.uiza Clara
de Oliveira, e cm seguida assistirá ao"Memento" por alma dos irmãos da
Ordem fallccidos.

A's in horas, terá entrada o solem
nc •"Te-íleum", [Occu-pando a. ¦tribuna
sagrada o dislineto orador sacro -caris*
stmo irmão 'reverendissimo conego

José Antônio Gonçalves de Rezende.
Antes do "Tc-Deuiu" o irmão se-

cri-iario, do alto do presbyterio, fará
n leitura da nomíuata vios irmãos tine
furam eleitos para servir no anno com*
promissai de iijiíi a 1917.

iA orcheslivt, sub a regência do pro-
vcctd maestro João Uayiiiiindo Rodri-
gues. executará o programnia scguinle:

Ouvcrture "¦l-'esiiial". do maestro
\. Leulncrt missa "8.inta Uicia" <lo

maestro brasileiro Manuel Joaquim Ma-
ria; Cradc.al. <b. maestro Itiipliacl Coc-
lho Machado: Ave Marli., do macslrn
C.corge llizei; Credo "-Santa Ce
du maestro Charles Counod. N'o.ofíer-
toríu, a Ave Maria, do maestro bra si-
leiro l'raiicisco llvaga; Saneio-., do ma
estro Charles Gouttod, Xa Kievação, o
Heticdictus, do mesmo macslrn, solo <le
soprano e coros; Agnus Dei, do ma-
estro Charles Colmou.

O "Te-Deiim" precedido da Ouver*
lure "l.e Eloilc du Uresil"', do maestro
brasileiro Henrique Alves *h- Mesquita.
será o alternado Intitulado "S.

phael". do macslrn Raphacl Coelho
Machado, terminando eom a Ave Ma-
ria da maestrina M. Xcito.

Os fiei*, que visitarem esla egreja
no (lia da fesía de Sá.. iPraneisco de
Paula ou cm qualquer dia da oitava.
Iclulu-se ame-* confessado e coimiiun-
gado e ahi orarem segundo a intenção
ilo siuiimo pontifice, lucrarão inilulgen-
cia plenária.

Km nome do carissinio irmão corf«-
clor, convido iodos os irmãos desta
Veneravel Urdem C fieis devotos pr.ra
assistirem a esta festividade.

Secretaria, 4 de maia de 191C -—
Ccsar Itabello, secretario.

Cl,iu ai DIO MAIO I
da CONVOCAÇÃO)

De ordem do presidente, convido os
50CÍOS quites a se reunirem em assem-
bica geral ordinária, hoje, 5 de maio, I
ás za horas, para leitura du relatório e
approvação das contas do anno social, j
- - O 1" secretario, Francisco Roberto 1
Barreto. (J 7"" 

'.

" (l I, O li O"
SÓCllíDÁ-Dl. MUTUA DK SEGUROS-

K PI-.CII.IOS j
KIO IM-: JÁKRIKO

3* Assembléa geral ordinária
São convidados os srs. mnlualisias, •

iuscriptos e quites a comparecer á a^- ¦
sembléa geral ordinária desta Socieda- j
de, que terá logar em sua sede, á rua ¦
Uruguayaua *t~, nn dia 20 do con-enle(l
ás .1 horas da tarde, não só para toma-
rcm conhecimento do relatório, coutas I
da directoria e balanço, relativos ao
anno findo de 1915, e respectivo parecer 1
do Conselho Piscai, como lambem para
procederem á eleição do novo Conselho i
Piscai e seus supplcntcs, por lerem
aqucllcs terminado os seus mandatos.

Uio dc Janeiro, 5 dc maio de 191C. '
-- .'I directoria.

AVISOS MARÍTIMOS1 gríndeiiote
'- ' " ' ""^^^^^, 88 » ' W-fl1 *<¦*<¦*¦ fT*.*<[WHWBjWriW»*--'

í!^!8!«-Vía!ff3!!Srí5m?S
I.ARCO DA LAPA

Casa pau familias e cavalheiro» de
j tratamento. Oplimos aposentos rica-

mente mobilados de nu.o. Aocessoics,
I ventiladores c cosinha tle i" ordem.
í Knd. Telegr. "Grandliotel".
'

PRAÇA DAS MARINHAS
KNTKI. OUVIDOR K ROSÁRIO

"0 BICHO"

LINHA DO NORTE
Cl PAQUl.Tl.

illii
RODA DA FORTUNA

¦

Sairá quarta feira, IO cio cor-
rente, ás u horas, para Victoria,
llahia, Maceió. Recife, Cabcdello,
Natal, Ceará. Tiiloya. Maranhão,
Pará, Santarém, Óbidos. Pariu-
tins, llacoatiara c Manaus.

LINHA AMERICANA

Rio fle Janeiro
Sairá u^ dia 2.1 do corrente, as

í.*. horas, para Nova S ork. esca-
laudo ua llahia, K
San Juan. <_mmamm

LINHA DO SUL
O PAQUETK

SÍRIO
Sairá sexta-feira, IJ do Corre

lc, para Santos. Paranaguá, Anto-
nina, São Francisco, hajaliy. Vio-
riauopoüs, Rio Grande e Monte-
vidéo.

LINHA DÊ SERGIPE
U PAQUUT1.

Alcançou honlem n maior \iciona do
anno. indicando a borboleta na certa!

; Além disso dava a centena .15! l'al-'piles certos só n'0 lliclio : quem o ler. diariamente poderá, enriquecer de um
dia para outro! lislá mesma na pon-

j Ia "O lliclio"! I.eiaiu-n'o! I.ciam uo!

CURA RADICAL
Da GOi\01.niTl..\ CIMIONK A nu

ItIOCIOXTIO, cm poucos dias, por pro-cessos modernos, sem dòr, garante-se o
; tratamento. Tratamento da sypliilis.

App. C06 e 914. Vaccinas dc Wright,
I Assembléa. 5.1, das S ás 11 e 12 ás 18.
.S10KVICO XOCTI USO, 8 ús IO—- Dr. Cedro Magalhães, H ^37

ESGRÍPTORIG
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«O QUADRO»
licsuliado clc íionierii:

Anligo. • ¦ ¦ Borbületa
Moderno . . 1'avâo
Rio  Ciinclln
Sdllcado-. - • Cjmoilo

Variantes •
07 --.',:; -0S-5Í I

Hio, í -é- -'.'10 M HWJ

A Capital
268

M «11

II S33

os respectivos penhores até as i; ho-
ras do dia o do citado mez de tuaiti, ou I
renovarem os seus contratos até ás mes-!
mas horas do .." dia útil ao anterior a I
data do leilão.

Kio ,1c Janeiro, .<, dc abril de i.itó.
.,.,,„., ,. 493,4, i7*,*.,° S"cnte, dr. Horacio Ribeiro dal

Dia ;6 dc maio. Cu Feitve l.auis j 
;ií"-

J.eib S- C, cautelas us. 334.;;, 33X13, i-3851, 3.3021, 3.5510. 35717. ;i.',"-'-! CAIXA KCOXOMIO.-V DO KIO DE•ÍAXI.IKO
(SUCCÁ.0 D!-: UMPKKST1MOS

SOTiUli PEX1IOR1.S)
Prescripção dc saldos da venda de

penhores
Convida-sc aus srs. nuiuiarios a vi-

rem receber os saldos da venda de pc-nliores, constantes da relação abaixo,
etfectuatlr, cm leilão do dia 10 dc maio
d c 19 í I.

Estes saldos, recolhidos á Caixa Eco-
nomica. estão á disposição dos mutua-

jonformidade
com Os decretos .'6o.'. de 14 dc novem-
bro de 1S60, e o?..-1** de 2 de abril dc
1SS7, prescreverão em favor desic es-.
tabelecimenlo 110 correnle mez, se não
forem reclamados atues do dia 10 de
maio corrente:

Cautelas'ns. 35-'-'. 3554, ,3(133. 36,-0.
3747. 3756- 4o_'6. 4056. 407."!. 4137. 451,4.
1615, -tõSj. 4,3b. 48.17. 4,73. 3j.1t, 5390.

Sansevcrino, cautelas ns. -,S.:--7. .-s.j.tS,
.-S..OH. 28593, .'Sy.-.|. 2S>j6S, --11.S.;. 29127
e 2-)\bi).

Dia 10 de maio, Cnsa /.. Coulliicr,
cautelas ns, .',..75.., 36364. 36370, .",6475,
.'•'/J1. .ió/.iC'. 370jo. jrojó. ,1705;, 37071,

3*01.1. 36174. 36175. 36570. 36749,
36761; e 361:51.

Rio de Janeiro. 3 do maio de 1.16.
— O gerente, lír. Horacio Ribeiro da
Silva.

uk BABBACENEf.SE"

CO.\S.:. tlKlí.:. I>A OKI):.
Hoje, sess.:. ord.:. (i Cr.:. Sec,

jr.:. Daeinou, i i< 71S)

i;i:m:.m.:. I,0,1.:. IMCAIMIAI,!-
DAM. I'« UAKIll.-VDK

lioje sefs:. para ccY .. jjeraes, as
iioras do costume.

Pede-se o comparecimento de '.odos
,.s (1(11,1*:. _ O seer:., ilf, V. lie-
zende, 7:, (J 783.1

(IIÍKMIO 15. A SI. DK CAMIIjIiO
l'ASl'i:i,l,(i IU1A.VCO

«SECRETARIA: Kl'A S. PEDRC
_'r,6. Sessão do Conselho hoje. ás 7 ho
ras da noite. Rio 5 de maio de 1916
i° secretario, Litts Aires Vieira.

(K 746

ij. PECÚLIO PAGO NA SICUIK A. 55*
\\ SK-Rttá li lí 41- NA SK'Itll. C

Sáo convidado» lodoi os sócios Primeiros
Contribuintes (Ia serie de io:oju$, inseri, rios UCsdc iijii e de
pioi bic 2: dc novembro de 1914. da sc-
fie ile 20:000$. in-criuio. ate1 16 ile lie-
zrnibro dc 1914 e di sene <le 50:000},
ioíeriptOÍ até 16 de janeiro iie ")iu. a
mandar inw. dentro do tir.oio üe 30 dias,
1 cantar da premente data, na Sede oil
a„; Itanqueiros l.ocaes. as ir.iaatia-i te^r-
etivamente d« sete, quatorze, e trinta mil
teis (7$ooo( míooo e 3ü$ooü), qUüUk ue*
tuias pelos fnllccimentos de nossos como-
cios. IJ. Maria Ha ,Vat:?idade Garraud, oc« 5632. 5633
corriJti era Cachoeira. Kstado da B.ilnr.
,1). Xtaria Mcs.«lai i!r Oliveira, oceorrido
em Tambaliíi Btad.. de S. 1'aula e l"r.
I.uií de Oliveira Lins de VascnncelloJ,
guwrri.ln na (:«¦'¦« ria S. 1'aalo.

rifti.iena, 15 o: a nl de '9 6. — /l

57.14- 5906.
6015, 6:90. 6-::--. 6.-;6. 6406. 6420.
(,:;(.;. C61Q. 6669. C73.S, C;úú. 6ÍX4 e
68.<S.

Kio de Tan,' ***, 3 de maio de mfi.
O gerente, Ur. Horacio Ribeira da

Silva.

1 UMAX OA Dli Ul-! S. IIIIMSIM.M E
S. CllltlSCIMANO

PAGAMENTO DE PEXSOIÍS
.Sabbado G do corrente terá lugar na

egreja de N. S. do Rosário, das 13 ás
14 horas o pagamento dc pensões doá
irmãos soecorridos.

Thesouraria. 4 dc- maio de 1916. — O]
lliesouretro. Antônio Ribeiro Duarte!
Silva. ^

IIKV.:. I.O.I.:. CAI».:. A.MI/ADi;
IKATEItNAI,

Terça-feira, u do corrente se$s.:..
Elei.:. (ler.:. peco o comparecimento dc j
iodos os I!.;. dv quadro. Secrci.:. José
Soares Loureiro Filho, íS.:. (R 719)!

CAIXA ÃÜXIMADOBA Dos UM-
IMiKtiADOS DAS OAPATVZI.VS
DA AI.IW-NDKOA DO KIO DK
lAXKIKO
Üc ordem do sr. presidente .convido

todos os srs. rocios quites, de accordo jcom o art. 18 dos estatutos, a compare-]
cereni á secunda Assembléa Geral Or-
dinaria {.*" convocação) á rua Marechal
Floriano Peixoto u. íS, aobrado, domin-j
ro. 7 do corrente, ás 12 horas, afim dei
assistirem á leitura do parecer da com-j
missão dc exame de cotu^s e elegerem ;
os deseseis membros da directoria dc 1
accordo com os estatutos.

Rio de Janeiro. 5 de mato de toi6. '
— O í" pferetario, Thcophilo Rodrigues]
de FitrguS. (té 7| = .l

i Bons produetos
RIO GRÂNOENSES

(Jueijos diverso? lypos.
Snliiiiie,
itlscoutfls diversos,

Presunto,
HlICOII I llllll-ill..
I,iii»uie:i,
Cnrnes, liiiiii-iius,
I.iiiuuiiu riu lula.
Cciionda riu lntn,
íilnffim cm luta,
rates em lata.
Cniunrões em laia,
Peixes eiu luta,
Mate em folha,
Mate iliiiiiaiâo.
Mel de abelhas,
Coiupotas diversas,
Mnriiielnila ile "jiuirmelo"
1'iuaila,
Aiacasuda.
lVcesadn,
Vinho typo Illicno.
Vinho t.viui Clnretc,
Vinho diversas inaicu..
Ainlin liranco e typo Porto.

DKPOSITO: CASA KlSf

Rua Sete de Setembro n. 7?
Teleph, -13v"i, ceutial

I ">S ,, l 3:5 4.)-»
5.8 " .;; «>-)

õsis a.oa «>508
i

ÍS4S 703 508 ;
4,S 03 OS —

,5;í',; <;:<;r> '-¦!,,-> nnífesufiiininn ai i sj n 3 ip | s i»sp u a sj ji; r,;;i )(ir' ">'-¦ rml Ia! ilalnR ~;!í ,i5 ír" mzA 
! Â0 Mi0POÜO

iii:ii.\Mii!.i.\"rt:M J ^jfj
Anligo 515 Borboleta uio—1—5—910

Miiduri.o  'AIS Jacaré — - 

Ií";--.  í» ur» Caridade
.Saltüado Jticarò
~-- pieiaió  sot 463

I •¦  SUO M 7Ü3
1- »  u:::'. — ' »¦ * '¦•'-' Fluminense

ftpvs 
"7" 

18. !362 _
Garantia 979 0pWta
Â Real 950 

~ 
Variantes

|ã Hora 123 ¦ 
|n | raoni nn j

?«P".^r "íf-TZ~'--'•;'¦-¦='^^Tf&ifTJ ^S-Jlft^ «

¦ mi-'>hi^^r^'-*i'''^-í-^'C--:-!'-i?^-Vi  

: fe^S^^teil í 0 BICHO - Lucro certo'

C'*j macaco e .1 Ms:-.ii'i:i ie parecem, |

E, por fim, ce.u: o \>or-.3 besitntão.

Sairá quinla-feira, 11 do cor-
rente, as 16 horas, para Caiu.
Prio, Victoria, Caravcllas, 1'.
\icia, lilicos, Huliia, Aracaju,
Penedo. Maceió c Kccifc,

Aluiia-se mn. grande, (xccllentc, h>
iiieiiico, aicjado, com sala dc espera e
Içleplionc, por módico preco; 11:1 rua
Uruguayana 11. ,,. solu-adu, lado da
sombra, U 741

OURO

Americana
724

Ilio—i~.i-.HG.

^ omprain *-f
ns, jóias ii1*'!

Soccorro;
(*l. proxiiin

ouro,

na .ru

lirilliank Pl,iti«
nudas ,1o iloni.
¦da L'onstÍiui\*íio

1 rua ilu Ntntcto.
M 57*

A CARIOCA
¦ 364

~ OUR01$900 A GRAMMA

Ilio, 4—3—91G

Platina, prata c hriliianies cninjtra ->v
(|ualt|ucr quantidade, ua easa " M*. ridia*
uo". rua L'ruyuayana. 77. J 7ji

\ PENSÃO CARLOTA
J 781! .Miigain-sc quartos e ^n!.'.-* decente,

mente mobilados para familias c cava-
lheiros, a preços módicos, na run n.
l.uiza. csijuiiiH da rna do Cassiano, -•
Gloria. K SjiBANCO LOTERICO

15. Kosario 7-1 c l!« Ouvidor '
"0 PONTO"

j e suas complicações, í urâ ridioi poi
|;;0  I!. OTVIDOli — 130 proctasos «guruj. c rapidus. l)r. JOÃO

São as casas que orferecem ns| *HREÜ. Das B ás n e dai i] >, it
maiores niiitimoii.s <• niirnn-

tins uo imliliio.

fêONOR-.HE^^

6* rua de S. ÍViir.i, Cl

DA FELICIDADE
líciucllr-si' liilhclrs lio loto-

rias puni o Interior, nicilinntc
o noflfl il" Correio.

I)ú-se ,unin.iosas eouiinissões
uos srs. cniiiliistiis nus encom-
iiiendus siuieriores u ÍOOISOOO
— Illlll Sueliel o.

i i;.\.\i istt

i
Vendc-sc cn Ijohi ponto, tem portí*

iiifiiio, iaz Ijiíu: negocio, lem eotisul-
torio, casa vara nioi-adia v cliaeara.
Traia-se á rua da Assembléa r.i-

Oi- 5,-7)

APOSENTOS

M 79Í

Mc-ünin

rel-iü n. t i

ií.

lente c

u
irado

Alugam-se uma sala e apüSenloi
bc*m mobiliados, coai tudo o -conforto,
com uu sem pensão: na ruu das l.a-
lanjciras 105; teleplionc s.-irf-' C.*ii-

175)trai. (1*1

npia

Compra-st uma em Iiom t-^tado. Uiu
vidor. 10S, loja, ( K 5.10

A Feliz
«10—1-5-016

A Legal
79S

Propaganda
N. 794

nio-*~5-91C. M"l. 
AMERICANA

S40
«io-4—ú-016 W si-l

Cartomante lirasileira, t 11 uni i.»rcve

:c'n"ú.li^"os"sen'idos,'dr^oi,;e qualquer I—"> f'< Z ™"scgue trnlu nu,- s, i|lii-

Ucgrcdo por mais occulto que esicja,í"r- Ouarda-sc .sçsredo, tonstillas ver-
r V ¦ .. ,„ ,:,.., naes e por escripto; ua ta da Ia roca
faiendo elesapparecer os atraso, e >'*¦»*. ., sobrado (I i*S;í)

M 793 I lidados da vida. Das <i ás 4 da taHc e "¦ '3. *™_a± U-t»^
 das 6 ás 5 da noile. lua Senador Eu- .„__.„_ __  -.,„.¦" ,j:^i METADE DE ÜMA GASA

}6£slt:ir'&iej2- r ,•requ-un lamina que nao lem crean»
ras. aluga metade de sua casa a outra
familia nas mesmas condições; na rua
S. Clemente, g.|, solirado. ( 1 -K S)

Bicycleía para moça
-*•(.- uma em bom v^
., loj;;.

RODA D'AGüA
Precisa-se di vnna ioda de ter:,i i:t,:A

I or. seus pertences, que tenha -*o palinos- por 60 a So centimetros t que seja
montada oom parafusos. Quem ;i.er

! para vender por prego' razoavt*l pôde
! diri.uir-so .1 l-raiicisei, Vill.-l.-i ImIIio, cm
| Guaraitiiipitetá, K. dc S. Paulo, dando
i descripção t- preço <la nu*sma nu 'pnn.r>
j i-c emliarquc, (321

l'l.\S10\ l-iT IIKST.UIIAXT
I.a Taitit- du Commerce, Av, liín

, . Prauco, ii,". 1" andar. Telefone .|.I.|3
SIOCK preÇOS abUlXO Uü CtlStO . Almoço ou jantar com tres pratos a1 cscoi|,Pr ,\n nicnu, sobremesa variada

Dei)ositiu'io das alpercatas !*• «fí iSjoo. Muíiam-sc nuartos ,. fa-
marca Mlguon dc I "'domicilio':""1"11'05' f°ru"": Vte"

GONORRHEAS
cura infallivel rm 3 dia», sem
ardor, usando "lloiioriliol". Ga-
rante-se a cura completa com
um só fusco. Vidro, ..$0011, pelo
Correio 5?500. Deposito geral:
Pharuiacia 

"Tavares, 
praça Tira-

dentes, új — Rio de Janeiro.

Casa Guimarães
1111 Selo <le Setembro 121

Telenlione C. 2563
í-proveilem a Grande reducção.

Calçados cm lodo o

L7 a 'íl
38 a aa
1Í4 a JI

4SOOO
4*500
6$0OO Sellos para oollsções

j Eis o (tue acontece ajs ,.ue matam
-i-i o bicho, ás victimas da embriaguez ai-

, ccolica, que é curada rápida e radical-
—- ! mente eom os remédios ''Salvims* e"Gottaô de Saude", com lucro cerlo

para o corpo e oura a aima.
Vendem-se nas drogadas: Pacheco,

rua dos Andradas ,(;. Kio, Baruel it
Comp., rua Dire1!» n. 3, S. Paulo.

(A 5711

Ul ÍU FELÍ
106, RUA DO OÜVIUOR. loo

Fiiiaí á praça ii de Junho n. 51 ¦• Ri.
d: janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Avi-.*: — O- premir» >io p;igo3 n-

tiie*niu d-,, da Sxtr<u\ãu.
FERNANDES & C*

Telip; ..*. .-.051 — «Surit

I Compra-
! quantidade
| trangeiros,
I lhas antÍKi:' 

ço 11. ..... .

ia-se liem (inalqiirt
os nacionacs o cs-
DiMn inoe.las e nied-i-
¦sil. Rua 1» de" Mar-
•amliio. I.I-..M.0

Porte-Bonheur
I.- «cll

mo*,: V
esmaíte,
tille-tc. e
fe;...-„s
Koto-K.a
exc.'.Ha <¦"•'¦
mente. F.nvi

*ia«
iro;iiiu;atnr;. em w.-rd :-U

annvl. Iiruclic. :..,!a'l„-,. nl.
conserva /¦elérnainenfe a*

t-!í da l>os»0-i <t;urhla. A
.1 -.-n.-i 7 de SeSiTiibrò 115,

traliallinn mara .''Ihosa-
¦ catalogo. .. (J .IJ»)
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VENDAS EM LEILÃO PRECISA-SEpc
RueselI 41

RUA

i\i

J. LAGES
ÍSCRIPTORIO E ARMAZÉM,

DO HOSPÍCIO N. 85
. Tclcplione n. 1.901

HÒJJB, SEXTA-FEIRA, 5, ás
toras:

Leilão de seis predios á travessa da
Universidade ns: 55, 37, 59, 61, 69
_ 71.

AMANHÃ, SAUDADO, 6, á 1 hora:
Leilão de moveis, á rua Buenos Ai-

res S.s, antiga do llospicio.
,.--W___P___«_______-*_*_«B*-__l

de uma criada para
do

(401 _) J

EMPREGOS DIVERSOS

A LUCA-SE, para familia. a casa de 2-.--.pavimentos, da rua dos Inválidos 11. 99;a,, chaves estão no armazém da esquina fia
rua da l.elacão, e trala-se na rua D. Ma-
nool 33, (749 ü) _!

ALUGA-SE. 
uma mot,-a branca, para co-

peira; ua rua Marquez de Abrantes
quarto n. 21. (ój- D) J

ALUGA-SE 
uma boa arrumadeira e co-

ziniicira. para casa de iamilia dc Era-
lamento; na rua Marqucz de Abrantes, _i8,
sobrado. (201 tí) J

IMPLORANDO A CARIDADE
F«r inl.rmcdio desta redacção, oppellatrt

,1» a caridade publica, as seguinte,
linborts:

VIUVA ANNA DO AMA"" AL, cega, e
•Ura dino doente e sem ningii.oi para su»
lompanhii, recolhida a um quarto;

VIUVA ANGELA PECORARO, , com
I5 snnut de edade, completamente cega •
¦araljtica;

VIUVA AMANCIA, com 68 annos de
Idade, «íutii cega;

ANNA IMILIA ROSA, pobre vellii-
lha» Tiuva, com 70 armes de edade;

ELVIBA DE CARVALHO, pobre, cég»
Um _iup_r_ de família;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS, cera de ambos os olho. e aleijada;

JOAQUIM FERM-HA CHAVES, en-
Irevado, icm recur-ic*;

VIUVA LUIZA, com oito filhos me-
Dores;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve-
.ha fiem o menor recurso para a sua eub-
liitcneia;

SENHORA EMTREVADA, da rua Se-
•hor de Mattosinhos, 3., doente, impossi-
lilitada de traiu:!.ar, lindo duas lilliae,
Itndo uma lulercu.osa;

VIUVA SOAUIiS, »._*., aem poder
trabalhar.

VIUVA SANTOS com 68 •nno» dí
idíd»-, gravemente doente de moléstia im
•uriivel;

TülíREZA, pobie cejiiinha itm alui-
Üo de ninguém.

VitiVA BERNARDINA, cora 78 an-
BOI.

TBsSí ÊDE llf

A 
iLUGA-SE um homem dc todo o res-
peito para casa de familia de tratnnien-

to,, com pratica de todo o serviço, dando
as melhores referencias ou fiança; trata-se
na travessa fiarão de Guaratiba u. 36.

(131 G) S
Te

preta, ou mesmo
senhora, para servir á mesa e serviços
leves; paga-se 15$ e irata-.se á rua Benlo
Lisboa ti. 92. (556 C) R

AtLUGA-SE uma boa sala de frente cem
Xa mu bilia ou sem, na rua Larga n. \Si.
sobrado, muito independente, eiii casa d_
tuna senhora. (jHo J.) J

ALUGA-SE 
uma boa saía de frente nu

bilada pura um senhor distineto, ei
.para escriptorio, na avenioa Passos nu-
mero 44t sob., em frente do 'flièsouro.

isüi 1.)

AlyUGA-SE 
um quarto com ou sem mo-

bilia. no avenida Passos n. 44.
(58a E) J

PKECISA*SK, 
para easa de familia,

mocinha branca ou

pitECISA-SE de uma perfeita lávadei-
ra e engommndeiro, para casa de fa-

milia; rua Rezende 165. (615 C) M

PRECISA-SE 
de uma mo.n branca,

para copeira arrumadeira em casa
de pequena familia. Travessa S. Salvador
n. 2oa. (3-13 D) J

PRECISA-SE 
de unia moça sem

promissos,
nhor
Riachuelo.

com-
pnra dirigir easa <le se-

rua Dr. I.ino Teixeira 15-',
(300 D) R

AILUGAM-SE 
salas e quartos para mo-

çoá solteiros, no .predio da praça da
Republica n. 46. (750 E)
A (LUGA-SE ria (avenida Gomes Vreire.

XJL138, i° um quarto lindamente mobilado
a casal som filhos ou a rapaz de fino
tratamento, com ou sem pensão.

(681 E) J

ALUGA-SE) 
o predio novo da rua dc São

Jorge n. 75, com grande armazem c
bons commodos em dois pavimentos, po-deudo ser visto todo o dia (lt. 24. no.

(631 E) J

II 

flit ja i necasi," IA ínlnccâi!
¦¦' Depe_aga___M_-____i ¦¦!¦_¦-__-_-íi---_wimiii)ii>iiib__w____w__í_i WmCobertores para casal, lindos dese- §1nlios, fantasia áEÈOÉ^miâ^%i^% I Iao preço de: 0<P$JrWWi !

na Casa, ___-«_-it__o <Ê
LftUGO DE SANTil RITaI

ALUGAM-SE 
quartos e salas, e duas ca- A LUGA-Slv o grande predio da rua Barão l A_i_.UGA._S ,por i .sumas independentes, casa deformada dc __.de Sertono n. si, com muitos commodos, AKeliBBe Cam.rir, ,¦lorao habitavel, jardim e quintal; as cliaves tos o 2 salas 'estão na rua Barão de Itapagipe n 146; Ra. '

|lí«a_í:i_!-i_ii;i_l.i![_lf_iii;,_!;Mi;li!_l:;;:_íili_i;i
| OS QUE SOFFREM DO ESTO- É_
| MAGO DEVEM USAR 1B Ouaranesia i

1JRECISA-9E 
<le uma boa cngoininadciro

. para Tijuca; trata-se na rua da Al-
fandega 358, i° andar. «.1- _) j

PRECISA-SE 
dc uma menina para ser-

viços leves. Rua dc S. Pedro 144, so-
brado. (284 D) )

IlilKCISÁ-SE 
de uma «mia serei e mais

terviços leve.;;
Meyer.

PPUKCISA-SEnma secca', di
N. S. .le Copacal
____ri/W_*v*_-i_.--.ci_-__(»v>i_i _.

ile

á rua Adelaide 119,
(663 A) R

uma pequena para
12 até J4 annos; ruu

ana n. 49 — Leme.

\iM
ii.Ji OS E COZINHEIRAS

,4 LUGA-SE uma perfeita cozinheira do
j_UrívÍal; não íaz tjucstãc nue soja para
lou..-. ou mesmo alguma familia mie vá
par;. t*ôra, porque pódc dormir no aluguel;
ladeira do l*.i.ria ti. 125, casa 4. (7_5_1)R

i LUOAM-SE boas cozinhei
Xilionei-ilas e fieis, na estaçã
ras (roça) ; pi
(Itnyiem .sellos).

A LUGAM SE cú_ii
|ielo -.ystema eurí
un rua Senador I

PIIECÍSA-SE.*- íbituruna
Alem.-.

PRECISA-SEJ llll. bem .
duniii

Meyer

pi_ECl_.A-._EI ra, nas hs

ras e outras,
.¦.tação de Vassou*

a Agenor Portugal.
(647 B) R

«.•iras e arruniadcirns
•eu, condueta afivuiç-i*

1'om.peu n, 70, sobrado.
(«4 E) J

uma cozinheira; rua
27, amiga rua Campo

(SaSIl) R

X IRECISAIS- de _ ama raparign para
X serviços domésticos cm easa de fami-
lia, na rua Retiro Guanabara 11. 47» casa
2i, T.uranjcir_s. («.25 Oi J

PRECISA-SE 
de uma copeira e arruma-

deira, á rua Voluntários da Pátria
(130 D) S

JHEÇISA-SE de uma
deira, á rua Volu
Prefere-se branca.

bom-
PRECISA-SE 

de um
beiro; á rua Theophilo Ottoni n. 200.

official de
ttoni
(604 D)

PRECISA-SE 
de uma

para os serviços dc
Bnrio de Cotc_ripc 61 A.

creada branca,
um cnsal; rua

(S8o D) J

PRECISA-SE 
da

dreiro; ladeira
em Santa Thereza.

servente de pe-
Meirclles 11. 34.

(586 D)J

) RECISA-SE de uma creada pnra todo

nado 30$. Com o
Republica n. 207,

Eduardo, praça da
loja de barbeiro.

(581 D) J

PRECISA-SE 
de um meio official bor-

beiro, para effectivo, que trabalhe
bem; na rua Sorocaba n. 116, fundos —
Botafogo. .(755 D) It

lÍBSli YOSSOsFljflOS daTcriãncâs
Rua 7 n. 134

_____?
>•.¦__-_-<#? ¦

_»"«_«_M»-___X___

CASAS E COMMODOS, CENTRO

piulia
¦le .15

_Il- tuna creada que cozi-
trivial, lave alguma rou-
no aluguel. Ordenado

1 rui Ur. Dias da Cruz
(6w IO R

milin;
st' n:i

que abom
Sele de Si

pitl-CISA-SE ile in
i pcuucna fnniiiii.

durma no

a perfeita cozinhei--. para casa de ía-
an condueta; trata-
lembro n. 171.

(5G6 B) J
i cozinheira, paraPrefere-se branca e

i Conde de Irajá
(568 D) ;

I^KECISA-SE de uma creada para cozi-J. nliar e lavar pouca roupa-, na rua
-'luto Saião n. 2, Morro do Livramento,
L_2__L!__Í ,0_'-'ils-_ '-'80 11) R

pHr.('iSA.SI- dc 1.111.1 creada para la-
J_ var c cozinhar ò trivial e mais algu-m..á i.olta.s; na ru.i [terâo de [guatemy
n^i-J-l. l.aa-se bem. (684 I») ít

1WECISA-SE.de 
uma cozinheira, á rua

34 de Afaio n. 302 —• Sampaio.
1721 II) K

pitl-.(.ISA-SE de unia cozinheira «iue
1 t-11 lia pratica «!•? iogão n _._«; paga-r.c jo.uoo; rua _-| de Maio 11. jij.

(;ia li) R

3)!'F.< 
ISA, SI*, de uma cozinheira do

lrivl.it, á lua General Polyduro n. 161
Botafoso. ' -

ALUGA-SE 
o sobrado do predio n, 16,

da travessa das Partilhai!, somente parafamilia; as chaves estão na rua Barão de
São felix n. So e trata-se na rua São Joséo. aC, com Teixeira. (517 R)

jV_UGA-_E o optimo predio du¦fJ«.i'iivessn Muratori 11. 4», cumexc.llentt.s accoiniiiodii.ücs parafamilia do tratamento. Acha-seaberto das 8 ás 5 horas da tarde.
(B 5-17) E

A I.UGA-S1Í o predio da rua do i.avradio
___ui. 170, com esplendidas accommodações
para familia de tratamento: as chaves estãotio armazém imito; trata-se na rua de São
José n. ,-8, sobrado. (406 I.) .1

_iii_:iii_ii!;i_íE_iit._i!!i:i__!:nBiíii_S!S:iB:;:i__i::i?G:.::_r;

AIíUGA-Sl*. 
em boa csa, porão habitavel,

, na traves-a llonoriua, .15, aluguel n_o$
as chuves eslão na rua Voluntários 'I09.

(7 . E) R

A 
I.UGA-SI-. um quarto, com luz olcctrica,
a moços solteiros ou a casal sem filhos,com direito a cozinha; rua do Lavradio 123,«¦asa XV. (_,l3,, E) J

LAPA E SANTA THEBEZA

AI.UGA-Sí, 
um quarto u mocos do com.

mercio, ou senhora só; rua da Quitai»-da n. iga, sobrado. (7S9~E) R
A J/UGA-SI. ou arreuda-se o vasto predio^ieni centro de jardim, á rua Bambina

n. 3(1, lendo nove quartos, uuatro salas,boa installação, pintado e forado dc novo,
chácara; bondes; ó ponto de parada i por-ta; trata-se na rua 'Marquez de Olinda,
n. O9, e ua rua Uruguayana 11. 3, ás se-
Kimdas, uuarlas e sabbados, das 4 ás O
horas. (763 E)

ALUGA-SE 
a sala

Goinos lfreire n. 101. a moços solteiros,

A LUGA-SE
iTi-leleplione, rua 7 de Setembro.

um escriptorio com luz e
103.

(71" K) M
A 'I.UGA-SE no 1° andar da rua Uru-XJLKiiaj-ana. uma sala ampla, frente pararua e com _ janellas, própria para j,.ibi-nele dentário, moços do commercio ou ca-

sal sem filhos. Alfândega, 130 1" andar,
das 2 in 6. (601 E) j

CURA radical da souorrhéu chro-
uica 011 recente, em ambos os sexos e
cm poucos dias, por processos moder-
nos,sem dOr-irai-anto-so o tratamuii-
to. Imiioteiicia, cancro sypliilitico,darthros. eezemas, feridas, uiceras.
Appl. 60G e 91-1 — Vaccina de
Wrifibt—estreitamento dc urctlira; appl.
do poderoso especifica conlra moléstias
venereas, etc. Pagamento após a cura.
Consultas diárias das S ás 12 e das 2 ás
10 da noite Av. Mcm do Sá 115.

_.UGA.Sl7~ 
do sobrada

I..0$00(1.
mesmo.

í casat respeitável metade
da rua I»arga, _r, aluguel
luz electrica; traU-se no

(813 li) M

A LUGA-SE um bom prtdio, com jardim, áXXrua .Menezes Vitira n. igo, próximo áav. Mem de Sá; pôde ser visto a qualquerhora, e trata-se na thesouraria dos Cor-reios, com Francisco I). l.essa. (Í50 lr)R

frente da avenida
do coimncrcio, sem mobilia'. (672 I")R
AliTJOA-lil iim.i boa sala de--"«freiite, mobilada, com pensão,para casal de tratamento, easa detodo respeito; rua Costa Ilastos__, próximo á rua do Riachuelo.Rondes S. Francisco, Chile, Praça11 e 15. Teleph. Central, 4C18.

 (M815) F

AILUGA-SE por 130$ mensaes o predioa rua Joaquim Silva, 84 (Lapa).
I3iõ V) R

A LUCA-SE por 130$ nicnsaes a casa IV
-—.da rua D. Marciana n. 5. com tres
quartos, duas salas, cozinha, etc, com ele-
ctricidade; as chaves na mesma rua, casa
n. VIII, (_8_ G) R

ALUGAM-SE 
dois commodos, em casa de

familia. a ao$ cada um; na rua do Cas-
si.,110 s-. Gloria. (346 G) S

novo, luz electrica* a casaes e mocos sol-
teiros; só a gente docente; rua do Gaite-
t> -157. (337 G) J

ALUGA-SE, 
em casa de iamilia, uma

arejada sala, na rua do Cattete nu-
mero 287, próximo aos banhos de mar.

(306 G) J

ALUGA-SE 
uma esplendida sala de freu-

te, a casal, bem mobilada, còjii pen-
são, e uni bom quarto para cavalheiro, uas
mesmos condições; na rua Andrade Per-
tence u. 3-1 casa de familia. Cattete.

(421 C.) M

SÍooo ei casi da ra-,*"• 108, com ,1 quar'
(7«5 I.) M„ ^.^ _iu|iti|(l'il. JI, 1^11, t_i_- II I 1ta.-so na rua do Mercado n. 23, com Macedo AlLUGÀ-SE a ca_ n ,. 1 

~~.

ALUGA-SE 
um quarto a rapaz do com-

mercio ou senhora qtie trabalhe fora.
em oasa franceza, com todo o conforto
moderno; Cattete 318. (605 G)M

Vesti vossos Fh ^cSSlí
Kua 7 n. 134. twjt__B**-*__asai__j*-3H •-vp-.v

M»Bf___ITW___BHa_n_K______________l

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLÜN

A LUGA.SE, por 200$, a casa da rua Ba-,^.i.rao dc Pelropohs n. 102, lendo accom-n odaçoes para familia regular e de trata- imonto; a chave no u, 90 onde se informa, j
(45 J) K

ALUGA-SE 
unia" casa, para pequena fami-1ha de tratamento; tem duaa salas, doisnuartos, quarlo de banho eom banheira cs-maltada c bidet, c mais dependências, ins-(allação eleclrica; ioi recentemente pintadae forrada; na rua Padre Miguelino n. 25-A;60 chaves eslão uo n. 25; trata.se na ruade S. Josc 11. 78, sobrado (.109 J) J

¦pavimentos, quatro quartos, duas solasbanheiros., dom W.-C... coni terraço, «m,*,,-tal c mais coiiiinodidadei, modernas; 1,-hse na rua, «Io Ouvidor 11. ,;.,. chnrutariat-ubaua; pude-se ver a qualquer liora.
___________ W-H) '¦' R

A LUGA.SE um commodo barato, a um^Aou dois moços, ou a uma senhora quetrabalhe fora; aliiunel 25$; _ independeu-te; rua Padre Miguelino n. 45, Calumliy.
(404 J) J

ALUGA-SEbradada por 200$ a optima casa asso-
le porão habitavel, situada emcentro de terreno, tendo luz electrica emagníficas aeeomiiiodações para faniilia, si-to a rua liarão dc Petropolis 11. 76; ascliaves estão na mesma rua n. 114, ondese trata. (,s0 J) J

ALUGA-SE 
a casa n. 19 da avenida Fi-

gueira, rua Ypiranga (Laranjeiras), ten.
do duas salas, dois quartos, cozinha, quintalc tanque; trata-se na praia do Flamengo
n. 344. (287 R) G

A LUGA-SE um quarto ou sala de freu--tite, a um casal ou a senhoras dc trata,mento, em casa de familia, onde não haoutros inquilinos; na rua de S. Clemente
ii. 94, sobrado. (36a. G) S

ALUGA-SE 
a casa n. 71 da rua Vinte

e Oito de Agosto, Ipanema, com duas
salas, quatro quartos, banheiro, cozinha c
srande quintal. Chaves no Barateíró dc
Ipanema. (568 II) R

ALUGAM-SE 
boas casas, por preços com-

modos, com accommodações para fami-
lia regular, á tua Barroso 67, Villa Mim!,
Copacabana; as chaves eslão no u. 73, onde
se trata. (301 II) J

XAROPE DE JUCA
TOSSE

/iLUGA-SE em Botafogo o pro--^dio di» rua da Assunipção 98,
naii» familia do tratamento, comcinco dormitórios .110 sobrado,
ei-unde «iiiintnl c entrada nara »»u-tomoveK  (J 203) G

A 
I.UGA-SI. uma sala limpa, cm casa defamilia, á rua dan Laranjeiras 452; trata-

se das 51U da tarde. (403 G) J
——¦ -- -—-ni—imb.h

ALCOOLISMO O Abysmo do ca-
racter e do con-
ceito individuaes.

CUI.A H-ÂMCAL E IBrlMEDIATA
Gabinete Hypnolioo ,11, Faria), - Rua Navarro, 8. - Rio de JaneiroTodos os dias das 4 ás 16 horas

iiH-iiM «mm iiimnn ¦nurrmwrrT.WM

AI.UGA-SE 
uma boa casa na rua do Cas-

sianu n. 47. Gioria. (577 F) J
A J.UGA-S). nina caca com 2 quartos, uma

-Ti.sala( cozinha, boa área, etc;-na avenida
d,- rua Pelropolis u. 112. Aiuguol 61.000,
em Santa Thereza. (458 É) j

A LUGA-SE um bom quarto em casa de
X-Lpequena família, com pensão, tem tele*
phone. R, da X.apa n. 27, sobrado,

(395 IO M

ALUGA-SElindan
uma bciía sala do frente,

mente mobilada, e um bom quar-to, bastante arejado, «i cavlaehiros de pro*bidade, em casa de pequena familia; traves-
;a Muratori n. 22. (83S Ií) K

Alig.IM.E dois gabinetes jun-¦"•tos, pm-»» medico, com bon sala
dn esnei-n. («'Iciilioiie o um uabinc-to uniu diintista; 1111 rua dn Ca-rliu-ii 4-1, 1- andar. (S l-íü) K

A I.UG.VMSI. a
juLfaniilia e o a

$ cada, sobrado para
amplo armazem do predio

ALUGA-SE a eavallieiro um bonito quar- Inovo da rim. Senador 1'ompeii 11. 101; eha-
-—to independente, em casa nova de pe-1 ves "a Iritcria u trala-se na rua da Al-
qticua.... n,
necz.

familhi etc .
33 -, sobrado,

pe-na avenida Mem de
esquina dc Frei Ca-

(35a E) S

51$
ia 1

trata-se na rua Sachet
pavimento lerreo

(514 li) R

¥- PARA

I

ESviíãí

Ei-lü' ;.,.. 'Jr. £*i;..iStti_a!Hi_2i!lífí:
O ESTÔMAGO E IN-n

THSTIiWS li' _''•' REMEDIOU
SEM EGUAL |

Gnaranes ia, I
;jY:_a t. .a..:_su;NS.US.

HÍ1.C1SA-SE de
.turma nu alugu

• oi.

uma co2tnneira qu»;d; rua tio Bispo nu-
(5.11 I!) I»

TíiiiccisA-si.
¦¦1 durma no
Ubn 11. 302.

dc perfeita
aluguel; á

cozinheira, querua Iladdoeli
(.t.-i H) H

de e
11 u e>

CISA-SE ,1
• taniili.1, p,

e uma cozinlieira em cas,

DRKCISA-SE
servn
üi--, .|.t-T...lo

c »!».¦ meia eda-
ii Vista ii. 1 iS,
«•uva. 1_<".I4_3).\I

empre.;.1.l.i em'•vinii.i: c mais
ile de Toam.

-. u.-:.i II) A

piíl-XÍSA-SE.3 durma t-m

pllKCISA-SE ile
-í [•¦.:.¦ eo/iiibar í
de ',1111 casal e_.ti,.n
líüiufim í-;..

:t.i.i cozinheira quc.. K:i. do 1!..'-.. aS,
(.»-'« II» .1

uma en-p-ei-ula branca
m li-i wí\ic<.~, cm .;. -.1•¦;¦¦.• ;.. .Kua Conde .it-

(.»uS C) .1

Im.r..
Mtí-x.-t

•ISA-SU de¦ue.-es Vinil

i.V.V".t"«l>*J.f,

um; boa cozinheira, rua
1 1 I.*., !'• nndar, anti-.ri

...ti.; in 1.
._*....:_ .."¦ -*.¦", - ~iT—i—.rr^iT

CHEí-COS E MEADAS
' I.UGA.Sl; uma ert-ada para lodo o ser.X-vico; na rua Dias .ia Silva n. 50.Aii-yet. (42; nj"j

pitECISA-SE de uma r
J- íav-a l.em c rom todo
v¦.-.:. ein eefa j-j ir -i,:i

Quem não c_,tiale.
¦é txcusad
o em dca
Caitcte.

tar-se.
Scnad

apartguintia qvc
aa-íeio o tii.1 que d imiti im*¦ na*, condições

Para trat.ir das
r Corrêa n, 15,

tu 
¦

A LUGA-SK
__do predio da rua I-lizeúda da Üica 34;

9. sobrado.
_ (558 E) R

ALUGAM-SE na Avenida Central•£».». 15, sobrado, Pensão .Minei-
ra, ninK-nificas salas e quartos defrente elcüanteinciitc mobilados e
com pensão; nara unia pessoa de-.Oi. ii 150$; pnr». duas. de200IS a 3004.000. (M 418) B

.* LUGAM-Sli uma _a!a~
__i.com ou sem pensão; n
d. Itauna, 3O.

fandcga 191, sobrado.
da

(341 E)

ALUGA.SE 
por 150$ o predio da ladeira

do Caf.ro, junto u Iür.clnielo, 2 quar-
tos, 2 salas, dependeneias c- luz electrica.
Chaves 110 a baixos; Irata-sc Gonçalves Dias
58. (350 E) R

A LUGA-SE a easa da rua Moraes e Valle
-*C_Ln. ti, com quatro quarios, salas e mais
dependeneias; chaves na rua da Lapa _6(
armazém e Irata-se na rua da Assembléa
n. 18. (45., i*) J

,i LUGAM-SE salas c quartos a cavallici-
Xi.ros distinetos, em casa de uma senhora
só; na rua da Gloria 12. (324 I*) J

QUARTO 
— Aluga-se uni eom bonita

vista, em easa de casal sem íillios.
Para senhor. Raa Silva 19, casa t. Jar-dim da Gloria. (315 F) R

ALUGA-SEceilente ap
casal ou cavalheiros, tx-

.poscnto, com ou tem u.nsão,
casa de familia; ua rua Buarquc deMacedo n. 16. .^3 G) J

ALUGA-SE 
bom quarlo com vista para o

mar e jardim da Gloria, para moço sol-
teiro; na ladeira da Gloria n, 37.

(310 G) R

A LUGA-SE a enrugo da rua da•"-lssuiui-ção u. 92. (J 20S)G

ALUGA.SE 
a casa da rua General Bclic-

fiarde 11. 86 dois quartos, duas salas,cozinha, quintal, etc, logar alto, 75$, esláaberto em limpesa; trata-se na rua Setede Setembro 190. (275 G) R
A LUGA-SE um

__jLcom pensão, a
casa de familia

quarto bem mobilado,
casal ou a dois moçoa,

na rua 13. Macedo 17.
(526 G) R

DE ALBERTO
Único infullivi'1 na IUOOL das
creanças e adultos, Applicado com
exito en» todas ns moléstias dn
arvore bronchica.—Vidro 28000.
Kn» todas as pliariuncins c droga-
rins. Dep. Av. Muni de Sú, 115.

ALUGA-SE 
um bom predio, recentemente

pintado para família dc tratamento; na
rua 'Nossa Senhora de Copacabana n. 875;
as chaves no armazém S. Garios da mesam
rua e trata-se na rua General Câmara 39,
Casa Dias Garcia. (550 H) S

A LUGA-SE o confortável predio da pra-
-Aca Ferreira Vianna n. 70 (Ipanema),
tem scís quartos e todo o conforto neces-
sario; as chaves estão no n. 94 (padaria).
c trata-se na rua do Ouvidor n. 75.

(267 H) J

ALUGA-SE 
boa casa com 2salas, cozinha, quintal, etc.na villa Moacyr, as cliaves

hciaua n. 179. atouguc.

quartos, 2
¦por 91.$:

rua D. l'e*
(5 . J) J

LUGAM-SEJA.

A I.UGA-SK,_a casa da rua

quartos a moços eom on
seni pensão, ou parte da casa a casal

sem filhos, na mesma ensina-se creanças a
S., sendo mais do que um íaz abatimento,rua Dr. Carmo Xetto. 11, passando a es-trada (Cidade Nova). (574 j) .'

 do Monte 11.-63, casa III, cunstrucçãu moderna, com
2 salas, 2 quartos, cozinha, mais pertences,luz electrica, por 81$; as chaves eslão na
casa defronte, c trata-so na rua União 11. 20,
armazém, (C91) R

ALUGA-SE por 50$ om Catumby, á rua
Mifcuel dc Paiva u. 25, próximo do bon*

dc dos Coqueiros, unia boa sala de frente,
com porão _ entrada independente; traia-
S5 na mesma rua it. 7. ($73 J) M

ALUGA-SE 
11

va Pinto, n.

Ar,UCA-SK 
tuna sala e quarto de frente

para iamilia; na rua Visconde de Pi-
rassinunga n. 41. (S09 J) M

Vesti vossos Fillios m.rcparaisoCrianças
1'ua 7 u. ía*

HüDDOC|[-LOBO_E TIJUCA
A Dy.SA-SE "° ."'-uberrimo l.iirro dn
^i- lijuea, uma optima sala eom 1.™.

ALUGA-SE 
a casa n. 64 da rua Anui.

jo Gondim, Leme, As chaves uo n. 66.
Aluguel, 2<i_t$ooo. (322 H) R

A LUGA-SK para familia de tratamento a
/-Lesplendida casa á rua No35a Senhora de
Copacabana 11. 838, com magníficos apo-
sentos. preço _$3$ooo. (IO

A LUGAM-SE 0111 casn de um eu-•^*Msnl 2 anosciitos com jaiii-llas,
loiíiir saudável, perto do bonde e
mai-,- nara ver e tratar na rua 20
de Novembro 12-1. Ipanema.

(A 382Í» H
A LUGA-SE, por 142$, a casa da rua Buar.

i^-que n. 43, Leme; ebaves na pharmacia.
(30 ÍI) R

A I.UGA-SK, em casa de um casal sem
AjLfillios, um qtíarto espaçoso e arejado,
coni ou sem pensão, a um senhor de trata-
mento; ú rua Pereira Passos 16, Copaca-
lana. (754 II) R

.«««imtl-^-Mimpta^

ALUGA-SE 
por 40$ um quarto mobilado,com eleclrieidade, perto do mar, em

casa de familia; «a rua Corrêa Dutra 78.
(497 G) J

ALUGA-SE, para familia de tratamento I A LUGA-SE a casa da rua Sara n. 72; auma casa. con; 4 quartos, entre Senador Xicliave está no n. 25, e trata-se na rua dosVergueiro e Avenida da Ligação; trata-se na Giuives n. 54; tem bons commodos e orua Senador Vergueiro 219. (413 G) R I aluguel é barato. Praia Eormosa. (66 I)R

rf*-T*-Tr_r-»-_n_Tfi

são; sendo completamente independente,a um casal sem íillios ou o ura senhorde .tratamento; 4 rua Radmaclter n 17,«m Tijuca, , ,fig 
'K1 

|Muda

ALUGA-SE 
o quarto e sa',a, entrada iu-

. dependente com boa mobilia, á mu 011dois moços de respeito. S. Januário _;i
(«41 h) j

AILUGA.M-SE 
a sala de frente e quar-

1, „í0' a Sa:is senhoras de fauiili-a; na r„.Hclla de S. João 11. íoo. (651 L) R
A LUGA-SE a boa casa para dois casaes-».|ior 60?, na rua Dr. Ferreira Pontes24. Andarahy. (64S L) '.;

uma CU5.1 na rua Dr. sT26, Aluguel 100$; a. cha-ves na padaria da esquina, em \'i!!a Iw.
tclJ - (7IQ L) R

AILUGAM-SE 
os predios i rua ])Z7.-Francisco Filho n. ..87, e 05 na: i-17 c 19. da rua Werne Magalhães.
(731 L) _H

-A F'^9{**"-"5 n c*15"1 da rua Visconde Sta.^"vlsabel 11. 39, com 2 salas, 3 quarto?cozinha, entrada ao lado. jardim o 11111 lindo nonrar. no logar mais alto e saudávelde Villa Isabel, tem itaz e luz; para vi:• tratar 11,1 mesma rua 11. 31. (6oi I.)
Al.UGA.S__! muito ein conta u

£*«i-nsa IV da rua José. Vicente02 (Aiidiu-aliy) ; as chaves nuvenda 11. 92-.\. (,I gggj I.
A LUGA-SE uni magnifico predio á rua-«..Vl.ufino de Almeida n. 34. Aldeia Caiu-

pista, tem 4 quartos. 2 salas, o cliaoani.Aí cliaves eslão na padaria Ja esquina.
Aluguel 180$. (757 L) II

casas da rua Dulce
ato. do .Mariz e Uarros).

com 2 salas. 3 quartos, e mais dependen.
cias.t As chaves acham-se á rua Pcreirc
do Siqueira n. 59 (Padaria), onde se trat.-

(Ó07 1.) .1

AUT.AM-S1.(pro!onRnnicn

l4
IIX

A LUGA-SI-, unia casa na rua Abilio,'li ilia Kainlio. as choves no 11.
trala-se na rua S. Januário n, 93.

(603 L)

ALUGA-SE 
uma boa casa na rua E«perança n. 62, São Christóvão.

(SM W 3

ALUGA.SE 
a confortável casa assobri

dada, com dois quartos, duas salas, ní
loRar mais saudável de S, Christováo. conabundância d'agua, grande nuintal. luz ole-
ct-ica; na praça Marechal Pinto Peixoto n.
29; bondes de S. Januário. (6.9 L) H

A LUGA-SE uma casa com 2 quartos, 2xx-sahs, luz electrica o chácara, travessaAffonso, 20. Tijuca,  (606 R) J
A LUGA.SE o predio assobradado, da rua--.Conde Bomíuii n 1.341, eom 4 quartos,2 salas, cozinha, lardim o grande nuintal,com diversas arvores frutíferas; para ver ctratar, na mesma, das 8 da nianliã, ás 4dajarde; luz electrica e gaz. (68; K) R

ALUGA-SE, 
nor 80$, uma salabem mobilada

tt; travessa S. ....dc Haddock Lobo)

Jc frente,com entrada independeu-Salvador 5.5 (quasi esquina
(714 K) R

ALUGA-SEdro **'

SAUDE, PRAIA FORMOSA
E

•»»ie«_Bi_-««--B--________^ —^r.— - __¦¦ 
imã_M__B__B tmmmm

3 P®^_K^, MODISTASARTIGO
_«_t_l._2SM__-_______ra__IKI._..,.-.-_____^

v.-j ii:; fT-JixsvrabMSK. ¦ *mWX2<r&iTr tt:rí aa m

|AVSAÍ¥iE^T©SPARA OOSTUREfRAS
I -=r_- _-..-.. .«wi "!«-*«M-8MI_--Mei!eaBTO^

um quarto,
rua Visconde

(50-t* 1_) Kl

A I.l_(.A*SK lui casa de iamilia um com-
-—.imnodo Icm nidas commodidades preei-&is; _ rua dc Santa l.uzia u. 248, sobrado.

(322 I-) R j
A I.UGA-SE um gabinete dentário, 3 dias I A LUGA-SE um bom aposento d.xxpor semana, rua da Carioca, 44, i° an- X_ka doi sinoços ou a caro-, com ou semdar, (373 15) R , mobilia, com pensão, luz, café; preço módico;

% j na rua do Uruguayana o;, soh. ($21 K) K

F"onto ix jour- Bordados-Plisses - Botôes-Passemanaria
AS MAIORES OPFICINAS E>A CAPITAL

LÍA G0ÜÇAL1II.S DIAS 57
Teleplione Central 2418

j y—' ¦ .~m--i.i-r-nimimiiiirngiaaaiiiBmM«i^^

2 frente, 1

\I.U0A-S15 um grantle quarto que estai
forrado de novo, ouc serve para dois nio- i A LUGA-SK uma grande sala com luz,

ços empregados no commercio, rua da Al- —i.muito arejada, a pessoas serias- na ruafmidcga n. 284, 2° andar. .5111 E) R | Urugiiiiyana 137. 2" andar
A LUCA-SE uma sala com direito a bom \ LUGA-SE por i_7T"..-; -u e.sc ll.-ute•C-dVicrraço a casal  ¦- ¦ ... ¦ -

(3; E) S

íoraipreço «4u$,

ALUGA-SE
xjLduas casa;
1 19.;

ou moças que trabalhem i
Ru., da Alfândega, 124. 3". I

(349 E) RI

300Ç unia carage cora
rua João Caetano iSy

trata-se ua rua do .Lavradio 13*.
(47 . E) D

XJLquarto mobilado, a moços do commercio
solteiros, toda a cotnmodidt.dei na rua doKiachuelo n. 93. (43., g) t

por

VI,Ut-A*SK 
o bom armazom ,** c 34 darua Visconde dc Il.i-.iua; trala-sc uo' EIu.

iniucnsc Ilotei; pra.a -:h Republica 207.
U931 15) S

A I.IY.A-SV. uma loia. pr tnpta para qual-_T__.quer negocio, ó aveuida Uio Branco 31,
(40..S K) S

AIcUGA-SK 
o predio da rua Uruguayana

i,.o, com 2 andares

ALUGA-SE 
um quarto mobilado,

dc familia; ua rua Silva Xlanc
em caía

ocl, 13-1.
U-tJ E) J

cparado; chave
bote(|ttimlo

V LUGA-SU uma caía, reformada dc novo,2**-com luz electrica, para familia. á rua do
I.avradio n. 12.-. (_28o E) .1

A LI CA SÜ uni bom quarto, em casa de
jtXfamdia, a moços decentes; na avenidaGomes Freire 45, térreo. Preço, 3o$ooo.

(4f" E) J
A LUGAiSE um bem montado gabinete2.Xdeuiario. com apparelhos clcclricos parafunecionar das 8 horas da manhã á 1 horada tarde; avenida Kio Uranco 5. (44415) J

1 rr,., 1 .¦¦,.,.¦; _v, 1:1:1 A 1 ,», • , ,, ,. .7 T~ _-—..—.
: armazem, imito A ^ «-¦AM-SI-, magníficos quartos, com luz
.1 Floriano Peixo- „ eicctnca. desde 35$ ate jo$ mensaes;

(.|..si 15) S. ím úú Ilu*i"<:'o n, 258, sobrado.
(3*45 E) S

K LUGA-SI; para qualquer negocio limpo¦CX-.t easa n. 159 da rua General Pedra.
coai moradia nos fundos para familia. Pre*
...... Jl-lfO.IO. (IJ)

4 I.UGA-SE unia casa, na travessa Fluiiii-
-C-Luense n. i8._ com _ quartos, _ salas, quin.lal, cozinha . jardim na frente; preço ;,'$;tr.ua-se ua rua das Neves .-,, Paula Maltos.

037 E) J

Alugam-se: 
-.-a -,.,i,

rua dcdos Ourives 50,
e um quarto; na
and. (455 E).l

ALUGA-SE 
um pequeno sobrado.dos Invalu1 lidos

na rua
(224 E)S

A LUGA-SE um bom quarto, cm ca.a doXifaimlia de respeito; rur da Assembléa04, 2" andar, j.;

A LUGA.M-SE, em casa de familia deeen-xV;-.-!, quarto e sala, a raapaíes do coai*
mercio ou casal sem filhos: dâ-íc p-nsão,
querendo; á rua dos Andriulas 51, 2" and

(468 E) J

pUECISA-SE dc un
.5. viços leves, em e
Deseinbartrailor Izidro

PRECISA-SIa u anno

iminno para ser-
na dc família: rua
!')¦ 'io.. C) K

I- de uma
ara um
AbaetéVii

Isabel.

pitB.cisÃTsír.1. annos, paradc collo; rua
casa -6.

IJR-XISA-SE 
Je um 1

pratica, e com 1.

pequena dc ni
casal icm filhos;

n. so — Villa
((.53 C) K

üo uma menina
cuidar de uma

Mariz e üarro

ale 14
creança

s n. _¦*,»-,
(r-.ó OM

C[ic tenha
20$ooo; rua 24 dc Meio 214. 1.7-1 (') K

P~ 
.{Í.CIS.-ÜSE

nos, de cc
U dc Maio u.

lc nm meinno de 13 an*"*aii»ca, -jbendo ler; rua
3... (7».- C) II

Oll-CISA SE de uma incnii*«¦ i.l .i-1-...í, para serviços
Minas n. 11.1 — Sampaio.

1JRECISA-SE 
de -una

, serviço*? leves, em c;
rua Antônio de l'..-1-.ia n

1 .lc
leve*
llioS C) R

mpanfjn.nna para

P,!|S,;
tel Ios Ksuu

\->!5

1)R!5l.'ISA-SE 
de uma Invadem

edade-, :: rua M.uiz c llarr

uin.i lioa
1 Hotel Vi
io fiança ,1

PRECISA-SE-I- com pratico
Sant i There. a,
duo;:.

I_8R15CISA-S1. 
dc ema pequei:.

, t't rua Guimarães Caípora i..
Copacabana ; sei viços leves, i y

mm; i-
. Ho-
1*1 R

Cj U

creada,

C) s

A 
LUGA-SK] em casa de familia, no rua
Rodrigo Silva 18, _° andar, um csplen-

dido quarto dc irente. mobilado o com pen-são; comida á mineira. (461 K)J

A LUl-AM-SK salas para consultórios,
_GLpreço módico; na rua da Quitanda, 19.

(_-<i E) J

ALL_.A-_»l., a um cavalheiro do commer-cio, uma sala bem mobilada, com dua»sacadas de frente
caca d«
andar,

1 família;
esquina da

.1 LUGA-SE po«CXmn quarto n.
cm casa dc fantiMa,

quarto mobilado, roupa de cama e
caie. Rodrigo Silva 10, _" andar, entre
Assembléa c S. Josc. i.i.iti E) .1

i LIT.ASK uma casa com dois quarto.*,xVduas t salas, cozinha e quintal." Serve
para dois casaes; na rua Vidal de Ne*
líreiros n. 67 c trata-se no n. si. com
d. IMorinda. (304 15) R

A MJGA-SK uma casa com \}\ns .salas.-»TVi.ioÍs quartos, hom quintal, entrada ao
lado. Aluguel 100$, exige-se bom fiador ou
tr.í inches cm deposito; na rua Xova dcS .I.coooldo 84. (:oj 15) .1

a vista tia Avenida, cmrua Rodrigo Silva 20, 2"
rua da. Assemlbéa.

(311-1 E) J
A lil"(I.A.M.SE na Aveuiiln Kio

^Ili-aiico 11. 51, esouinii dn rm»Vlsconilu «lu liiliaúiiiii, iiin_.iiifica.ssalas u iiuaito, com in-nsão; nai-auma Dcsson, 100$ 11 15«S; pai-iidnas, do aaOifi u _500S. (.) -1-16) 10
\ LUGA-SE uma sala de frente, com ouJ-S-seiu mobília, a um cavalheiro dc irata.inento; na rua de S. José 11. 72, 2» an-«___!__ (4J 7_ E) _J
A LUGA-SE a casa da ladeira do LemeXi.11. .-.-o; a5 ebaves estao no armazémda esquina e trata-se ua rua da Quitanda'¦• "»¦ (372 E) S

LaneA LUGA-SE á rua Conde d.--.Uma esplendida casa para pensão, comtres pavimentos, Preço, ,.oo$ooo. 1")

A 
LUGA-SI. si esplendida casa de
pavimentos, á rua Moraes e Vali.na Lapa. 1'rc.o

de S. Pedro 72,

tres
 18;

202Ç000; irata-se na rua
com Costa Braga St C. (F

i LUGA.M-SE uma boa sala, por 75$, e-fluiu quarto, por 23.; á rua do Riacliuclo
n. 09. (-, F) R

CATTETE, LARANJEIRAS,
E 6AVEA

ALUGA-SE um quarto bem mobilado. bem
¦independente; na rua Barão de Guará

tilxi 27. Cattete. (485 G) J
A LUGA-SE

xjLitiarâes n.

A LUGA-Slv unia boa sala dc frente em
X-Masa de familia, seria com ou sem pen-sao; 113 rua llento Lisboa n. 4. 1817 G) R

á rua Ypiranga 4S;
(C90 G)RALUGA.SE 

o predio,
chaves no u, 52.

ALUGA-SE 
um quarto, arejado. com ou

sem mobília, em casa de faniilia de tra-lamento: na rua Nery Ferreira n. 14, anti-
sa S. Salvador, Cattete, (4S42 G) )

ALUGA-SIÍ 
uma lioa casa, na rua D. Po-

Jyxcna n, 100; cliaves no 11. 102.
(734 G) R

ALUGA-SE 
ii easa I da rua da Passagem.174. illiuninada a luz electrica. pintadae forrada de

familia; trat;

1 casa da rua Pinheiro Gut-
15» com cinco quartos, duas

salas, banheiro c W, C, bom quinta!. As
chaves estão em frente no u. 20, (317G) li

A IíUGA-SI. o predio dc sobrado da rua
¦i-k-Podro Américo n, 107, forrado e pin-
tado dc novo..com cxcellcntes dormitórios
í mais eoinmodidades; aberto das 7 horas
da nianliã ás 7 da tarde; trata-se na rua Gon-
çi-lves Dias 44 (414 G) J

A LUGAM-SE casas, por 130$ e 150.?;
-TI3 quartus c 4 e _ saias, grande quintal;
Cattete *!*4.___ (3.-45 G) R

\ IjUGA5I-SB liml.is e confortn-JA.veis casas, a 180$;

^4 LL ÇA-M-SI. para familias. as boas casasaViis. 67 e 71 da ladeira João Homem.
com magnificos terraços. Preço, 132$. (I)

àLUGA-SE, para pequena familia de tra-
tamento, uma casa, com 2 quartos, 2salas, banheira, cozinha _ _az e porão ha-bitavel; á rua Coronel Pedro Alves n. 379.casa III; aluguel de 130.; informações ua

«sa n. I. (6S3) R

D. Miircinii.», 89. (H 52-19) G]

ALUGAM-SE 
magníficas casas na magni-

fica avenida líella Vista, na rua Ku-
phrasia Corrêa 42, próximo ao largo do
Machado. Aluguel ns$; trata-se com n en-
carregado. (2642 G) J

A 
LUGAM-SE a moços do comniercio, ma-
gnífiíos e hygienicos commodos, na con*

fortavel avenida Commercio, tendo luz ele-
ctrica e todas as commodidades; trata-se na
mesma a qualquer hora. com o encarregado,
Rua Christóvão Colombo n. 38. Cattete.

(2S43 G) )

c novo, própria para pequena
a-se 110 172, (748 G) R

A LUGAM-SE uma sala
-tina rua Pedro Américo,

e tres quartos;
casa n. 36.

(40S3 G) }
'-S-S-g-ia-ca n _x_

EXTERNATO NORMAL
i.08 — Rua da Alfândega — 108, i° andar

DIRECTOR: ... DR. DRUMMOND ALVESCursos cguaes aos da Escola Normal, de accordo com o Rcifulamento de14 de lcvere.ro de 1916. (ursos de Preparatórios para exames no Collegio P--aro n, preliminares a matricula nas Faculdades . . .
blica. Cursos especiaes para candidatos a examesdro II, Collegio Militar, Escolas Xaval c Militar.
k5Í5.i?Â_.e "'-'-"'-a Natural, com aulas praticas.PREÇOS MÓDICOS. Telephone, Norte, 1.399.

T»3m&l£Sm?m%l3KSXaSmmVmmXftWSSenn

Escolas Superiores da Rcpu-
dc admissão aos Collegios Pe-
Cursos especiaes dc Physica e
Corpo docente competente.

c .1059)

ALUGA-SB ou iirrcndti-so, com•^[•oiitt-ato. o ei-niidi" iii-citio de
ti-es pavimentos, senilo um com-
nlctíimeii.e indenciidiiiite, próprio
mu*!, conunodos ou faniilia niiiiie-
rosa, siij ú ladeira João Ifoineni
it. 4V. As chaves eslão no 11. 45,
loja e trala-se na Associação Tro-
teetoru, ã run Uruíiua.vaiin 89, i°

(S IOS) I
A LUGA-SE por 100$ o predio térreo da

XA.anti.ia travessa D. Eüm n. 14, entre
Senador Kuzebio c S. Üiogo, pintadoe forrado dc novo. com dois quartos, duas¦salas, luz electrica, a rua não enche, etc.

(566 I) R

... na rua Desembargador Li-
(I-alinca d.13 Chitas) 11. i_.(, c p:e-dio renovado, uni só pavimento, par.-i nu-m_ero-;a faniilia. conforto moderno, com fo-sao a gaz e lenha, grande quinlal c arvo-res frutíferas; trata-se á rua Valnaraiso'±  (5S2 K) .1

Ouaranesia

A 
LUGA.SE. a casa 11. 12 da rua Mi.
guel de 1-rios. com duas salas, cinco

nuartos. cozinha, banheiro e bom quintal.Trata-se 11a rua da Alfândega 11. 10 iu
andar. (,67 K) H

A LUGA-SE por-Tijosé Hygino
So$ a casa da rua Dr.

267; as chaves estãona rua Antônio dos Santos 11. 50; irala-.-e
pelo telephonu Sul 1639 e Villa 625.

(11. K) S
A LUGAM-SE casas.a 112$, nn 1-0..„ - •  Af-t.onso Penna 8g; chaves 110 armazém d.iesquina c trata-se na rua Senador Euzebio"¦ "8- (347 K) S
A LUGA.SE-a casa n. 8 da villa Julicta,-iSa rua Urtiguav 191; a chave, na casan. 11; aluguel 70$. (j,t; K) I
A LUGA-SE o bo.n predio da rua Aris-

findes Lobo n. 35, com C quartos com
janellas cada um, agua quente c fria. gaz.elcctiicidade o porão perfeiianienlc habita-vel; trata-se na rua Arislides Lobo 11. Si.

(287 K) J

A l.UGA-SE uma casa pcquVM, nor 6-.$,
_-.ua rua Lopes Souza n. 14. S. 1'hris-
'pvão. (5'J7 L) J
.e;.i::F_ri:fíir;::___t H;-!;'___.r!i:j3!:'::__i;i'!!_a[l;:B_l''l|.___l!.:::_Si:;;I
¦ISÒFFREIS DO ESTÔMAGO, i
8 DOS INTESTIXOS E DO 1
| CORAÇÃOt USAE §

I
 |Sii»E!iiii-eiiGcii!iJai[Mai;iai[]«ii!ii_-iiiiiMiii;«[igi<iiiiil

ALUGA-SE 
por Ci$ooo u casa da rvi

Gomes Hraga. .19, Andarahy, as chavci
estão Por favor, no arinazein cm frente.

(373 L) I
A í. .GA-SI'. nor 1000 a lioa casn•"idn rim Boinfim n. 21!í (São

Christo vão). (R, 5-19) li

ALUGA-SF5 
tuna boa casa, na rua dl

S. Eraucisco Xavier n. 7531 as chave!
na mesma rua n. 689 e trata-se na rua dc
S. Pedro 11. 0.|, com o sr, Lopes. (C83D.I

\ MÍGA-SI., por 102$, uni bom predio-Cl eom 4 conunodos grando quintal c lu.
e'cctriea; á ruo Ávila iS. bondes Alegria:
trala-se i rua 3. Pedro 280. (.|7oi,).l

uma casa, para pequena fami*
aniciilo; tem duas salas, dois

rtos c mais dependência:-, installaçiio ele-
etrie.a, abundância <Tai.ua, perto do largc
(1,1 Jlcndeira. rua de Santa Luiza n. 62; u!
cliaves 110 11. 64; trata se u-j rua do S. José
78, sobrado. (411 L) I

A LUGASE 1
-filia de Irata

A LUGA-SE por 905 o predio da rua
-IFrancisco Eugênio 11. 325; as cliaves
estao
Quitanda 139.

3251
tratasc n*a rua da

(377 w s

MOLÉSTIAS Ua Barkouta o
appni-elho respiratório, tome
PEITORAL MAJIIXHO,

Rua Sete do Setembro 186

A LUGAM-SE por iSo$ os predios da ruv.Xlllarão de Mesquita ns. 737. 743 e 747,com duas salas, quatro quartos, jardim c
quintal; cliaves na rua Leopoldo n. 19 t
trata-se na rua da Alfândega 11, 9S. te-lephone 1870 Norte. (183 L) J

A LUGAM-SE.
i-Vcasas, na r

A LUGAM-SE bons conunodos, na bo.Cie socegada casa da rua Haddoclí Lobo
36, desde 25$ a 45$. (403ÚK.

— A LUCA-SE anitn j .ÍTLrcira Nunes.

A LUGA.SE a casa da rua Conde de.CX Bom fim n, 791, com cinco quarto? e
porão habitavel; as chaves eslão no acougue;
trata-so na rua Moura llri'o 19. (jSz.iKll

s;v_í^,-;:-:3f;;!5á!::?_.i;:!!_.i:::li_!i;i!iH!]i!_!i.!ií_.:;:!íiai1::ís;
tt- DOIS CÁLICES DESTE PODE- Í5
« ROSO ANTI-ACIDO EVITAM £
f, ... MAIS CK.iVES DOENÇAS g

| Ouaranesia 1IiB_ii;_.i.i_{_aiB!i.wis_iainti_.iiiiui
A LUGA-SE por preço barato, boa casa-ti-com dois quartos, duas sala. e bom

quintal; na rua Cardoso Marinho, Praia
Formosa; informa-se na mesma rua CardosoMari-,lio 11. 7, escriptorio. (127 1) S

A LUGA-SE a casa da rua Gratidão 19,
-Icoin dois quartos, duas sanas, cozinha e
gaz; trata-se na mesma rua n. 11, Muda da
Tijuca. (71 K) I.

A LUGAM-Sl. commodos limpos, na caía
Cln. 43 da rua 28 de Setembro (Muda da
Tijuca); trata-se na mesma, com d. Bemvin-
da Baptista. K

k I.UOAM-SK, a preço*, módicos, com ou !
____.sem pensão, confortáveis aposentos, á -
rua Haddock Lobo 422; dá-se refeição a do- I
micilio. (_..,|6 K) J 

' 
A LUGA-SI-,XXGuimarãcs,

por preços módicos, boa;
rua Darãu da Mesquita ns.'!7 e,iA", as cliaves com o encarregado, nacaca IX do 147, c trala-sc na rua do lios.

picio n. 144, i« andar. (2337 L) S
A LUGA-SE a casa da r-.-.a dc S.TuTiXK.onzoga n. 34S; as chaves estão, por fa-

ver, 110 armazém, em frente, o trata-se ua
liavcssa do Ouvidor 13, con Taborda.

(3428 L) .1
casa n, 216 da rua Pc
com boas accommodaçõeí

para pequena familia; as chaves estão poifavor no n. 214 e trata-se com .lulio Mo
reira, na rna da Quitanda 141. (.S04 L)

A LUGAM-SE as casas da ru.•cil). Mni-ia 71 (Aldeia Campista),
transversal á rua Pereira Nunes,
novas, com dois quartos, «lua«
salas, cozinlia, banheiro o tanoiit
de luvneeni. totlos os conunodos
illuniiiiados a luz eleclrica. As
chaves no local. Trata-se na rua
Gonçalves Dias 31, próximo da
cidade, a poucos passos do.s liou-
des de Aldeia Campista, cuia pas-
sanem em duas soeções é de ÜOO
réis. AJllfiuelS 100$ o 90$000. L

a casa n. 39 da rua Cost;
próximo i praça «Argentina

ALUGAM-SE, 
em casa de familia. á rua bondes dc S. Januário, com commodidadci

Haddock Lobo 11, 417, espaçosos quartos para familia regular, preço 120.; as cha-
mobilados a capricho; cozinha á mineira, VC3 c-tào na venda próxima, com o sr.

(73 K) R IliranJão. (302 L) )
e-cccllentc casa da rua

... 638, esquina da
ma Dclpliina, os chaves estáo na mesma
rua n. 705 e Irata-se na rua da Alfândega
n. 40, 1° ondar, com o sr. Ernesto Jordão.

(Y. K) J

ALUGA-SEConde dc Bomfim

A LUGA-SE uma bo;*tXtrada independente
11. 3*íi sobrado.

a Siala dc frente, ea-
rua Valladares

(379 E) S
na

\ LUGA-SI-, um commodo cm casa-fliuiia senhora, com toda liberdade;rua de S. Leopoldo n. 32a, sobrado.
(..Si E)

A LUÇ.\.\
•C-Vtí*eripio!
:i. i-!i, sob:

V LUGAM
•C Vníiitinas;
11. 111.

¦SE f-.ua e quarto,
na rua Stic

'•ara

_(--4i E) 3

salas para escriptorios 011
rua Visconde de Inliauina

(,|(>S E» S
A1 I.l GA-SE um armazém, na raa B.itiio-i-«-iAiii-5. an".ga Iloso-.eio. 23;; as chavesna ir.._ii!:i rua 11, 2.10, «• trata-se com Corra-mio---, rua Sete de Setembro 29, (^SEil

\ I-UilA-SI-: tim escriptorio, na rua SeteIde Setembro 11. 29; tr:it:i-si> no armazém;¦uii-net h,í. (,„,-, |.., |

\IíUn*-V**3,-,,IS0Í- ° -C'7 sobrado, da rua-Ç.lilo Riachuelo; 2 quarlos. 2 salas, denen.oeneias c l_z eleclrica; alieno das u ás 12.
ç -• as ,|j tralar. Gonça'ves Dias :S, de 2as .«. horas. (3vs_ E) .1

. LUCA-SE
-_do Rczeiui
esouina; aluyi

10a

J>HECISA-SI. 
de uma

. nha
;iin-*v.ei i

reada para cozi.
irais -eiyic.^-. »i_e durma no
rua Frei .,'anocj a, .;óf su-

mie 13)

IJIIECISA-SE 
dc mu

1 servido, p3ga*»e»4, j-' andar.

i

unw criada
bera. li«i

!•»•»'}

i. Jo
D)

>ÍÍKC1SA*SK 'Ir urna creadn |
viçus çm casa de pciucna .':
sta )-• oc l>e_C3ibro n. i-\ Mat

O J

. LUGAM-St
- \ fi

andar.

A LUGA-SE excel!
•* *¦ -;'-• ndij.i caia
.M.iniel 28.

sa, com .. quartos, á rua
107: chaves na venda da

1 202$. (57.. ;;t |

bons quartos c salas debem ventiladas, eom ou sem pen-1 iioS; avenida Ri. Drauco. praça
(572 l.) S

e sala de
família, :'

J» LUGA-SE, por. .- ..

rua Silva
00 E) Ií

_ espaçoso

A '-UGA-SE, em casa de familia, um ex--icclleiite commodo, com pensão; rua Ma-ranguape n. ij. (4I4, E)j
. LUGAM-SE

__"j-Com diri

dar.
jireit.rua Senhor

quarto, c sola de jantar,.1 cozinha, a casai decente.
dos Passos n. 20, tU an-

l-o.i E) K

ALUGA-SI-, utn coiiiniodo a moço.- ou o•tlcasal que trabalhe fóra; na raa dc São1'i.dr.i .-t-l. solira-Jo. (570 El K
t LUGA-SE a sobrado da rua Vise. dciXluhaiima n. 90; traia-so uo armazém.

(494 E) ,T
i LUGA-SE

-C3L Primeiro de
Camões cr C. nn hc
«.iiJe estâo as chaves.

Ma
:ndar ua rua

; :ra:a-. _¦. com
CVinrtll.as 3.
i.-oi-j E) .1

to [iredio da
para escripto-
vca no Tina-

(4032 I!) 1

A LUGA-SE uma casa nova com doisfli.o.lrtos, urna -ala, luj eleclrica e quin.ai, -a.liguei 3.'.; travessa do Cassling f.. iE
A LUGA-SE. por preço^. V.-iin.-1 ar:nazcm, pre

ra-eavel. o ma
. próprio para varejo,todo pintado dc novo, .1 rua Vasco di Gaman. 179; tarta-fe a riu Sachet 12. sobrado

..__ (3630 Ê) li
A LUGA-SE o pavimento inferior do pre-jr\.!i» a ma do J.ivramcníj n, 20^, cembç.-.s accumniodaçccj ^-c.-a família, instala.c.-,i> lAv-ru-u ele.; trata se na rua do- \n.tinidas !•:. í!io;-,:..r:-2.  .i.n K) P,

ALUGA-SE s«5 para cavalheira i A LUCAM-SEifium optimo dormitório liem -"-Jardim Bota:
ni-e.iiiilo c eom moveis novos. Alu»
mu-I SO.S com banhos «mentes ou
frios e pequeno almoço. Kh-naiite
predio moderno. Casa socesiuln
de familia estl-ntiseira sem erean-
eas. Xa rua Corrêa Dutra n. 160.
Cattete. (J 1S1) G

A LUGA-SL uma boa sala. limpa e areja-__.da, para uni ou dois rapazes, ou o mo-
ças que trabalhem fora, sem mobilia; preçomódico; rua Carvalho do Si n, 50, L.¦Vacilado. (ri>i (j) R

A LUGAM-SE. cm casa de familia, uma-Isala e um quarto, bem mobilados, comto-o luxo, nara casal ou uma pe_.oa so,
muilo próximo aos banhos de mar, com
pu sem pensão; na rua Christóvão Co-li mbo 11. 121, .uitiga Dois de Dezembro,Cettete. (73_ G)

.V r.VGAM-SI. dois optimo3 quart03, com
-»C_Lvaranda e completamente independente,
para rapazes dc familia, decente*?; dá-se
optima pcni.ào, cm c.i(*a de familia respei-
tavcl. onde ha muito cuíd.do c hygiene;
rua de S. Manoel 20. Botafogo, transversal
á da Passagem. (or6 G) l(

,i tyCCA-SlC uma esplendida casa, nova,
____.com quatro quartos, duas salas e todas
a** cotumodidades para pequena familia «Je
tratamento; na rua D, Carlos I n. 131,
as chave- acliam-sc na vcuda, iou

(3 . G) R

elegantes casas da rua
anico ns. 36, 42 c 48; as cha-ves com o encarregado, e Irata-se r.a ruatio Hospício n. 144, 1° andar. (2i2S G) S

A LLGAM-SE perto dos banhos-"¦•Mie jiiar, a preços muito redu-/.idos. bella sala de frente e «mar-
tos mobilados, mu quarto pnra 3
pessoas com pensão, confortáveis,desde 200$ mensaes, luz electri.ca. Teleph. Pensão Familiar. Pra-
ca José de Alencar 14, Cattete

(J líSlO) G
A LUGAM-SE, optima sala por casal e um«-t-Laposenta para cavalheiro, com pensão, a

pc.-suas de tratamento; na rua Machado
--_._'_ U/"65 G) R

VLUGAM-SE bons commodos, acciados e
, com In» electrica; rua do Cattete 85. «x-

quina do Guaratiba. (3433 G) J
A LUGAM-SE magníficas e amplas casas.2.T.:ia avenida D. Luiza, na rua EuphrasiaCcrrea

cha lo,

quer liora.

41. próximo ao largo do Ma-
cem installaçáo electrica, alugueltra*a-se com o encarregado, a qual*

(24..G) R
A l.t GA-SE para familia de Iratamento a2T*»_esplendida casa n. 71 da rua Dezenove
-. "yerciro, em Botafogo, Preço, 2335. (G
A LUGA-SE por 100$ uma ca=a¦t_.com dois bons quarios, duas salasdependências luz electrica, etc; _, ..,ue _. Jeao Baptista 86-». (M2G) J

nova.
mata

ALUGA-SE para familia a boa casa 102¦Tida ma Santo Christo dos Milagres, com
pequeno quintal. Preço. 91S000. (I)

ALUGA-SE por 55$ o predio n. 14 da
rua da America. (292 I) K

E RIO COMPRIDO
\ LUGA-SE por no$ooo a casa assobrada-

Z-Lda rua itapiru n. 109, em Catumby, cum
duas Salas, dois quartos, quarto para creada,
luz electrica, etc, só serve para pequena
familia; 33 chaves estão uo n. 167, onde
se trata. (6pi J) M

A LUGAM-SE baratos, bons, quartos, lim-
_T__pos e co-n janellas, pó a moços solteiros
educados; ou casaes que trabalhem fóra, é
cisa dc familia, modesta, coni todo os re-
quisitos 1I0 hygiene, rua Itapiru n 167, em
Catumby. (600 J) M

ALUGA-SE para familia a casa n. XIV
JAti artia Eelix da Cunha 11. n.., penodo largo da Segunda-Feira. Prc-.o <..$. (K

$« CHRISTÓVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABEL

A LUGA-SE a casa da rua Gcno-
JArnl Brucir 11. 279, com 4. quar-
tos, 2 salas, cozinha, todas as
demais dependências e criindc
nuintal. As chaves no 11. 2S5.
Trata-se na rna do Ouvidor 162. h

A LUGA-SE por 8o$ unia casa com dois
_CXquartp8, dua*. salos, luz, etc; na ruL.
Conselheiro Thomaz Coelho n. 58; as cha-
ves no armazém. Aldeia Campista.

(55- d i.

05 predio5d a travessa da
tis: 55 e 57, as chaves

estão na venda da esquina; trata-se na rua
Luenos Aires n. 257. (57. L) R

Co-

A LUGA-SE para familia de tratamento, n
-TV esplendi da casa n. 261 da rua Maria
e Uarros n í6i. Preco 253Í000, (L)

A LUGA-SK para familia a boa^casa n. -17
_tjLda rua ^osc Clemente, cm S, Christo*
vão, logar saudável, (.0)

ALUGAM-SE boas ca
XXcem réis, a 15 minu

casas cm ponto do
uutoa da cidade; mi

rua de S- Christoviio 623. (it h) j
Slí em easa de iamilia séria c

rente dc rua. uma boa sala, com
entrada independente. Aluguel, 25$; na rua
Bella de -S. João n. .74. (si3 L) R

ALUGA-!em irei

A LUGA-SI
__.c-.sa dc
ro. ou uma
sâo; na rua

! um quarto bem arekado, cm
família séria, a muçoa soltei-
senhora só, com ou sem pen.líclJa d. S. João «. _7Ó.

(584 l) R

AI.UGAM-SEUniversidade

AIvUGA-SFv 
uma bonita sala de frente,

bem mobilada, com luz
casa dc família estrangeira,
independente, a moço solteiro
Pin liei ro n. ir.6 (Estacio dc

de'lectrica. em
com entrada
na rua Nery

Sâ) (190.D3
ALUGA-SE cm ca_a de familia. um quar--tito bem grande com luz electrica e en*

trada independente; na rua Nery Pinheiro
n. 106 (Estacio de Sá). '(191 I) J

ALUGA-SE 
mi casa de família, á rua

_ri.lides Lobo n. :j7, iimgniiicos eom-modos a casaes sem filhos, cavalheiros ou
.senhoras de tratamento e bons costumes; árua é servida por reversas linlms de bondes
de com reis e a casa, além de «er muito lim-
pa, dispõe de um grande terreno próprio pararecreio dos seus moradores; trata-se na«mesma com o sr. Oliveira. J

Pofleroso jyii Talíaan
Para

destruir i;
amizades

vence
avejj. _

.' _0K.irDE CEVAR, p.,iiGRÁTIS, informações
sellos iiovos «io Corr
RUA SKNIIOR DOS-- RIO.

iliiiie-_.ia.Jei iihysicas ..- moraes, dominar vossos inimigos,- mal.c.icios, ..anliar uinii-.iro em negócios, ser feliz em3..-1-- e bem-estar, con-.pre j_ um CASAL dc PEDRASroso talisman recebido da Índia Oriental. — Remetto,:s minuciosas c interessantes ,. qurni enviar 100 réis enio, dentro «lc carta. — ARISTÓTELES '!T-.Lí-\ —
PASSOS, 08, SOBRADO — CAIXA POSTAI.' or-4

70.

A LUGA-SE, tò pari faniilia, o paviaicn-XXto inferior da casa 63 da rua da Es-
trella. possuindo duas salas, dois quartos,corinha, área com chuveiro c W.-C; a cha-
ve^está no n. 67. onde se trata, (j_4-»J) J

casa na rua dos Co*
. por Sí?, com c"ectrícf-dade. cozinha e todas as cornmodidades.

U-86 J) ]

A LUGA-SE uma
^Vqueirob n. :c_,

A LUGA-Sr
-VEs-.r a c_sa a-S-bradada da rua darcl!i n. ca, com boas accoramodações
para família regular, faz e luz eleclrica;
isr.nde quintal, etc.! i chave esti 110 n. .7,onde _¦ informa. i}g4i J) j
ALUGA-SE a cosa

«-.dí Barris 11. ,-,.
¦Io Dr.

de
Pe.S'.......

I) s

ALUGA-SE o excellentc pre.lio â rua
-Xronel Cabrita 11. 54. S. Christovãi em
logâr alto, salubr*., livre dc endieiro. bciidi
á 1 orta, com jardim, varanda, banheiro ele-
ci-uidade, e propr.a para Oim-.i.. iamilia.
Alutruel. iso$j cliaves na irente. I118L) S

A LUGASE
X-Lentrad,

uma boa sala dc visitas com
independente e luz electrica, em

Christóvão; na rua Francisco líugenío
'95- (soo L) J

A I,UGA.SK uma boa ca-a para familia
_r.VíIc tratamento, tendo cinco quartos,
tres salas, despensa, cozinha, banheiro, tan*
que. electricidade, e chácara; res-pi ran do-se
os bons ares da Tijuca, no Andarahy, rua
Leopoldo n. 2Ô2, bonde Uruguay.

_.3Í__L_
A LUGA-SE um arinazem novo, com com.

_í_L:iu.»dos para familia, luz electrica, pran*•_(. quintal; preço barato; na rua Chavttf
Faria, esquina da travessa Alice. (.185 Í4)'B

A LUGA-SE o predio da rua TtirSo i.
i"ÍLRetiro ns. 115 e 117, com o n. .6, cow
bons commodcs c quintal; as chaves estSc
tia padaria n. 156; treta-se n_. rua do lio».
picio n, iJ4, sobrado, fiador firma commer
c:al. Aluguel ;iSooo, (.p.3 L) .1

ALUGA-SE 
uma boa casa. com 3 quar-tos. 2 salas, quintal cronde. etc. ;na ruaBarão de S. 1'rancisco Eiliio _i6, próximo ã

praça Barão Drummond, Viila Isabel.
(|8t 1.) R

A LUGA.SE o predio novo. de sobrado,J-i-proprio para familia (lc tratamento, pio-longamento da rua Mariz c iíarros 333, fim
da rua Barão do Amazonas; informaçõesna rua Po.-eira de Siqueira 5., padaria.

(123 .') 
**

{ I.UGA-SE um quarto, a dois rapazes,
X_com ou sem mobiliu, em casa de familia
de tratamento, pendendo dar-se pensão; árua Mattoso _2.. (319 f,) |
A LUGA-SE o magnifico predio á praça--Ar.etitina n. 32, S. Cbris-.avSo, cera

seis quano-, varandas, jardim, pomar e so-btrbo terraço de onde se avista linda pai-sasem. Banheiros, electricidade, logar alto,bonde 2 .01 Ia. livre de enchentes, a 30 mi-nutos da avenida Central. I',' moradia de
tratamento; chaves na mesma. (íi; L) S

AI.UGA-SE 
o predio da rua Descmbarga-

dor Izidro S3; 3 quartos. 2 salas e to-
das as mais dependências: gramlo jardim e
bom quintal; as chaves, oor favor, na venda._ esquina, e tratar, coni o sr. Cardoso, á
rua Matto Grosso n. u., S. Christov.o.

(-801 I.) J
AJ_UGAM_.SE boas casa? nova; r.a

«v*_dern„ e hy_icnica "A'ill3 Eugcniraa ,M;'-i_ « Bjr-is n. .-5..

_1 LUGA-SK o predío da rua Barão dc
JTi-Boin Retira entre os ns: 113 e jiy. com
o fí, 30, com bons cqmmodon c quintal; a.
chaves estão na padaria n. 156; trata-se ua
rua da llospicio n. 144. sobrado, das 10 á.", íiad.r firma commercial. Aluguel -iSooo.

(«O L) )

A LUGA-SE o predio da rua Conseilieire
_71-.oliim ns: zi e 27, com bons cnmodot,
jardim e quintal, íluininaçüo electrica; as
chaves est3o na padaria n, i$6, da rus
Barão do Bom Retiro c tratc-Se na rua do
llospicio n. 144. sobrado, fiador, firme.
commercial. Aluguel íoiíooo. (497 L) .1

A LUGAM-SE os predios da rua Barãç
iTAdo Bom Retiro, ns: 113 c íoo-, as chave,
estão no n. 156, padaria. Aluguel 133S006.

(«3 LI J

TOSSOS
no 1'araiso

das Crlaiiçr.s
Kua 7 D. Vlí

SU8UH8I0S
\ LUGA-SE unia :a;a com luz. ri_..ia c

XjLbom terreno plantado; na travessa
Araujo n. 15; trata-;© no mesmo, das 3
ás ia, estação dc liamos. (54o M) R

V LUGA-SE um porjo com dois quartos,_C__.nma __!a, um estrado, cozinha, tttnque,
banbeírop luz tlccírica. 40S: na rua Maria¦CaIa;on n_ _o, perto da estação do Meyer.

USo M) .1
\ LUGA-SE a easa da riu N__arc!b »i">,

__XBoca do Mstto, centro de chácara, b-.«-
dca (l.ins -lí Vasconcríloí. <-íiaç.*.o do
Mryi.-. ,-e-.:.. -.$. («31 M) R
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ti¦

_ mais, na i", do Rocha a Todos os San-
I tos; trata-se directo, íi rua do Ouvidor n.
1 ío8, sala n. 3. (654 N) »

CASA 
— Compra-se uma de 6 a 7,.con-

tos, 2 solas, 3 quarlos, em condições

B3- 
hygieuicas, até o Mcycr, próximo. Je cs-
tação, completamente livre, negocio dire.

¦CIE IDE DUS ücHIBIIUBI i elo; cartas com esclarecimentos, para J.
^MUMHi-HC uva viiMHiva; g 

silveira; largo de Santa Bata 11. 10,.cosa

A curada «aivicie, da queda dos cabellos, da caspa, dos § <-« i»uuetes; (5-5 m

1 TÔNICO CAPINETTE

cabe los brancos e das parasitas que vivem no couro ca- t,-azenda - vemic-sc muito perto do
rn„a„ r . X ponto terminal dos bondes do -Pense.
DCllUaO. ,..!•¦ ca, cm Nictheroy, uma pequena fazenda,

COUI O USO de 2 VidrOS Oblem-Se 0 reSUltddO SatlSiatOriO. II lendo cerca dc um milhão de metros, qua*

Possuímos milhares de attestados que confirmam o nosso £S^-:.fe\-*S^^,!S&*-*SSÍ2i*^_--aSSllfiCeSSO 
de 30 annOS. criação cercados dc arame, pomares, co-

bUlalL*-**- 
UC ou '-""•^jj-jjpjQ 

4«000 chei^ gallinheiros, engenho dcjariui.a_a

Vendc-sc nis Perfumarias Pliarmacias e Drogarias
tambor, excellente c grande casa nov:.

arandada, etc. Informações com Auroal-
. rua do Ouvidor n. 8, sob. (695 N) R

_ Caixa .Postal a. 59 Kio de Janeiro I

A J.UGA-SE em boas condições, a boin
JttLiiitiUtlino, o predio reformado de novo
da rua Visconde dc Tocantins n, 531 as
chaves na rua Archlns Cordeiro ti. «toS, «•--*
tante tres minutos do predto c um dj,^
tasüo du Todos ds Santos.

tiva
do.;

! _ LUGA-SE, por Co$, a casa da rua D.
__-A!ice 11. <_, com duas salas c do.s quar-
ios; trala-se na ru-i Conselheiro .Magalhães
('astro 11. 23B, Casa Eoiilcs. (S.u M)

¦ \ I.l'CAM-SE ns dois armazéns da rua
X_. Conselheiro Magalhães Castro n. 19'.
por 130$ mensaes ca-ua mu; trata-se cm fr^n-
ic. na Casa Fontes. (8.1- M)

A LCGA-SE uma casa íi rua liarão uu*
_-Vi..oto, 78, cm Jacarepaguá. por 50$oo*>.
a\ chave c-siá 110 (irmazcui da esquina da
mesma rua, (fiii M) Jl

PREDIOS 
pequenos, em boas condições

e próximo á cidade, compram-se di-
rcctamcntc, com o proprietário; informa-
ções por escripto e com detalhes, a João
dc Carvalho; rua do Hospício n. aio. -,

(573 N) M

REDIO — Vende-se por 7:500$
53, cozi.

(453 M) J I grande terreno, uão _ precisa, dc obras,
F _->j'-i*w> ¦*•" »•**¦¦ -*y*"-,, v**" <¦ ¦*¦ \'.. *¦

salas, i quartos, dispensa, cozinha,
.1- !«..„„» ^,-;.-. nr..rií.1 (>P íllirílS.

estação dc Todos os Sanlos; ;i rna Dona

ALUCAM-SE 
bons conunodos de frente,

eom pensão, á avenida Rio Branco .«o, a"
undar. (85C h) M
",\ 

1UCAM-SE uma boa sala c 11111 boin
_-.-quarto, com pensão, na rua Senador Dan-
MS 11. 32. casa de família. (b'55 L)»i

A LUG.VSE o predio n. 71 da ri.» ,-•.  ... ..
•OLgelliia, estação do lEucantado. tendo : cio, 3' travessa 4' direta,
tres quartos, duas salas, banheiro, ilcspcn-
sa, cozinha. W. C, magnifico porão c bom
terreno; cs chaves estão uo u. ".ir onde]
sc traia. (4180M) .1 ,

"«T.E-NDE-SE, na «Macia Campisl-, Villa
v Isatfcl, n confortável cqsa, -coni. tres.

quartos bons, arca envidraçada, copa, (les-
pensa, cozinha e mais .dependências c bom
quintal todo murado, jardim ao Judô, fa-
zendo esquina para outra rua, que dá
grande valor á casa. situada á rua dos
Artista* 11. 35; informa-se & rua da Ca*
rioca, "Café d» Ordem , com o charnlfiro'.;

(J 601) N

VIEXDE-S'15 
íim bom predio por módico

preço, no ilvnseniio 'Novo; trata-se á
rua Souto Carvalho é. cí. (J.03Ít)"N

TEXDEM-SE 
baratos quatro loles de

terrenos, na T. dt S. Matheus, estação
'Engenheiro Neiva. O3 terrenos dão fun-
dos fiara n listrada; trata-se á rua Vis-
conde dc Itauna m. 7-1, com a\lbiuo.

-O O30) N

ViEKDEM-STJ 
diversos predios, .propr;os

porá moradia e renda (le capitães, cm
Botafogo, Tijuco, Villa Isabel, ¦ S. Cnr.s*
tovão c subúrbios; trata-se á rua do O...
vidor n. 108, sala 3. (R6o3).N

VENDE-SE 
um predio com quairo quar--os, duas salas, etc, novo, próximo a

•rua Pereira Nunes. 1'rcço 15 contos, mie-
lado á vista; trata-se í rua do Ouvidor,
m. 108, sala 3. (R 604) _S

71 da rua An. Clara n. 58, entrar na rua José lloniía- snlas, etc.;
icVni:ido. tendo cio. 3' travessa i' direita. (484 N) »' Upacabaaa.

VliND.li-SE, 
om Copacabana, 11111 íolido

predio, acabado de construir e ainda não
habitado, cm centro dc terreno, muito per*
to da avenida Atlantic.., com S quarlos, 2
snlas, etc.; tratar á rna «Marinho m. 84.• (R 700) N

CAMISARI FRANGEZA
Roupas brancas para
senhoras e homens.
Roupas de cama,mesa,
camisas Berthotet e
outras.133-AVENIDA RIO BRANCO-133 _;_r__£:._£*e"

(B.SC.O-ESXT.EIAI.) linho, cretone, atoa-
Todos os artigoü desta casasão vantajosamente co*- lhado.

nhecidos não somente pela sua stiperioridacie como Punhos e collarinhos,
pelos seus pi-eços, que desafiam toda còncòrrehcii.. etc, etc.

VRXDl.-Sl. 
optimo predio, coni (faraRC, ã

rua Í5. [Francisco Xavier, Preço de ocea-
aião; informa-se i rua General Câmara, 320,
ás 2 horas. (S 3(7) 'N

\-"ENDE-SE 
o casinha e terreno da rna' Táo 1'erro 11. 3, Inhaiima. (J 21,1) N

PO' DE ARROZ
tnw_aiwnMi«num»

A LUGA-SE um conntiodo, cm casa dc fa-
/.V.nilia, n uin casal; tem quinta!, luz ele-
«rica; rua S. Redro n. 25-1 isoli, (S.;Ch)M

família
nplas acconiinodaçüeSígrati

ile terreno arborizado, 2 cuTadiis; rua D
A.ma Kcrj 4S7. Rocha, com í>uo:roz.

(uoO M.) J

A LUCA-SE ura -nrcilio, para famili!
.-_.',i.itanici.lu: amplas nccomiiiodações,,

• A LUGA-SE o confortável nrcd.n para
iViiüiiiliii de Irdl-ahicnlo, cm _f rente :i ei-
t.içüo do Rocha .'. rua Am... Nery, .(.*-¦. as
cl.aves na rua Tavares Ecrc.ra. -•.,.

(,..,, Al) J
' 

A LUG.VM-SE baratlssimo, excellentes ca-
-iV-l.s novas, com duas sala", dois quar-
1 is, com jancllas, terraço, lav.u....n. cozinha
SC. C. cou. chuveiro o bom quintal, todo
¦-¦.irado.' cada casn tem 2 entradas Indepcn.
deu.ei podendo servir para duaS famílias:
(ilugucl Cj-f c 7S$, c outra, menor, por 5-'5
.11 

'nia 
Silva Rego 11. 35. Riachuelo, no

1.11R0 do Jacaré, ilionde linha dc Casca-
.,,,.. (61.1 SI) I

Medicinal, atlhoreiite o perfumado
Lata 2_u00. 1'tflo correio -.SUO-1

Perfumaria Orlando Rangel
A LUCA-SE um bom armazem bem lo-

X_L.cali7.ad0, co:.. moradia para familia: na
rna Engenho dc Dentro 11. 53; trata-se na
estação de Cascadura. Café Santos Duniont.

(27 W* K

ViENDEAI-SE, 
de 300$ a 800$, a prestu-

ções ou á vista, os -mais lindos lotes dc
terflctios, cin Bento Kibeiro (50 trens dia-
rios) t* tambem «e vende -toda a arca Cm
-loles), por 5:800$, c uma caía nova, [tor
ruooj; -tratar «0 iiiudeircir., e;n frente á
estação. iR 280) N

! 
"ITTíXDJJ-SIC 

um cxcellente predio, acaba-
I. t do de construir, na r:;a Maria Calmon
' í*. .17 (K. <lo Mcycr), a 2 minuto! -da cs*
. taçüo c de todos os bondes, com dois gran-

1 des quartos, <luas salas, cozinha, W. C. e
banheiro, tudo cm ponto grande, c bom

I quintal; os chaves, para ver e tratar, com
, o proprietário, no n. 30 da mesma. 'Preço
I io:ooí>$ooo. (lí, 302) X

XTE.NUE-StE por 2:000$ nm terreno, cm
> logar plano c enxuto, próximo ao pon-

to final dos bondes dc Lins dc Y1.sco.1-
cellos, ..lede 7X133S, c mais um .lote <c
Í2-X',.5Í por jiq.^üJ; informações á r. da
.Míatjdcga n. 130, i° andar, das ai ás fi*

A LUGAM-SE, cm rasa ile um casal,
XJLiluas salas, doii quartos com tres '-:•-
íiicllis ide frente c mais commodidades; i
nn rua Assis Carneiro n. 12, ponlo dos
bondes c tre:.., c::i frcnle ao largo d.i Pie*
dnde. 1.33')') ->I) !' |

AlíUGA-SK,, 
por iooí, tuna c;ira nova, á;

rua Yictoriu do Anuir.".! 32, distante um 
'

niiiiuto da estação de Olaria, construcção.
moderna, com todas nc regrdias de hygiene.
tem 2 (|tiartt)«, 2 salas, boa cozinha, com {
fofífie econômico, quarto cem W.-C, ha-1
nltciro, luz electrica cercada dc grando quin- jti,', com um quartu para creado c bom'
Riillinbeiro; ver c tralar uo ... c|.

Cada tosss irrita mais a vossa garganta, tornando-a
mais susceptível. Cada tosse congestiona a mem-
brana mucosa dos vossos pulmões. Cessae de destruir
a vossa garganta c pulmões por essa forma. Tomae

^.?¦i•:^"^•!¦:M-S.., 
aa rua Aqiii.lali.-in, Hora

do Mattq (Mcycr), tres loles de 8X30,
• c.-.da ua. 2:600$, juntos 0:1 separado-; com
j o proprietário, rua io Cauclc u. is.|, ar-

Pe ic Cereja
''I.XDIi-SG uni» caia cm conslrucçâo. ser*

V vindo para negocio c familia, tendo já
.::..:.. ia!,., uma cozinha c alicerces para ar-
inazcni ou quartos o sala, paredes paru .):.-
tr,.* dependências, muro c cercas dc arame.
etc, por souí a casa c 1:300$, em presta-
.ções dc 50$, o terreno, nò lote ti. 3-*p dn'C.mipo 

dós Cardosos, e.n Cascadura; trala-sc
j na ultiiiia sala do .-obrado da rua da (Jm-
I.-tanda n. 17 ou pelo lelcplione Cc.uril

11. a.S?.:. 
(S 

4825) N

ViliXDE-SE 
uma pensão particular, com

20 e tantos pensionistas bons» depen-
dendo de pouco capitei; cartas neste jornal
a .Lúcia. (R 500) U

VENDE-SE 
um oçougue, & .un Da a\n:ia

Xcry 11, j'a-, estação do Rocha.
O'.-80.1). 

O

^-:iiN"lMvM*SE 
oito gaiolas com bons pa-s*

saros do norte, â rua D, Anna N-ery
n. 408, estação do Kocba. (J 200) O
"fTUvXfil.M-SE arn)ações. balcões, copas,

V mesas para botequim e utensílios paro
Iodos os negócios, assi.n como sc faz qual-
quer armação. .1 gosto do frcgnca c a pre-
ço sem competidor; aia rua Senhor dos Pas-
sos n. 47- (R 347)'-O
"l-lliXUEM-SE 

armações, balcões, copas,
X vitrines de centro, armações de i-ratc*

leiras, vários moveis, portos, escrivaninhas
c mais artigos; r. General Câmara n, 2J2
e rua Edmundo 11, Sç,, Terra Nova.

(R 34-) O

A r,l'OA-SIí h
A laUCiaVM-Sli cnsns moilcrnns rto

clihcn.rn (Li run XV17S it US$000, com a niinr-
U-"iiKmilln ji. T, diiciirópiilíuii, uin
uniu ilu novo, 4 fluuvtos, 1! s.ilns,
tufreno aax_.20, arborizado, luz
.iiiiiu »¦ i's_iil,o: cliavcs í'i rnn Cnu*
diili. Hcnlcio 518, lei. !5550, 0.

(lt su::) -\

\LUGA-SU 
um bóiii tircilio

Adelaide 11. Ml (llocca
Mcj-cr).'"(T,i'ca-si-

á rua D-
do Matto,
(o;8 M, R

utn bom quarto n casal
, o 1 011 2 rapazes, com ou sem ptn-
preço módico, rua Kocba,

(,-78 -M) .1

Ins, a snlas, co/inlin, Hllilitlll,
üEiin encanutln c esuoto, iusinllu-
cão clcclrien; nn cslncãii tio (Mn-
riu, subúrbios du Lcmioliliiin, com
80 trens (liurios, 11 SÍ5 minutos do
centro da cidade, lOiNU. muito sau-
(lavei; Irntn-sc nn run laitonoltlinii
Kcgo 11. -loa, onili" eslão ns cliu-
ves, 1111 íncsinn estação, loiriir novo I
nu,- não lia ciiclicntc. JJj'*___'__t'1 j

10 Br. Ayer
,'ENDIDO HA 75 ANNOS

¦\rEXI-E-SE um tcrreiin na rua liarão de
"i It.iipu' (lotei 4.i; trata-se com Amaral

Junior & C, rna primeiro dc
ítala 4. . o ao») 4sr

ALU
XXnun

LUCA-SE uma casa independente c
.iliiartos iscpaniilos; 11a rua llonot-io

na tst.ição do 
'Meyer. Cnchamby. ,

(3733 M) R

,\ iLUGa\-SH por 70Í000 a magnífica casi 1
aíTAda rua Lopes 11. r.O, em Campinho, co...
:: salas, .1 q'.:..rt,i:i (lcsi)eiisa. cozinha, t.in-
iíiic Wr. C, e granilc Icrrcno tolo cercado"•, trat.i-sc 111 ma

(570 M) J
113 chavea cstno no
João Alvares 11. 24.

A LUCA-SE o inac.nfico predio cim 3
XAquartos, 2 salas, vamiida. cn io.!:a c
...das ,.s roniiiii.di ladcs para família; á rua
I.11....C Estrada 11. ai, iunlo a estação do
rV.eycr. (.76 M) S

A LUCA-SE o i|H'cdln da rua Clarimundo
-i'Vdc .Mello 11. (li. As chaves eslão por
favor nu ... 9.1 A, Aluguel (SoSooo. En-
canlailo. (604 M) R

VLUCA-SH 
11 Imi casa da rua Si'va

Kepo n. 22; as cliavcs nu ormazctn, á
rna Vi vn Cláudio n. u.»S- Aluruel,

(30.0 M) J

A LUGA-Sli a casa da rua Duque Es-
arVirada ¦Meycr 11, 11:, co.u njtatro quar-1
toi e a dois minutos da estação. Cliavcs
nu raa Minas ... 18, Meyer. Cabi.çu'. !

(3,-20 M) Kl

Desde a primeira dose o allivio e o
socego começam; a irritação de gar-
ganta cede gradualmente c a natureza
completa a cura.

Aquella tosso noeturna 1 A cro-
anca íiüo _ podt. fazer parar, nias
vús poüolB fíuol-o, Tondo em casa
ura frasco do Peitoral do Cereja do
llr. Ayer eractamento para tiios
occasiSes.

Pi-tpar»d«s pelo Dr. J C. Ayer & Ca.,
Lowell, Mmo., E. U. A.

T7TXD'li-SLi, na Aldeia Campis
V boa casa assobradada, habitada peta pri-

'meira vc.:, tendo cm cima quatro .quartos,
.luas s.das, copa, banheiro com agua quente

1 e fria, W. C. o íofià*. a Raz; e cm baixo,
1 dois quartos, salão, banheiro, \V. C. c fo*

não econômico, terreno com 10X50; trata*
I sc. par favor, com n sr. I)i,is, .1 rua liue*
! ..os Aires n. 11S, i« andar. 1'rcço -51000S.
1 .\eccii.i:ii-se offertas, (.1 -.14) «

casa. com çiuatro
qu.:;.-, una.- .-.-.ms c porão habitarei;

nicdé ia metros dc frcnle c 78 de ....idos,' >:¦> rea Eli.cl: ... 134, 'li- dn Riachuelo: as
.¦Io c parn

¦ TTil.XDli-SE u"1-1 '10rl
i > quarlos, duas .salas
j mede ,2 metros dc fren
I ha rua Eli.cl: ... 131. 'li

• chaves estão na mcs.ua rua 11. i-lo c parn
¦.tratar .'. .'.:;. S. Christovão n, .So.-eoin fl
proprietário. _(^_Í__

I ¦_TE'XDEiSiE uma avenida com oilo casa-.
i V c ..... barracão de madeira, per preço dc
i oceasião! tratar com o proprietário, rua

1). ViccncJa ... 4, R'0 das Pedras; nials
! outro predio bom, na incsma. (1 192) ->

MPOTENCIA
3:sTKnii,ii)Ain:,

-VIOrUASTIIIlVIA.
ESPERMAXOim ITiíA

Oura certa, radlenl o rnnlda.
Clinica eloctro-inedlcn ospoeitil

])li. CAIÍTAXO J0V1NE
das Faculdades dc Medicina de
Nápoles t Kio de Janeiro.

Das o ás 11 c das 2 ás 5-
I.urso dn Onriocn, 10, sob.

tinturaria bem
cdiiada, 110 centro do commercio;

«forma-se por favor á tua da Assembléa
n. 55, com o ir. A'asqecs. (589 I. K

rjllUVSl-A.SSA.SE 11.1.1
JL ac

T pas brancas, eslá trabalhando com 11
machinas dc -costura e uma de cascar,
Singer, tumor electrico, machina (lc In-
var c installoçõos dc ferros para ctigom.
mar. Depende dc iioltco capital, podendo-
se augmentar no dobro, por cer um ar-
mareni espaçoso; tendo conunodos **ara
familia; ua travessa do Senado 11. H.

(779 1') J
"f-RASPASSaV-Sl. mna pensai) ou ver-
X dem-sc os utensílios da mesma:, ue-
goclo decidido; o motivo sc explicara ao
pretendente; rua Thcopliilo Ottoni 11. So.

(819 W M

(iOMl'RA-PE 
qualquer quantidade de

J joiás velha?, com ou «em pedra*, de
qualquer valor; paga-se bem; na rua Oou-
çalves Dias n, 4i;, JoaUtetria Valentim, te-
lephone 994, Central. (4t»-í2 SJ R

(Al)MEU 
bem ? só no restauram e pen-

J são à rua Buenos Aires n, 158, lõjo;
S prato svariados por iÇ.*ou; pensão GuS
yêndenuse cartões. (3503 S) B

« ce-

*TtRASPA9SA-SE um armazem para ar-
X marinho, alfaiataria, perfumaria ou
chapéos c sapateiro; bom contrato; pre-
ço módico; na rua Sete de Setembro 11.
10,., negocio urgente, (79° *') "

X do tun bom sslllo próprio para casa
r-RaVSPASSA-SE um bom botequim; teu-

dc pasto 011 bilhares, tem um bom con.
trato do predio inteiro, não paga aluguel.
\'cr c tratar, á avenida 1'a-ssos ... 40.

(79S i') M

"J-iR'AÇi1'.AS5,\-(SE o contrato dc
X casa <

\TEXDE-Sli unia casa de inovei- c mais
\ artigos, ou acccita-sc um sócio para

estar á' testa, pouco capital, hr. muito cri.
pcuco tempo. Só iiuein entende pôde ai-
ur; informa-se á r. General Câmara, c.l_

(R SU' O

¦"£71 
ENDE-SE um bom piano Pleyel, cm
bom csl.ulo, afinado: rua Sele dc Sc-

tembro 11, eis. ¦Nl ú"^ u

TCriiXDli-SH um importante piano nn.ori*
cano, perfeito c garantido, por preço

módico; rua Jorsc Itudge n. 7*. casa 9.
Vila Isabel. Ot <i"7) Q

A ILUGA-SE mna esplendida vivenda, com
-ÍVluiri.) habitavcl. situada á rua Lins dc
Vasconcellos n. 4S1, com todas as conimo*
ilida.les para familia de tratamento, por'250$ inenri-ies. í-\s chaves a,cham-sc por
favor cum 0 jardinenro do predio oo lado.
Tem jardim na frente. 'JVala-se na rua
Sete dc Setembro ll, 130, loja dc chapéos.

(18a M) J

Cj f TI O — Compra-íc um dc boas terras
IJ até 50 alqueires, com ou sem casa de
moradia para o duro, prcícrc-sc situado
perlo das estações dc Palmeiras 011 Ro*
(leio. Acceilaui-se prct.ostar. no laiBO .dc

ALUGA-SE 
a casa da rua Viuva Cláudio S. Erancisco 4.'. com .0 sr. Attilio. Xa»

... 131. com 3 quartos. 2 salas e ...ais ec Irata com intermediários. (341 S) J
dependências c muito terreno, as chaves - ¦
1111 venda próxima onde sc trata. mpERRENOS na llocca do Mato —

(rCo M) R| X (Meyer) a 1 ;nno$, (; X 35; Alfiind<_-
I Ra n. 130, i° andar, 2 ás G, (403- S) S

T-ERRliXO, esquina cm \'iiln Isabe.1,

S: S: D: que tem por fim
sociiorrer a tortos os necessi-
tados. Quem soffrcr de qual*
quer moléstia osta S; S: 13: en-

ÍS10NAHI0S
W vi;\ cibituitamente os recursos para a oura completa.

JK Dirijam -sa om carta feohadt aos VISIONÁRIOS. Caixa do
m Correio 1917, declarando os sy.nptomas, as maii.festaei.es da mo-
H! Jostia, o nume, a rosiiteucia e o .sello par;i a resposta.
g.Sh

« _V
X murado, calçado c cem passeio c ali-
coreca, vcndc-se junto caiu- dv.as casas.

alugadas por 143S, preço iinie.) 12:890?,
não sc traiu com commissionistas, quem
interessar, escreva a Rounc, neste jor-

„,.,). (cio X) lt

ALUGA-SE .....a casinha apara familia,
."AE. ií. S. 'Cruz 11. .1-49, fundos

TtEUR-ESO — Vcndc-se um opti-
1 A nu,, Dvoprio parn nello sc con*
Istrnir villa dc renda c soberba
propriedade ile bello o fino gosto,1 nu aprazível e saudável sitiincno

I dn lüstiieão do Todos os Santos.
i Tiognr alto e secco. liste terreno

«goto á portli.
por 5S du

Tri-XUKM-K.i-:, p.ir.i liquidar, duas casas;
Víia estação do llachltelo, 11:11.1 alugada;

c outra va-tia, proiirias para negocio; »*u-
ira. ua Moca do Mailo, para íaail-liii; uma
bawocinlia de mão, nova; tratasc com o
dono, ;'. ri... M.iria Lni'.i n. l-'-*. ponto
dos bondes de Lins de Vasconcellos.

H'7.KNDE-SE com brevidade o bello, con-
>' fòrtavol e bem construído predio Ua

rua do Mattoso 11. 97. com Iodas, as accom-
modações necessárias para família dc tra-
lamento; para ver c tratar 110 mesmo, cçm
o proprietário, das O á ¦ *lora "J-™1, 'ü,"
doa os dia.-,.

TiriíXDEM-SE utn bom piano IMeyc. am*
V da novo e moderno; um dito allemão

e um dito Pleyel .modelo 5; tatnheni.trõcani*
-c, concertam-se c nfinain-se. Ao Piano »c
Ouro. do Guimarães, rua do Riachuelo, 4-..1.
sobrado. (.Mcoo.) O

unia
dc commodos; 25 (pianos c s*i-

lis, grande barracão c iclbciro. l'o(le
deixar soo? (lc lucro; informa: n.a Está-
cio dc Sá ... 5-:. W 1') -»

rnitaVS PASSA-SE mna caãa de qullanda
1. em ponlo superior, livre e desembarn-
cad:'. (fazendo 'bom negocio; o motivo da
venda é o dono achar-se enfermo; tem
moradia para faniilia,. assi.n como pódc
aluga

/"tARTOMANTE d, Maria E.niüa, «
\J lebre e 1» do Jtrn -il c Portugal,
Sagrada pelo povo como n mais perita
nas suas predições, cum milhares de cura»
íoicniíficns, intimas e commerciaes; ás
exmas. familias do interior c íóra dc ci-
dade, consulta por cartas t-cm a prcsençA
das pÉssoas, única neste genero; á rua
de Santa Luzia 2\St sobrado, junto á ove-
nida Uio llranco, casa de família dc toda
ií seriedade. (jai S) lt

/CARTOMANTE, sciencia do occulliarao,
v-' diz o presente, o passado e predia o

ro o faz Qualípicr trabalho pura o
; rua Theoplilio Ottoni 119. («i^.S.U

futuro
bem

IO Ela
Torst.'., bronclntes, influema em 4I

lioras
Hepositarios: — Araujo Freitas ,. C",

rua dos Ourives 88 c Pharmacia Mar-

3ues, 
praça Tiradcutea ns. 40 c 41 — Kio

e Janeiro.

informasse no largo da
(H.17 P) M

/AOXSUI.TAS espiritas, po. escripto
v.-' toli uualqucr assumpto, sú. icute aos
crentes. Cartas ..cia redacção. para o
eciilio S. .-t. O. (S.-s Si K

ÚLTIMOS h\
A 'LCCA-SE uma casinha com. quintal, c

-rVmui.a anua. á rua Visconde Suplicai.-.-.
n. .tro. (577 J) *^1

A LÜGA-SE um chalet por preço módico
xVcout boiiá conunodos c qtiintol; á rua
Erancisco Eracroso n. w. as chaves no im*
mera 21. (573 J) _

A LUGA-SE Brande s.ila dc frente, om
-Acasa dc família, a pessoas dc tratamento;
preço módico; avenida Kio llranco ias. -*¦'.

".TENDE-SE lim bonito .ano francez, ce-
Vpo de metal, baratissimo, de particular;

avenida Passos u. :,'i, loja dc electricxjade.
(lt iH(-) O

(U.l-Cn) X

.rii.NDEM-SE terrenos cm diversas ruas
V dc Copacabana; 

com o proprietário.
aa rui' do Kosario, 13^.

"17.1iXDI-:\l-.-iE uma caixa dc carpinteiro
\ co.n ferramentas, e um banco co.n :

tornos; ver c tratar co:n o encarregado
Clemente, ua d.i.ht, secção do Mangue.

(R 3"2) O
¦\r.ENDE-S'E uma boa casa dc bilhçlçs dc

V .loteria, pcrfeilamcute licenciada e ia*
yendo boa feria: iuforma-se á rua de sao
Pedro n. 340, das S ás u horas. co... o
sr. José Me.czcs. (.1 5"?) O

le
para um casal tle

tratamento, sendo itmn menina ou moça,
leves; rv.a do lii.icln.elo

}>RECISa\-SE 
(le di.r.s empregadas,

. bom comportamento,

para serviços
CÜll. (870 O

lc uma creada portugue-" s; na
rua Haddock Lnlra'315. (Sdi) C) R

¦DRECISA-SE
X mi dc roufiançi, co.n rcíerencias;

TJREC1SA-SE de
X casa dc uni' •
11. 55.

uma empregada para
asai, á avenida Passos

(863 C) K

"\7"'EN0E-Sli uma
Y tos, duas

TTlí.VDElt-Sli dois lotes de Icrrc.os ar-
V borlaados, canto dc duas ruas, c. uma

(R OóçO X I estofo,..bem localizados; informa-se a rna
í.„ Hospicio n. K-, dentista,,,? presta;

sa com quatro quar- , ,.-c3.
banheir-n, coxuiha

(M5:.-3)_X

do
grande casa dc banho, com terreno ,««. \7liXmi-SE um. bom predio, na L.. do,
1CX8, lod,. cercado a J-mco e muro, J.uz \ Kidctiuclo, proxini a rna \ mtc f (J.iaiio
electrica e «igira cm abundância; trala-sc ! ... M,,;„, c.:>1... duas salas, tres . qn*i-"'S _c
á rua Roberto Silva 11. --5, Kmno5. Preço,, ; ,lcpeiidciic.as; nao se occeiiain luter*
baralo. d* <-78) -*• mediarmos, rua .1.1 .Altandçga n. 130. i" an*

ALUGA-SE o predio da rua \'inlc c \ |i(>m ngllll, luz (¦ CSgOt
XAQnatro dc Maio 11. 37. dc construcção I JIo(lin(lo li!) (Ic froilto

{-33 Al) R moderna .e com opti.uas accommodaçoes I .,V(-,,n!Jão. Vcnile-so liando o com
para fam lia. Para ver das 10 horas cm 1 _;_;"_,,„,„. a.,,,-,.. ,.., ,,,.,.-. PratlCiS-

*¦LUGA-SK na 15. de Ramos, luas ca- deante. Trata-se na avenida Rio llranco j 
•¦•¦*-•''. 

;„. 
'=' •(«• ..' 1 i 4 :«¦Lis 

pnra moradia de ipequenas famílias n. <,.i, loja. (37,0 M, R Cp Muratori *ít>, dc 1- »»-_*.-u«

Ingcis de so$ a 7,4. com carta de 11-1  .tarde. |lt i,4Q) n

Vestivossòsfillios *K3£S2Síi .ça
Audi

trata-se no mesmo lunar na "Villa
inhn;, onde eslão ns cliavcs.

U-,,S M) 1!

ALUGAM-SE uma porta e um ntj.irl-j
X\ juntou ou separados, em lugar saudável
rua Cândido Jicuicio 11. 4S0. .lácarépas'..;..

(70-) M) y.

A I.UCA-SIi o predio. 11. 48 da rua Aí-
fon.o .pefrclra, Eiigenlm dc Dentro.

.1 3 salas, 3 quarlos, cozinha, insinua-
• electrica, grande quintal, cie. ás. cl...*

, eslão no 11. 50 A., c trala-sc a rua
yaz 11, 154. lincautado, .AIurucí 81?.

(óoi Mi K

COMPRA E VENDA OE
PREDIOS E TERRENOS

TTlENDli-Sli o preilio da rua Coronel Pc-
V dro Alves .11. 113. me!.: trata-se á ,rua

lfua. 7 11. 13-1* | Gonçalves Pias .1. ...,. soi.r.i.io. d a" '¦¦. •"; ,4
da tarde, na agencia da "Mala .... 

j-*"™!'^:

.*-¦; dar, das'a ás 6. 11:500? (o -'^".};.,,-, N
¦11 nmummmmmmmwmmtmnMmwmmumnmuXWmfky ^^ .'._. ..¦—

fàrgiÂfifm-^rÉLGâ r^rBXDE-SE uma propriedade nor
UrViliU-tl A «C« | v jiietiule de seu vnlor actual. a

30 minutos da çidiidc eom reu|«iMt'.W. SM** *-J ^VC^UM-fJRiaklAU-AialtMtf

cura-sc cm L! dias com

Injecção lar
Eua 1 dc Scícttibro, 181»

da de 600$ a 70-JS mciisnes;
no Ttibellifio Roatiete, run d«> Ko.
surio. __2 ______
-CTRXIÍIS&f-SG 1.500 lotes de terrenos dc
Vi-Xso ms., logar alto c saudável, a

iooS, cm prestações de 10$, bons para mo-
radia c plantação dc chácaras, trens de hora
ein bora. passageni.de ida ç vo Ita, dc 1»,

, $soo, l.iubii -AiiMbar, MlaÇao dc b. «a
teccòttVt >n. 6tl; trata-se; no ntosmo. Accom- I iiicu.; infiifiitáções no local -¦ ¦

modações para familia dc tratamento... .. • _,_ ..

VENDE-SE 
o predio, ha pouco construi*

•do, silo á rua 'Marfcl.nl •i.MiicIiaijp lt:.*' ccom- 1
0.,

(lt r."ii N

.TlCXI)li*S'E muito barato um niolocyele
V Indiiin, dc 7 cavollos, com ou sem s'-d-

car, cm perfeito estado; rua do Callcjç
11. i$5, loja* ^JL b*5'

\T|'Xlii;M-Sli ires bicyelctas, uma para
V senhora, outra para ¦menina c outra

para menino, cn perfeito estado: rua do
Cattete 11. 105, loja, (M 84-1) O

TTENDE-SE um microscópio Mackpt, um
> rcflcctor, para dentista, um guarda ves-

tidos e um dormitório dc canella. .co.n 7
peças, para A.s;.!. esti tudo iÇerfcito 

"

para desoecupar logar .805 O) .M

PKEClfíA-SE 
dc unu creada parn co-

zinhar e lavar c... casa de um casal;
rua Maii^ c Barros n. 239, casa lf'.

(7S7 U) M

PRECISA-SE 
dc uma 'boa costureira

para chapéos de homem j á rua oa-
chot 11. 7, paga-se bem. (S65 D) K

(C.AS.A 
de pasto — Traspassa-se uma

Jt boa ca*:i 110 RCticrò, com pcquemi
capttul; tratasc na ruu do Kosario n. ios.

(,"SpS) lt

("lAUTOMAXTK pçrtuniibncana e feia.
V.' vence o impossível. Consultas das K
da (111:1 tuiu, ãs
picio 11, 1C1.

10 da rua do lios.
(571 Si J

/1UI.I.0CAM.CI-J as (i....„ili.is seguintes,
\J pertencentes o tereciros, sòb primei-
ros fiy.pothecas, a -ia"!0: 30:000$, 9:000$
c s:oi)n?iiuo; rua Buenos Aires, antiga
lfo^;»icio n. 46, pavimeuto terreo.

(586 Si .1

n.VItTOMA.NTI.: — .Mine. Annita."*'a mais perita o verdadeira fi
na run Mureclitil Fioiliuio Peixoto
ri. 17, solirndo. (il 57«) S
/-lARTOaMANTi: baldntia, entende de
\J tudo; rua Marechal Floriano n. up,
1" (imlur. (-8.. S) .1

riARTOMANTE scieiiliíico, garante seus
V.-' trabalhos; consultas das 8 ás o, casa
de í..:.ii!ia. Citlctc u. 48, sobrado, s$ooo.

(668 S) R

DIVERSAS
AGENTES 

— Acceita.n-sc para propa*
gantln (le um negocio, sério c bon*

roso, dando-se dc comiuissão a-of1. Car-
tas a ). R„ nesta redacção. (?(,. S) K

ATTEXC-AO 
-— Di-sc uma mcniiia or-

phã dc .pae e m5c, com 15 mezes,
cor branca. Trotn.se â run Senadord.

Pompeu 11. 138, sobrado.

(lASA 
— Aluga-se á rua Maranhão n.

.1 ,.\2 — Iloeca do Matto, (iiót S) K

DlNIllillíO 
r.i,)id~soi. ri-imHicc^sT*ãi

negócios fi-rios; ua rua llueno? Ai-
res 11. i.i., <lus 12 ás 18 horas. (5Ó9 S) M

DENTfSTaV 
— Aluga-se o consultório

á rua da Carioca n. 6.j, tres ve/e.-i
por semana, ás c".s, ,|".s c b-vfeiras, dc
8 horas ás 3 horas da larde; não .. cie-
clrico; trata-se eom Raphacl. (op6 S) R

DINHEIRO 
' 

sob liypoijiecãsi juros c
cauçüo de apólices, até so contos;

carlas a esta redacção, a C. M.
(6-14 S) U

DINHEIRO 
— Dá-se sob hypotliccns

dc prédios e terrenos cm qualquer lo-
gar, juros módicos. Empréstimos sobre
heranças e inventariar. ;. herdeiros. Des-
coutos dç juros ile apólices, montepios,
promissórias e alugueis de prédios mes-
mo tle menores ou usofruto; ua rua do
llospicio 11. 2í, saiu 6, com Ferreiras,

lima S) J I das 11 ás 17 horas. (3569 S) J

cqllyrio loura
NOME REGISTRADO

Cura infJamiriaçBos c purgaçõesdos olhos.
Pliarmacia MOURA BRASIL

37, Ilu» Uruguayana, 37

Sa-
(11 .344) N

\ riiXDli-SE por .':.oo$ uma cas:., terreo
V de 10X35, rua do l'-,r:i.>';.o ... .3.", Cir-

rular da Pc.nl.i: para tratar mn mesma, com
o do.io, ;. (linl.ciro 011 pi estações. (.S|o..p)N

TOSSE - BRONCHITES — ASTHMA

ARRENDA-SE 
mna -situação cm 1'cchiii-

cha (Jacarepaguá), •presta-íc para um
horticultor; Trata-se rua .'.o Cattete r8S,
sobrado, das 13 ás ifi horas. (40S Si .1 |

o l'l'IT01!\ii l»M .HlirA', de Alfredo dc Caiviilho, exclusiva-
,,w.„ió voTfil é o ouc maior numero mune de cuiiis. Innunieros

téstni o" médicos o de pessons curadas o nl'1'irmain.— *\ ven-
Ia nas nliurmncins e droanrins do ltio c tios Jistitilos -

ttiiio : Alfredo dc Cnrvullio & C
Deiiosi-

limi 1'i'iiiicirii dc Mnrco 10.

"-TKXDli-SE uma casa, disumte 5 minii*
> tos d:i estação do Uiacliuelo, com po*

rão Habitavel « bom pomar, em'.logar ale*
cie c própria para moradia dc. dono., c.-i.
babilaila polo proprietário; uitoriiiaçocs a
anseie (lc Setembro '... »9, 

^J.^
\r.|.-\-ni:->l-:, r.a avenida Ligação, .'.indo

1 predio moderno: informes e trates a

rua^uenos Aires :,. 198, uas » .^«8.

A •LUGA-SE nor .';!-. .-, cisa com. minto
í Vlcrrcno. c bondes :'. port... r.u Cacham-
l.y n. col,-, chave .10 ... col. Mcycr.

I673 Al) K

ALUCA-Sli por 150$ (1 casa da rua lia*
-A.:i.a do llom Retiro, ic-, Engenho Xovo
icm 2 salas, ,1 auarttii», um barracão, para
iiiali: e despensa, jardim r arvores fr.i*
l.feras, lindo viveiro rara pássaros, gradil
c.c, frcnle da rua; 1. vagar cm 1.5 do cor-
nn:.-, iogar mais saudável da capital.

(fifij M) R

\ l.rC VSE uma eàslnlm c mais um bar-
.rt.raeno, á rua ChrislüvSo Penha, 33 CH-1-
lação da Piedade). <6is AI) R

/-lOMPRaV-SE uma avenida com casas I axamrrrmnniís
\.J novas pira renda. Informações, á rua I —— , 
Buenos Aires n. 46, antiga Hospicio. pa- T71ENDE-SE baratissimo um bom ,-ierren
vimcnlo icrreo. (5S5 N) J > ua rua Capitão bchx (s* Chr:-l. .„.

0:11 11X.3 de fundos; trata-se a rua ¦

l LUGA-Sli wr 61J a casa da rua. \'i..tc
í"\.dc Março n. ",t. no Iíniíenlm Xovo, a
dois mintiloü do bonde dc l.ins Vascou*
eclloí, temb doi:; quartos, uma s.u a c bom
quinta!;*» u chave está na casa 11. III da
nvenída lado

ti.111 ll
c trata

Villa
tia rua Co:
Isabel.

(509 -M) R

tIOMPRA-SE 
a prestações tnc.isacs, dan-1 Uuvidor 11. 1S3, com

.' do-se algum dinheiro ndeantado,_

'sr. 
Álvaro. (J5»5) N

casi co.n Ires quartos, c demais depen*. '-{71ENDE-SE um snmpttioso.-palacct
quintal; na Cil

perlo da praia. Preço até 10 coutos. | ni'-!orios, tres
dencia

.3 depen-« -tri-.;
,1 liotaío* I \ ru s. bens dor*

visitas, d>:
Cartas a A. O. 1).,
tolha.

Clemente, com
grandes s:i'a-, dc .

no cscriptoiio desta ! j-.,t-,r c de bilhar, jar.bm co.n rcpucl a
(593 N) J i gaiagc, bom g.illiuluv.ro, ianque pura avci

está próprio para alguma d'aquáticas
B-ran-dc e ul ,'c.iib.ii.v.ilor 

«lc a!g.ur.a..lcgaç3o; Ira.i(lOMPEA-Si: 
uma rasa por 6:noo$, do I í_"grãüd'e c de"Iriitamcnto ou pira olgn*"

.' Meycr para 
" ' • . ¦ ¦

para baixo, eolida, dois qua . 
tos, duas subis c bom quintal. X:".u sc ot- com Vicente Bernardino Silva
tende n intermediários. Proposta para a -._, n. 43, (Ls ia á; '5 horas
ruu Urugu.iyuua ti. 111, i° andar, a Vietor —— -—-"

Braga. (4840 N) J | __ KXDEM-SE, tcrrçn.os para sítios.. Ircço

do Cr-
(J 773)' ->

C0M1'RA-SK 
com urgência uma casa j s;ir de

.i.c o :00o?, cm. rua que passe bonde, Oueritio
011 perto 'dc estação; .1 ou 3 quartos, etc, 
e bnm terreno, Cnrtau para ('-.te jornal,
;. C. 11. U. (574 N) -M

V .:$ por cada iX.:í iubtirbios, lo-
futuro; r. do Hospicio n. .104. cora

(lt São. X

íí SANACUTIS"
ILA SOEL

triiXDE-SE um predio á rua Vinte •;

V Cinco dc 'Março ... -°9. .-'^ 
• ",,ll_

Dentro, com 3 quartos, a salas, jard ni - c

terreno com 100 metros Je cstcusno, t..;.a

sc com o <l".no. ila mesma rua n. 104. 1 rc

ço de oceasião.

isa dc unia vez. dc

¦.TIENIUi-SiE um balcão cora varejo para
chárutaria, muito próprio para porta df

liotcquini ou qualquer cnsa de negocio, esta
novo, por preço dc -pechincha, para <lçs-
oecupar logar; riu do Cattete 11. 105, lo)a.

(Jl ^.«9) O

.l-PESiDE-SE tim bonito piano france*, ec*
po de metal, baratissimo, de. particular;

avenida Passos 11, 30, loja dc elcctnc.dailc.
(M 800) O

\7lENBE-aE por fioo$ um bom P'ano
V IPlcycl, qtinsi movo c perfeito; truta-se,

por favor, com o sr. Alfredo, á rua l.mz
d., Camões .1. 18. (M 57<_ O
¦.TENDE-SE u:n cachorro de raça, bran-

V co, pequeno, fclpudo, com quatro nic*
zes; á rua da Lm. 11. 116. (R -*>5-0 °

A 
FIXADOR dc pianos, muda o som

de estridente para afluutado. e pc-
queno reparo, tudo 10$; Café Guirauy;
praça Tiradentes n, S7. Tel. 4191 C.

(513 S) R

AP. 
DE AGRICULTORES E COM-

. MlíRClANTES DO MERCADO
MUNICIPAL. Dc accordo com o capitulo
X, art. .15, prtragraphos A doa estatutos,
são convidados todos o.i eqcios quites c
cm pleno gozo de seus direitos, a compa-
rcccrc.n a asscmbléa geral cxtrnordinarin,
a rcaltzar*se em i; de maio, ús ,. horas
da larde. — aA Directoria, (213 S) .1

_7ENnii-SE um nutomovel Delahaye para
V entrega dc cnconuucndas; trata-se á rua

Coronel Pedro aV.vcs ... 16. (11 660) O
"ÍTENDE-SE nm bom botequim,
\ desembaraçado, -tião 1

livre e
IKig-.i 

"alugue?^ 
jior

motivo dc desavença entre irmãos; informa-
se á rua Primeiro dc Março n. S.', com
Silva, da l ás 3. (R üfii) O

\.'.!'.M>!-.-**l-. n.na cxcellente chácara com ¦_. |.'XDli-SE tin,a cnsa dc uma ie-., «.
> boa e.,.,a para familin ,1c Iraliiinonto, • V .tífolos' -ua Estrada Xov,. da llaviuia

grande terreno, lindo pomar, frcnle para...,, ._, -j:siantc da estação dc Tiiomnz i oc*
duas ruas, un lioca da Mnf.o. bandas á 

', 
n!,, . miautos; o terreno mede n .;:,t\??:

portu: informa-se. no escriptorio. do dr. (X1______.
Scgívdas Vianna, á 1 ua du Uosarío u, \:<u ,—  ,Vianna, á rua do Kosario u, 120, ' ___

ar. Netto, (1) .87) X i \rEXDIi-Sli, cai ltotafos
V ia por"ÍTilíNUE-SE, 

á rua Silva Jardim :i. 54, 
: llucnoi

> moderno, vai -.Nictheroy. tuna boa casi,
com tçrrctio próprio, com instillação dc
esgotos, toda reformada de novo, tendo -¦
pavimentos, logar para automóvel, perto j á
íbis banhos de mar c bondes à porta;
trata-pc á rua Visconde de l*ruguay n. 114,
moderno, -Nictheroy, onde sc encontram h*.
chaves. IU ip7) X

44; iutormCi"Aires 
n. 19^-

um terreno dc
1 iratos á r.u

(J 39 O N

tTÉXDEM-SE, á rua Corrêa Dutra, dois
V prédios para renda; inturincs c tratas

Uiici.is Aires ... 108. (.1 39-') X

VENOÃS DIVERSAS

^7-ENDI..I-SE 
coelhos dc ....

a í*. o casal; á rua líraucisca Zieze
n. J7, Terra Nova,

raça japotteza
:a Zieze

(R 686) O

.TliXDElt-SE um par de nnnaçõcs e um
V balcão; rua aVrchias Cordeiro ... 440.

(R 703) O

"iriiXDE-SE,
nulos da 'estação de ; "

ix.vo 1:' po.mada. a ão si ,i.\ a i:ori'A
Oiirii: snnin, cezetuns, suores lei ido-., leridus, einiiinuciis,

c.iceiias, Irieiias, olc. Vende-sc em todas as plinrinacins e iu>

Anemia, Iiaqucza. ncurar.tlienLi, moléstias
do estômago

Depositários: — Araújo Freitas .C.',
¦ rua dos Ourives 8S c Pliarmacia Mar.

praça Tiradentes ns. 40 c 4a -Kio.

D. C!.,r.., i....a casa, ..„ meio de ter- .T.ÜXDÜ-SK por ?oo$ ... superior vio_

reno, com duas salas, tre- quartos,; cozi*A V loncello com cjuxa^, mcthouos e to,,.q

nha, por preço <lc oceasião; para iniornin* ', cas; rua <lo Kofar-o, aa. - ^^_^j_ ._
ç,"cs ii r.u Josc ilui.ii.l.io II. 3.1, Todos-, „„ .„,,..,:¦., T-e«a.r. lor.i

üi^fl íjíüí V^^cmmL,rS; f3'o
\7.EXDIi.M-Sli duas ca«iuhas com muito j Lisboa n. "^^^i^-1:^ L.:_---í .

terreno; Iravess, Klia ... ^-(iJ"^ 
j Ã^Í^M-Sli c. iccr,a:,.,c ,W»J«

 '' • V u.ov.i- e reioriuain-sc cale.,,,.-.-, com

Xr.EXDIi-Sli u.n iolc dc terreno medindo ! perfeição. »;} 2%,%$ 
'fuio?T 

•"''» ^

iri-.NU.KM SE por preço muito, razoável
> cinco fogões a ííaz, com muito pouco

Uso; trata-se á rua Vinte e Cinco de Slarço
11. 01, lí. de Dc.iro, de manhã e á tarde.

(li 704) O

\ri'.Xl)|-;.SE uma banheira nova, toda es-
V tnalatada, com to.Ius; S ,;.a Dr. Ru-

ll.õcs 11. 145, (Engenho de Dentro. (R 1,37)0

Al.-l.AS 
dc conversação: francez. pre-

ço dc propaganda; 35 lições por 10$,
das 7 i|_3 ás 11 lioras da noile. Matricula
esi.i aberta; oíi, rua Sete dc Setembro,
90. Proiessor Alphonse Lcvy. (3184 -í) J

DINHEIRO 
~- |F;i.;prcF.l.i-5c e:;f K1.1.-1

condições, sob hypothecas, na cida-
de c subúrbios, com promptidão e con-
fiança; rua do liosario í;-', ultima sala,
sr. Julio. (311 S) R

D 
A-.SE quarto, pensão e caie a rapazes

do comnicrcio, por 8o$ooo o aluga-se
um quarto de frente co... pensão, á run
do ll.i.-pieio n. 54, 2o andar. (848 S)M

DIX1IEIR0 
-— Empresla-sc sob liypu.

thceas e inventários; rua do Kosa-
rio n. 15;;, sobrado, co.u a\. Falcão.

(S--S S) K

A ' KVA Sete, 100, 2", mesmo para
aCA. concurso, ha prof. dc portug,, franc.,
arilh...., nlg., geogr., geom., etc, desde
111$ mensaes, não cm curso. ((iõo S) J

T-iliNDE-SE um nutomovel iloubhsphae-
V tou, (i logares e perfeito; raa Uruguaya-

iu n. i-'-, urgente. (tt "56) O

linheiro 011 a prestações, na I para sala de vi:
razeres ... =.. Rio Comprido; ! leites, a 35$: mc_.s .«'••¦ V;-.

ilaro completo, dorm tonos -
mais baratos que "a cl*

¦ 8X
travessa dus 1
tratar com Garcia, r. da Alfí¦____¦-"- -.-: -I tratar eo... Gar,:,,, r. da Alíauilcga u c,jbil_iario eoiiqiicio, 

^,,...0.,.^ 
e -l« -;

dei,osi.o Cmãnnãa - HoSLlclu O. Vidro 2*500. (11725 fl | l^DEM^ .««no. n^rçstnç.ics ^ __^__. '^_^^« fi«» -J 
^j

__2EgE6__.õai5iHaigaa-gBa3Bl^^ ' :• electrica. construc-ã,, livre, -eu M TTli.VDEM-slá do.s terreno-. .10 Rcalcn* 1 • ¦_
--. __ ¦ durcira; tratar á r. do 'Hospício, 304, com V ço, ficam na cs.açáo. a.f.-i.n como se.| ytKXDE-SE nm contrabalso «lc quatro cor-

lir.-.\M" uma rasa na ru 1 iMarcch.il | /'lOMI-RA -SE oti (1 contos, uma casa "Oucrino, nu ua Villa Miramlçlla. ca. Ma* troçam por qii.ilqiicr ucsoci-i 011 outros- V ,- 
' 

Uruguayana n. i.;7* (__-___!_
A.líc.hcneo, ri n fo (cas., 2 estação do -b qne es„-ia cm bom estado, cm, tres J,.re:ra.' -li. F. C* do ltr_.,l O eo:.,p.-a,u,r „„iÃ ,,-,,,; trata-se „ r. Uueral Uma:. aj__
IülcIuic'... AlUKiicl 71$. (49= Ml .1 quartos, duas salas c mais dependências, toma posse na 1" prestação de i,i*uoo. &u ra ... -•.:•. -:K____ .TEXDEM-Sl! plantas dc tortas as qua

txr-ii-:LTd t^z^r;i %J- - - ^;"lc "m (tr^k!_!aj 5",,'or________i._^ -Toms £I01%^
Ia*, c-íiabn, banheira csmali.id-.., acua „..„,,. 7, í".'""'1 

,l'' '•'-¦í '' ' "' '• •¦;.. . ".-  
„-„•„:,. .¦ (-;¦,. ,.:,/ ,. l*„ cbi-ir ca. nor / li.M PU A sk .,.,, „,r.lio :u,- ao Mever. tTlEXDiE-SE -hndo predio para. grande i.i- l„j., -> ¦

T71ENDEM-S1Í, ii rua üaildoclc Lobo, 417,
> lindos "Eox-Tcrricrs", puro sangue; uma

cama dc ferro esmaltado para casal c um
fogão o gaz, cotn 4 focos. (R ;•() O

\7iliXUli-SE por preço módico unia. cxccl*
V lente serraria a vapor, montada á mar-

gem da Contrai, cm liasàaipihiha, listado de
Mina?; para informações, ua mesma loca*í-
dado, cl>:u q proprietário, Helisario Moreira.

(J ii.il O

Ilerz"
quasi novo. banco c isoladores, por pre

ço razoável; rua Dias da Silva ::. -o.
Mcycr, casa dc família. (li 6:0 O

T^ENDE-SE t.;u bom piano. 
"Ile

I \ * IXI)liM-SE armações,
V ninbas, cóps-^ e balcír

,?-d$ S"^iL ZdT Sor!!í,c.-!^°Prr },í r eSil^0lrV.is:O'ítes°po^P^tr,S I J» _t\S.-H. 
'b££°&. «^ X^F™, ^TÍ^^Ã il^t-' dSÍ^m Kf.,, mc'sas para

i.--- .,.',:„ apresentar fiança .!•-, U.Milcpio a O!.,: ladeira do Castro ti. CS. (3.-5 N 1.1 (M -"' N 
V'""a : -. ¦ ,' :'-i,c ""c-." 

f-V-'-', dí i.oi.-l. divisões para repartimento e e ser
Municipal 0,1 Associação dos 1'. !'• Ci- ;,-"-,',",- 3'!.s c m-!i. aci("' 

,'•.'.'• . ."..oV ,1"' 
'4 

d- píorio*. estantes para l.v.-os c p.,pe.-, c >

v" (530 M) R /lOMPRA-SE nté --,:. ,. um predio 
¦\7-liXl-E-SE a casa da rua Pereira1 «lc Al- 13X-Í63 »'*=¦ ca -oni 1 nut -« dg 

Ç'J<-1".. _ d; ferro para agita, vidraças ev-t".
--- " VJ com ., quartos. : salas e mais depen- > meida 11. 84; ver e tratar r lliteno-i trata-se. ., rna \ .seonde de Mctliçroy jf>. » 

^^ (i;,.eri_3, ditas |. ra onrbe.ro,
V LUGA-SE iu.'.- boa ("«a cim 2 quartos, dencias. Cartas para M. Gosta; á rua do ¦ Airo ::. 10», das 1- ...- 18. (M 57o) X Mangue.r... 1= -.-' •" _, 

_p_l10s, ferragens c terranienta-b «•*¦
-V ki!..-!, c cozii.!;.., \V. C, inslr.llação j Cattete n. 5, loja. (3S4 N) ""'" 

"" jos 
para fumos, dc ludo t.-10? ""_ *; I•'...¦ivi.-, ••<• •', ,¦.- Poi.i.i.i,- ,',. Moraes... ' ,_._^__„—..„——.c*g*^--jaK*nMgx.»-Mni--ME.M^ama-a-**««ag-_ ¦' _--..„ _,.,.-, tanibcu tibrlccmOs c.

ACHADOS E PERDIDOS

IIV.\ ,'lS
da Rq

ã rua l'rudt !-!f dc Mera
istaçán de (li.inliun llt-cay-

; na (|uitaiul.i; tr.in~*-t' na run
93. ALigect o.s

A l.*'í' '.SI. *,i cisa n. 6.
il l'-.:i!i., P unpuio; c!r..\ i-s
n. 7:, i mesma rna c t:,-'

venida Rio llranco i..
M.)

flASAS — Vcudem-se por 6:000$ duas;!
IV. unu com 2 salas, a quartos, cozinha ei

(•"•'( AI) M 'erraço, ou Ira com i sala, i quarto e co.
_._.-- 1 i.inl.i, nçna com alnmdaneia, jaidim, gran- |

tla^rtin dc São I •***• laranjal. Trata-se com o próprio, a rua
p.ir" ír.vor no J l'ram:lsc:i Zie/c n. 37. próximo í estação
... c,--\i o «-. dc Terra Nova c bondes dc Inhatima.

. ((•;:) X) ll

'rtissi:, consUiinções, corlza
c niolcslias do licito, tome
ri:iroi;.\i. db aiakixuo.

limi Seie dr Seteinljro 1SG

Doenças do estômago, intestinos, ligado e nervosas
t-, a-, 

" 
, /-, ... Trata tambem do HABITO DA EMBRIAGUEZDr. Cunha CruzP0R suggestâo, e i .«»r d*. «*»««-s

curar o mesmo hábito. A PUIM..IKA ( OX-
;.Po'r!o. pira verificar re o doenle c cravei

MM

viu.-" e "Cotias de Saneie pin.
SCI.TA, iá pur carta e iá no cnns
de seu habito — F.' GRATUITA

lo assht. como tambem
ecebemos qualquer cnco.naienda e no

regamos de installações cm cisas

(J I3i;7) O.ciacs, c escriptorios; na 1 ta .do IJo.sp,
II. IC"

.7iEXDE*SE
[j, 

• legitin)
cavallo prelo, marcliador

dc boa estampa, nrrciauoi

/"lAMPEI.I.O
KJ 11. 3(1.
desta casa

J
J

C. Rua Lui-; de Camões
Perdeu ;e o cautela ;;. 5...Í.17

{22O (J) S

VIAS URINARIAS
S.pliiàiS o moléstias do

scnlioras
1)15. CAKT.WÜ aovixi;

Formado nela Paetildndo fle
medicina da Nápoles e linliili-
tudo por títulos dn do ltio (lo
.Janeiro.

Cura especial e rápida dc es-
treilamentos uretlirac-, (sem opera-
çãoL gonorrlicas ehronicas, cysti-
tes' .hydroeeles .tumores, impoten-
cia. Consultas das 9 ás 11 c dus 2
ás 5. Janrgo da Carioca 10, sol).

| . ICVCCÍilTAS Liadas
J Se c pagam

11. iü5, \o\-i.
Lcui;

— Compram'
rua do Cattete

(3498- S) R

DENTES 
arliiiciacs — Collocam-sc por

preços módicos e garantidos i»or mui-
to tempo, no consultório dentário do dr.
J. Telles, á rua Lucidio Lago n, ifi, pro-
ximo á dc Árduas Cordeiro. (559 S) K

DIXKHIRO 
— Adc,i.:i:uu.sc juros de

apólices dotacs» ou dc u-oíruto, c
alugueis do predios, na cidade: trata-st
com Santos, rua da Misericórdia n. s,|,
pliarmacia. (5-*j S) R

DINHEIRO 
sob hj-po

cauçSo de apólices; .
sario 11, 170.

tncciu-i, jurou e
L, Moura; Ro-

(3284 S) .1

T\R. A. GuiHicrmo Gon çalves
SJ Santa Casa. Opcrajõc., app

Da
.parelhos,vijs uriii.iri.i-i, Cura radicai dc ulccras.

Tratamento rápido da blenorrhagia, por
processo especial. Con?.: Uruguayana ti.
3; 3 ás 5. Tc!. C .1555. Res.: liad. Ln.
bo, 91 Tc-:. V. iSioS. (Si

1?M 
casa dc pequena familia, aluga-se

_í um quarlo, rendo luz cleclriea, com
ou sem mobília, a um cavalheiro deceu-
te, preço módico; travessa Oliveira, a2—
Iiotafogo. (sou Si I
la\MPRl.S'a'l..\IC.S eob .arantias, cotio-
MU ca-se algum capital, juros que í,e
convencionar. Trata-se á praça da Repu-
blica 11. i_o, cum o sr, Mello, das Í4 ík
10 e das 15 os 17 lioraá. ("iGS» U

I>ORDADOS 
— Acccitam.se rncoin-"> 

mer.l.s do bordados á machina c
quaesquer outros; tua Conselheiro Costa
Pereira ll. -.-,-• *0Sl b> K

.MCYCI.ETTES — Vc
1> sendo 2 paia mciiim
nina; ma de S. Luii 11.
Lobo.

\'cndc

ib.insi: i novas,
, e 1 liara me*
49 _ [fa.ldock

(;..-• S) R

porP1CYCLETA
l> 355000, -faltando somente as câmara.
e u:; na rua Coronel Pedro Alves 03.

(5'íl S) J

fXASA COSMOPOLITA — Compra mo
\J veis lira*'.*** çnd os c na ua aí,-=c bem;

Ia Republica u? 59. <4*7 _ * ARAMOPIIONES— V.-l c tm-5c ue ç..o

r-SCRIPTORIO — Aluga-se um espaço-
J_J sii e claro, cotn janella, á rua dn Às-
sciuidúi, c^fiuina da rua Rodrigo Silva u.

j 18, perto da avenida, em frente da Com-
panhia do C.u; trata-se em baixo, no bo-
tcquim. (|SGS) J

/ 10XSULTOR10, claro, oom janellas,
VJ em predto novo, aluga-se um espaço-
so, na rua da Asscmbléa, esquina da rua
Rodri.;.. Silva ... l», I" aildur. (487 S) /

Ij-M 
casa de família na rua Rodrigo Sil-

_ va iS, 2" andar, dá-se comida farta e
variada, cozinlia mineira. (460 S) J

il RAVADOR ^íê~mclã'~.~"o7rim'ü,7
VT.sinctcP, blocks para marcação cm alto
relevo de papel. Timbragctn a tiille dou*
ce. Gravuras sobre cristaes e porccH.inas.
1» dc Março, b;, 2" andar, (4033 S) R

IRaVMOPUONES E CllAPaAS — Tro*
!$. Vcndcnvse de

CARTOMANTE, trabalha com .1 bara- [ Ç-oo_ a j.%. Çoihpraiu.sc usadas. Conccr

IMENDES ,-.- C.«.
tela ti. 1SS0, de-a-ta easa.

Perdeu-se a cau-
(7S3 Q) R

MENDES * ('. 'Perdeu-se a cautela
desta casa n. r.io f,,rj [}t S

L COXIIUER
mando,

teia ... 15S.3

C, Henry .*.• Ar-
ccessores. Perdeu-se a ca.i-

deita casa. (305 Çj) R

I" G0NTH1ER s i,\ Henry ít Ar-
IJ. mando, succcMores. Perdeu-se a cau-
leia 11. íiió.b, dc;'.., caía. (533 Q) R

A I.UC \.SE um boa. quarto. cm.c-.Fa dc
."Vi.i.ii':.., pira un. casal fi-.v, (ill.os ou,
r.a-.: ;. ¦•¦• -ia .-.cria, C":v. ou s_n: pen-ão: iu
rna nUttiicoitrl da .Silva ,:. .:. li. do Ria*
cl.i-.clo. <-'iV| M) .1 |
.A LUCA-SE o predio d.: rui. Soares. 11. 37.
_Ti. língt nho Novo. pro;irin para fa*i:'.Ha de!
tratamento, com 8 quarte*. : sala-f, etc; \
trata-Fi, á rua Marques Leão :':. .«..'c estão
,s chaves. (.-SS M) R

,rr,ri..\ SÍi VViV*-dn rm Costa Cuinia- /".OMPRaV-SE uni prc.lip,
Amãcs ... 27 (li.-iiro d.. America), com V comorinc se combinar,

".TiENDE-SE "i al.v-j-sc, :.o Mcycr, uma
V magnífica casa, á rua Christovão Co-

l.unbo n- -S: trata-se á travessa S. .bran-
risco n, 3b. a\cccila-sc a metade a vista c

resto cm prestações; trala-se com o prn*

.7EXU1Í
> da rua

pafa^ver'** tratar,. .lisirada Marcch.,1 li..u- '

gel si. (io-A. Cascadura. (__ 
¦'¦¦¦'___

T7iENDiE*SE tela dc arame para cerras
Vc Bíillinliciros a 600 réis o metro. Ie*

- iodos os -preços; rua

em tun dos pedaços planos
I.uu! Gonzaga, uai terreno

frente por 70 de -fundos, li-
desembaraçado, inclusive o calcannn-

to, que já está pano; trata-=c á rua,da Lu' ,
... 32, c.c.:: .Almeida. (1< 3,"-3) N | \r.EXDE-SE um automóvel

. I «'•
de

gaiolas para
19,1. (.1 303) O

porão
«;... e
ÜITCÍ.*
Rir.

habitavcl, quatro q.;:..lcs.
dc jr.ut.ir, coitiiilla r O ma..:
rin cm uma casa de ísmii
lui cleclriea cm todo- cs coi

pintada c forrada -fa novo:
i-tào r.o n. 25; al.ifucl «to»!

de
que c

:: tem
nnoilis;
is cha-
trata-so

Piauhy n. 93, • Todos os
(-••13 M) R

¦MD
1

a prestações!
com 2 salas,'

qunrtos c grande terreno nas ruas jColina, S. L...7, Ji.iria .losé 0:1 cm SantaAlexandrina. Para tratar, rua dc S, Chris*
to\ao n. ,.!),

íriUfr?,™ 
^^"-^ '"l ¦ '' 

X 11.' 32, cem Almeida. (R 37-M, N | ,*-,:VDE.?!i um automóvel "Minerva".

Lll'.:.-: ~. 7. ' | V pintura, capoia e pneus navoi. , por

Yí%!Wí IS& ii"^.-1.^! v^^rr&r&ííS; m! ^\«^£?&rZ i^__
A^S^fc.1 -r.:* 

1_Vmj____ *_*r- r" ü^-ú Loa,"a & ^ s\\J^^l^lTllT^i
\>KX.I.K).CSE doU prédios .em iKisy»* 

____——___——^j__________j ! 
V Jc,;1 U°' "' 79' i;"S"!'° 

(J.-S/o

,fi,,l25de?Hi?h€Soíníi FEíFISOASs ,c"^i:Í;A^^^e^^
! '.'.lies (do;) X ¦ •**.*-¦* ¦"-*--- *"* -*-*" 9 genB.tlar- ,j > ue-., 11. 31S; trata-ae a --1 

/t...\n—'-':,' ' t (bros eezeinas. surdas, psn.ios, eo- g . da Pátria a. 10. u •'-' í

íElAlEU-SE a cr.Jcrr.cli n. 1.-9.40C. da
_•"• série, da Caixa Kcouomica desta

pitai. (334 Q) S

riARTO:
VJ lhos, descobre nualqucr segredo, faz tam-se fjraniopiiones vendem-se a ao$, e

occultismo, possuo um ta- **s$ooo. Cumpram-se á rua Uru.uayauii
moças solteiras e outro n. 135* (-M.io S) S

.111 nn lar
,..,..,,.,¦ ... . 

d(.

trabaltios pc!
lisman pira
para realizar negoeius, laa
dotues^co, cie. Consultas c$, das b
S, rua do Lavradio 11. i-'*-, casa 11. 11.

(J5I Í3 )j

ptOMPKaVilí,
\j "Carpinteiiiro Universal'*. ,'V}c}n
tiver nest ts condições queira dir._"ir
u .1 C. Moreira, Hotel Globo, quartoCl 7

.4-I), I
-1AR.0ES DE VISITAS

ba (papelaria).

PERDEU-SE 
a cierneu da

nomica do Rio de Jau
Ia Caixa Kco-
neiro, dc n.

(643 Q)J

T> CERQUEUlaA; sj, raa Luiz de Cn.
XV. mões, 54. i'e:deu-_e a cautela desta
casa dc 11. 63.1..3. (379 Ü) J

Cl 
AS A NOVA — Vc.dc-.-c uma na Pe-'nha, por 2:-ei,$; intorniarões na rua

Jlachauo Loclliu 22. (,.,-, S) S

tes- 
'.-••-iv ,*^_V

K' CALVO QCEM 01 'MC.
I-Ettiu*. rAiiKi.i.cs t>i i:m Qii:n.
TKM BA1U1A FALHADA çi ÜM QCEU-'JI.M CASPA QUEM QUKlt.

___or-r_.tie o

OI? r\PI7MYA
fai nssrcr nocos cabellos, impede a sua qcai c Mangue camp.cían-.eisle a

\. n"acsnuer nrrcsiti-i da cabeça, baroa e sabr.ii.ee,.-;,¦• A venda r-.s Loja

WS1MEIE0 VJ. MARCO „¦ '7. H"-'-'^ "• S- KiJ U1* JAJiEIKO.

casri
nliar-
RUA

T7EXDE-SE par eoo:ooo$ un.a esplendida
V avenida, com muitas casas Jiovas, com

todos os requisitos da •hj-gienc, rendendo
octualincnte 35:000$ annuacs; infornia*sc a
rua ii Carioca o, 9. casa I'. ,';ontes-(.1 6c-') X

¦\7VNi.KM-SE duas cisas, no Estrada
V Real (Piedade), alugadas, scado 11:11.1

cm esquina, eom armazém üô.eeccos . c
molhados; tr.la-sc á rua -A-sis Carneiro
n. iaC. <¦' •t3s- í*

\TiENDE-SE 
uma casa completamente no-' 

va. com çrande terreno. .1 rua lo.,-
seca Tcües ti. 43. b-ndes á porta .c dis-
tante das bondes de 100 reis 5 moiuios*.

(R 00a) X

'5
thros, eezeinas, surdas, pannos, co-|

í uiiciiõcs, ele, dcsappareccm rápida-

I" 

mente usando Pomada Lusitana.
Caixa íÇiauo. Pelo Correio i3;oo.
L)epoa.i;o : Pii:.r:iiaciii Tavares.

Praça Tiradentes n. 6-'. (Largo
. do Rocio). (A 4030)
r: Ttn T-/yj-**^ag£g_rg*ws**Ki-ie hbjwp

í T7ENDE-SE um auto-landaulet S. P. A;
y tratar cam Santos, riu Ucneral Cama*

¦a u. 3--0. •'"''._.
po:
;oa
57

irgeate

ToirivXDEM-SE ns ires casa;. «1
V Vicente n. 187 (.Madurcira.); tratascS

rua Souza Barros n. :¦); (L-S; Xovo).
Ultimo orCCQ d.:no£aon. ...-.- IK 70rí «^

\7T.XpiE-SE. cm Te los os Santos, á rua
t José .Bonifácio, unia, bo^it.i e solida ca-

sa, acabada dc construir, própria para. fa-
milia «de tratamento, lendo duas salas, qua-
tro quartos, cozinlia, banheiro, W. C, v.;-
randa no lado, instalação .cleclriea. agua
com abundância o cdiíicada no centro de
terreno, coai jardún á fren tf, medindo
nXbcJ metros, llonàcs de Iiihausú á parta;
para mai.*i inrormri.rte-* com -o _r, Carlos
Monteiro, á rua Úrugtiayana n. 109, ai-
füiatarii. Xc-j ic attende » intermediários.

s. (S I."a) N

TrKNDü-S.lv uma pjqiiena empresa por
V svoouJ. ou odminc-se um. soç.o com

-•*.',.«• trata-se á rua da Quitanda n. 57,
sòbradi, ni ultima saia. Negocio urgente
ca serio. Te.ephaae v-cu:tcJ "'(3*'|^_ 

Q

T71"NUEM-SE unia meia mobilia dc K-
¦ Y róba, estofada, c mais objectos; rua Ce-
ncral Bruce -i. 83, S* Cari«:ovuo. (.'3*i-a)U

TRASPASSA-SE
_ARa\SPaVSSaA-SE um armazém dc seccos

JL e molhados, com conunodos paro fa-
milia no mesmo predio, GÍURuel módico
e pequeno capital. Trata-se ua rua Ur.
Sá Erciro Cp. (cOa P) J

«rtARTOES
\y Ourives

/lAUTOMANTE --
Vy' consultas das

/lAIüXEtE dentário — rua Conde d
Càt llomiiin ... 2.14. Reabriu.se, luncci.
liando sob nova direcção. (5100 S. Ii

HVP0T11ECAS, 
na cidade e subúrbios,

grandes 011 pequenas quantias: rapi-
modtcq. Informa o Fr, Pimen-

gr'
dez c júri
ta, rua eu Roiariu u. 1.1 sobra lo, fun-

(405; Si R

- Cento rí-ITlTOVEIS Comprara-se avulsos,
(iSjo S; S 1 Xtx mobiladas, piano* « objectos dc orle;—...——- chamados beco da Carioca ,___ com Ver-

Mme. Annita da íiandcs. (418 S) J

uo.te; rua lladdo.:'.: Lobo 113. (laSo S) J | 
*|.f ME. 01.CA —- a\l«a cartomante—Ea/

' — 
| XjL com ii ie os amantes e os esposos se

CIOMPRaVR 
MOVEIS!: Para çiuc ? f r entreguem de corpo e alma e faz todo

J •—Alugam-sc por preço reduzidos^ na , c qualquer trabalho, sendo os. incsino3 g'i*
Liquidadora, 55 rua do Cattete, 57. . Com- ratuido:. Consultas C$00,7. Tem um bie-
pram-sc, vendem-se c aluHam-^c. Iclcpti. ve para o socego do lar. Preço 10Ç000;
5,391, Central. (t-ti ^) S correspondeucia cotn n^-iuo, em sellos para

.—.—— ¦-¦  ¦ • a resposta; só attende a senhora.; á rua"liUOOMAXTE mme. Niculetti, prediz 1'ernandes ti. 19—Engenho Novo, das g
om muita elarera; dá con- ¦ da manhã ás S da noite. (3'"o S) R

/-lAKTOM
Va o lutu
ftltas todos os dias dc 1 ús 0. So para
senhoras; rua Buarque dc Ma.cuo 51.

(1303 S) S

CARTOMANTETrabalha cem

MOVEIS 
— Compram-se mobílias, p'a-

nos, quadros, tapetei, trens <!c ri*i.
nha, roupas dc cama, cautelas do Monte

Mnie. rniiompson; i—\ de Soecorro, etc; rua S. Luiz Gonzaga
in 4 baralhos e pur pro- u, -'o, (tí*9J. $) R

Rcconciliaçõ s cm | —

TT-ENHÉ-SE f*".a casa dc doces, balas,
V bombous finos, r.=.vjcar, cnçaà-.?, pis*

tei«, oiatte, chú, «fé, farinhas para m.n-
cios irpias uac.onics c estrangeiras, ctç,;
ver o trator uo houlevard Vinte c Oito
dc Setembro 11. 33»- O motivo da venda sc-
rá explicada ao «aiprador, d« 077) O

rpR^VSPASSA-SiE um botequim, fazendo
X bom negocio; vccde-se por motivo dc

doença; informa-se á rua General Cima-1
ra -:ou, das 3 ás 5 horas. (333 V) J

rji!'a\Sl'ASSA-SE um importante con-
JL trato de uma casa nova, installada
para padaria, que, por ecu aspecto, e por
ponto que c, e por suas -grandes largue-
zas será uma dos melhores desta cidade;
ou sc dá sociedade a quem assumiu a toda
a gerencia; informações á rua Haddock
Lobo n. .6, com o sr. Bastos. {$54 P)Al

dias, responsos, casamentos reurdados, 1 "1 rOi'OR — Compra-sc um usado, dc 3
fastamento dc riv.ics e amaines, c:c. Coas. j ItJL a 5 IIP. de corrente continua, uo

Pedro Alves n. 83.
(3S5 S) J

gratis. 73 rua ilaurity. Mangue. I volts
(33= S) S'

rua Coronel

THASPASS.A-SE 
um botequim bem

montado, fazendo negocio; por ír.oti-
vo de doença no proprietário; informa-
çõe?, á avenida, Mc» ie Sá, 135 com o
sr. Costa. ' - *._ (595 P) U

-¦¦;¦;.

:

COMPANHIA PREDIAL "AMERICA 00 W
1G — ItUA DA CARIOCA — 10

Contraria conslniccões de predios. a prestações, mediante ,o a 40 *J*
iidcaiuados (.Tabcllas M., J. e O.) e ^m adeantamento (Tabeliã 11*1, ou a
prompto pagamento, nesta capital, àiiciinrcy, Campos Petropolis e Lurra do
Pirahy.

Lm 12 mezes construiu :õ predios, a prestações, no valor de J7o:coo$ooo.
Tem cm construcção riais 4 prédios no valer dc 6_:ioo$aoú e Uovos comia*
cios firmados, neste mcr. para mais .14 :oooíooo.

Vende á vis.a, ou -.ni prestações, varies lotes Jc terreno na Eocca do
M^tlo (Meyer), /

rre=r_____ t informações r.u sádf, ccr_ _'J ,

^:_t_Si:y '.'_»^.-__.v'a,F?I-V'!-
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r CORREIO DÀ MANHÃ — Sexía-feira, 5 dc Maio dc 1016 k

ACTOS FÚNEBRES
Eugenia de Carvalho

Duarte

t 

Augusto Pinto Reis, Cnr*
uicu dc Carvalho Duarte Heis
o filhos, João Coutei Duarte,
Violeta de Carvalho Duart*
e filhos, Dolnhiui Ksposcl,

Lauro, de Carvalho Duarte Espo-
«ei e filhos. Murla do Carvalho
Duarte e Souza o filhos, Lticlii de
Carvalho Duarte, Steplmno Piiiiciò
« íilliiiH, extremamente reconheci*
doa a todoi que acompanharam os
restos mortaes de sua pranteada
sogra, mãe e avó EUGENIA DE
CARVALHO DUARTE, á sua ul-
tinia morada o tambem aquelles
que os «terçaram neste transe «lo-
loi-oso, vêm de novo coiiviilnl-os
a assistirem á missa dc setimo dia
quo Mini celebrada, hoje, 5 «lo
corrente, sexta-feira, ás 9 horas,
na eureja dn S. Francisco de 1'uu-
lu, agradecendo antecipadamente.

 (J 401)

Julieta Pereira Nunes

t 

Francisco Valentim Pereira Nu-
nes c filhos coiniminicain aos
seus parentes e amigos o falleci-
mento hontem, ás u i|e boras,
dc sua querida esposa e mãe.

O enterraiiieiito terá logar hoje, saiu-
dn o feretro da rua S. Francisco Filho'Praça 

7 de Março, Villa Isabel), ás
10 boras, para o cemitério de S. Fran-
cisco Xavier. (R 720)

1° tenente Antônio Ti-
burcio Gomes Car-
neiro

tA 

viuva e filhos mandam rezar
unia missa amanhã, sabbado, 6
«io correnie, data do 2" anno de
seu fallecimento, no aliar da
capella da egreja de S. Fran-

cisco di* Paula, ás 9 horas. (R 675)

Eulalia de Azevedo
Ferrão

Í 

Antônio Josí de Stixas Ferrão,
sua mulher e filhos, José Carlos
Pereira de Azevedo c sua fa-
milia, gratos ás pessoas que
acompanharam os restos mortaes

de sua mãe, sogra, avó, irmã, cunhada
e lia, EULALIA DE AZEVEDO FER-
RAO, participam que a missa dc setimo
dia da mesma finada será celebrada
amanliã. sal.batlo. 6 do corrente, ás
P i|a horas, na egreja dc ÍS. Januário,
«¦m S. Christovfio. (R 722)
«¦_H________B_________8.
Octavio da Motta Lima

Í 

Ignacio da Moita Lima, seus fi-
lhos e genros participam o, falle-
cimento de seu inuiio idolatrado
filho, irmão e cunhado OCTA-
V10 DA MOTTA UMA, c con-

vidam seus parentes e amigos a acom-
panliarem sem restos mortaes, da la-
deira dò Scminariu ,'S (Cova da Onça),
morro do. Castello para o cemitério de
S. João Uaptista, ás 2 horas da tarde.
Antecipam seus agradecimentos.

CR. 835)
__________¦_______.«_£__
Joaquim J. da Silva

Freitas Mauricio
PORTUGAL

t 

Bento da Silva 'Freitas Mau-
ricio convida todas as pessoas dc
sua amizade para assistir á missa
dc trigesimo dia, que manda 10-
zar na egreja dc S. Francisco de

Paula, hoje, ás S ij_* horas; por este
aclo de religião se confessa eternaineii-
<e grato. (M. S61)

Antônio Manoel Ba-
ptista Pereira Bastos

ti» 

ANNIVERSARIO
A familia Pereira Pastes, coti-

vida seus parentes e amigos a as-
sistirem á missa que por alma
dc seu prezado chefe, manda.11

celebrar hoje ás 9 horas da manhã, na
egreja de N. Senhora, do Terço, com-
memorando o i'J anniversario de seu
íallteiiiiento. (J 77,1)

Antônio Pereira de Le-
mos Júnior

t 

Antônio Pereira de Lemos c
família, convidam as pessoas de'sua amizade, para assistirem á
•missa de 7" dia, do prantiado
ANTÔNIO DE LEMOS JU-"SdOK, na egreja dc S. Francisco dc

Paula, ás 9 horas «Io dia 6 do correu-
te: desde já se confessam gratos.

- (J 768)

Vicentina Damasceno
de Souza Antonietta

ÍHcreyna 

Moreira convida _ os
seus parentes e pessoas amigas
para assistir á missa de mez por
alma da fallccida, amanhã, ás
.) i',2 horas, na egreja do Sacra-

in.nto. M 814

Feliciano Martins
Felix

Íl*'eliciano 

Pinna Carvalho e
familia convidam a todos ns pa-
rentes e amigos e do fallecido
para assistir á missa de 6" mcz
que por alma de s,-ti eliorulo

padrinho mandam rezar amanhã, s.i.-
Lado, 6 do corrente, ás 9 horas, na
igreja dn Candelária. Antecipadamente
agradecem a todos que assistirem a
¦-¦ste aeto de religião. (J 7S-.>

Raphael G. Gusman

t
RAPI
lhes :
lüi-M
boje.
hora-.
Parto

- -(.-"-lil

Thereza G. Gusman e ITcnri-
que G. Gusman agradecem ás
pessoas que acompanharam á ul-
tim.i morada o-; resto* ..iovUicS
de seu idolatrado esposo c pae

lAEI. ti. GUSMAN, c dc no.vo
'Oga-.ll o obséquio de assi.-tir á

ic s timo dia, que será rezada,
sex.a-íeitu. r, do cofreiue, ás y

, na egreja de Nossa Senhora Jo
hvpolliecando a iodos a *ua
rálidãn, (R, 5*9)

Carino de Souza
Franco

ÍC0NT1..'V.U'MH.A'NTE)
/Vlice Fiallio tle Snuz-a Kran.co,

sua mãe, iriuãos, cunhada e po-
briulio-i cotiví-ítaisi seus parentes
e amigos paru assistirem a mis-
•*¦¦» dc iu aiinirer&ario do falle-•o do i-tíU ijuerido marido, genro,

, cm.ha-.Io .* tio. •¦ eonira-al<niii*an-
VRINO DE SOI ZA FRANCO,
¦cri rezada hoje, sexta-feira. • do
ntf, as o lunar. 110 allar-mór il;i
ciaria. Profundamente agradece..1
los que comparecerem a es'e ae;o
eligião, (R. 3711

m ______—«_—_____!____:

Coroas para enter-
ros por preços módicos
só na R. DO PASSEIO,
62. Flores naturaes,
panno e biscuit. 3224 J

írin.i
le i

corre
Canil

MODAS, 
precisa-se de uma boa modls-

ta, para arranjar, e («zer cliap_o_ e
dar lições a uma mocinha; avenida Cen-
trai n. 137, 3° andar, sala' 17, junto ao
elevador. (866 S) R

MATHEMAXICA 
— Theoria e pratica,professor de comprovada habilitação,

lecciona em domicilio. Chamados a L. Mo-
reira, á rua Delphim 74. (563 S) K

ItiTOÇO, 35 annos, tendo curso gymna*
IU. sial, oÈícrcce-sc para leccionar em
um Gymnasio ou Escola. Contenta-se com
ordenado de 100$. Cartas a este jornal,
a V. J. (4841 S) J

OFFBREOE-SE 
um moço com bastante

pratica dc movcÍ6, para tomar conta
dc uma casa, nesta capital ou fora: car-
ta ncsle jornal, a J. D. (569 S) J

OKFERECE-SE 
uma senliorita dc fami-

lia para ajudante de coslura com ai-
suma pratica de atelier, quer-se casa de
familia seria ou atelier e que lhe dê
todo conforto para vir aos sabbados á
noite. Trata-se a rua Real Grandeza 288,
casa XI. (278 S) R

PENSÃO 
— Fornece-se a domicilio ou

á mesa, de casa 'de famiüa dc trata-
mento; rua Senador Dantas 32. (853S) M

PERFUM..RIAS-"A' 
Garrafa Grande",

tem uma garrafa de grande formato is
vistas do publico, pendente d* sacado do
predio em que ec aclin, á rua Uruguayana
n. 66, «citd.i por isso, muito fácil n&o sc
deixar enganar. (A 3847)
"DKX.SAO — Fornece-se. A «lonii-
A cilio, furta c variada, nor mez c
«iiiiiizinii. — Avulsos. 5 imitou,
1$500. Teleph. Central, 4618.

804) S

PROCURA-SE para um allemão bem
educado, solteiro, desde 2 annos no

llrasil, um quarlo, só cm casa de ía-
milia brasileira 011 portugueza, onde elle
tcnpia ocVa-siSo para aprender a linglua
portugueza mais depressa. Prcferc-se cm
rua onde tenha bondes dircetamente parao eentro da cidade.- Oííertas eom. preços
a X. X. 314, Expcdleão deita folha*

(480 S) J

1JEXSA0 
a domicilio, fornece-se de

. casa dc familia; rua Senador Furtado
11. !—'. (803 S) M

1)RKCISA-.SK 
comprar uma «erra de ÍÍ-

ta e um tieo-ti.o; na rua General
Câmara n. 2.|C, otficina de marceneiro;
1'aga-sc bem. (597 S) M

ÍJI-KCISA-SE 
de alumnas e alumnos

diurnos c noctumos; preço módico;
Catlete n. 48, sobrado. (667 S) R

UM SENHOR
Que «leve atacado por uma forte

tubtrculose e dc extrema gravidade, of-
ícr-ce-sc para indicar gratuitamente a
todos que soffrcm d.e enfermidades res-
piratorias, assim como tosses, bionchi-
tes, lossc_ convulsa, asthma, tuberculose,
pneumonia, etc, um remédio que o
curou completamente. Esla indicação
para o bem da humanidade, é conse*
queneia de um voto. Dirigir-se por car-
ta ao sr. Eugênio Avellar, Caixa do
Correio 1.CS2.

IJ.li.VSAO 
— Forucee-se para Ióra .1-5$oo.)* rua Uarão dc Übá n. 24 A,cusa 7, casa de familia, (S)

PIANOS 
— Afinam-se por (í$ e concer-

tam-se por preços barutissimos; dia-mados ii rua do Hospício n. 160, proxi-mo a rua dns Andradas. (08rj S) R

J5KECISA-9E 
tomar por empréstimo a

quantia dc _. :ooo$, & juros dc i 0j»
ao me?, sob garantia nome individual c
paslmilo em ..rcsmefíes iuuiisíics. Cartasnesta reikic.ão ã Xisto. (240 S) j

pHAR_ACrA._. Vcndc-se: 'uma bemX montada em uniu das melhoras esta-
ções dos subúrbios, fazendo muno bomncirocio, por preço módico, devido ao «Io-110 ter que se retirar; trala-sc á run Ria-elmelo 11. 391, pharntfieia. (598 S) M

PENSÃO 
— Dá-se em ca-sa de íamilia.

Entrega-se « düinieilio. l'rcçu mo-dico; rfta Silva Manoel 17. (f,ua S) M

PE.N 
SAO — Fornece-se bem feita, decasa dc familia; na rua do Cattete11. 287, largo do Machado. (3553 S) .1

IDEMSAO 
— Fornecc-se á mesa ou a

domicilio, a 45$ mensaes; rua Vis-
conde dc Itauna n. 36. fjõ; S) 11

PIANO, 
violino e bandolim — Proles-

sor. Cartas por favor nesta redacção,
paia Anon. (503 S) .1

PRIVII-EIIIOS 
— Moura t. Wilson, rua

. ..l° .-*'- Marco 11, 55, «ncurresam te' de
privilégios, rcüistro de mares c licença*
para a venda de produetos pliarmaceuti--<"-• (1917 S)S

1)EXSA0 
— Fornece-se em casa de fa-

milia, com esmerado asseio t* prom-pti.l.ío; a rua Rüdmackcr 11. 47—.Mudaila Tijuca. (587 S) J

QUARTO 
com pensão, aluga-se a pes-soas de tratamento; ru:i Senador Fur-

tado 11. 12-'. Tem teleplioiie. (8oj S) M

I'ELOGIOS, 
despertadores, compram-sc,li trowinuse, vendem-se c concertani.se

por ísuo, 1$, sÇ, etc; rua Urtiguayiinan. lis, casa de nrainoi)!iüiics. (4.142 S) S
CALA. on quarto, aluga-se cm casa de|J familia sem outros inquilinos; rua do
Cattete n. 51—Cattete. (799 S) M
OE algum senhor viuvo com iilhos pe-VI? qtieiios, precisar dc uma senhora de
edade c de respeito, para dirigir -suã casa,
a educ-t-ção dc seus ÍHIios, dirija carta
para Senhora dc li.lailc, rua ]). Anua
Nery u. 222 — Estação du S. Francisco.

(u.|0 S) 1<

SMXJ10KÁ 
com longa pratica de cosln.

ras, confecciona costumes, vestidos
leves, pnr qualquer íigtiri-.io; aceeila cn-
coinmciidâs c lecciona tambuin ioda a
qualidade dc bordados ú machina, filei,
[ji.iiiir.i a oleo 110 sct'in c vcjliido, pyro-
gravura, bordados ,1 seda a alto relevo c
outros trabatlios modernos, pnr preçosmódicos. Aeceita (...amados¦ e lecciona a
domicilio, Para tralar á rua dos Voliui-
Lírios da Pátria 11. 95 — Uotafogo.

(671 Si R

S.i...i 1 
IH.IJU-.- uv .uiii.i, ntni iiiii"

bilia, completainente independente nn
eus.-, de pessoa discreta. Cartas a Octa-
vio, nesta redacção. (571 S) J

SALA 
— Precisa-se uma, sem mobilia,

cm casa de pequena íamilia ou senlio*
ra só. Dc preferencia nos arrabaldes,
Cartas nesta leduc-.âo, a Octavio.

(3-7 S) It
-TlOMA-SK roupa pata lavar e engont-
X mar, com perfeição; rua Silva M.i-

noel 11, 17. (Cio S) M
rp.\11 l.YXR~— Prceisa-se de pcríeito~of-
X fEciacs nas o/fieinas da Cti-sa Colom*
bo; Avenida liio Uranco u. in. tS)

UMA 
senhorita deseja culloeaçSo cm

casa dc familia, sabe costurar e ser-
viços leves j deseja no centro. Resposta
por este jornal, ;i Amclia M. (59a S) J

TTM 
casal sem íMlios precisa dc uma

J «*u.:i:ilic:i-.t. prefere portusueza. K*
para it- para fora; para tratar, á rua Ge
11cr.1l H.,:.i 12:. ...111 Si K

ü .MA senhora deseja! encontrar uma-__. ca-sa !•;¦'.: ennccrtar roupas c pnraalgum trabalho leve; quem precisar dei*
M. respouta neste escriptoiio, .1 II. I. S.

(7-8 S) R

ITMA 
senhora françeui, cose por dia,

) etn ea«a do família; rua Carolina n.
io — lloiaíogo. (.,88 S) .1
1 |*_M A senhora dc tratamento, deseja
.-* unia sitia de írente c um quarto, de-

ccntemcntc inobilado, eom penuno, cm
easa dc íamilia, na avenida lleira Mar,
lin-.-tii, Flauiciiiro <• Hotafogo. Dá-se boa
ii.t:i-;.t c informaçüci, im rua da Onítíin-
da 11. Sr. 1" andar, rna dui-t Araujo.-. n.
77 — lrabricn dns Cliita-s e r*.::i Aristides
Lobo LÍ17—Kio Comprido. (•íiSj S) K

XT.MA 
f.iiiiiba do Norle, .', -ncee comida

.**• parat Jóra, a preços mytltco-*. à riü-
(.iencral Silva Tellcs n. ij — Andarahy.

I.1M7 S) R
TT_\1A senitora viuva, ijue vive em eom-
U panbia dc uma fumilia de tratamen*

to. ilcieja encontrar um senhor de meia
cdiuic, iii.c possa prolegcl-u eom inens.l-
Jidadc, contorinc se cumbhiar. deseja .ser
pesso_ seria não vae u encontro. Carta
p..r fnvor paru Re,-a Silva 11., no eseri.
plorio deste jornal. (f,.;8 S) )

TA!.KS — CtHtipram-ss c pai(.-_in*se bem,
talwe_ir:.i !.i rua da Asísntbléa, i»s,- dio ;"r Lulas as marcas de d gar.t* o o :u va!-**: e:rt eadn carteira.

ii 4Ü84) s

\

DOENÇAS 00 APPARELHO RES-
TIVO E DO SYSTEMA NERVOSO—
DR. REMATO DE SOUZA
LOPES, docente na Fa*
cuidada. Exames pelaa
ralas X, de estômago,
Intestinos, coração, aul-
mõos,eto. Cura da aath-
ma. — Rua S. Joaé 39, da
2 áa 4. Grátis aos ao*
braa às 12 horas.
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DR. 
OSCAR DE ABREU—Clinica «m

geral. Especialista em moléstias iks
senhora* e creanças. Consultas diária-
mente das li li ii, na Pharmacia Santa
Isabel, rua liaria e Barros n. 319. Tel.
1942. Villa. (ias. S) R

Consultas grati.
For me*

dlcos
operado*
res espe*

eii-llEtas em moléstias dos OLnos
OUVIDOS, ("-.H..A.-.TA e N-IIIIZ,
enfermidades das senhoras, pelle,
syphiiis, venereas, Menorrhagias e
das vias genitties e urinarias do ho-
mem e da mulher. Todos os dias
dns 3 as 6 horas da tarde. Rua Ro*
drigo Silva n. 26,1- andar (entre As-
sombl.a e 7 de Setembro]. Consulto-
rio perfeitamente apparelhado com
todo o material preciso paraosexa,
mes e os tratamentos constantes des
sas especialidades J 28!)-

DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERXAS

ESTÔMAGO — FIGADO — IN-
TESTINOS — RINS — PULMÕES,
etc, Coit-ul-orio: rua Rodrigo Silva,
n. 5. Teleph. 3.J7I, C. Das a ás 4
ho»!-. Residência: travessa Torres n.
1.. Teleph. 4.265, Cent.

DENTISTAS
AMERICANO

DR. C. FIGUEI-
REDO «peeialii
ta cm ext_c.5ei

comjiIetiriKn.i-
•em Ht è outroí trabtlhot gareotidoa ;
tystema aperliiiçoado. preços módicos, a
cm preataçEc», das 7 da manhi i» u da
noite, ma do. Hospicio n. 322, canto da
«vertida Passna.

DOTISTA
CR. SILVINO MATTOS — Ex-

tracções, absolutamente sem dór, a 5$;
dentaduras a 5$ cada dente; concertos
em dentaduras a 10$; obturações a
5$. Trabalhos garantidos c pagamen.
toa em prestações. Rua Ur iguayana
o. 3, esquina da rua da Carioca; das
7 da manhã ás o dl noite, Telephone
n. 1.555, Central. R 741

DR. SILVINO MATTOS
Laureado com grandes picmios e

medalhas dc ouro em exposições uni.
versaes e inttrnaciotiaes a que con-
correu com trabalhos dc sua profissão..
Extracções de dentes, sem dOr, a 5$;
dentaduras a 5$ cada dente; coroas de
ouro de lei, de 15$ a 25$; obturações
a 5$; bridge Work a 10$ cada dente;
concertos em dentaduras a 10$; etc.
Trabalhos garantidos e pagamentos em
prestações. Rua Uruguayana, 3, canto
ila rua da Carioca; das 7 da manhã ás
o da noite, todos os dias.

Telephone — 1.555 — Central.
K 740

DENTISTA
It. Unidas Vou 1'lnuckcnsteln
Esp. em obturações a ouro, platina,

esmalte c extracções completamente
sem dôr; colloca dentes com ou sem
chapas, 11 preços rcíluzidos. Garante to-
doe c qualquer trabalho c aeceita paga*
nicnlos parccllailos. Das 8 da manhã,
ás S «la noite, aos domin-jos só até ás 3
horas. Rua .Marechal Floriano Peixo-
to 11. 41 (sobrado), próximo á rua Uru-
{.uayana.

DENTISTA AMERIOAXO

Formado JK.a faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro. Prendado com medalha de
ouro c ciuz de iverilo In.liistr.al, na lispo-
fiiçào In.crimciúiia] dc Mi.ánd.
KxtracçScfl de detcssciu dor, dc 5$ a io$ooo
Dc i> ...duras de vulcaníts, caila
dente , , 5$oooCoroas de ouro de lei, de *o$ a "ijooo

ObluriiçCics de denl'.*s, de j$ a. . io$ooo
Itridüe Work, cida dente, dc

t 20$ ÍI , 30$l>00
Conceitos de dentaduras. , . . io$ooo

Trabatlios garantidos e aeceita pagamentoem prestações. Tudo.i os .lias. .Kua do lios-
picio. 222, canto da avenida Passos.

DENTISTA
A. l.opcs Ribeiro, cinirgião-dcnlista

pela Faculdade «lc 'Medicina ilo Rio dc
Janeiro, Trabalhos garantidos c a «pre-
cos rasoaveis. Consultas diariamente,
Cous.: ruu da Quitanda, 4S. J. 130.

PROFESSORA 
— Senhora habilitada,

a confeccionar qualquer vestido e to-
da a Qualidade de bordados & machina,
pintura a oleo. pyrogravura. cerâmica c
outros trabalhos modernos, precisa dc uma
professora de piano, para leccionar duas
veies por semana, em troca de costuras
ou «In qualquer trabalho. Quem preten-
der pôde dinjir.se á rua dos Voluntários
da Pátria 95—Uotafogo. (670 S) K

Cartomante
mara n. 211.

sdnetifica —
unica no ge-
nero. — Rua
General Ca-

J 775
. suas conseqüência*.
Cura radical, injecções
coniptctamente INDO.
LORES, de sua prw
partição. App. 606 c

oi-, Ãssembléa n. 54, d«s ia ás 18 hp-
ras. Serviço do Dr. PEDRO MAGA-
UI*._*S. Tcleplione 1.009, C. (R43-) -•

SYPHIUSi
Cartomante espirita, ^fâ
fs»endo trabalhos garantidos, para realizar
negócios «os mais difficeis; cura doenças
por meios completamente desconhecidos no
oceultismo, tendo o consultante em poucosdias a prova da verdade e da seriedadt
deste trabalho; r, Areai, 38. (807 S) II

Corrimentos
curam-se em 3 dias com

Injecção Marinho
Kua 7 de Setembro, 186

Chapéos — Ralormam-sc por ligu-
rinü, a 3$. 4$ e s$! cnlci-

tanvse a 2$. Lavam-se c tingcin.se plu-
mas c palhas; rua da Carioca n. *8 —
Saia Elegante. (834 S) M

Moléstias das senhoras —
Dr. Octavio de Andrade, com pratica dos
hóspitaes da Europa, evita a gravidez por
indicação scientiíica, sem prejudicar o or-
gnnismo. Hcmorrliagias, suspensão, J etc.
Residência c cons.: rua Sete de Sctcm-
bro n. 186, sobrado, das 9 ás 11 e de 1
ás 4. Telephone 1.591, Central. Consultas
grátis. (5-tS S) R

¦ kl SM _j_a_r pratico, Mr. Pe-
11_ 1 _| m, f ter garante ensinar• •*¦ mm¦¦ mmmm cm seia meies, 10$
mensaes. Rua da Quitanda 11. 50, i" an-
dar c rua de S. José 72, 2° andar. Vae
a domicilio por preços módicos. (499 S) J

GONORRHÉÂS chronicas e
recen t cs.
Quereis fi-
car radi-

calmente curado cm poucos dias? Pro-
curae informações com o sr. Feijó, que
gratuitamente as offercce, não cenhe-
erndo caso nenhum negativo; run
Thcophilo Ottoni 167. 3S-0 J

GRAVIDEZ O uso constante
do llematogenol de
Alfredo de Curva-

lho, em uni calix ás refeições, .rm cuja
composição entram a quina, kola, coca,
lacto-phospjiatõ de cal, pepsina pan-
creatina diastasc c glyceiina c a mc-
Ihor garatitia á vida «Io feto e da mu-
lhcr grávida, pois o llematogenol, além
de poderoso tônico c digestivo, vende-
sc cm todas as pliarniacias e drogarias
do liio c dos listados. Deposito: 10,
Rua Primeiro dc Março.

Mme. Cia-
raz reduz aSenhoras gordas

gordura das senhoras, por processo rani-
do, infallivcl c iuoffcnsivo. Consultas das
11 is 15. Quitanda 63. Teleph. Central
3.27o. (3-ó<"> S) J

Callista
do

— Miguel Uraga, grande
especialista em extracção
dc callos e unhas encra-
vadas, sem dor, etc; rua

Ouvidor, 165, sob., tel. Norte, 1.505.

Perolina Esmalte - 
S, §_.

adquire c conserva a belleza cia pelle, ap-
proviulo pelo Instituto rlc Belleza «lc l'a_
ris, premiado im Exposição de MÜano.
Preço 3?noo. PO' DE ARROZ PERO-
LIN A, suave c embcllczador. Preço .($.
Exijam estes preparados, á venda cm to-
das as perfurnarias e no deposito deste c
dc outros preparados, á ru„ Sele de Sc-
lembro n. aurj, sobrado. 0737 S)j

Gnsvides ?: J9^
jectur — STanterre. Fácil,
commodo e hygienico.

A' vmulii nas casas (lo cirurcin,

uem desejar ver-se livre
dos alrazos
da vida, sa-

ber o pen-
sametito de pessoa ile amizade,, altrahtr
amor e lions negócios, trr felicidade no
jogo e comniercio, tratar todas as docn-
ças, obter o que desejar, por mais diíti-
oil que seja. por trabalhos scientificos c
garantidos, dirija-se á rua. do Ctipertino
n. ,1 A, estação de Quintino Bocayuva,
enviando cnveloppe, sello» c subscripta-
do para resposta c consulta no gabinete
e por escripto, todos os dias: realiza-:
si. o que desejarem -por inuis diílicil
que seja cm qualquer distancia ou lis-
lado. (Jonorrliéa clironica e impotência,
cura yantntída, coin herva» mctlieinacs.
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líiipotencia
DENTISTA 

-_ \a rua.J de Setembro
20S, «faz-se todo tei vigo dc prothcsc

por preços módicos, (429 S) J

Kjacttüáçúes pre-
uttuuras, fraque*
a sexual, ciniiia-¦¦íjaecimentj rapi-
d o , depaupera-mento dc forças, curain-si* rápida c radi-

cimento pelo poderoso tônico muscular VI-
NHO DE CACAU IODO 1'IIO.SPIIATA*
DO, dc A. A. Castellõcs. Vende-sc íi rua
dos .Andradas, 45. Drog. Pacheco. l.'o.j:)S

«1 s LflTElíliSDACAPITALFEDRRiL
Um Methodo Simples Que Ji Tem Cure-
dò Centtnares de Pes.oas Sem Dor Nem
Perito, Sem Impedir o Trabalho e Sim

Nenhuma Perdi de Tempo

A TODOS SE OFFEREOB UM
ENSAIO GRATUITO !

- A Hérnia é susceptível de ie curar iem
operação, dor. perigo ou perda de tempo.
Quando dizemos lusceptivel de se curar,
não queremos dar ¦ intender que «ó ie
pôde unicamente reter a hérnia mas que
etfectuaremos uma cura que permittirá a
V. S*. abandonar a lua funda para sem-
pre.

Afim de convencer V S", e os aeus
amigos herniado* que a nossa descoberta
pôde curar elfectivamente, pedimos.lhes
para que faça uma prova que não custará
nada a V. S*. Uma cura significa o desap-
parecimento completo de todo o loi.írimeu*
lo, um augmento notável de vigor phy.ico
e mental, a faculdade de gosar de novo
as delicias da vida e muitos annos de bem
estar e satisfação, accKescentadoe i «u«
vida. Ofíerectnios a V. S", gratuitamente
uma amostra de nosso Tratamento que
tem curado centena rés de casos.

Queira V. S1 nio enviar dinheiro ai-
gum, encher simplesmente o coupon abai-
no e indicar ua gravura a posição da her-
nia e depoia queira devolver-nos o eou-
pon. Não descuide nem um só dia este
importante assumpto, nem continue V, S",
a tormentar-se com fundas já feitas, ba-
rajas e -ordinárias. V. S', poderá escre-
ver-me ein qualquer língua eomo portu-
guer, hespanhol, francez, allemão ou in-
glez, o que eerá perleitamente compre-
heu.lido.

Ç0UPOJÍ (S 99.).
Queira indicar nesta gravura a po-

sição da sua hérnia e responder ás
perguntas, córte-sc depois o coupon e
envie-se ao Dr. W. S. RICE, 8 * s,
Stonecutter Str., Londres, E. S., In-
glaterra.

Que edade tem
v. 3. t y

¦_. 1 . ni ¦_.

Causa-lhe a hemia
dó, ! 

. Usa v. 3. tuna
funda 

Souii, •¦*•-: _: _». x >i f _*j tf '•' • * •

Eiideiiçtf , , t 1 i 1 . r » 1 • •

LIVROS BARATISSIMOS
A' VENDA NA ¦'LIVRARIA BRASI-

I.K1UA, DE TANCREDO DE BAR-
ROS PAIVA, 13-, RUA DO LA-
VRADIO, 1*2.
O DIREITO, magnífica c ranssima

collecção do primeiro volume ao cento
ie onze,, ene, 600$; Alexandre Dumas,
Memórias dc ura medico, 12 vols. ene,
30?; Carlos de Carvalho, O Patrimo-
nio territorial do Districto Federal c
o direito cmphytcutico, 5$; Collecção
completa de A2 vols. dos "Documentos
Parlamentares'1! sendo: Estado ée Si-
tio, 5 vols.; intervenção nos Estados,
S vols.; Meio Circulante, 7 vols.; Va-
lorização de Café, 2 vols.; Caixa de
Conversão, 2 vols.; Mensagens Presi-
denciacs, Leis de Orçamento, 2 vols.;
Elaboração dos Orçamentos, .etc., etc,
20ot>; Archivo Publico Mineiro, 15 to-
mos, 100$; Revista do Instituto His-
torico, do i" vol. ao 77, -menos o 21,
500$; Primeiro Congresso dc Historia
Nacional, 2 vols. br., 20$; Annacs da
Imprensa Periódica Brasileira, 2 vols.,
15?; Gonçalves Dias, Obras Poéticas,
2 vols. br., 4$; Castro Alves, Espu-
mas Èluctuante3, br. 2$; Cunha Men-
des, Poesias, 1$; Inglez de Souza, O
Missionário. 2 vols.. raro, 6$; Oeuvrcs
du Cardinal de Retz.. 10 vols. bella
ene, 50$; Reux Ainc et Barre, Her-
culaiiiuii et Pompéi, rcctteil general
des peintures, bronzes, inosaiqiies, etc,
8 vols., rico exemplar perfeito, raro,
120$; Costa Carvalho, O Tribunal do
jury, iois, br., b%; lí. Litic, Dictio-
naire dc ía langue française, 5 vols.
enc, 100$; Fac-Simile da Constitui-
ção da Republica dos E. U. do Brasil,
rarissimo, 20$; Animes do Primeiro
Congresso Brasileiro dc Geographia, 12
vols., 20$; Ruy Barbosa, Elogio de
José Bonifácio, raro. 5$; Idonv, Rcfor-
ma do Ensino Primário, 10$; idem, 0
Direito do Amazonas ao Acre, 2 vols.
20$; Idem, Emancipação dos Escravos,
2$; Idem, 0 Brasil e as Nações Latino
Americanos em liava, 2$; Fclicio doa
Santos, Projecto do Código Civil se-
cuido do dc Nabuco dc Araujo, raro,
4$; Alberto Torres, O Problema Na-
cional Brasileiro, 3%; Idem, A Orgnni*
zação Nacional, 6$; Idem*, As Pontes
da Vida no llrasil, 1$; Krei Jáboatani,
Novo Orbc Scrafico ou Clironica dos
Frades Menores do Brasil, 5 vols. br.
raro, 2u$- Mario Pederneiras, Rondas
Noclurnas, esgotado, 2?; Luiz Mural,
Ondas, II vol. 2t>; Reis Carvalho, Ca-
vatinas, esgotado, 2$; u outros niuilbs.
Ksia livraria annuncia tambem todas as
lerça-.fciras no "Jornal do Comniercio".

N, B. — Compra-se livros cm qual-
rj-ier quantidade, paga-se liem.

132, RUA DO I.AVRADIO, 132

PARTEIRAS
¦DATJTTTTPA MME. BARROSO,x-rt.rvi.__ir.rt. (Ulcn.c .,,am.ldo, a
qualquer hora, Aeceita parturientes, offc
rece toiio o conforto, preco razoável—-Rua
Visconde dc Itauna n. 143, (_,\775 S) J{

GRAVIDEZ»-^
tiseoticas. São iuoffcnsivas, coi-imodas I
c dc effeito seguro. Caixa com as I
veias 5Ç000. 1'elo Correio mais $000. I
Dcpoiitario: praça Tiradeutes 11, -j-*, I

O -S-i'

PARTEIRA-Mmc. Be-
zerra,rc-

sid. cm Dona Mariatio, 27 (Bota-fogo). Chamado a qualquer hora.
J. 22811

PARTEIRA Mine. Maria .lo.se-
plia, diplomada pelafaculdade dc .Me.li.

eina de Madrid, trata dc todas as doeit-
ça*s das senhoras e faz apparecer o in-
commodo, por processo ccicntiffco c sem•iòr nem o menor perigo para a saude; tra-
Oaliios garantidos c preços ao alcance de
todos, Avenida Gomes Freire ti. 77, tele-
phone 11. -1.645 Central, i'OU5iiIt.is r,raiis.
Km frciitetc ao theatro Uepublica.

(¦-¦_ S)

MA1IÍ. 
HKl.i.ll-.NI (brasileira), parlei.. ra, diplomada pela 1'ac. de Sfeil.

do Rio di* Janeiro c ex-interna da Ma*
urnidade da mesma Fac, iaz partos sem
dor. Kl-*, .'onde dc Laue n. 35* Telep.
0,4:4. C. (2333 S) M

PARTEIRA — Ammve""pAL.
MVRA. com Icuja p*.,:-!..-a, attende a
chamados. Aceita parturientes em tua
rciidencia, á rua Camerino n. 1C5.

.124.?

Mme. Francisca
Re:.r-, diplomada
pela F. de M. de

Boston, faz ap-

"âTOVEIS _ Alutr.1111.5e, compram-se e
ifi vejidejn*se na intermediária; r. dn
Cattete n, 29, iclcph. 55;, Cent. (joüP.J

Mil'.''.'. 
-5 anuos, lendo c•Jr^o gymna'

«lal, eicrcvciiUo .1 inacliinn, <ifü*re,
ce ^c para quaiqtier collocação. Contenta-
« co:;i ordenado Oe 100$. Cartns .1 i**,:i.
.crn.il, a V. 1. <«'.!" S) j

MOVEIS, 
louças e tr..lT as miudezas

ile uma .*.i-a de íainili.*, coitipra-sc

3 
lia f quer quantidade; paga-se bem; .ma
O Hospicio 11. :7o, loja. (5*>4 ^} J

MOVEIS 
usados — Compiam-se mobi-

lia rios >''_»mp.e_o«, avulsos, objectos dc

Srt**-, 
antiftuid-idcs, omamei .açõe-s, pio nos

c Jabás autoíes, etc; tua Senadoi* Dan*
Sue *r 45. ttrWa. U433 S) •

MÉDICOS
DR.ED, MMLLSS gi
anca.* c -. \cs urinarias,—Dispõe de instru*
mental completo, app_i.t--.lios elcctricoi c
microscópicos par.t t.\a*:ifs c tratamento das
d per, í a 3 da urethra, li?x>i.a, rii1... recto, in-
testíno e estômago. VVüíumichíí. rápido do
fionorrhia, f.vpl.ili.-. lijilroceles, eir. K. ,dc S.rriidjio v'j, das ,i á< 6 horas, Uad-doik I.ol... .;¦¦». tel. i..Ui. Villo. S

PARTEIRA
pire_:er c meus-'

iruaçSo por processo «cientifico t semdor; traualha*. garantidus c preços _:o ai-
cance dc todos; sem o menor perigo pi"a saude; trata de doenças do utero: ma
(ícnera! Cflmjra n. no, Tel. 3.368, Norle,
próximo da avenida Central. Consultas
grati-i. (M :-n)

^_Í c moléstias de
(SitíStr, o DU. lt

IJ i*".. ANUIIAOA,,'iira, iorr.iiir.i'.o-. Iiemorrhngias e suspen.sõesj dc mola simples, evita'a gravideznos casos indicados, fazendo apparecer oinenramodo, sem provocar hemon-naisia.tendo como enfermeira mm. JOSErHl-
j\A,t.AI.I.IXDO. parteira do FTospitalClinico de Barcelona;* consultas di.r.as
graus aos pobre-.. Aeceita clientes cmpenvo. Consultório e residência: rua doLavradio n. 111, íobrado. (4438S)J

Baratas ?
Uma sú laia do «Terror Uns

baratas» basta pára
cxtinguil-as

HOSPÍCIO, ü e lojas dé
ferragens. [_ 7ii

-lÜ—BWB—Bl HM»--l_-aK_*Tl*__M_____^

CARTOMANTE "AFRICANO"
Dis com clareza tiido que se deseja

srtbct*. Desfaz todos os mitlcfictos. Ga-
1:1111c os seus trabalhos. Cons. : 2.000
réis. Rua General Câmara 178. sob.
(Entre o largo ilo Capim c A. Passos,
das rj da iii. ás S da noite. (M.-yfi)

mim _______gp
aiOV-IS Olí ESTVíiO I

A provei tciii a liqittdaçâii dns nuvctl
rir Abril c Maio 11.1 CASA AI,\'IÍS --I

.'KUA HA .-M.l-.WDIIGA, 1.15. §

Comichão
fíici! c
CURA.

darthros. empigens,
eczemas, frieiras,
simas, brotoejas,
etc, dcsappj recém

completamente com o DHR.MI-
 CiVão ií pomada). Vcnde-sc cir.

todas au drogarias do Rio. e Nictlieroy.
Deposito neral: Piiariuàcía Acre, nia
Acre. ,.S. Tel. Norte 3265. Preço **íooo.

trata-sc com
b i* c v i d ;i d c,

mesmo sem
certidões, ci-

vil, ;'5$, e religioso, 20$, com Bruno
Scliegue,, á.avenida llonies Freire 11. 10,
sobrado. N. H. lista casa esteve á rua
Visconde do Rio llranco 57. Todos os
dias, domiii|.'Os e feriados. Atlendcill.se
a chamados qualquer hora. Tclephotie
11. 4.54-*. Central. já l?5i>

Collegio Sylvio Leite - Rua
Mariz e Barros 256 e 258
Teleph. Villa 1 ..'52. Inteniuto, seuii-in*
ternato c externato. Cursos prcümiuar i
(para analphabetos) primário, secundário,
commercial. artístico (Musica e pintura)r* c-pe.-ial de prciiariitorio.-- para admissão
ás escolas ..-'iperiores, de accordo com. o
programma do Pedro 1 \. lünstno pratico
dc línguas vivas. Tnstrucção militar (fa*
culta tiva) sob a direcção de .•íii.-i.i! no-
meado pelo Sr. Ministro da <íuerra, c
dando aos alumnos direito á caderneta <ic
reservista ao terminarem seus cu/sos. lu-
slrueção moral e cívica. Abol-Ção com-
pleta dos c<_5tigos corporaes e do* sports
violentos, como o "íootbalt". ICtisino dc
gymnastiea sueca e de apparelho?, para .
o que dis-júc o collegio de um e> uinasto
providu dv>* necessários elementos. Trata-
mento cxcellente. tendo o;- alumnos as re-
feições em commum coin a familia do di-
rcetor. (M .ilio.))

FAZENDA DA BOCAINA
Veiidc-se esta fazenda, com 177 ai-

qncires scogruplneos, terras optimas e
st-d*: de 1* ordem, a 10 ks. de Barra
Mansa. Informações á rua do Ouvidor
11. 102, nos hotéis em Barra Mansa c
cm Falcão, com Marcondes & Carvalho.

(R 15.ii'

GURA DA TOBERGVLÚSB
1)11. A. DANTAS DE QlJEIKOí.
Modernos nictliodos de tratamento

medico e ciruriricj. conforme ,1 nielhor
indicação. Consultas, das 8 ás u da
manhã. Rua Uruguayana il, 43.

B .---So

PROFESSORA DE PIANO
¦Ensina pelo progranuna do Instituto

Nacional de Musica. Preço razoável,
Tralar :i rua i£s;,i.io dc Sá 71.

(R. S-.Ui)

Çompanliia de Loterias Nacionaes do Brasil
Eitracgoespublicas sob a üsoalizaçâo do governo lederal

ás 2 1.2 e aos sabbados ás 3 boras, á
RUA VISCONDE DE ITABORAHY H. 45

HOJE
340-8-

HOJE
0003000

Por l$OOQ em meios
______35____¦ S_5_S___3 1 _____

Amanhã Amanhã
A _ 3 líoras da ta'rde-30O-_,8000S000

Por 8$non em declmog
_^ « I' **^-_--M-_--*l_»_-ÍI_M^_--*_^***^-*-_-_*-««-«_*«***»^«l»«'- ***¦¦' «¦"" —• _. .

Grande e Extraordinária Loteria de S. JOÃO
EM TRES SORTEIOS.

Sexta-feira, 23 e Sabbado, 24 de junho
A's 3 HORAS UA TARDEI A's ii e 1 DA TARDE

336 - 3*
¦ sorteio... Ioo:ooo$ooo
2- sorteio ... loosoooSooo
3a sorteio ... 2oo:ooo$oooTotol nSos .„Morcs 4 00:000*000

Preço do bilhete inteiro ÍC.ÜOQ cm vigésimos de SOO réis

Os pedidos de bilhetes do interior devem ser acompanhados de maia
6oo réis para o porte do correio e dirigidos aos agentes geraes NaiareüitiC,
rua do Ouvidor a. 94. Caixa n. 817. Teleg. 1.USVEL, e na Caia F. Cul*
m»rães. Rosário 71, esquina do Beco das Cancellas, «Ua «io correio au*
int/o 1./373.

MOVEIS DE LUXO
.Casal que sc retira para Europa, ven-

de seus ricos moveis c um .piano, tudo
com quatro mezes dc uso. Prego de oc-
casiSo. Não se trata com intermedia-
rios. Rua do Cattete 23, sohrado,

AOS DEÍ.TISTAS
Compra-se 11111 gabinete dentário ou

material de gabinete e officina; infor-
mações na Avenida Passos, 55 (Phar-
macia). (133 s)

LENHAS
.Kspceiaes para casas particulares, cm

tocos c feixes serrados. Pedidos á rua
Affonso Cavalcanti 179, tcleplione —
V. __..-. __o J

MACHINAS DE SERRARIA
'Vende-se engenho para couçoeiras,

uiacliina, apparelho, topia, tico-tico. cs-
merii, transmissões e um cofre. Ver e
tratar íi rua .» do Novembro 'íi. Kst.
de Ramos. ];. I". Leopoldina. (R 35-')

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
67, Rua Primeiro de Março, 67

Presidente— João Ribeiro de Oliveira Souza
Director —Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

PHARMACIA
Pe9S0.i que tem 2 vende uma bem

sortida, unica no local, fazendo bom
negocio com moradia para familia pa-
gando pequeno aluguel; tratar, listra-
da dc Santa Cruz, 3456, Piedade.

(--.. R)

MALAS
Artigo solido, elegante t barati».

timo, só na A Mala Chinesa. Rua ler
.radio 61.

OURO CURO OURO
Compra-se qualquer quantidade de

ouro velho, prata c platina. Praça Ti-
railentes n. 83. (2960 S)

SUOR FÉTIDO
dos pés «e dos sovacos, calinga, frieiras,
coniichõcs, ele, dcsappar-ccem rápida-
mente com o uso do "Suorol". Vciidc-
sc em todas as drogarias, perfurnarias,
pharmacias e à rua Uruguayana 11. 66.

(A 3845)

tM0>jt\QftO
da ACADEMIA

de PARIS
de MED/c,'//!{,

Exigi* om Verdadeiro»

Pilulas e Xarope
BLANCARO

dePAR-8
As.ig_at.ia e Etiqueta verde.

•oÜGÜB

LOGOMOVEL
Vrnde-se tuna dc 6 H. P. nomin.ies

18, H. P. Effectivos fabricantes liar-
chal Sons ij- C. Ver á praia Santa
í.uzi.1 174. (R 553)

ÂÇOUGUE
Vcndc-se um açougtie, fazendo bom

negocio, com seis annos dc co.ntralo,
por motivo de doença do proprietário;
na rua Engenho de Dentro 22, perto da
estação. (.1. 15S)

PARA RECREIO
Alugam-se cm uma fazenda do inte-

rior algumas cas.is modestas a i5°iooo
por me**, Para inforinações com o sr.
Guilherme Gauglitz — Eugênio de Mel-
lo, E. 1*'. C. 11., Eslado de S. Paulo.

R 295

CARTOMANTE ORIENTAL
Rua General Pedra n. 171, sobrado,

cons., u$, das 9 ús 5; diz com clareza
tudo o que sc deseja. (R 554)

áJè*& O BOM FUMADOR nüs p* mais luar outro
PAPEL DE CIGARROS no-ni

de BRAÜNSTEIN írères. — PARIS
..-.•_.---- do _ila'-> rrantei e (31

principaes fabricas .rtllicir..
para PAPEL «lo CIGARROS
em Resinas e Bobinas

Fora do Concurso :
Londres 1908 - Turin 1911

FUMADORES, Exijam cm todiis as tabacarlaso Zig-2ag

Pensão só a familia e
cavalheiros dc traio. Dispõe de grau-
des sala* dc frente c bons quartos no
parque reconstruído de novo, com todo
conforto. Preço rcduildo, com ou sem
pensão; rua «lo. Catlete n. 176, tele-
phone, 2.0118, English Hotel. J. 4.380

NAS DE ESCREVER

.ASTHMA
JB BR-NCHITE, OPPHESBOlS B
Curtidas pelos . P-fiDíC«¦•aiTos ou pos

Oceasião nnici
110. Av. Kio llr:

Casa Espocição. .I.FSPIC-.
,-Lanre, Puiíb

LEILÃO DE PENHORES
« DE .MAIO DK 191G

— SIMO.V l**'iT).\(.**;j. —
55 — llim Ijiii/. iln Camões — ."5

Leilão dn todos os intiiliores ven-
iliiiis nom o PUASO IUO 11S
MEZES. (.1 2S0«)

Mm 

a /_ B •* Cart0
"IU| '1 A| diz tudo!

9 B ¦ 
" 

I com cia-,

VIVI deí;«ja «
saber. ;

41 --SIísP

O pref. .Ir. i.i'0'.'...--.i, d... Academia
de Sciencias dc Portugal, etc. garante
fazer dês apparecer o assucar c»i 15
¦dias. CUi-tca ücral, oprr„copâ r partos.
Consultório: nia ria Carioca, :6, dc i
ás 3 horas da isrde. U^So.H

Professores e Professoras

realiza os trabalhos por mais dif-
llceis i.uii sejam amigavelmenle e
bota o mal paru cima de quem o
faz, á rua da Constituir-io n. ,9, so
brado. RWál

í'J4. ílíiH'*tí & íinwra iüeai sa._ _*1j _"_(«.J._.>/__, rantida, rara res-
tituir ao cabello a tua côr ori_>inal pre-
Is ou castanha. — Preço, iof.i.0**; pcio
correio, tnais 2$ooo. Deposito geral, rua
7dc Setc*n';io o. 127 — R. Kaniti.

IJI-ti.ii'i'.>.*ÜKA q-.ic ha dois annos veiu•a. _Ia K:ir(.])_i, uniíe recebeu e>__ici_Uae(I.i.'..<,ã.j, contínua a cr.sinar mesníü únoiir, portugite/, fronecz, arítlimetíca,
geogr,, ele., na .rua Se:; d; Setembro, 100. |fr

Moveis a prestações ! -- N.o
mobília i

a £.\Yâ CASa só quem, não q.ter, pois a c__sa I
Conveniência, na rua Senador Etuebio ii, t
35, ij a unica qne vende moveis a r---51*-- í
<;õeá e a dinheiro, com vantagens para os |reguézc-j. Visitem e verifí^uemi 35, tua;
Senador liuze.io, 35. .

A.fim d*j melhor servirmos os pre-
tendentes dns -cofres "Nascimento", te-
mos era nosso deposito 150 COFRES
do diversas dimensões e pedimos aos
mesmos que não comprem dc nutra
marca sem primeiro verificarem a qua-
1 idade c os preços dos cofres "Nasci-
mento". Deposito: rua da Alfândega
uo, fabrica cm S. Paulo. (R. 513)

V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pód; conseguir facilmente,

por aluguel mensal e módico, todos os
moveis: rua do Riachuelo n. 7. Caaa
Progresso.

Contos Moraes e Cívicos
pelo dr Caries Coes, Excellente iivro
adopt. pela D. G. de F. Publica nas
escolas primarias. Livraria Alves ou
Azevedo. Carton, illust-, 229 pre. ,1$.

J 3310

CASA
Gratifica-se a pessoa i|uc indicar uma

excellente casa, para íamilia de irata-
mente, que tenha pelo íiu-nos sete dor-
mitorios, c as mais depandencias nces-
sarias; cujo aluguel não exceda dc seis-
centos a setecentos mil réis mensaes.
Prcfere-sr 110 bairro dc Botafogo e ad-
jacencias. Para inforii!a*_õ***s: rua das
Laranjeiras, 179. ioj J

GRANDE ARMAZEM
RUA DE S. PEDRO mo

Traspassa-se esta casa. com urande
sobrado e grande armazém, com boas
armações, balcões, cofre e mais utensi-
üo.i, próprios para rjualqucr negocio <i
vareje por ser rua Je grande movi-
mento; presta-se tambem para um grau-
dc deposito; paga pequeno aluguel, na
época presente, vale o dobro. Informa-
ções na meanin. (R 31J

UM BOM ESCRIPTORIO
Com dois compartimentos por "0$.—

Trata-se na Casa Muniz. Ouvidor, 71.

AOS QUE ESTÃO LONGE...
Que maior alegria do que enviar-lhes

a nosa pliolograpliia I Retratos em lis-
inaltc, Ampliações 1* Reproducçõcs, Fo-
to-Brasil, 7 dc Setembro 115. J 330

GELADEIRAS
Vendas em prestações.
h. Ruffier, fabricante.
Rua Vasco da Oau.a n. if*j.

LOMBRIGAS
Para expr.iir as loinbrigas c outro s vermes do corpo humano o sabo-

row XAROPK VERMIFUGO DR P ERESTREI.LO, deve ser preferido,
porque:

i." — lí' nu.ito igriil*vel to pila dar, tanto assim que é prtrito E.iar.íar
o fraico sempre bem acautclado, para qu: es crüitças não o tomem, suppondo
que é alguma c_da de doce.

2* — Altni de náo irritar os intestinos, comi acontece com muitos
outros verr.ifu.gos, í dado em doses muito diminutas.

3/ — Nio priva as cre_i« de seus brinquedos, nem de sua} comidas,
cem de sua taude.

4." — Tem propriedade luxitiva, e por isso não é necessário, spós o seu
uso, tomar nenhum purgativo.

Applieâdtt tanto para cruttçai co mo para adulto», — Vidro ..$000.Rcunrtt.-íe pelo Correio 1 vidro por 4$ooo; ü vidros, por isjcoo e is%>drcs, por ..sfcoo.

Vende-se na A' Garrafa Gr>ansie
RUA URUGUAYANA, 66

Perestrello & Filho e:i

ANTES PREVENIR
QUE CURAR

Qunudo B seu filho ficar pallido ou
mudar de côr constantemente, com o
olhar languido; quando sentir comi-
chão no nariz e o seu hálito fôr fé-
tido; está com oj symptomas de lom-
brigas.

Não deixe ó caso a_r_rravar-se, pon
que o remédio está i mão, O Ver-
mifugo "Tiro Sepiro" do Dr. H. F.
Peery, o único legitimo, ministrado de
accordo eom ms dirteções da circular,
«liminará aa Iombrigas ou solitárias,
extinguira o foco onde ellas geram-se
t _t.réi_íe, promovendo a saude da
créÁnçB.

O Verniifu«o "Tiro Seguro" do.Dr,
H. F. Peery, único genuino, propneda-
de exclusiva da Wrighfs Indian Veg«-
table Pill Co., é a aalvaçio daa cre*
ancas, pois nío contendo "tantomna ,
"calomelanos" nem qualquer outra dro-
ga nociva, o seu uso mão « periii«ieso
nem i mais débil creança.

Vende-se em todas as drogarias l
principaes pharmacias do Brasil

Wrighfs Indian, Vegetablc Pill Co.
373 PEARI. STREET — NOVA

YORK, li. U. DE A. -¦

MOVEIS
A casi- oue vcnile mais bnialo *"A COMPETIDORA'
RUA SENADOR EUZEBIO. 75

Camas de peroba, para casal, í8«f.
30$, 35$, 40$, 50$, .0$ e 8o$; toilettes,
70$, 8o$, 90$, ioo$ e no$; m«_«
dc 

'cabeceira. 
20$, js$ooo o 30$ooo,

guarda-vestidos, 45$, 50$, 50$, 100$ e
iao$; guarda-louças, 30$, 40$, 5°$ *«
120$; meias mobilias 80$, 90$, 100$,
120$ ate 180$; guarda-comid.is, 2j$,
30$, 40$ e 50$; guarda-oasacas, 140$,
170$ e iRo$; colchões de capim, dr 3$
a iit$; ditos de clina, de 12$ a so$oco.

A'r9íii — Toda a compra superior a
100$, s»rá entregue gratuitamente o
domicilio. M 400''

Elixir de Pepsina Com-
posto

(Comomilia, Rhuibarbo, Càiúmbe t Pt*
psiua) Fórmula di Brito

Approvado e premiado com medalha
Jc ouro. Efficaz nas digestões mal ela*
boradas, dyspepsias, vômitos, eólicas do
figado e iutestinaes, inappetencias. do-
res dc cabeça e vertigens. Vidro 2$ooo.

Depósitos: Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas, 45; Carvalho, i* de
Março, 10; Set'c dc Setembro ns: ti e
99 e Aüsembléa, 34 Fabrica; Pharmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides tobo
n. 229. Telephone n. 1.400, Villa.

(3087)

LUSTRE PARA ENGOMADOS
O " Brilho Mágico" communica um

extraordinário lustre á camisas, punhos,
collarinlins e a qualquer peça dc roupa,
Endurece c prolonga a duração dos te-
cidos.

Vidro i«foao. Pelo Correio, 2$ooo.
Na "A" Garrafa Grande", rua Uru-
giiayana 66. (A 3846)

OS CHAPÉOS DE PALHA,
SUJOS

Os chapéus d*.* palha, sujos, ficaffl
completamente limpos e com a apparen-
cia dc novos, quando lavados com a
"Água Jtngica". Mais duas vezes po-
dera ai..'.a lavar um chapéo, _ quando
novamente ficar sujo. Um vidro di
para seis chapéos c custa 2$ooo. Pelo
Correio, 4$ooo. Na "A' Garrafa Gran-
dc", run Uruguayana, 66. A 384.I

Essência Depurativa
Concentrada de Ca-
roba Miúda

(Formula de Brito)
Approvada c premiada com medalha

dc ouro. Cura: empiges, boubas, sar*
nas, doenças do nariz c dos ouvidos,
borbulhas, coniichõcs, dartlirof, pannos
eezema. crysipcla, syphiiis e flicumatis*
mo antigo e recente. Preço 2$soo.

Depósitos. Drogarias Pacheco, rui
dos Anilradas 45; Carvalho, rua i* de
Março 10; á rua Sete dc Setembro
li c no e á rua ila Ãssembléa .*.(. Fa-
brica: Pharmacia Santos Silva, rua Dr.
Aristides Lobo 2_.. Tel. 1.400. Villa.

INSUPERÁVEL
ÃSSEMBLÉA C.1_RAT_ EXTRAORDI*

NARIA
Terceira convocação

Os sócios desta sooiedado não st*
tendo reunido riu numero sufficienti*
nos dias determinados na 1* e 2* con-
vocações, são tle novo convidados a se
reunirem em ãssembléa geral extraordi-
liaria, no dia 9 de maio próximo futu-
ro, ás 15 horas, na sede social á Ave-
nida Rio Uranco 11. 151, sobrarlo, afim
dc resolver sobro unia proposta dc re-
foriiia dos estatutos, eleger um directot
em preenchimento dc vaga nn «lirecto-
ria, eleger 11111 supplcnte em preenchi-
mento dc vaga 110 conselho fiscal e
tratar de outros assuniptos de inlcres-
sc social que cntíio forem propostos.

A directoria scii-ntifica aos senhores
associa dos que sendo essa a 3" convo*
cação, a ãssembléa funecionará com
qualquer numero, de accordo cotn os
estatutos.

Rio de Janeiro, ^4 de abril .Ie 1916.
—A Direcloria. (R 3741)

DRA. M. DE MACEDO -
Especialista cm creanças, c com lon-

ga pratica nas moléstias dc senhoras,
trata dc todas as doenças infcccionacs,
assim como attende a chamados, mes-
mo fura da capital. A's quinlas-fciras,
grátis aos pobres. Consultório, rua do
Theatro, 19, i" anibr, das 2 .'is 5. Re-
siJcncia, rua thiluritna 107 lantifta
Campo Alegre). S 36J

CALCADO
Rua da Urttfruayana n. 148 — Ca!<

çadu f.ara homens, senhoras e crean-
ças. Msiii cnsa é a que melhor serve
e mais Vi.irato vende, -por isso convém
visitar este estabelecimento. .1 313+

m\

A_ SENHORAS E
l\ SBNIÍORITÂS1 A Casa

David Ferro
Chama a atten*

_füf ção para as
suas vitrines

S2-!

Xarope Peitoral de Desessarfz
e Alcatrão da Noruega

FORMULA DE BKITO
Approvado pela lnspcçtoria de Hy'

íitne. c premiado eom medalha de our»
na Exposição Nacional de 1908, Eite
maravilhoso peiloral cura radicalmente
bronchites, catarrhos chronicos, coque-
luche, astlima, tosse, tisica pulmonar,dòrcs de peito, uneumoniss, tosse ner-
vofas, constipaçõís, rouquidão, suffoea-
ções, doenças de caríann larynge, de-
fluxo asthmatico, etc. Vidro i$5oo. —
Depósitos: Drogarias Pacheco. Andrt-
das 11. -5: Carvalho, rua Primeiro dr
Março 10; Sete de Setembro Si e 99
e á rua da Ãssembléa 11. 3J. Fabrica:
Pharmacia Santos Silva, rua Dr. Ari*
tiiles I.obo n. 229. Telephone 1.400,
Villa. 

A CELEBRE CARTOMANTE
Ml MARIA

participa a todos os seus clientes qui
garante .-todos ou seus itraballios por*mais difficeis «jí:: stjam e só aeceita a
sua remuneração depois delles prom-
ptos; aqui não sc engana a humanidã*
de. Tambem se trata de qualquer doen-
ça. pelas sciencias oecultas, s:em que
s-ja preciso tomar beberagem. Rua
Visconde de Itauna n. 211, sobrado.

R 5-íi



CORREIO DA MANHA *— Se$Éa-feira, 5 dc Maio dc 191G

Enseipment gratuit du chant
Madame Seguin eleve de M .Isnar-''" du Conservatoire de

(Paiis continue ses cours gratuits de
chanl', piano et solfége,
Bon, proíosscur

son école de
Squv AvéSo* Rio Branco, 12,, a*
_____-- cours sont diriges par les rncil-
leurs professeurs. Se faire inserir: tous
lei )ours de - a 4 *¦*•_»"____; _^ÃPÕSÕn5s~M0BILAD0S

(Na villa Rio Branco, Avenida Mem
_- Sá, -esquina da Tt». dos Inválidos,
«fugam-se a cavalheiro., oom sernço,
roupa de cama, banhos queme e frios
,.,-r »l»i-fcr-!cn. etc. 143'U'

^K^mtmam^mmmmimmmimmm 
_i ¦¦ mmm ¦¦ .—..i.  .. _-__-_-_

•A Hofre-Pame de paris

luz eleetrica, etc,
v

ALU6AM-S€
«obrados « casas, á «ja. dos Inválidos" 

«Avenida Mem de 6á; informaç5e9
bra <i ar. Bastos á villa Uio Branco
A tu* do» In-ralw-O- i'S3* *_•*____ __.

GRANDE VENDA com o desconto
de 20°|o em todas as mercadorias

ESPIRITISMO

Automóveis caminhões Saurer

in. 14a.

MOTORES ELECTWCOS
de 4 HP a 10 iHP, de bons fabricantes
e em perfeito estado. Vendem-se a rua

iVascó da Caina n. '66- '•

* 
ÉSPLENIUDOS APOSENTOS

«CONSULTAS GRÁTIS
llypnotisino, Somnanibulismo, Psy-

chismo e Suggostão; faz-se qualquer
trabalho neste gênero com seriedade e
diacreçãa. Curas garantidas e por cor-
respondencia de todas as enfermidades
nervosas pelo hypnotismo e suggestao.
Tratamentos garantidos pelas plantas
medicinaes dc todas as moléstias, corri-
mentos, impotência, vencreas e doenças
de senhora.

¦Rua Acre, Cy, Flora Indígena.
M 571"õüWõ"

Platina e bri.hantes, compram-se; na
ma Sete de Setembro n. 112, "Joalhc-
ria Diamantina". (R. 733)

mmmm
Precisa-se para uma casa de canimo-

dos dc um homem aclivo, enérgico e
conhecedor do negocio. Cartas â reda-
cção deste jornal a M. M. (R. 713)

PENSÃO FAMILIAR
Farta e variada, fornecc-se a domi-

cilio.' feita com toucinho e o máximo
asseio a jr.íooo mensaes, á rua Coro-
ne! Cabrita 52, S. Januário. (R4.054)

Ponto á jour e picot a 300 rs,
metro, plisse a $mo, trabalhos rápidos,
e garantidos, na officina dc mmc.
Costa, ã rua 7 de Setembro, 187.

(181 J)

BOM NEGOCIO
Vende-se uma casa coberta de telhas

com um terreno medindo 20x50, em lo-
i;ar de futuro, fazendo esquina, preço
70o$ooo«, e uni terreno medindo 57 rae-
tros de frente por 50 de fimdos, com
uma pequena casa. por 7So$ooo, na pa-
rada da Trata, Linha Auxiliar. Para
ver e tratar cora Pedro yitira. todos
03 dias. (641/J'

Automovel-Landaulet
Vende-se um de luxo por

dieo. Rua Acre, 74.
.preço mo-

. 
'(6ja 

J

A MODISTA DE CHAPÉOS

ÍAluíram-se ricos aposentos bem claros
« arejndoss, com moveis novos e opti-
ma pcnsüo. Lindo predio completamcn-
te novo, banhos quentes e «trios, tele-
,tvhone e todas as commodidades; na

ivenida Mem dc Si n. 112, praça dos

Governadores. <-M' *-°>

PENSÃO CAXIAS
deDisoõo de excèllentes commodos

.«ní- Sara familtas • c_va_ic._-._d-J™-
taracuto. Larato do Maeliado
plioae 5.115, Central.

6. Tele-
.S.-_)S'

PENSÃO RIO BRANCO
__1_ga_i-»e a famílias distinçtas e »

cavalheiros respeitáveis, esplendidos apo-
•entoa, a preços razoáveis. Cozinha de
._¦ ordem. Rua Fialho n. ao (PaUcete
Fialho, Cattcte-GIoria). Telephone Cen-
t.al 373=- _ J____í__

AUTOMÓVEL
Compra-se um da força de 20 a 30

cavallos, de bom fabricante preferindo-
•e Fiat, que seja solido, e esleja cm
Jjoas condições, embora j'â com uso
com accommodações para 6 011 8 pes-
soas. Cartas pari este jornal cotn as
iuiciaes P. G. indicando logar. 

CARTOMANTE ESTRELLA
Trataltia com 114 cartas, fazendo

qitaesqticr trabalhos para vencer os
atrazos e rivalidades da vida. S. João
Baptista, 86 A. («R 7'7)

Aluga-se sala de frente, em casa ue
calbelleireiro ipara .senhoras, cm opti-
mo ponto; infom-.a-3C i rua da Cario-
ca 57, sr. Julio. (R 34S)

CABELLOS BRANCOS
Usae " Biilliahtina Triumplio" para

acastanhal-os. Frasco 3$ooo. \ ende-sa
nas seguintes perfumarias: Bazin, Nu-
nes, Casa Postal, Garrafa Grande, uno,
Hermanny e Perfumaria Lopes, rua da
Misericórdia, 6. Mine. C. Guimarães.

& 164&

CONSTIPAÇOES
antigas o recentes

TOSSES, BRONCHITES
¦Ko radio alment o CURADAS

PILA

SOLUÇÃO
PAÜTAÜBERGE

. qu» «lã

PULMÕES ROBUSTOS
(aoanta aa forças, abre o appetite

secca aa aecreçoea e preotna a
TUBERCULOSE

L. PAUTAUBERQE
COIIM-VOIÍ-P»RIS
• loín u eiurmâeiíi.

LOTERIA DO ESTADO DQ

Rio Grande do Sul
AmanHã

6 fio corrente:

: |OOsOOO$000
-. por ao$ooo
Única loteria que distribuo

7*. o_n em prêmios, sorteando-os
em globos do crysttií, BOL,\S
NUMERADAS, por inteiro.
Jogam apenas 18.000 bilhetes*•* 

premio dc  100:000$
: 5Í-3 i-remio de  lO-.uuO.i

1 premio itb¦ ií promioâ de -ítOnos'•'81 
prêmios de 1:000$

40 prêmios rio íiU-)}
89 prêmios do _Ü0$

, .134 prêmios de 10(_'¦ ,ÍW prêmios de 509
18 prêmios p. osll ultimo;

algarlmos:
V. premio ltj-S :
ÍSO protr.ios. p. os 2 ulli-
.-"mos aljrar-stiios:
1-' premio SOS

2200 prêmios no total ic... 'iV):Wd$

I A Venda em toda a parte

¦««'««'¦''IliI llKiíil»;»^^

A Cura da Syphilis
Adquirida ou hereditária cm toda-s as suai mai-UcBUtcõ-^ Rhèumrôírtt.o'.

moléstias da pelle, Feridas na lioccn. tiiiriz c garganta, Ií«-.vm;is. D.irtlirosj
Furunculo*. durei musculares; Inflaimna.ão da* plaiiiliilns, Uin-janirnin «l,«s ai*
teria.., Pores uòs ossos; ÜtcéçaSi Tumores, .Mancltã-s tia pelie c tpufts ;is do*,
ehçaa resultantes de impurezas* «Jo Su«g»e se consegue com o

1-
Carteira e licença

Pcrdcu-sc ti carteira cl. carroceiro de
. Antônio da Co.«ta Moreir.i, ,- ,i licença

_p"j «h carroça n. .;7t. prõprierladc dc Mar-
_ i celliuo C. Ranios, quem as achar e co-

trcsr.l-:is nu iiiorrn da \iuva. ultima
[ir.lreiv.-i. scrã Krat,ifÍcn(fo. (R. 836)*¦"¦1

_\
5^ !

Licor Vegefal Bi-iodado
-Jép-.irótivo

PERDEU-SE
Martitts, tonianilo

1.I0
«le Quem

auto*
tra-

. per-
co le-
3 dl
achar

:0*) $ I
4:0008

21:000S
23:00i«
11:800,.
lhífiK.

118:0308

í:8305

11: «0$

MUITAS VIRGENS
Vendem-se 445 alqueires geométricos

de terras superiores, cortadas par seis
Itilometros de estrada de ferro, com ca-
choeiras oura tocar qualquer machinis-
mo. Para mais inforniaçBcs com o sr.
Roberto Ferreira, á rua Primeiro de
Março ÍS sobrado, Rio, (R. 7*^)-

FRANCISCO GABRIAO
iarttcipa a seus antigos camaradas

que mudou sua residência da rua da
Independência 95 para a rua da Praia
n. 6t, Nictlieroy, onde sc encontra a
disposi.ilo dos mesmos. (li. 73°)

6ABEREL
Precisa-se falar a esla familia que,

ein 19U, morava cm •raqueta. Carta a
Ulpiano, nesta redaíç/io. (R. 7-15'

¦«

ZEX

PAPA VWRAÇãi'
JQMALLm

119 OURIVES
-RIO -

207 s

"Registradora National"
Completamente nova-, vende-se unia

por -menos da tnelade do preço, serviu-
do para qualquer negocio. 30, rua da
Carioca 30. 4°3I J

MME. MARCELLE
Cartomante — Tendo- tralialhtuln em

Londres, Berlim e Moscow onde ad-
quirlu rfrande pratica sobre occultismo,
ilai: trabalhos para o bem estar, assim
como regula negócios mal suecedidos,
etc. Fala inglez, allemSo, russo e por.
tugtirt. Rua do Lavradio, 36. J 34-9

PROFESSOR Oü PROFESSORA
LEITÃO DA CUNHAR.o 

^ ^
IPrecisa-se para leccionar a umas

creanças, para -tratar na avenida Uio
Branco 11. n. 3o andar, com d. Can-
dida Lessa. Prefere-se pessoa (idosa.

(198 J)

QUARTO MOBILADO
¦Moça allcmS deseja cm casa de fa-

milia honesta ura quarto mobilado a
preço módico, perto do Flamengo. Gar-
ias a esta folha, S. L. 6o3 J

CASA

OURO
Prata, brilhantes, cautelas do Monte

de Soecorro, compram-se; ua praça Ti-
radentes 64, Cojo Garcia.

Pomada anti herpetica
VORMULA* DE L. R. DE BRITO

'Approvada e premiada com medalha
de ouro

Infàllivcl nas empigens, darthros,
sarnas, lepra, cotnichões, ulceras, ecre-
mas, pannos, feridas, frieiras e todas as
«iioleatias da pelle Pote i$joo. Depo-
«ito: Drogaria Pacheco, rua dos An-
dradas n. 43 e Sete de Setembro. 81.

4110 J

AO COMMERCIO
Superiores Cofres Americanos, tro-

eam-se por velhos com vantagem para os
compradores, tem tambem grande sloclc
novos e usados dos melhores tabrican-
tes e de diversos tamanhos, por preço
«le oceasião.

Rua Camerino n. 104. CS 175?

Compra-se uma casa para moradia
de família, que tenha 3 quartos, sala
de visitas, sala de jantar, cozinha, dis-
pensa c quintal, dando-se preferencias,
As ruas Pinheiro Guimarães, Paulino
Fernandes, Delfim, D'. Marianna, Pai-
meiras c travessa do Soroccaba.

Que o preço não exceda a sete con-
tos de reis; para se tratar na avenida
Rio Branco n. 128. sobrado, no escri-
ptorin dos srs. Langley & Cia., com o
dr. Telles. U90 R)

MALAS
Quem quizer comprar malas boas c

baratas, só na "Madrilenha" — Marc-
chal Fioriano 140.

MARAVILHOSO DESCOBRIMENTO
O Unico Remeiiio InoUambo

1Í5THMATÍCDI
o s& CURATIVO do ASTHMA é o

iüQUOR 0A ESÍREtlA
(LIQVEVH BE VMTOILBJ

de MARIO LBCHAUX
49, KM Manbeuge, PnrU.

D»nof»(.» oínco dia»,, o doente pode-te dtttare dormir toda a nolíe.

LINDO PREDIO Á VENDA
'Vcndc-se na Aldeia Caúipist.., Villa

l3abel, a confortável casa com 3 quar-
tos bons, área envidraçada, copa, des-
pensa, cozinha c mais dependências,
bom quinlal todo murado, jardim, do
lado e fazendo esquina para outra rua,,
que dá grande valor á casa; a casa e
na rua dos Artistas, 35. «Da-se íníor-
inações na rua da Carioca, late da Ur-
dem, com o chantteiro. . .' (CJ4 J

ESCREVER Á MACHINA
ijitisiiia-se com or. dez dedoi; cm por.r

cò.i'tempo, por mctltodo americano, a
10$ «por mez. Rua do Senado i;j, fcobr.

(J 770)

Pj José 15:.,-
g . inovei uo lnriír, de S. Francisco,

,.,..-.,¦ - Jlijesto á travessa db Guedes 11. 2;O mais poderoso ciitlsypItiUt co — O mais enérgico, depuratmi-««_MflvoUo rft j- , , , , ,. '
__ peta 1). &'. de Saude 1'iil.íien «• registrado nu .limt.-i Ccimncteinl. O I.UETVL W i '' '. "*"- ;íú;" ú- sonlior.i. cem
ri íidsíiic um valor llicrapeuüo c sciciuitico incontestável, coiiiprovadb com Mima _____ | "-'s5 i>r..iiiii,.-,n .
S infiiiiduilc «le ai testado! médicos e^de iicsjous que com cllc se curaram dciwis ___ j 50S000, e lu
nj dc já estarem sem csiicriiiea de otiler a cura. lísls prodigioso remédio . a jg-, queira eiitrcgUi' á tr
râ salvação .in-, sypllililieos desenganados. Cura 11 d,.ciK-.i, pilrlliea «> Sao^ue - lor. g; „.,..-, __._-aii-«"ic;\.i.>a falece o r.rganismo. O LUETYL é de pallailar agrailablllfsjmo, toma.so SS r-.-.- 131 ™ fdçííca, «rm tem dieta e náo prctliz Rstoimatltiís, ententes, máu-estar, etc. gg I
\Ü• oiii', muitos de scus similares. Toliiac LUETYL o UNICO que com Ult B
f"i VIDRO hi (Icsaiiporcccr as 111.111iiesta1.oes da Syphilis e aa doenças do Sau-H'
(H gue. gjí2 líncontra-se cm todas as Pli.-rina cias e Drogarias do llrasil. Preço s?"1"'. S j ..moço c innt.ír em ca=a de fatúilia,B ,,elo Correio 5?5«>o. _,„-,.. Ar i-J. I ; op'.iiiiamcnie 

'preparados 
Vêm banha ile

ú Fabricante: Phc^-Chimico, Álvaro*Varges, Av. |:i ,„,..•„. As.-«emi,i.-n-,,, u« m\m «ia»
11 ã 1 hora da tarde. (M. 849)

a ei tnn, qua
CM, &i7)

PENSÃO POR 601000

Gomes Freire, 99 — Tel. 1.202, Cent. |'j
|f*aSFil3BÍ4}!awB

MODISTA DE CHAPÉOS
Aluga-se tim op li mo logar para ate-

lícr com freguezia icita, na loja i!J
Cisa Ratto. Gonçalves ¦ Dias, 5". s°
brado. (=0.1 .1)

CINEMA

SATOSIN

Vende-se ttm novo
local, com excellente
qüènUuló; infoniiaçõ
rua da Quitanda 73,
5 horas.

cm'bar", esplendido
bem fre-

s com 1'aitlo, á
sobrado, da i ás

(R-|i-\>

Acção entre amigos
Ouc devia correr cm 5 «lo .corrente,,

diAtrn relógio de ouro e corrente, fica
transferida para 5 dc junho dc '')'<>¦

(R 7-9

CALDEIRA
Precisa-se de uma caldeira tubular de

73 cavallos em. perfeito estado; trata-
se á rua Visconde- de Inhaúma 11. 36,
sobrado. ''v 1y/

COFRE

VENDE-SE em toda» a» B0A8 PHABMftCIAS.

Vende-se um quasi novo com banco
de ferro, á prova de _ togo. itnmanho
médio. Rua do Rosário 14; loja.

R 74;

V. EX. E INFELIZ ?
1'rocurae o professor EA-DIR, rua

Mariz e Barros 8-« <r SOMNAMBUI.O
de grandes poderes. Unico que devolve
o dinheiro se o resultado for ncgati-
vo. Dá lições de HYPNO-SlAGNiE-
TISMO, garantindo, que com S lições
já influenciarcis aos demais. R 349"SEMENlEDEliMONA

Rocha Wirchcr & C, casa de litlirifi-
cantes á nia dos Ourives n. 113, eom-
pra de um sacco para cima, qualquer
porção. Os vendedores dcvcirt dar amos-
trás c preços. (R 4050)

CASA EDISON
UUA DO OUVIDOR 13S ¦—, RIO DE JANEIRO

Discos Duplos 27 Cl m 5$000
ULTIMAS NOVIDADES Dlí GRANDE SUCOE5SO-GRUPO. PAULISTA

121160 (Clioro de Maria — Polua.
(Gastão — Tango.

121163 (S. Antônio cm Bom Successo
(Polka.
fTudith — Valsar .

i-2ii«54 (Aífeição — Polka
(Tanga —. Samba.

J2116S (Ksfher — Valsa. - -
(Anniversario do Azevedo —

(— Polka. —> ?-*_¦¦  ' _'„ t
IPor Edit. das Neves

iai 174 (Portugal na Guerra —Canção
Patriótica.
(Passarinho Captiyo — Modinha.

Grupo do Louro-
121124 (Quando cila gosta...? —-Tango.

(A cara me... cáe — Tango.
A' venda em todas as casas de primeira

ordem

"Registradora National"
Vende-se uma com cottpon e fiia

cm perfeito estadu por soo$ooo a rua
Sete de Setembro 109 (f" andarl —i

Sala dos fundos. 4»4 J

DR. VIVEIROS
Communica aos scus clientes e ami-

cos oue dá consultas nas segundas e
sextas, de 1 as 3 dn tarde, na Pharnia-
cia Mallcr, sita á rua Fitei Caneca 12.
Teleph. C — 1052. Il 7*s

_fTV-- <Mgr /TV

11 _g_L___^___aJ| I

WÊimÊ

GOXOia.llK.V — l.MPOTMXCIA
Por nutis amigas e rebeldes que sc-

jam, curaniie certa e rapidamente por
meio de plantas medicinaes. infalliveis
c ihoffensivas: Portanto, se o senhor
sofíre de qualquer destas moléstias é
porque quer, pois milhares de pessoas
se têíii cm ado por iiitcrmcdib destes
ntedicaiii:ntos--l''I,ORA BRASII,- Lar-
go do Rosário, 3, teleph. ;.|oS, Norte.

R 7.18

Predio á rua do

Snii. Josi: M„ni„ Ròdrigl-rs
Hesiileni-ia: Rblotus — liiu li. do

Sul.
Curado com a Elixir de Noauei-

ru. do Phro Chco Jofto da Silvtt
Silviiira, de forte rlltiüinalisiiio.

Agencia Co.-m-«- !!i»

A' rua do Ouvidor, vende-sc itm pre-
dio novo por t_-o contos, dando uma
renda liquida dc 11 "," ao anno; tralar
com urgência á rua do Ouvidor 7S,
loja, com .1. R Coelho, (J ,-71)

é um remédio unico pela sua ef-
ficacia curativa em todas as af-
fecções pulnioiiareã;

SATOSIN
cura o« caUnhoü agudos e chro-
nicos dos broncllios e dos pul'-
mOes tios diversos 

'pèricklçs 
da

moítstia,

SATOSIN
uo tralaii-.snto da tubcrculo
comprovada «excr«:e effeitos tre-
iroativos sobre a infecção até
um limite tal que paralysa o des-
envolvimento dos bacillos «lc
Koi-li alé stippriiiiilròs com o em-
pregò .ijvo!oii_,';nlo;

AGENCIA LOIEBICA
Vettd'c-30 útil

liejil nioiiliida,
pagas, fazendo
« tratar iia n

l pOl* I tOOOÇOOO, lltUHO
com toüívs as lícoinjas
bom negocio', Para \èr

a Senador Pòinptíu, .12.
(R 7V)

INDICADOR ROTATIVO
P-atente nacional

lluit-aiiienios. «Está
srs. pretendentes]Po-.nneti 11. 2«)S.

. 51 eo e seus me-
á disposição do!
na rua Scntidot

(M Soi)

SATOSIN
é rccoiiuiicudadi. por
des médicas brasilvüra:

suiunüda*
<¦ estran-

A' venda cin tud.i-
cias e diograrias «'¦«!

boas pliarana-
sil'.

Piau
mediei"
iornal

ENGENHEIRO
Ias. orçamentos, ciuieiuo- armado,
cs. Preços módicos. F.dificin db
do Commur.cio, .-," andar, sala. 8.

(R .!'.Sl)

RR
Flores brancas (leucnrulióíi)

Curam -se radicalmente em pou-1
cos (lias com o XAROPE É AS!
PÍLULAS DE M.Vr.CO FER-
RUGTNOSO. j

Vchdc-oc uBicanicnte na pliar-S
maciii BRAOAMTlXA, rna 'da
l/riiguayaaa tt. to,-;.

TTTr«*n~ii*iiii*wT***i»i i w mnmjiiKi. mTmmrtarwiui

GOR01 $900 A HÍ

CLUB TENENTES DO DIABO
m Dc ordem da directoria, convido os
srs. associados! a reunirem-se cm «assem-
«bléa geral extraordinária, no dia 5 do
corrente, ás 21 lioras, para tomarem
conhecimento *e deliberarem solire o
Relatório da Comniissão de Contas re-
ferente á administração da directoria,
até á ultima assemblca geral, que teve
logar cm fi de abril ultimo.

Costa Junior, i" secretario.
(li 2,-0

Veiiilem-cc eixos, luvas, cadeiras c
mancaes, dc 2"; 7 jiolias inglczas; .3.1
dc 26"; 2 dc 3P"; 1 de 34" c 1 dei
56". Uma prensa filaclíburn 7SX42"
para malharia. Uma niachina Blackburn |
iS", parada aulomatica. 1.100 agulhas
e 36 conduçlorcs parn camisas de tu. i.i. 1
Um banco com 2 cabeças de maclitnns j
Blackburn ponto 32, para camisa* ou i
gollas g"; 2 conduetores e 250 iguliias. I
Um banco com uma macliiiiii Siuger de
casear e duas de costura. Unia iniichiiia
(overlock'1 Singcr; para bainhas _ dc
meias. Uma Singcr K.|. Tros macliinas,
Wildinau liara cíclicos 160, 188 c 200:
agulhas. Tudo cin muito bom citado;
á rua Ribeiro Guimarães n. Cq, teleph.|
Villa, 3S0, Aldeia C.-impista."lâliol 

PENHORES""
C-VMPEU.O & C. RUA LUIZ DE

CAMÕES 36
fEin S de maio dc 1916

Fazem leilão das cautelas vencidas e
previnem aos srs. mutuários que podem
reformal-as ou resgatal-as até tr hora
de começar o leilão.

QUEREIS SER BELLA?
Ifsae o EPIO£SiStifOL

Verdadeiro nniijco da pelle — Vende se em Iodas as
perfumai-ias, pliavmacias e drosarius

Vioko -líí000

A grande Tiníurarla Brasi! | CAFÉS PAULISTAS
Attende a encomniendas pelo tele-

pliouc 3.1Í2.S, norte. Especialidade em
roupas finas. Rua Marechal Ploriano
Peixoto ii. ifi. (120 S)

LENHAS
Especiaes para refinações c fabricas

de cerveja, podendo 'pcrfeitaineule sub-
stilttir o carvão de pedra. Dirigir-se á
rua Affonso Cavalcanti 179, Iclephoue.
V. 2252. 21<) J

Sem t-:rr.i c sem peilras, di) .ironia
tncoihphfavdl c lorraiíâb atiperior, ao
preço de 6?,jiio a 7$5ou por a tio liai!
Amostras, rua dos Ourives 143.

I' 3/61

Plombagina 8 Graplilte

1'l.itín.t. prtla. I« :
Monte Jo iSaecaj-ro
nliores; eomprani-st
do ii; 2i6, única eu

i. cautelas
casas d*? \

:.: .Io lios
melhor

t-M
li}::..-t.-.S)

VAREJO OE CIGARROS «**»•
Gbnipra se tini i|it-.-

!i)«-alÍ7.ad.i. Negocio
Cartas com |irc(,-o e
ções precisas a I,.
nal'.

ursci:
todas

A. .1.

Igo ,- li,-
e serii

í explic:
neste j,,

(M 57,'.

i*iGl*KAM ü
SYPHILIS I

Eiislna-sc a todos um meio «Ir _|

Vende-
inineraes
Duiuani',,
leph. C,

S.'. I*.-. Íi.'-.

.' Qiialqii
trata-se'i 
praia

4?>>j,

:'r qi:alitidatle diisscs
com o sr, Ca-rio-i

Ja l.apa. 78 — Te-
(R- i'_n-.|

;\ todos os .[iia
soffreiii tle ntmlQtiuf
m'«le.-,ti.t esta soola-
tlnüii euvi.-ini, livre
tio f|iiali|iiet' rolrUiul'*
Ci\o. os íitniiis do
curar-se. íiNVIEM

PEllO CORREIO, em caria teohnda -- nome, tnociila, syiuptomas ou
manifestações dti moléstia — o sello para a rospoaKr, que receberão
na voltti do Correio., C«irtas aos INVISÍVEIS - Ca:«i.:i Goiireio-, 1125.

nmàxKkmemm

a todos uni nu-
saber se tem syphi!i.s ndtiuirida !§
ou licicdTtáríti, iitteraii ou exter- ,í
na r. como Dodem cttral-a fácil- _?incnte em todas as manifestações Ú

períodos,
reio. iti.SC,
cesposta*.

:tc Caixa Cor
cn\ mili)

swiB'.«ir.«"i3:'i<a'.!'«i,-a;'íi

•a
miaiasii

M .11 '14

0011000

GOVERNANTE PROFESSORA
Familia brasileira, de tratamento, rc-

sidente cm S. Paulo, necessita dc uma.
allemã, catholiea, para educar Ires me-
ninas. Kxisc-sc (pie conheça1 bem o
francez, piano e gyn'iiia'8.licai sueca.

Cartas com 'referencias .na redacção
desla folha, a Governante. (R 29S

K

CURSO DE PREPARATÓRIOS
MlíXSiH.n>.\I>E 25S000

Professores da Pedro 2" — Diurno c
nocturno. Rua da Asscmbléa, n, oS. 2"
andar. 210 .1'machinas 

de escrever
AKMA5ÍKM DK SEOGOS

SIOr.HADOS
Vende-se um fazendo bom nertocio e

pagando -peiiueno alugue), lem commo-
dos para família próprio para um prin-
cipiante. reduziiido-se o stock a qual-i
diter iinportaiicia ou mesmo só os mo- j
vtis e ufcnsilioa; trala-se na rua do [
Senado n. 12. com Pacheco. J 100

rxtrmeaxm

¦ ¦ Vende-se l,'i'.«ler\vood
Shiith li. Uras e l«'o**í.
dega 137. iS andar.

Rc

ESPIRITISMO
Médium rccritista, dá consultas sra-

tis, todos os (lias e á (|tiah|ucr hora,
á rua 

"S. 
Francisco Xavier 11. 400

(Maracanã) (294 li'-

"Curso de Francez a Italiano"

Descjn-se um com 11 «In, çom ponsãn,
«iu cnsa uu le uão h.i.i.i irais hospe-
des, para tinia scnlioni prnteRula. ICn-
tr«- Cargo do Miicliadti c tllbri«i.

Resposta a ]-. efeves, rtta 1'edro
Autctiro "."¦ Ciltc .

Á MEÜíGÍMA POPULAR
uai metlico para con-

Rua Buenos Aires - .ti.
(i.\l Siô)

rrVcceit, alíminõs
Rua da Alían-1-Senador Danlas "44 c-

(R 555) 'preços módicos.

Itnmias, rua
dotuicilios;

(150J3

GRANDE ARMAZÉM NO LARGO DA LAPA
Aliiiíii-sc oste vusto armazém sit.imdo 1111 rua Yisteondí! tle Mil-

ranguapR m 5. p»oprl'o num bur, liotciiuim ou restaurante. Trutii.
se na Ciiiuimuliiii Gèrveinriti llrn limii, rua Visconde tle Siiuiicaliy
11. 200. Tel. Centra.!. 111.

BOM NEGOCIO
Vende

seit dono precisar ansei
\wr;\ t*-"t;i rednecão <..vn
C. M. M.

iracado,
tivn do

Ci ria
inicia es

M 575-1

CURSO PREPARATÓRIO
RUA D. PEDRO,

Prepara aluirmos
Kscoía N'nrni;il c C«
Mil-luir.

Aulas das .: ás íi
(;nes fn!i) telcptiuiic

C'\S,CADl.rR-'«
os ejíauics da

os Pedro II c

Tnf
M.| (U

ALTA CART
Mme. TAGILD, iniciada uos tuyste-

-.-ios do occultismo, possuidora de gran-
,lc poder em scienciás oceultas, diz o
presente o passado e prediz o futuro.
Faz qualquer trabalho para o bem estar,
como sejam: casamentos difficeis, rc-
conciliações e embaraços commerciaes,
etc,; na rua Frei Caneca, 58. sobrado.

M 37»
.. , '

Precisa-se utn
Estrada Real n. 2456

moço coin n
Piedade

¦atica
. _R

na
650

Esplendidos commodos
Em c«i3a nova c com todo o conforto

moderno; rua Riachuelo n. 21, (127J)

Terreno ou casa em ruína
Compra-se uma no perímetro urba-

r.o da cidade, que tenha 5:11.50 de fren-
ic. lnfoniiiaçSes completas
¦leste iornal.

•EJtcwr-as-Anu

«A. R.
(R. 54)

MME. VIEITAS
CARTOMANTK estrangeira, venctdora

em, í" logar 110 grande concurso de car-
tomancia do apreciado semanário U sue-
urbano" trabalha com perfeição na scicn-
cia do occullisino. diz o presente e preuií
o futuro; desvenda qualquer mystcrio üa
Vida, concerta qualquer difticiildudo em nç-
rocios, fas reinar u paz no lar daí lami-
lia», une os desunido». Possue as. veroa-
ikiras pedras do Sival. vindas dircctamen e
dc_ Jerusalém. Poderoso talisinan couliccido
"'Ruanda 

Carioca 6.', a* andar entrada
pelo beceo da Carioca 23 e rua da Carioca
65. casa de loterias. Domingos- c
riados até ás + lioras da tarde.

Clinica de moléstias das
senhoras e syphilis

DR. VALEMTIM BITTENCOURT -
Partciro — Cura tumores dos seios c do
ventre, as mol. Je vias urinarias, gciutacs,
as metfites, os cerrimentus utcriuus c va-
ginaes c rcgularlsa a menstruaçáo por
processo seu; appl. C06 c 914. Cons.: gra-
tis. Cons.: ma Rodrigo Silva, :li, das 10
ás 2, tel. 5IÍ1;. Ucsid.: Senador Eusebio,
34*. Tel. 2.511, Villa. Trata tuberculose
e bemia, quebrailura, sem operação. (Ó03 J)

t___M_B ma.—ni_iiii-rniiiriTiiiimi-iiiTiTiri — — --'¦^¦¦•-»»^**'-^^'^«**^'«*w"^^

I^PP^PALACE THEATRE -^ !
I im nu mi  n -ir n-r ~~*~xKataaiaaammmxm 11

memmmammm mmm&Bmm

Pela gra-ade companhia
portuatieza de operetaa

CREMILDA

dia» fc-
C765 j>

CARTOMANTE E CITIISOMAXTE
ESTRAXGEUtO

Trabalha co:n qtintro baralhos de cartas e
pelas linhas das mãos, faz quaçsqiier tra-
talhos, une os desunidos c taz reinar a
paz uos lares da3 familias—unico na Ame-
rica do Sul que. por meio dc uma consulta
tiocturiia. descobre qualquer segredo, por
mais diííicil que seja: trabalha lu dez an-
nos no Rio de Janeiro, onde se tornou
muito conhecido pelos scus acertos e uons
trabalhos já feilos; mora na praça d» Rep«-
blica ha 5 onnos, e sempre safsícz a pes-
soa mais exigente. _¦'_•„«

Tossue as verdadeiras pedras de Sival,
vindas direelamctite de Jerusalém, iwiieroso
talisinaii conhecido no Brasil — Consultas,
das o da manhã ás 7 'i„,«1?Ao:,rC,'«nl{!m"
da Republica 11. S-l. - PRAÇA DA RKPl.--
ltl.ICA ei. 84. (Hiquina Ja rua bcnlior Uns
Passos).

01K.MV1

PALMYRA BASTOS %J?CJ$Z
DF. OLIVEIRA E JOSÉ' RICARDO

jyw •**«t;.*'.*--j*!7I31_ki5*«**'-'*^^

HOJE RECITA UtliQA HO-T-ES
K SMXSACIONAIi EM OVF, SM REBRESENíEií

PELA ULTIMA VtíZ -fSl
a ponularisssmia opereta e-.u tres netos ...,„,.
SCENA COM O MAÍO,. UIÍSIAMBRAJU-NTO

nmstü30c:n«B!*^^

»*r
POSTA EM

VIUVA ALE
mmKmammmmm 'n««»geg»H

bala
ANNA GIiAWARI
IUJíMVRA UASTOS

mBBamammmmmmi
Niímis — JOSÉ! RICARDO
Oni.il,, — ALMUIMA CRU'/!

-Pereira.•Va-lcJillna. Adriana «Soronha; Zela, M. dc Almeida: R.issillen, «lr.
Toma parte toda a companliia, corpo de coros t«'>;"'¦;¦ . __„

Amanhã —1« e única neste tlieatro da opereta "MARI»Ob-_ >i\L,HUKUb .
Domingo — ilíoríliíe, a pedido—"AMOU Vc. ZLN-UAROS .
Este tlieatro está sendo o preferido «la soo:«-J:i«le car:oc:i.

nilhctes á venda ua agencia do .loniu! de Brasil ate
Dessa hora em deante na bilheteria do theatro.

horas rarJc.

THEATRO S. JOSÉ'
ICMPIUÍSA PASCHGAI; S.HCiÍtÊTC) T*

Gomjmnliia Nticioiial. fiiitdada eni i de in-
lho de rtíii — Direcção sceuíca tio

íictor líiluardo Vieira — Maestro;
(|!ree'ur di or.-li-isl.n losé Nunes

3E__0 j "JE3IOJ Q
j a's 7, s :?i: c 10 u"
; A burlqta c-n .1 aclos, de costumes-de São

Palito, orifítual dc1 DANTAS VAMPItl-.' c IOAO l-'l-:U/.AKDO
musica üo maestro F.OXílíNA

Bina festa na freguezia da Q'
No i" aclo, que se tir.s-n lio iiuint^l «le

. CHICO MANSO, na noite ile São João. Ca-' vc.Wo Ceareiiüc cantará um a deliciosa canção
i -m ijnc sobrcsiíe u sua áriiiiiravci arte tle

dizer.
Urovctiieiiic — O CAÜ CHO; neca dc cos-

; lumes rio-gran ile uses, dbp fcstejnuos esen-
I piores dr. Raul lVler-.ie:r:« e l.uii: Pei-
! xota Esta peça eslá sentlo munt;nlt com
[ grande proprietiaüe c -será um verdadeiro
i acontecimento.

PREÇOS DO COSTUME
; Bilhetes á venda na Confeitaria Castcllües
! «• n.-i bilheteria «io «honro, das ioí|a cm dc.

I "".UÍS 
DOMIMCOS — "'Matinée" --

' SAMBADO. 1.1 dc maio. 0111 "11uti1.ee'
ACABANA DO PAI! THOMAZ.

*nvrssaci
fi

u*_TWX---;-«Hr_i-*T*ai_*rrr*_^^ *xsr'~*^jv»\'

AO
naqq

nramle
ESTIt!í'A «

Amanhã ©

EMPRESA JOSÉ''(inifinivlúa dc onera lyrtc - i
grande couipactita de cpci

tt'a 8
A OPERA EM « ACTO

I.OCHE1RO
liúril ROTO:..! . IfUORO

lytica iíniL;r-„i '.«¦¦...¦ii ,v V. 'oro

DE G. V7.XID1

DISTJRXIlUIÇiVO: —• Aida. escrava cthiopc, Elvira Gale.uri: Ainne-i-, Rlna
Agozzíno; lüdamcs, \capítão -daa guanlaSi Bernamasclii; Amüíiasro, rei du Ütltio-
pia, Uro Martiirano; ltamplüs, grande sacerdote, C. Mclocr.hi; liei. Fiorc: Mcn-
aageiro» Ei Orlandi; Sacerdotes, sacctdotisas, ministros, capitíe-., «oldodas, cs-
cravo-', escravas, prisioneiros ethiopicos. — NU.MIlKOtiA COMPAIt.SAKIA —
Banda c:n scena.

BAILADOS — Bailado oriental ,,cli 1» bailarina solista Augusta Marchettí.

A' noile a oper» TRO¦ 1 - DOMINGO

LU j ¦ ,__¦¦¦ h ________ 'jaw MummimMjBCDQV&mmm • rwwif •T*",^'**M^lw___"^^f^'MI!y
¦*ai-w_ra»cçw'__™^^^l___i^_* ~—

LYDIA BOKELLl |
*mn .Tn^wi^TrT Yflfirt,flr!^>7^^ mmm» *WB>w

fi___^g_«««!_5iSggSg-S!ig^

JTHEATRC

CINEMA PARIS
^Si^SrÍ^m\m^í^^S^^SÀ
MARCI-EV NUPCIA-E e a innumerus podidos recebidos, rest.lvmi
mintnl.'i no Dr.-cramina, que é «uigmcuiado com Utn longo MLM
SS de SUOcK - LYD1A HORElll a LEDA GYS, as duas íulgu-
rantos estrollas, continuam brilhando na

Empolgante drama po-
licial, em 3 exiunsos

rauocionanlo peca passion.-il 0111 4 longos o bollos aotos,
da fabrica Cinos, extraído da magistral pes.idn Ilenri Balaillo. lis-

tupendo trabalho de LYD1A üüHELi.l.
A PEPITA DE OURO

actos, do Gaumont.
Oomo ema, na matinée g

Gaumont-Journal - SS:313 imporlan cs
A seguir:-VAMPIROS, 4- scrie-Evsisuo (la Morte \

THEATRO CARLOS GOMES
Catniianliia itiiliana de operetas' —

DA QUAt, 1'A/. PARTE A t-Ml MCN' Vt
MARIiSCA-WIUSS
ARTISTA CLARA \\RJ8S

HOJE - 5 de maio d^l916 - HOJE
A'S 8 3(4 KM PONTO

3" representação da novíssima opereta em Ires .irt-os.
Musica do Maestro Zichrer

«lc Cario VUzall»

cavailere deüa luna
(O oEt-vallioiro «t3.ai Lxi&>)

Diiuica Confellcr. CLARA WI-13S

«Maestro director da ordiestra—Cav. Mogavcro.

PERSONACIÍNS: _ Bíanc-, Confellcr,, trollo, E.: Gappa; Pick Astro. Cov. O ile
CLARA WEISS, Ceinary, OI,:a Silvanl; Ba- Salvi; Barone Stoeber. A. \imoUo, Irm
roneza Laroser, Tina dei Corona: Princcr.a eme Tam TSshcntal, ,M. Ross Barone san
Eilviíc Wciskól Ciulia Msrari. Diichessahioc, Alberto Amendolo: Con.e _i.c.«ai.i u i.

Mari?, CSSS Colíâri llaruiie Niki Sehlip- Armando D..rb„te, Um ™"«^ °-I-rlc_

pi, Ângelo dc CarlI; Coufeller, re do! pe-J Bingodr Invltatl, Cow-Bo'*, uaccami,

O i" acto no palácio Confpller. cm Vicn-I feitaria". Csstellões e na bilheteria do thea-
no; os 2- e 3". na villa dc Niki e Bianca. tro, dns io r a da manta ate , d,

Preços do costurac. | iltpcns «le»5,n nora
N. B. _ Os bilhetes

'*T^-r'airri'iiv»f«^f»,Ty"'rt'Tt*-w't'^^^ ^

DOMINGO "matinée",
VADOK.

Bilhetes á venda na Ca=a Arthur N.ipoleãu, avenida Rio Branco, aoi se-
cuintes preço-;: — Frisas, 40$; camarolcs, ,í-j$; poltronas c varaiidaa, 8?: ca-
dciriis, 5$; galerias, =$000. (» 853)

t*_*______g____5g______!_gi___^SSl!!S[^^
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HOJI Empresa DAKLüT & C. AVENIDA RIO líKANCO í)ii 1IOJ15

A. verclacle sempre

venda na Con-I tro. nhã

tarde,"11a 
bilheteria ilo tliea-'CE1SHA.

•qirffr \ Ü8BBB Ti Xmtl 
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CAÍ
AOÍS DOMINGOS - M.VTIM3E (U86 3

Drama commo ven te e sensacional, rv-
presentado pelo apreciado :iriis'.-« lli-r-
licrt Uawlinson, o protagonista dt ««.AI
XA NEGRA, que nesle füin denions-tr:
mais uma vez a sua nune.i deuniciti- j
ua compüteneia tio artista dc .''

1a e S* partea :
SÍAIS

Drama emocionante, pencro cbmple*
timientc novo. de enredo encantador,
mimoso c surprehendente; mie torna
este film unia verdadeira jóia rara.
seja nela forma representada, ;l>elos
«•sim.ios .irtiítas Mr. M. It. Wilson
c I.ouisc Wclloclt, seja pelas scenas

O

itttcrj>ar?s. Atircscntantlo-sc como sem*
pre «este film cnm uma audácia adnn-
ravcl c perseguindo os máos, os per*
verso.?, ainda mesmo une cAa per ten*
ça:n a pessoas de sua iiilliuidade, a
protatcouisto desta drama niiss.

apparece
Demonstra neste írama, mail nma

fnma de artista
nl-

vez, a sua grande
crandíoso basta vcl-o na scena dn
to dc uma janella de ura terceiro
dar, rara ser apreciado e admirado

an-

Hm onze série?, cada anal dlifcrcn-
te. sendo aue a primeira parle trans.
,por!.iri o cspectnd.ir paro Nova 1 ork,
mostrando o presidente Wilson e scus
ministros nos diff
por fim. entrara
mental bibliothcca
monstrando todos
grandes obras de

rentes trabalhos* e»
ia grande e monu-
«le Nova York, dt-

«03 recantos c as
valor ali existentes.

^_{_g_r BESP XmmfSa 1

Gri-ti-acle Companhia Ec|viestre, Gymnaütica, Acrobática, Cômica e

'SmTJm\^T*il!SS&21^l"-&'2^ ff^*^"'i'^¦'^)**lt'jt*^^lt?tl^

Avoiiidi. Güiuo-i Frei
Kmpresa José Loureiro

Mímica «do

" THEÃT ROAPÕ L» LO^ é

PORTE QUE A MORTA
impressionantes t.ic deixarão n espe- arcallm
ctadór cm eoinplcm êxtase, tal é a sen.
saç3o n-*ic sc têm na ver este inc^tnla*
vei film. I'arn completar este niaravi-
iliofio programnia, sei;', cxhibido mais
o füm cômico
a-.ie conservará o puliljço em coniiiiu.-.s

TI«t> SAN NO TRABALHO
iS .«•ccuniia r-a.le é uina verdádéfra
ravilha : trata da fusa dã «11
mostrando, além «Io CiHficiri, das :;ran.
des iimchinas, das diversas c extraor-
dinarias caixas fortes, conto se faz a
cunhagem das moedas desde o inicio j
até á conservação «¦ posta cm circula- |
ção.

mmmmmmmmma aemmx

Si;r.t'Nl)\H;KIR \ - O 'AVIIXI.
DA, continuando na senda tia victoria,
apresentará ao publico culto e jntelH*
«ente desta «raiiile nirtr-ip-de o film
documentado c seientitteo

mn-
Vedai

pjra ver

ou
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PE1„\ A:»I'IORXbA HOJE!
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MAIOR, A MAIS fJOMlJI.ET\ K-U "TOUKNEE"

HO J1E3 t_§ Scxía-ícira, S ele maio de IQÍC* •» A. s » «5l*_|
SS?-g=-**»gg SS3T*e.*E'A. JOA. COMPANHIA"

PROGRAMMA SBNÍSACIONAL E > ARI ADO •¦-*—« „„.i„.
1 louco do 54 aríistas procedentes dos principaes Circos c Hipódromos do mundo. ISauastros., Aerob-^as Gy.nnastas,
j.kuco ttUMtjiàtoarlstns 

o Mímicos- Cavallos, Burras, Oacborros - FKltAS apresentadas pelos OBLl«,BBfiS
DOMAUOBKS Capitão 1'usiui. e Oondo Vai verde ¦ ,

Magnífica banda 1
de Musica I

A'S 7 •""¦! i
UMA PEÇA DE SUCCESSO

Ao AVENIDA, sempre
films ci st o sos e caro?.

HR10VK — .VMOKKS
f.'AO DE UMA SEKEIA
da irr.mdc artista MAU IA
SARA1I ItüKMIAUl/i',
drama d:
.IKA.Wl-

mmttm
'jjwwixjtãíjr ^^S^SSSS^SSí^SSSSSSí :^?5_r_Vw^'E:Miae^_íH^

ísarpRESA

JE

COR \-
Trabalho

l'i:i.l.l'!t e
iúi grandioso

HERWAItU - ¦
I.I! 857)

Vam^HltWeVaasnSQS \~£££a*Vr7t?.vilm

W1STAN
UORI-V.

Primeiras re
e ANDKE' BR

tpresentações da fantasia èatyrica, cr
UN. musica do ÍAJX JU« IOR e > AS

Õ DIABO QUE O
josi:' loureiro 

A'S O «Í4- ~m~
UMA PEÇ.V DE SUCCESSO ,£?

cm O aclos cS quadros, orlgfAial rt«. .IOAO r*3IO<
OO !>:. MAfílUO

\RR IU
n ninbo ,Tove Gentil — JoâtTNinguém. Jorge Roldiío — O Bom Senso. Joaquim Pviifcn' Carnet, 0. Sol, inio Peixoto; Pharmaceutico. Ji.sé do Egypcò.Bc

Os mais èngi-.içados
Glo wtis e Tonys

dn mundo

Bspectaculos de
ARTE, LUXO E ELEGÂNCIA

Programmas
RKCKlü ATIVOS e

SCIENTIFICOS
BWBaMaBBERXMCffBO -r_.*i-^*x^*a

._._.ta^*as^f8asJa^

« -i- - ^-«r. 4 ííi-i Toivoiri!' \"i«ltitii 1 ('.«uni''' c u-iipt. <.'-*«"i. mu roi4«iiu, inii.ii.i -«« ¦• ¦•¦ -i" ¦«• «ri 1- • - '¦« uiíllcza r] homem,ATeutl^:°r,„ r,ir[pZn Tracínjao A Coroa, Esmeralda, Pi- iRublo Sardinha, Pestana de Amorim; Toureiro dc inverno,
°"f?®M*ÍS?n ArrutS-Òrga X Cl>0ta, Bom peixe, Ceifeira, A massarca. Duro, Linguado, José Silva; Cadeado, Peixe Es-
menta, Mac In¦ Arrucw, u/f 

^^g^p, r, Virtòdes, Sopa pada, A Miranda; 1- escrivão, Marco, Filho.Zulimra-M.randa, O^ pr.sum- Às sele delegadas infernaes, Escrivães, Odaliscas, Artifícios
&lffi/Ssífchffi Mull&rc. oxtrangeiràs, Lisonjrs, rapa-põs, oondey-
peão, Luar, llfla »^nf?,'p*j?*l So' dc imssa3. Adelaide 'rações, moedas, cozinheiros, saleiros, ohavenas tle ché e café, etc.
Namoradcira, ^Estopa, 

A 
|«egjj^»og^ BerSa Miranda; I Esplendidos scenarios dc l.uiz Salvador, Augusto Pina e Os*

FC°^i„ai:staSeCorBa de renda!t^l® Cit U4iU Máximo Luxuoso guarda-roupa de Castello Branco. Cabel-
. temunsia, *-,ult'"^ 

AU-it-iour còrde rosa Rubi. Sopa de estrel-1 eiras de Vietor Manoel.
Sr7ceciH-iGuim^ Brilhante «mise-en-scene.. de Pedro Cabral. Or
hnhas, ^c».V>^p'f(. Aurélio Ribeiro; Sangue azul, Dollar, tos de luz cleclrica.
Xlct?rJi!âí 'puíeniorSoroX; C_múcho,8Sequin, Anto- Direcção musical do. Paschoal Pereira.

3, Quarto deP9^ 
^^^u^fo ;*^S ^&'_*^^d^ta^« ¦«»»«««» «» ¦»"ll*r-O OJTABO QÜE O CARREGUE

«i.ndos effei-
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¦«> ' tJOKREIO DA MANHA — Sexta-feira. 5 dc Maio clc 191G .
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CINEMA PARISIENSE
HOJE £ Continuação do grande suecesso 0 HOJE

Sobre a nudez orua da verdade o manto
diaplano da fantasia

[CINEMA
H UAI IT Um nrotrr

mi

IRAS EMPRESA
-J. CRUZ JUNIOn.-"*"
R. da Carioca, 49 o 51.

1

Horário das eiitrad:is -- 1 hora — 2.15 — 3,35 — •i.oS— 1
0,20-7,40 -9,5 e 10.25J |

0 entrecho da extraordinária concepção dramática da peça ¦
principal deste programma justi(la a legenda imprejpcnpti- §jvel do inolvidavcl estylista luso; porquanto, a amenisar o §fcombato queoppõe o autoras hostilidades quasi systemati- 1cas dos paes ao amor dos que se elegem ao mutuo devota-
mento dVilma pelo voto do coração, existe a fantasia—o anes-

thesico aos golpes fundos da verdade. O drama

HQJi-ai üin programma qne se podo _.|J|__J|F"'*¦•¦ dizer quasi pbenoiueuul llW_i&
_-.ni matinée e Soirée

São dois fllms sensacionaes — São dois trabalhos ambos >
admiráveis — São dois programmas' dentro •

de um programma sdl
_

VINGAS
CONSCIÊNCIA IIJ

M passeio i fundo io ir

on [0 AMOR DOMINA 0 MUNDO) 1
Em 6 actos, 735 quadros o 3 apotheoses deslumbrantes, é

posto em scena sob todas as exigências de seu actor
D. W. GFUF KITI-J

P^cHnios a attenção dos sra. espectadores para as
allegorius do 2-, _•, 5- e 6- netos

(Somente hoje e amanhã)
O mais assombroso fllm do mundo, pela sua rarl-

dade, mais ainda, porque não ha outro egual
4 longos actos em quo so vú as façanhas doa celebres

irmãos WILLIAMSON, qua desceram ao fundo do ínar pura cin«»
matographar os seus segredos.

O fundo do mar —Rochedos e areias —Algas e peixes —Os enormes
jardins submarinos — LM NAVIO AFUNDADO — Peixes em liber-
dade — Os esoapliandros no fundo do mar — Os negros buscando

objeetos perdidos nas ireías do fundo do mar — UMA LUTA
COM UM TUBaRAO

E muitos outros quadros quasi phenomenaes vcrels
nesie Mm de sensação.

fl fl\ão do Esqueleto
Estupendo romance policial, da Fabrica NORDISK,

em 3 partes.
Continuação das aventuras do temivel bandido JOÃO VERMELHO,
o "Homem dos l) dedos"... — Sào sconas empolgantes e tambem

sensacionaes que nos reserva esto fllm.

SEGUNDA-FEIRA - O maia imponente,
o mais extraordinário dos lilins policiaes:sxj_30_?i.]xro.

THEATRO RECREIO Empresa
José .Loureiro

Companhia de comédias e vaudevilles do Tlieatro Polyttieama, de
Lisboa, direcçâo de ARNALDO K1GUE1ROA

___0_r__3-A's 3 l\2i em ponto-HOJB
A engraçadissima comedia em 4 actos, original de

Mouezy-Eon e Nancey

LA PART DU FEU
Traduzida por MELLO BARRETO com o titulo CALDO ENTORNADO

Julio Hognette, IGNACIO PEIXOTO; Conde de Chantenay, Ribeiro
Lopes; Cecília Roland, 1'ALMYltA TORRES; Condessade Chantenay,
ETF.LV1NA SERRA. - Extraordinário exito de gars lhadas ! "

--S-i-^S-wrl EBsesnaçao de IGNACIO PEIXOTOPEÇA NOVA I Scenarios de JULIO MACHADO
PARA I Mobiliário da Casa Leandro Martins

O BRASIL *C, rua dos Ourives ¦ ____J Bilhetes á venda nu «Juntai do Brasil* até
_.___ 5 horas e depois na bilheteria do theatro.PREÇOS-Friza e camarotes, 30J; cadeiras de r e varandas, 5f;""'" " ' "*" 15ácadeiws de

_V
¦. 3S; galoria» numeradas, 2J; geral, 1$.00. (R85

série—A Íoi e o álcool,em3 partes. -
veraidiulojtlos donos tle casas. partes.

Per-
R 899

©NOBREZA GAÚCHA NOBREZA GAÚCHA

O remorso que mata I

ODEON
Companhia Cinematographica Brasileira

O cinema mais chie, mais elegante e me-
lhor freqüentado da Avenida.

Os melhores programmas — Fllms de
arte o de valor

Apezar de já ter _ dias de espectaculo, este
programma tem reservado

para o «.ODEON» as melhores enchentes da
presente lomporada — Isto representa

bem o seu enorme valor artístico

**"^-É_______________________B

LflSJJJ

No êxtase do sonho
F:

Segunda-feira - O extraordinário trabalho cine-mittopaphleo TV/Ta ^«11 a extrahf do do sen-snciomil ro- *»*»ww«a mancedoimmor-tal Yictonen Sardon, tendo como interprete adivina ebellii KLEiSiPEFUA, 1 prólogo e 6 netos
E!: ^B- 'S:.:.:-!,: ¦£,'T,a T'^ ¦ ^B HT:l 13' "IJ.: :9 !;,;HI «IJlEg iMBTríB.^B;:. IB iTIBlilHIT :Bi. IBTÍlHiílTI

ÇINEMA IDEAL
HOJE HOJE!Sensacional programma

Revelando a mais accentuadainclinarão para a arto cinoma-tographlcn, apresenta-se a
prodigiosa menina de 4 annos

Qarméh Variale,
Interpretará eom proficiênciaprotagonista do pomposoa
drama

xão selva»
Aventuras policiaes emocionan-tissimas, em ¦' extensos partes
Prece a Mossa"

Senhora dos
navegantes

(A GOLA AZUL)
3 extensos actos peta celebro

fabrica Eoiair
Uma fervorosa invocação A Vtr»
Rem dos mares traz a eterna fe-licutade do casal.

Aoiualidades — NOVOS RE»CHUTAS" -i-RVlOS-lnteresian»
to lllm ao ar, surprehendido notlieatro da guerra.

Como extrn na matinée.
HOTEL TRÀHQUILLO

Farça _ultra»comii-a, de Eclair
Ségunda-foira-0 sensacional

fllm policial, o não «pltis ultra»romance do aventuras e impre-vistos, du labiicaiite Ecluir —
Pl-ntPT (QUARTA SERIEI, 4jriuiifa lungllS parteSi pt)Uformosa e encantadora artistaMllo. Josette Anonot.

Quinta-feira—A ultima" mara-
vilhi cinem.uogrophicà. Conti-
núaçàu do mais poderoso drama
seientifico policial OS MYSTE-RIOS DE NEW YORK. A seguir,
a llcllii Hospeda o Za-La-Mort
no intempestivo drama trágico
do Victorien Sardou — A MOR-OAÇA, 5 partes. R 820

*_________!

Extraído do celebre romance de Henri Bataille
e executado pela mais admirável das.artistas do «écran»,

pela invejada porém inimitável, pela divina

" ' •'' . 
_;, _ ;
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PATHE
Sessões continuas Hão ha esperaUm espectecnÍo^e_gracjl emoção dedicado â Alma Feminina

PRECE A N.l. DOS NAVEGANTES
Uma obra prima da fabrica Eclair de Paris

Umanovella pi-edosa, um terno
idylio, um estudo
profundo do paiz
querido dos rudes
marujos de Fran-
ça encontrou a sua
interprete em

Um espectaculo da cinematographia ULTRA-moderna
HOJE - Um suecesso continuo I - HOJE
A' vista da grandiosidade deste (lim, e da freqüência extraor-
dinaria que temos tido desde segunda-feira e lambem de'
muitos pedidos, continuaremos com este programma até

domingo.
M-r_M__M-H-_«HMMii-mrwHcnn_B_"

Temporada "CinB-Theatral ds obras celebres5*
Apresentação da magistral peça de Alexandre Üiimas "I_'afiair© Clemenceau" adaptada, ácinematographia sob o titulo suggestivo do i!

iiífsdelidade
6 Actos arrebatadoresdesempenhadonpela'

grande e diabólica THEDA BARA,
appellidada A SEREIA SATÂNICA

DE TELA

Kíi ** * * 
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Uma reyelaçSo artis-
tica, um verdadeiro as-

sombro st descobre
agora no fllm em 3
actos e 1 prólogo:

Pião
Éffl

O assumpto gira num eixo de analyse perigosissima da
vida moderna 1 a paixão desmedida, o amor insaciável, avilania da mulher amada, a adultera repugnante e de sen- •,timentos,|deshumanos, a baixeza e corrupção de um ser bello §e que inconscientemente é arrastado ao ponto de m« r cer o Tjterrível e justo castigo que lhe arrebata a vida, tal e qual scdeve fazer a um réptil, a uma serpente: «Morte la bete,mort levenin», '(Mlsc-en-scénc» grandiosa, ediçílo da

Fox-Film Corporation
HORÁRIO — 1.00 - 1,4:0— 3,20—3.00 —3.-0- 4,80 - SOO - 5,40 — 6,30 — 7.00 - 7,40 —
8,20 - 9 00 - 9,50 - 10,30

completamente
Iníerpretado por
uma creança do 4
annos de Idade.

Domingo nn matinée — A pedidoMlle. Robinne no ANJO DA GUARDA,

Na próxima semana; DOIS PROGRAMMAS INEXCEDIVEIS
Para os dias 8. 9 e 10 do corrente mez

MAIS UM GRANDE SUCCESSO !
!^ 

Maia umn prova flagrante doa INI»F MITAYEIS PROGRAMMAS.

Estréa TRBSUIAS...
A nova sério inédita c maravilhosa da famosa

OTEâ

LYDA BORELLI
MARCHA NUFCIAL
—-— i 11,111. ¦¦ilIMMMi || ,| ________ | 

é a ultima palavra em cinematographia
MAECHA NUPCIAL

é nm film digno da platéa do -"'ODEON'*
Completará o programma:

V,

_____ ____ __^"^"-t*'"" 
''í»t*»-J- - JLJ_l___V^a______B__ 'tBB 

_____Bml ^*_M_r>-T^iKr*^—1^*" __Bff^*r -- "-'-"--^*j'r_^'T^câK H

Companhia Cinematographica Brasileira

^fiP__*P-A__£EIRA
TODO O MUNDO DEVE VER

ElU-lLnudMiu
Mais um numero completo com MODAS de Paris,

noticias da GUERKA
e com informações de todo o mundo
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I prólogo e 4 actoà
»MnDÇ.(yÃ'nna"-tríS 8erles em TJe se apresentou a rormost. J0SETT15ADUKbYOR, sampre todos admiraram além da esculptural belleza oarrojo das suas tacanhas. Nesto capitulo intitulado.O Juramento d© Dolorea
assistireis 8s mais incríveis e arriscadas façanhas da mulher gnucha,da intrepidn moderna amazona quó vivo no dorso dos indomitos cor»
çeis, vencendo e dominando áquelles que sempro fascina e attrae.Fantástico! Extraordinário I Inexoedivell

A luta contra as serpentes... O frio latego do réptil que sa amoldaenvenena, estrangula e mata... Como vencer?
PKQT1S'A vos saberá dizer . ,. *?

ir**" Para os dias 11—12—13 e 14, continuação
OS MYSTERIOS DE NOVA YOBE

(9- e 10- epiiodios)
S RADIAÇÕES MORTAES OS BEIJOS QUE MATAM

BSEHSS

Empresa Pas-
©hoal Segreto ""

mom (
THEATRO S. FEiDFLO
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Ipor ser um verdadeiro 1
i ^triumpho sul americano! 11
¦¦WTBTMIllHInlIliaillhiffiil^^

Empresa Pas*
choai Segreto
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A reíisía ".leu Boi Morrfii
I 5_ hiiliti-109 norte-no-canos Clíne and WliitntyOj reis do íim
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^ Vejam » penaitima pagina « áB___ciM dos theatros: Carlos Oomes, Apollo, Republica, S. ^""KT1!^


