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- "CORREOMANHA"

EXPEDIENTE
Percorrem, n serviço desta folha,

ns I4.sl.ndos <Io Norte. Centro o Sul,
<>¦: nossos viu imites liouronco Via-
ciilo Cnmpozumi, Pedro Bíintista
ilu Silva e Luiz (le «Mattos Neves,
pnra os qúaes pedimos 11 l>oa von-
tilde dos nossos ainilíos e assi-
Sitiantes.

que só eram olhadas como mercados
dc consumo para o excesso da *pro-

ducção curopáa. Temos outro peso.
Procuram os fortes da Europa a

nossa sympathia e até rfossa alliança.

Já. nos consideram entidades políticas
com direito a sermos ouvidas solire

of, destinos ilo mundo. úE todo esse

nosso 'prestigio é, em grande parte,
fruto da politica de união, concórdia

e solidariedade americanas.

Gil VIDAL

e a
em

Aijraz-nos registrar as manlltsta-

çces, i|ite sc repetem cm Paris, de

coidialidado entre os representantes

das nações americanas. Reunem-sc

elles mensalmente para melhor se

conhecerem e trocar idéas sobr

situação c sobre os cffeitos

seus paizes dos acontecimentos que

estão transformando o mundo. Hou-

ve um primeiro jantar em <iuc o mi-

nistro argentino, sr, Rodrigues Lar-

rela, congratti!ando-sc com a appro-

...inação sempre crescente dos Esta-

dos americanos, mostrou as vanta-

•g.-ns da feliz iniciativa, Seguiu-se

outro com maior amplitude, em que

se fizeram ouvir o mesmo ministro

argentino c o embaixador d(M Esta-

ilos Unidos, em que ambos assignala-

ram a conveniência para a America

de se apertam-.* cada vez mais os

laços dc estima c solidariedade entre

todas as suas nações. Finalmente,

conforme nos annuncioti hontem o

telcgraplic. realizou-se o terceiro

banquete, que teve brilhante assisten-

cia, cm que usaram da palavra os

ministros dó Urasil, do Uruguay, do

Chile e de Cuba, -para affirmar a nc-
-esstdailc da união fraternal entre as

republicas do Novo Mundo, porque
' só unidas ellas poderão encarar os

perigas presentes c sc prepararem

para o futuro".
!As reiinir.es .de 'Paris são conse-

quencia da politica que já vamos ha

pn.nos seguindo na America, de que

são expressões eloqüentes os repeti-

dos congressos, as conferências, como

a que acaba de se realizar em Buenos

Aires, as missOcs cspcciacs, as visitas

que se têm trocado os ministros e

ahas personalidades dos respectivos

(•ovemos, os tratados de arbitramen-

to e os de prevenções de conílictos

ct-.tre as diifcrcnt.es nações. E essa

politica é que tem levantado a Ame-

rica do Sul na estima e respeito uni-

i-crsal, <le modo que já se conta com

ella 110 concerto das nações. Os Es-

lados Unidos, estes, ha muito pesam
e influam na politica mundial como

grande potência; e agora mais do

que nunca, não -só pela sua grandeza
material, mas ainda c .principalmente

pela sua extraordinária riqueza. Um-

il&s á g;ande Republica as demais da

America constituirão tuna força in-

ttrnaciona. como nenhuma outra su-

p.rior conta o mundo presentemente
«rn registra a historia, mas força que
1 tara sempre pelo direito c pela ci-

vilização, que não servirá a ambições
:- conquistas, que não sc propõe a

piríttrbar a vida dos outros -povos,

i-as apenas visa a defesa de seus

I.'g1ti!ims iut.ercsses, ü:, não -i uma

união em in-ie a nação mais forte

absorva a a.nouomia das outras c

; -. '.l*.::i!'me, mais cm que, pela sua pro-

{«tia ci.nstitui<.ão, pelas suas próprias
> iiklice.es ile-* existência, reinará a

<.-.!!.:';l;-.ile entVc tolas, impotulo-se ás

K.-.HtUicas miaioros, no sen próprio
i:r..i-es.-e. '. respeito e a defesa das

republicas ijienores,

\'c:n cll... cnmpromelte a liberdade
('. acção 1 politica e econômica dos

•::;!.- friil-americanos. A principio
cs-e r.wiyi influiu para que muitos

íflpiiíos & Noticias
O TEMPO

O cio Apresentou-se liontem ora limpo,
ora encoberto, tcmlo a temperatura vana-
do de 21",3 a 24",:.
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HONTEM
Cambio .

oonls A'vistar«*.AS
Sobre l.o.idres .... 11 .ll-l " •'.l'M

" Pari»  Í7-5 ^735" .Hamburgo .... $330 SS.15
•' Itália .7"-

Portugal (e<cudos). — 3í»"5" Ituciios Aires (peso,
nuo) — <!i';3

" Nova York .... — "Ü-jSo
" Hespanha .... — ^t,b
Extremas: ,

Bancário • 11 aa 32 a,n JS _n
Caixa matriz .... ' > -3\3-- « n :5U-

Caíé — io$8oo n n$ooo.
Letras do Thesóuro —' 8 pnr cento.
Libras Sem negocias conhecidos.

 ,„»ã<*XP»-o-.ui-

HOJE
l*'stá ile serviço na Repartição Central M

Policia o 2» deleitado auxiliar,

'Pagam-se na Prccfitura as seguintes.fo-
lhas:' Agentes fiscaes, Ivntrcposto üe Sao
Diogo, Asylo São Francisco ue Assis e
ilíscüla Dramática.

Xa 1» pagadorla do Thesóuro Nacional
pagam-se as seguintes folhas:

I) hliotlieca Xarional, Museu N»Ç«r
nal, Iardim .Botânico, Posto íootecWtto,
Secretaria de Policia, 'fcscota de Uff_
ÍVrtcs, Institutos Jicnjamui Constant ç ne
Siirilos-lludos e Assistência a Alienados.

A carne
Tara fi carne bovina posto hoje cm con-

sumo nesta eapitab foram aiItodo» ivpeloj
marchantes, «o entreposto de b. Diogo, os
preços dc $.|<io ,1 $500, devendo ser co*
brado ao publico o máximo de $700. ..

Carneiro, i$8oo; porco, i$n?o e i?3°e*i
c vitella, $üuo a $3oo.

tendo a mesma versado sobre a eleição
hoje da directoria do Banco do Brasil,

O sr. Calogeras, ao que sabemos, te-

ria convidado insistcnteinentu o sr.

cSátodío Magalhães para,exercer o

cargo dc director daquelle banco
Osr. Custodio, Porém,...ao desça,

dc fôrma alguma, voltar aquclla casa,,

onde já foi director, allegaudo os seus

múltiplos affazcres cn sua casa ban

Ciisa-s 
só quer aeccitar um cargo no

conselho fiscal, e isto mesmo, pan. se,

agradável ao governo. ^

Esperavam-se liontem as cleiçCes das

cominissões permanentes do Senado, u

sr. Urbano Santos liana mesmo tele-

graphado aos sena.lores. solicitando-lhes

o comparecimento á sessão. Elles. P_o-

rcm, não compareceram. O dia nao

estava seguro, e por isso apenas =6

embaixadores dos Estados se arrisca-

ram a ir até á rua do Areai.

Começa mal o Senado. E* dc suppõr

que os seus velhos não alimentem o pro-

posito de (lar o máo exemplo da vadia-

gein aos moços do outro ramo do poder

legislativa.
A Câmara não tratou ainda da con-

stitiiição das suas coimnissões, entregue

que está á tarefa dc chorar os seus

mortos. Mas o Senado chorou o seu

ante-hontem, c não pódc, portanto, alie-

gar as mesmas razões que a outra casa

do Congresso para protelar os seus tra-

balhos preliminares.
Não lemos nenhuma necessidade üe

lembrar a velhos "pães da pátria" que

é preciso aproveitar muito a actual ses-

legislativa. Elles sabem disso, e

bem, sobretudo quando o gover-
deixou entrever que a nossa si-

tuaçno é lão boa, que O previdente (1:1*1

Republica vae enviar nova mensagem

ao legislativo, contendo as suas opi-

niões sobre as excellcncias econômicas

c financeiras do Urasil actual.
Disponha-se, assim, o Senado a^ tra-

talhar, constitua as suas coimnissões (

de que tem grandi
diífi

O mutualisins e
o seguro de .ida

No ultimo despacho collectivo fo-
ram assignados mais quatro decretos,
cassando outros tantos publicados em
1013 c 1914 0.11c concediam atítonza- j .£„;$£ a0 ra;njst'ro('po,r intermédio do

o funectonamento no Urasil

lhe dove o Thesóuro, .uma vez que está
recolhida á Contabilidade da Guerra
toda a verba, cujos destinatários não
maia sc encontravam no Paraná, quan-
do ella ali .chegou.

Nessas condições só utn advogado,
com procuração bastante, poderá rece-
bel-a.

Seria justo que o general Caetano do
Faria facilitasse aquelle recebimento,
facultando ás cx-praças o direito de rc-

sao
muito
no já

AS COMMISSOES
C-t-

nao se esqueça ue que
responsabilidade nas tristíssimas
culdades deste momento.

f::

1;

'Os '..-;!.<los olhassem cimi descon-
tiça a politica pan-americana pro-
viila viela grande. Republica do
•íe. .'"'as, se passaram pelo espirito

.-, :,*! iniciadores planos dc absor-
, i dc predomínio, o.s factos que
diísenrolaram posteriormente fo-

n convencendo a'os estadistas, que

u-.i-aram o logar dc
r-.is que primeiro

.- união americanas
ivautis. de que

íSiil nações já

lliaine e dc
ie esforçaram

com intuitos
na America

lavia bastante
f.-r'.e'í, ní *ral e materialmente, para
lv ttiío sujeitarem a uma hegemonia
:\-e.í- aB ditninuia, collocando-as tumia

lutmilda situação de vassalagcm. Os
;:!adistias norte-americanos, cunhe-
tendo t;nclhor a America do Sul, que
..ío *r.) aquclla "South America" de
.-ji.e ir.*,\iosc.tbav.ini os que a não co-
nliecianv- compenetraram-se de que a
i-nião, tarnbcm vant.ajoôissima para
seu paiz, ,•,'¦'•*> se pódc firmar senão
1.-. respeito reciproco da soberania de
todos, e na troca de concessões c fa-
vr.fcs que 

'.se contrabalancem e sn

ivi.itpensen.. "'âopouco a união ame-
ricana sc inspira em intuitos de lios-
.ilidada connitcrclal e financeira á

' Kiiropa. sc particular cada na-

çã-o americana se conduzirá confor-
me seu interesse. Reatarão as velhas
relações interrompidas com a guerra,
sc, acaba Ja esta, v..--i."toarem que lhes

As cominissões permanentes da

mara começam a constituir um pro-

blema politico de difficil cnlcndiw.cn-

lo. São essas cominissões, eom.) se

sabe, que fazem o verdadeiro traba-

ll.o legislativo, em regra homologado

pelo plenário, li', pois, eomprehc-nsi-

z.el que a sua organização, em tados

cs Parlamentos, desperte um vivo in-

teresse, tanto mais justificável quan-
to o que se. suppõe c que com a es-

colha dellas se foz a seleeção dus ca-

pucidades e das competências pro-
¦vadas. .

O que se dó, porém, agora, na Ca-

mara, não é isso. Muito pelo contra-

rio, não são as competências qtie
entre si se disputam, mas as -nullida-

des vistosas que querem tomar o

passo ás competências.
P-or outro lado, as divergências la-

tentes dos grupos politicos jú em for-
inação provocam novos embaraços.

Se não jpj-arceer uma influencia m

dêradorà, no meio da iurba-nuüta

actual, é possível que o problema, o

anno passado tão fácil, da constituí

ção dus cominissões permanentes da

Cantara venha a j>) etíj-iliiv ceoii.fífí-

mentos desagradáveis, sitfficientcs

para quebrar o .encanto d.i unauimi-

dede governamental com que ha doze

mezes aquelle ramo do Congresso

iniciou ,1 legislatura. ^ ,
O caso, sob esse aspecto, uão in-

teressa directamente ao publico. O

que c preciso, pondo dc parte as di-

vergencias de ordem facciosa que se

possam accenlttar, é dirigir as combi-

nações no sentido do aproveitamento

das comp delicias. Não ê novidade

nenhuma que figuram, nas commis-

soes da Ca-marti vários Deputados —

alguns, aliás, festejados escrlplores —

aue não conhecem, nem- nunca pro-
curaram conhecer, a teehnica da re-

dacção dum projeeto de lei. Outros

dcsinicrcssam-sc completamente não

só du que se possa nas suas commis-

soes como do que oceorre ua própria
Câmara, onde raramente pisam.
Muitos recebem questões para relatar

c us prendem em casa.
Ii' evidente que esses não mere-

cen: a reeleição. B, quanto aos que os

devem substituir, cabe á Câmara 110,7

gar o seu asscntimenlo á entrada tu-

mulluari.i dos que só se apresentam
com a sua presumpção. Os cargos
nas cominissões são postos de traba-

O presidente da Republica, recebeu,
hontem, rela manhã, no palácio do go-
verno, o dr. Rivadavia Corrêa, com çlle
confereiiciando, demorndamente, solire
assumptos da Prefeitura Municipal e a

sua substituição no cargo de pre leito.
A' tarde de regresso da visila que

fez á Escola Profissional "Rivr-davia

Corrêa", s. ex.. foi procurado pelos
srs. senadores Epitacio Pessoa, Pedro
Borges c Lauro íjoilre c deputados
Marcolinó Barrctto, Lan1n1.111erL.01.9-
fredo Octacilio Câmara, hbas Martins
e Luiz Carvalho, que preencheram o
tempo de s. ex., uns com questões po-
liticas das circiiiiiscripçiies que
sentam no Congresso, e outros
combinações para siicccssues governa-
mentaes im alguns Estados."" de

repre-
sobre

*E' necessário (pie se nao perca
vista o sr. Enéas Martins. Pouco a pouco,
emquanto or, politicos se prcoecupam
com os assumptos quo vem surgindo á 

j
tona aqui no Rio, o sr. Enéas-yac, no'

Pará, organizando manhosamente a sua

reeleição, sem sc importar com os pro-
testeis que cila já tem levantado.

Aos seus amigos o governador parn-
ense recotnmcndon que não digam coi-

sa alguma sobre a sua suecessão, até

que cllc esteja preparado para dar o

golpe, com probabilidades 4c exito.
'E si o sr. Enéas bem recommenda,

melhor os seus amigos cumprem as suas

rccomnieiidações.
A propósito, cabe perguntar por uma

fabulosa organização opposicionista, que
sc preparava no Pará afim dc dar com-

bate ao vendedor dos bichos raros do

Museu Gocldi.
Xão lia ainda muitos mezes, essa re-

acção opposicionista foi annunciada co-

mo uma coisa a que o sr. Enéas não

poderia resistir. E o facto é que, desmo-

ralizado como está, o sr. Enéas não sup-

;porla realmente uma rcacçTio J.l.rtica
bem dirigida.

Nessas condições, porque os paraen-
ses não desmascaram desde já as suas ba-

tci-ias, para o fim de inutilizarem os pia-
nos do homem pernicioso, que até agora

outra coisa não tem feito 110 governo

que arruinar o seu Kstado?
Xão passa pela cabeça de ninguém,

que o Pará esteja tão sem homens, que
se resigne a soffrcr a devastação de um

novo governo Enéas.

O ministro da Fazenda designou o
dr. Diilimo da Veiga Filho, procura-
dor geral da Fazenda Publica, para rc-
iireseiitar o governo na assembléa geral
do llanco (lo Urasil a realizar-se hoje.

çao para .
de varias sociedades mutuas dc scgtt-
ros e pecúlios.

Sobe já a algumas dezenas o nu-
mero de decretos idênticos que *tém
sid,o publicados, retirando autoriza-
ções .dadas para o funecionamento de
instituições análogas.

¦Não deve passar sem reparo essa
suecessão de decretos, visando todos
ao mesmo fim: extinguir sociedades
011 empresas que uão puderam ou não
souberam dar boa conta da missão
que sc tinham *proposto realizar.

'Cento, aquellas cassações não im-
portam na condemnação do systema.
O mutua.ismo é lão útil e proveitoso
no serviço dos seguros de'vida. e na
organização dc pecúlios, como o tem
sido sob outros muitos aspectos, na
cooperação do trabalho, na da_ eco-
nomia, na .do soccorro medico c
phanmaceulico, etc.

¦No gênero da mttttialidade segura-
dora da vida, existem no Brasil aigu-
mas instituições que iêrn cumprido
religiosamente os seus encargos, qne
se affirmam pela 'honestidade de seus
propósitos c das _ suas gerencias, _c
que por isso se têm imposto á consi-
deração geral. Não suecede o_ mes-
mo a outras imtltíias que têm sido li-
eenciadas por varias razões, come-
çando porque etn eera'1 quem _ as di-
rige ignora em absoluto os princípios
da mittualidade, ou converte o mu-
titalismo em simples modo_ de vida
pessoal. Infelizmente lê*,m_ sido regis-
trados casos de verdadeiras chanta
ges praticadas a sombra da mtitttaii-
dade, tendo desap-pirecido o dinheiro
com que na melhor boa fé os associa-
dos têm concorrido para os cofres
suicides,

Soja, porém, licito observar o sc-
guinte: na nossa IcgisláçiTo de segu-
Vos ha evidentemente grandes la-
cimas, sendo uma dellas a falta dc
lei typica para as varias modalidades
do seguro, especialmente para o mu-
tualisnío. A França c a Allemanhâ,
esta ultima nação principalmente,
possuem as mais adeantádas legisla-
ções sobre '.ndo o gênero de previ-
dencias, e são inniuneros os livros de
autores reputados sobre_ essa interes-
sante e complexa matéria. Enirc nó? ;
nada existe, além de uma IiispMtq-
ria tle Seguros, (pie não passa de_ ser 1
nm riidimcnto de organização fisca-;
iizadora das empresas seguradoras, e
da exigência de ttm deposito de 200
contos feito a cada uma dessas cm-
presas, mas que -ninguém sabe *para o
que elle serve, a começar pelo pro-
prio inspector, (tue é aliás pessoa
competente e eonhecedora do ger.ero
de serviço que lhe foi confiado, mas
que não .pôde fazer milagres visto
(pie não tem leis, regulamentos, 051
instrueções a que se apoie para (br
ao seu cargo toda a efficirçiá'; ÍPj*.
sivcl.

Sè a lei'tivesse ido ao encontro w
mutualismo racional c i<oneslamer,te
applicado, njto haveria; governo que
tivesse sanecionado a chahlage das

quartel general das regiões cm que ora
estilo residindo.

Com aluuina boa vontade o ministro
da Guerra satisfará, com inteira jus-
teza, os interesses de cenlenarcs de ho-
mens que tão bem serviram ao paiz na

pacificação do Contestado.

O JVrO.TWCBnXTTO JEXTJtl.OE1*EXJ

Ã AUemanha responde
nota da chancellaria

de Washington

O'2° tenente Oscar Mascarcnhas foi
dispensado <íe praticar na comniissão
de estudos da viação geral haitiana.

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

Caso o tempo permitia, o presidente
da Republica irá hoje oela manhã, as-
sistir a incorporação dos novas aluiunos
da Escola Militar do Realengo.

> o» ¦

O QUE A TODOS INTERESSA
SABER

é que a Joalheria Esmeralda, amido a
ter de entrar em balanço, eslá vendendo
por preços tão baratos (pie causam es-
panto ,

,.a »a > ¦¦
O ministro da Guerra coniniimicnu

ao director do Collegio de IJarbaccnii
que, sendo o serviço nos estabclecimen-
tos de ensino feito dc modo diverso do
dos corpos dc tropa, não tem applicação
a cllcs o artigo a.,4 do regulamento
para iustrucçiio
corpos da tropa.

e serviços geraes nos

BANCO MERCMTIL DO RIO
| DE MEIRO

'_?„ 
rua Primeiro de Março, 67

Presidente, João Ribeiro de OU-

veira c Souza; director, Agenor Bar-

bosa.
Banco de Depósitos e Desconto).

Faz to<h" a.« operações bancarias

-O-

O CASO DOS
ESTUDANTES DE

O SERWIÇO
diiÍGltÔRÍQ

EIA ip®LATÊfM I

PORTUGAL

Os acontecimentos
de ante-liodsteísi etn

Msfrn
Londres. 3 — (A, A.1 — A imprensa

publica unia nota officiosa do Ministe-
rio da Guerra, reduzindo ãs suas ver-
(ladeiras proporções os acontecimentos
honlem havidos cm Mafra, afunilando
que as providencias dadas pelas autori
dades fizeram acalmar os ânimos.

A mesma nota accrescchta que o go-
verno já tomou as medidas necessárias
para resolver o assumpto constando da
reclamação dos estudante-, que se prc.l-
de á questões militares C qtte deternu-
nou 03 motins referidos, voltando tudo
á perfeita normalidade.

Lisboa, s — fA. 11.) — Reina abso-
lula normalidade em todo o - paiz. O
governo só se utilizará da autorização
ipara suspender' as garantia?, quando c
onde fór necessário.

Lisboa, 5 — (A. A.)—Em rodas bem
informadas, cerre como certo que _ o
Parlamento suspenderá as suas sessões
no próximo dia 15, reabrindo as a 1" dc

junho vindouro.

ALLESIA.NIIA -ESTADOS
UNIDOS

A resposta ai-
lema

asser
cr.

lho c uão de ejjeito para a galeria.

Não é só o caso do Districto Federal
que vae fornecer á commissão verifica-
dora de poderes do Senado alguns epi-
sodios mais ou menos pittorescos, mais
ou menos escandalosos. O do Amazonas
lambem promctte e pelas ac'.ts fabas
existentes na secretaria do velho casa-
rão da r-.ia Arcai os julgadores do pleito
terão uma oppoiUmidade .-nc.-cliente pa-
ra avaliarem o grão i,\ integridade da di-
ta papelada. O candidato governista, sr.
Rego Monteiro, aprescnía-sc com mais
de uma centena dellas emquanto o seu
competidor, .1 sr. Uchòa Cavalcante, até
agora, só mandou para o Senado cerca
dc vinte c sete. Apezar deste r.ltimo

I candidato allegar que o resto dos seus

são ainda tu.iis vamajosas do que
:.; novas. Mas, a União servirá para
resguardal-as de prejuízos a'que a;

c:;ponha!ai as alliança; econômicas

que, celebrada a paz. sc formarem na

Europa. Ali sc estão constituindo
.'..is grupos fortes, o dos paizes allia- 

j
dos c os dos paizes centrpe;, para a 11-*"
defesa de seus interesses materiaes c

continuarem a sc gticrrc.,:- cc.itiomi-
Cf mente. A 'America constitua um !
terceiro grupo dc egual força, com I

que se resguardará dos cffeitos de- j
s.strosos dessa luta. Tudo justifica
a união americana, e a prova do seu !

grande alcance está na attenção com ,
que na Europa a encaram c a impw- j
t.n.cia que ali se dá a todas as mani- q s.._

documento; está em viagem, rclaria
Dão se mostra disposta a tom.al-os ej'
consideração no computo dos voto?, sob
o fundamento de que isto seria ami-
regimental. Mesmo que elles cheguem
antes do vcrclictum da comniissão, o
mais que se poderá fazer é entregal-os
ao relator designado, que lhe dará o des-

iE< enorme :, concorrência que n,i

Europa fazem ao café certos produetos
destinados a substitiiil-o no mercado,

por possuírem qualidades capazes de

simular a preciosa rttbiacca, Substan-

cias diversas são empregadas para falsi-

ficação do café, e somente a elle pre-
feridas pelo baixo preço com que as

compram os negociantes pouco cscrtt-

pulosos a quem não importa .1 má qua-
lidade do prodücto vendido, pois só-

mente têm em vista o maior lucro pes-
sivcl.

Suecede, porém, que paizes europeus

productoi-cs de café pelas colônias que

possuem, como a França, já cogitam de

medidas que venham garantir o café
dc verdade, sobrecarregando as taxas

pagas pelos produetos agrícolas diversos

que servem para a sua falsificação, as-
sim a cevada. No dia cm que seme-
ihantes produetos forem egualmcntc ta-
xados como o café, desapparccerá a ra-
zão que determina o sca emprego na
substituição da planta que ainda é o es-
tei.i mais forte da fortuna brasileira.

Oxalá o governo francez, com o intuito
de proteger seu caíé colonial, adopic
as medidas aco-.iselliad.ts pelo secreta-
rio do Syndicato da Defesa do Café:

porque semelhantes medidas somente
poderão aproveitar a nós brasileiros.

Por mais abundantes que sejam as

producções das Colônias Franeczas,
nunca scrüo dc modo a fazer temer pela
nossa riqueza cafceira. Está verificada
a tendência p.ir.i o augmento dn con-
sumo mundial do café, c o concorrente
que mais nos ameaça, não é o próprio
café, venha elle dc onde vier, mas suas
falsificações baratas c per este motivo
preferidas. As medidas stiRgcridas para
proteger o café franecz só poderão fa-
vorecer o café brasileiro.

tríplices, que floresceram .10 ultimo
periodo do quadriemiio transa.to. A
mais simples e rápida analj-s.. des
bases dessas falsas mutualidadcs ."ra
sufficientc para demonstrar oue taes
instituições não .passavam dc nova-;

picliardiecs, dc verdadeiros contos do
vigário, de arapucas destinadas a
roubar a gente incauta que era sc lu -

zida com a promessa dc lhe ser re-
stituido, dentro de limitados prazos
e duplicado e triplicado, o capitai
com que cila entrasse para os cofres
dos espertalhões mais ou menos chies

que se- dispuseram a explorar o _-:-
ncro -humano. - • I qu,

Pois. apezar disso, houve um go- | ^rinrJ.
verno que sanecionou as arapucas e Com os nv
que assignou decretos autorizando as tos, Btibscrcvo-nie
a funecionar, isto é. a roubar o po -o! i atilam" coll

-Só quando sc levantaram clamores | plista;

geraes; séi tiuando a venda caiu
olhos da gente ingcn.ua; só quando a A

patifaria começava sendo liquidada Kl"'

violentamente, por incio de desaggra-
vos pessoaes dos roubados, é que o
governo comprehendeu o mal que
tir.lta sido feito, ordenando então á

policia que intendesse, e passando a
cassar as autorizações decretadas.

15' bom saber que taes instituições
não sc desviaram nem uma linha dos
dispositivos dc seus estatutos. A or-

! O ministro dá Marinha, ent compa-
! nhi..1 do seu ajudante de ordens 1" te- 1
i nente Mesquita Braga, visitou hontem I
; o couraçado São Paulo, o navio-csco a 1
i ifei.ii..li.il Constant e o ric.iiro.ver Santa
; Ciiiliurina.

.Deixou bontcm, pela manhã, o nosso
I port.', o transporte de guerra inglez
; l-dinburuCasllc.

mi« nn " ri" ~~

Banco do Brasil
Ê) dr. Homero Bantista,. digno pre-

s:dcn>" tio Banco do Brasil, recebeu o

\dr. Leão Velloso a seguinte carta:
"•Rio de Janeiro, 5 de maio de 101O.

!_ Caro amigo dr. Leão Velloso. Meus
eumpi-imentos. Valho-me da nossa ve-
ESic para solicitar que obtenha | tado
do 

'¦'orreio da Manhã rectificaçao para
um? local, boje publicada, com relação
au ÍÜtnco do Brasil. .

Embora não cavba a direciona do
llanco a iniciativa das modificações -

aliude a local cm questão, e

SITUAÇÃO U IRLANDA
H.I Telegra-Londres, 5 — (A

pliam de Dublin :", — ', .
¦O tribunal marcial conilcmnou a

morte quairo rebeldes, que foram,fuzi-
lados esta manhã. Mais dezesetc íorani
còndcmnados a dez annos dc trabalhos
forcados c um a oito annos . •

demie 
i meu dever nuo deixa

inverdade.A própria varia
i mercio, que trouxe a, otibhço a questão*

dàndo-a como dc iniciativa
dir- "que o governo promoverá uma"'„bk'.i 

geral extraordinária nara
uma cartc:ra das ngcncias,_ ele.

Já vê o meu migo que isto o bem
dlffcrente do nue foi affirmado pelo
articulista do Correio.

As medidas sobre prazos, n
d: cm meu rclaturio,
dem de assembléa gcr.il cvr:,*.r !*:..!-.*

por 
¦importarem em

estatutos.¦\55't" explicado o caso, ouso esocrar'  
será feita, para o

seus bons officios.
prévios agradecimeii-
;om o maior apreço,

dmr. --¦ Homero !>"•

que circule uma

do Jornal do Com-
;ão

official,

que c.llu-
também depeir

.1 extrac
nodificação dos

A GUERRA NO AR

UMA. ES0UATO1A IN-
GIiBKA DKSTKoE UM
ZllPrKLlN

Londres, S (A. 11.) — O Ajmiran-
annuncia que tuna esquadra in-

gleza de cruzadores ligeiros destruiu
dirgivel allemão ao largo da costa

O sr. I-ansing.
chincellcr americano

mn
Schleswig.

Pnm, s (A. HO — Tclcgrapltam de
\tbcnas dizendo que alguns aviões da
d, fesa aérea dc Salonica realizaram
um feliz Kiid sobre Strtimitza, bombar-
dcando as tropas búlgaras agglomerad.ts
na estação daquella cidade. ,

Os prejuízos causados ao edifício Ua
referida estação foram bem considera
veis, conforme ptiderarii verificar o
st nadores.

ob-

! A GUERRA NAVAL

rectificaçao
com os

fUS

A fuga cie um navio
allemão

«^^~-~-— \*

para
unia

administração do Correio da Ma-
• a=sim como todos os seus agentes

e viajantes, acceila assignaiuras
a revista portugueza O Rosário,
das mais bem feitas publ.caçues calho-
licas editadas em Pnrtueal.

inps & Respingos
por lioje

1 Óuarda Mòria dagamzaçao dellas era uma raioc;- I*
ra e como tal esteve sontprc,
lu-umpía a apanhar os espertalhões 

'lhos. apprehcntlidos

ou os ingênuos que julgavam ser pus-. tmliaiidô..
sivcl a duplicação ou triplicaçãq dos
capitães cm menos tempos do que o
necessário ao diabo para esfregar um
olho. O verdadeiro culpado daquella
gatunice foi, porém, o governo que
sanecionou a autorização para o fun-
ccionainento de taes arapucas.

¦Xo caso do mutualismo segurador
de vidas, não suecede absolutamente
o que suecedeu com as .tríplices. Ape-
nas algumas dessas instituições são
organizadas com a mais completa in-
consciência; sem base scientifica, vi-
sr.tu1,.. de preferencia lucros nara os
direetores. Dahi a necessidade de
lhes ser retirada a -licença para o
funecionamento, porque ellas não
cumpriram a sua missão,

lia males que produzem bens, o
um destes é o seleccionamonto _ das
mutuas, porque ficarão de pé, trium-
phantes, c servindo de modelo, aquel-
Ias que têm na realidade, pela sua
organização c pela honestidade das
suas gerencias, condições de resis-
tencia.

O une. porém cada vez mais se
acccnttia é a necessidade do estabe-
lecimento de bases rigorosas e:u que
se apoiem as instituições rio seguro.
e sobretudo que -o Urasil seja dotado
com a devida legislação que nermiüa
á Inspectoria uma acção mais cffi-
caz e mais consciente.

.•elididos cm leilão,
Alfaiid.cga, it.filM br

ha tcaipos, como c

Madrid. 3 (A. II.) — _,' ommttnicam
de Teneriffe que foi o Tcidc o vapor
allemão refugiado nas Canárias que,
ihudindo a vigilância das autoridades,

escapou do porto.

Farit, 5 (A. II.) — Um suomarino
illillligú afundou o navio de pesca fran-
cez llernaxici',:, a 1.150 milhas da costa.
A tripulação, coi,.,'.í«ll-l!e-1-. IWIV.tii»;
passou para os cscaleres, mas até esto
momento só se sabe que estão salvos
pito marinheiros, Os restante.*, a uida
rão chegaram a terra.

Londres, 3 
'(A. 

A., — Submarinos
inglezes surprelicnderam próximo a
Kiel, oito navios allemães empregados
110 levantamento dc minas, atacando-os
o pondo a pique tres delles. Os outros
conseguiram fugir. Um, porém, ficou
seriamente avariado.

WASHINGTON, 5
(A. H.) - O pri-
meiro radiogramma,
contendo a resposta
da AUemanha & no-
ta americana come-
çou a chefiar só-
mente &s 7 lioros e
jo minutos. As di£-
ficuldades onnosplic
ricos durante a noi-
te não permittiram
que a transmmissão,
via Sayvülc, se fi-
zesse mais cedo.

Pelo desenvolvi-
niento que lhe íoi
dado, a nota do go-
verno allemão exce.
de de extensão to-
das as outras que
tem sido trocuas j
entre os dois paizes
desde o pricipio da
guerra.

WASHINGTON, 5 (A. H.) — Entran-
do loso no assumpto da nola, a resposta
da AUemanha adia a solução da questão
do torpcdoamcttto do vapor "Susstx".

A AUemanha contesta que tivesse orde-
nado uma guerra submarina sem rcotri-
cções, mas pretende que são inevitáveis
alguns erros na applicação dc medidas
como as que tomou.

Lastima que on Estados Unidos sc ti*
vessem recusado a neceitar as propostas
tendentes a reduzir ao minimo o perigo
para os viajantes americanos c expõe lon-

gamente, em sesuida, os suas queixas con-

tra o bloqueio inglez.
Depois de formular diversas criticas a

propósito da ottitudo do governo ameri-
cado em relação aos dois grupos de bel-
ligerantes, a Allgmanha promptifica-se B
ir ate ao limite extremo das concessões
possíveis.

WASHINGTON, 5 (A. A.) — A' hora
em que tclegraplio, 16 horas e 35 minu-
:os, ainda não c totalmente conhecido (
tseor da nota do noverno imperial da Al

lettianha aos Estados Unidos, em respos
tã á do presidente Wilson, sobre a guerra
submarina.

Entretanto, posso nilcrJ-itar que sua pri
meir.. porte faz considerações sobre o
bloqueio in«lr.z c n auitude dos Estados
Unidos cm face do mermo, passando a
rcíerir-sc ís ordene, que foram dadas aos
commandanics dc seus submarinos, or-
dens, aliás, annunciadas um mez antes,
ás potências ncutraes, a propósito dos
navios mercantes armados em guerra.

Em summa, a nota imperial diz que
a AUemanha não pódc suspender o uso
dos submarinos como arma de guerra,
porem fará certas concessões á America
do Norte.

Os termos em que está redigida a pa***
tc da nota imperial, ate agora recebida,
são amistosos e benevolentes, acreditando-
se que no mesmo tom virão as partes

niarçj.

\Í0 Zf
LIoyil Georgc

senl.-.das,

A policia, apezar de suas boas intenções

de acabar com o jogo, nâo irá ver cfic 1

estupendo Irancó.

*
O nnnuncio de uma nova bebida diz,

convictainenlc :
"P.r.i r.-nai- é preciso valor , etc.

Eslá errado: s-ío precisos valores.

ff. li

Do Binóculo :
"Hoje, escrevendo cm err-j

sos, sobre a s:-a cslnl-eiida
belleza, ii noile, chamei-a ee-

ire de jóias, rosciral florido,
c celta de mulher.*

M Unha belga
Havre, 3 — (A. II.) — Comniuni-

cado do estado-maior belga:
"Xo sector de Dixmude, recomeçou

vigorosamente o (lucilo de ártilheria,
Cauhoncámos as baterias inimigas e os
lancaMitinas e outros barcos que se
achavam 110 canal de Handzacmc .

Ainda assim, sc as vinte e sete actas
1 do sr. Uchòa fossem todas verdadeiras,
1 haveríamos de convir que valeriam cilas

mais do que as cento e tantas do sr. Mon-
teiro. onde muitas são viciadas. Ao que
se diz no Semeio, porém, cada qual dos

1 candidatos mais se esmerou em consta-
1 tar que a verdade eleitoral do Amazonas,
' 

como cm todo o paiz, continua a ser o
clássico iny.ho que tun sido até r.gora...

Chamou a lantns pmoias.
Chamoii-a até rozciral ?
C/nuuoiMi cofre de jóias ?
Ctóiiioit-fl ¦" Chamou-llie ni 1 I

O sr. José Gonçalves
dèplttado por Minas dcclan

,,m jornalista, que não comprchen. | torno

A BATALHA
DE'VERDUN

Violento duello
de ártilheria cm Ma-

ri court

«in com
de que 1'o.ier Legisla

(conhecem r)
cm eom-cr- Londres. .. (A. II.) (Oflicial) - Em

de Maricourt. travou-sc 11:11 vio*
ento duello de ártilheriain.xista du-

Vai nomeado pr.ra o logar dc «t° e?
cnpturario do Tribunal de Contas, o
sr. Tcrtuliano Augusto Teixeira dc
Freitas.

O Departamento de roupas para me-
nines e meninas da Casa Colombo cx-

P<"e um sortimento de artigos dc inver-
no. que nada deixa a desejar.

fe«:aç(">es de amizade e oiniarie dade ! tarde,
Custodio 'Ie

Itnericanai, Ji cão somoa _t_s nüçõjs | ;'onsa. eonfereucií com es

O presidente do Tribunal dc Conta.
mandou abrir, as inscripções do con
curso para provimento
íç'r-.*"iros cscripUiraríos.

Dc r.ceordo eum o respectivo
derão s r iuscriptos

Instituto

r*o ?r.
is. cm [ tv.cnto, só ',- *de-.ã.i_ s 1
i.nqui-iro, I uuiitos escripturario» desse

logares de

cgula-

Chamamos a attenção do ministro da

Guerra para as linhas seguintes:
Etn novembro n dezembro dc 10M,

as ferças federaes aquàrteladas no Pa-
raná deixaram dc receber vencimentos,
devido á falta de verba na Delegacia
Fiscal.

A maioria dcs.as forças estava em
luta com os jagunços do Contestado.

A importância dc taes vencimentos
saiu do Ther.o-.iro no principio do cor-
rente anuo, r.o que somos informados,
efíectuando-se ás praças que ali perma-
neciain o pagamento a que tinham di-
rcito.

Acontece, porém, que qua..i a tota-
lidade das pr.iças credoras do governo
foi, por diversos motivos, excluída dis
fileiras, espalhando-se por todo o ter-
ritorio da Republica. Para essa pobre
gente scri diíficilimo receber o que

Elle
rante lima certa parte do anno.

ftmccioiiamcnlo durante o

i",,, .:,•.•:¦¦: »»¦. slstencia" de -5?

dias — a 8o$ooo pur dia«c:.;.*eç.-. ! I. ma 1U1.1

capital.

c pcío
inteiro : unia

PRESO POU TER 'CAO

O "Pr." Oliveira
ttpteseHtáitdo-sc
do s" anno
diciiia, foi
do Pelos ii/ii»

Bastos.
como ouvinte

d.t F.s:ela de He-
hostilmente rece!-:-

saindo leve-

Próximo de
MÕncbv, depois dc um intenso bombar-
deio, o inimigo tentou um ataque con-
tra as nossas trincheiras. De parte a
parte houve grande; numero dc victimas
em conseqüência desse ataque. EmUou-
blecrasier, fizemos explodir uma mina C,
depois de bombardear os abrigos do 1:11-
migo, realizamos um raid contra ei-
le«

•Ém volta dc Ilooge, bombardeio rc-
ciproco, assim como nas proximidades
dé Pilkelm. onde as artilhenas franceza

i o ingleza têm cooperado èfíicazmcnte.

niciifc ferido.
(Dos jornaes)

•Eslrinlto caso o do Oliveira Ilaslos, 
_

Charlatão dc má fama e dc ma sina .

Corrêm-lhe agora os dias tão nefastos.

Que não ha Barão tfucio I-'-'- =3 uc'",a'

Garante cllc já ter qustro nnnos gastos
Niima escola de séria medicina;
E nara ser "doutor" penetra os vastos

1  -c ri^ina.

Pari ; (j. A.) (Official) — Na Ar*
* -ic, canhoneamos as organizações ini
migas no bosque dc Clieppy. Na região
ije riilc-Morte. houve luta dc minas com
vantagem da nossa parte.

A oeste do Mosa, na região da colina
-04 bombardeio violentíssimo.

T'm Mort-Hommc. o inimigo atacou
furiosamente as trincheiras que me to-

i roamos recentemente, mas foi repeludo
i em toda a linlia. .

\ léste do mesmo r:o. noVVoevrc,
actividade iniermittente dc ártilheria.

WASHINGTON, 5 (A. H.) — A nota
da AUemanha cm resposta á do presiden-
te Wilson solire a r,«crra submarina, dc-
clara que o Governo do Império está dis-
poslo a abrir mão das concessões maxi-
mas compatíveis com os interesses na-
cionaes, c mcncictia que, salvo casos cs-

pecláes, nenhum navio mercante será tor-
pctlcado sem previo aviso c sem que sc-
jam salvas as vida. a bordo.

A AUemanha diz que apenas depende
dos Estados Unidos que a guerra seja
restringida aos belligerantcs. e que rcsul-
tara das hem succedldis gestões que a
Chancellaria (le Washington encaminhe
junto ao Governo dc tondres, no sentido
do reconhecimento da complete, liberdade
dos mares.

Em seu final a nota torna as conces-
sõc3 actuaes dependentes da adhcnõo da
Insl.-.tcrra aos preceitos do direito inter-
nacional que cila infringe com o seu blo-

quoio, c accentua .ue caso a Inglaterra
não 

'nidifique 
u«ssc particular as suas

normas de fucrra, a AUemanha, em face
da nova situação creada por essa attitu-
dc, adoptará por seu turno deliberações
cm cuja applicação fará uso da maior li-
berdade dc acção.

WASHINGTON, 5 (A. A.) - E' gran-
Ue a impressão causada nesta capital, com
a noticia da chegada da resposta do Go-
verno Imperi.il allemão á nota dos Es-
tados Unidos, sobre a campanha suhma-
rínn.

Em todos os circulos 6 este o assum-

pto obrigatório, notidamente nas rodas
diplomáticas daqui.

Enquetcs feitas pela imprensa entre
os membros do alto funccionalismo dc
Estado, determinam a quasi certeza de

que a America do Norte, não accçiíarí
a argumentação da nota allemã, conside-
rando-se por esse motivo cada vez rr.ais

grave a situação.
O presidente Wilson conserva-se ainda

em seu gabinete, cm companhia do sr.
Lansing. secretario dc Estado, e dos dc-
mais ministres, parecendo que hoje mes-
mo ainda serão tomadas deliberações im-

portantissimas.

NA INGLATERRA

O serviço mHiíaif ohrl'
gaiorCa

Londres. 5 (A. II.) — Durante a
discussão cm segunda leitura ilo pro-

<*jccto que ost.i-
beleee o Si rvi-.n
m i I itar obriga-
torio, o depu-
tado I lol t pro-
poz a rejeição
da medida, no
que foi apoiaJo
por dois outros
deputados libe-
raes.

A moção do
sr. Ilolt apre-
sentava, para
combater o pro-
jecto, principal-
mente objecções
dc natureza eco-
noinlcn.

Defendendo o
projicto, falou o
ministro das mu-
nições, sr. I.loy.l
Georgc, que co-
iiieçou por de-
c 1 a r a r que n
bill attendia ás
objecções apn--

tal qual cm França, onde os
homens julgados indispensáv-cis pira. "
-iinccionnmcuto das industrias nacio-
naes foram mantidos nas ofiiein.is e
outros centros dc trabalho.

Com respeito á declaração do sr.
Ilolt. segundo a qual, se a guerra du-
rasse ato 191R. a Inglaterra estaria im-
possibilittda de fazer face aos seus c:.;
cargos, o minislro afíirmoii que ella e
absolutamente inveridiea. "Os nosso;
prineipaes financeiros, accrcscentoii, Ac-
ciaram sem hesitação que, qualquer
que seja a duração da guerra, a Or*-
Bretanha poderá cobrir as suas despe-
sas c manter-se durante muito mflil
tempo que a AUemanha. li, suppondo
mesmo que o sr. Ilolt tivesse razão, o
mais prudente seria pór cm jogo scir
perda dc tempo todas as nossas forcas.

E' certo que os alliados têm uma es-
ningadorn superioridade de homens et
relação aos paizes inimigos; pias é pre-
ciso que essa superioridade se traduzi
em combatentes convenientemente in
struidos o equipados.

Ainda no anno findo os russos so?-
freram sérios revezes devido á falta '¦'•
armamento o munições. Este anuo. a
Rússia já se acha em melhor situação;
mas o numero de combatentes que ella
c todas as outras nações podem pór
em pé de guerra será sempre limita lo
pela quantidade di: cqiiipanicHt(r*dispO-
nível.

Iv', portanto, essencial que, cniquanlo
esperamos que a Kussi,. se abasteça do
material necessário, ;i Krauç.i c o Rc_:-
no-Unido equipem e ponham cm pe ie
guerra tonos os homens valiiio,*., afun
de estarem preparados para o momento
decisivo. De resto, o.s nossos inimigos
nãn ignoram isso. Afastemos, pois, 11
perigo que nos ameaça se não tirarmos
a tempo, todo o partido que nos ofíc-
rece a questão dos combatentes. A peor
noticia que o estado-maior allemão p -
de receber é que foi votada a lei cha-
mando ás fileiras todos os inglezes que
podem pegar cm armas.

Diz-se que com a nova lei sc obterão
apenas duzentos mil homens.

Estou convencido dc que sc obterão
muitos mais.

-.•ala-se também das responsahilida-
,l..-i mZ i„„ ¦c-Qinnctcm mais particular-in s que nos .. __ a<le_,niaiuento9mente, como sejam _.."•""¦
de dinheiro aos nossos alliados, ..
didas a tomar para resolver a crise do
transportes e a garantia das operaçõís
commerciaes.

Apre.-io muito todas essas considera-
ções, mus entendo que antes de mau
liada devemos fazer sacrifícios eguai 1
aos da França. Ficar-nos-á ainda muita
margem para outros cominetlimcntos _ e
c necessário que tanto os_nosaos aliin-
dor, como os inimigos saibam que-_.no
momento em que um grande sacrifício
sc impuzer, porque depende delle a
victoria ou a derrota, a liberdade o 1
a escravidão, a Grã-Bretanha, para Je
íeii.ier a boa causa, não hesitará em sc
sujeitar a esse sacrifício,

Ha ainda quem diga que o serviço mi-
litar obrigatório irá provocar agitações
entre o.*, trabalhadores.

As virtudes elementares não são
apanágio de uma classe especial d
dadãos, e n. patriotismo c uma
maiores dfssas virtudes."

d.:-

Londres, 5 — (A. A.) — Foi bem re-
cebida pela imprensa e pela população,
em geral, a noticia da approvação pela
Câmara dos Comuiuns, por .12S votos
contra .1<Í, da lei estabelecendo o ier
viço militar obrigatório.

Os prisioneiros de guerra,
na Itália

Roma, 5 — (A. II.) — O embaixa-
dor da Hespanha escreveu ao ex-nu-
nislrii da Guerra, general Spingard,
presidente da commissão que tem a seu
cargo os prisioneiros dc guerra, com-
municando-llic haver informado o rei
Affonso Xlil do excellente tratamen:.1
dispensado pela Itália aos prisioneiros
austríacos, ao que respondeu o monar-
cha que rejitbilava pcl.os
de alta civilização,
Itália.

Salões, onde a arte de cur;

Mas, mal sen vulto dc charlala assoma

Todos os estudantes vão-lhc no pello :

— Elle é toicinho em cnsa d Mafouia '•

Oli que «zar. sen aggravo e sem

Biist-3 -í prc=o ?or não ter -diploma,
Mcticsc em pio porque deseja tel-o I

Cjrano & C,

iParií, ; (A". A.) — A imprensa desta
capital, oecupa-sç do artigo nne O .»¦

,roncl Gaedke, critico militar do Uor-
— vaerts" escreveu pelas columnas daottcl-

i le órgão .a propostito da defesa d* Ver-

imãlell dun, principalmente sobre os últimos
ntaques a I.e Mort-Homme. c em que o
articulista chama de brilhante essa d?-
fesa accrcsccntando que é admirável o
estado moral das tropai francezai.

Prenimcios de paz
Os austria.cos

imitam os allemães

sentimentos'af firmados pela

Londres, 5 (A. A.) — Segundo noti-
cias de Berlim, aqui recebidas via
Amsterdam, a prisão do deputado so-
cialista Liepkneaht, provocou naquella
capitDl forte excitaçfio pop-.ilar, dando
logar a maniíesiações de protestos, que
a policia dissolveu immediatamcnte.

Londres, .. (A. A„ — Informam de
Amsterdam. ainda a propósito da prisão
do deputado «allemão Uebkneclif. que «111

itro deputado socialista apresentou no

•'.*;«

-¦-

m
T
¦ *.á

Betlimans-llr.lUvcg, chanceller do Im-
perio, para que seja posto em liberdade
o "leader" socialista, ..

Afíirma-se, Mim, cm Berlim, -se-

gundo a mesma informação, que o go-
verno resolveu enviar o sr. Llebkuecht,
para a linha de frente de Verdun.

Londres, . (A. A.) —Noticias aqui
chegadas, via Suissa. confirmam que çm
Budapest, se deram senos conílictos c-.,-
tre o povo e a policia.

Deram origem a esses conineins, ma-
ni.estações da população, operaria, nas

quaes tomaram parte mais de mil «nu-
lheres. Os manifestantes percorreram as
ruas de Bndapest, levando bandeiras e
pedindo cm altos brados pao e paz!

\ policia teniou dissolver essas man:-
.estações, mas deante da resistência que
encontrou, resolveu recorrer aos meioi
violentos. Assim o povo foi espmgprdca-
do, morrendo quinze pessoas e f-.car.de
f, ridas muitas outras, c,iji> numere so.ie

algumas dez. nas. «\ polic» ptetátt
Kcichstag, uma petição dirigida ao dr.'duzcu.os mai.it-.-stantev

©
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EM HOMENAGEM AOS MORTOS

íUma sessão fune-
bre, na Câmara
Sob a presidência do sr. Astolpho

Dutra, secretariado pelos srs. Costa
Ribeiro e Juvenal Latiiartine, foi hon-

Mem, á 1,15, aberla a sessão da Câmara,
eom u .presença de 53 deputados. Foi
uma sessão, pelo que -nella se tratou,
fúnebre 1

A acto da reunião anterior, vale di-
zer da ultima sessão preparatória, foi
approvada, sem observações. O expe-
diente, que., foi lido, longamente, pelosr. Costa;Ribeiro, constou dc uma enor-
nic quantidade de papeis c documentos,
inclusive de uma relação dc exercícios¦findos, enviada pelo-Tribunal de Con-
tas.

Após a leitura dc toda a papelada do
expediente, começou a funecionar a

|serie dc carpideiras. Cl sr. Erasmo de
Macedo, em primeiro logar, oecupou a
tribuna, para traçar a biographia verbal
dos srs. Artlmr Urlandu e Ikrculano
Bandeira, pernambucanos ambos, recen-

1 temente fallecidos, quando em ferias o
Congresso Nacional. -Recordou o ora-
dor terem sido os exlinclos deputados
federaes .pelo seu Kstado. terminando o
necrológio com pedir a inserção, nu
acto do dia, dc uni voto de pezar, peloinfausto suecesso.

O sr. Costa Ribeiro, subsliliiindo o
orador -precedente na tribuna, fez, porsua vez, o necrológio do capilão Au-
gusto do Amaral, lambem deputado fe-
deral por Pernambuco, ultimamente
fali;cido. O sr. Cosia Ribeiro con-
cluiu solicitando, cm nome da depntação
pernambucana, a suspensão da sessão
da Câmara, em homenagem ao falleci-
iiicnlo do alludido deputado,

ll sr. Soares dos Santos, occ.ipaiido
egualmente a tribuna e declarando fa-
z-I-o em nome da bancada sttl-rio-
grinilcnsc, associou-se ás homenagens
requeridas pelos deputados ¦perntunbit-
limos acima alludidos. traçando, porsua parte, o necrológio dos

M0DIF1CAR-SE-Á A DIRECÇÃO
SUPERIOR DO P. R, P. ?

S. Paulo, 4 de maio. (Do correspon-
dente) — Voltam a- correr boatos offi-
ciosos de que talvez se leve a effeito
uma remodelação na direcção superior
do P. R. P. A actual commissão dire-
ctora, formada sempre, como é de pra-xe,_ de marechacs do partido, não é
mais do que a antiga coiumissão cen-
trai, que fez ápoca. As suas funeções
não mudaram. O seu apparclho parti-dario é o inesmo. A sua 'tarefa não

VIDA POLÍTICA
Uma carta do coronel. Mar-

condes
Vicrom, 5. (Do correspondente). — ATarde publicou hoje os seguintes trechos deuma caria que o coronel Marcondes envioua um chefe politico do interior:"Havemos de vencer, custe o que custar,«e nao pudermos por liem, iremos até o

sofíreu sensíveis alterações," 
"com"l 

['"ífTllÜ,,,'C' T*'50 m VOcê vi nrran'
..„.^n 1»  .....':_. ..... Jalld" 1'euns amigos c enviando para cá,afim dc augmentarnios as nossas forças; o

governo pagara as passagens e forneceráarmas; os presos das cadeias poderão vir,

ASSOCIAÇAp COMMERCIAL . 
'?

Uma assemblea notável
mudança do titulo. Como a antiga com-
missão central, a coniiuissão direetora
é uma commissão executiva do par-tido.

iO que sc deu íoi um notável au-
gmento, no «úmero dos seus membros,
pois conta ella, presentemente, nove
delegados, com 11111 .presidente e um
vice-presidente. A's vezes acontecia
que 'nem o presidente, nem o viceipre-
sidente constituíam a alma ou, diria-
mos melhor, a alavanca da coiumissão.
Durante muito tempo, o fallecido sr.
Rubião Júnior; foi, como simples vo-
gal, a verdadeira coniiuissão direetora.
Com cllc é que se entendiam os dire-
ctorios, os chefes politicos, senadores,
deputados e quaesquer directores de
núcleos partidários.•E o sr. Rubião era infatigavel, no
exercício das suas funeções: promovianomeações, organizava campanhas ciei-
torpes, dirigia, com carta branca, os
pleitos que se feriam no Eslado c se
tornava uma .espécie dc alter ego duchefedo executivo.

Está claro que a coniiuissão sanecio-
nava todos os actos praticados pelo lio-niein que, mo conselho superior do .par-
tido, gozava de um conceito excepcio-
nal. Ultimamente, com exclusão mes-
mo do sr. Rubião, que foi presidente dedireito c de facto, a coniiuissão dire-
ctora estava ficando habituada a pre-sidciitcs honorários...

Em virtude da sua orolongada cn-
fertilidade, foi mais ou menos honora-
rio o sr. licina-rdiiio de Campos; presi

res federaes pelo líio Cirande do Sul I d'"'te !»1,01'!r'° tambem foi o sr. Fran-
Joaquim tle Assumpção c Kainiro Bar-¦ °'sc0 

^mx°< P«o mesmo motivo e
ceilos, ambos fallecidos ,por oceasiâo!SSS«« SCmprC.- j"15™'0' J.« 

'm'^'
das ultimas férias uai lamentarei o ,,',"i'"?s (l"c.? Partido ofícrecena ao sr,
orador accentiiou a circumstaiicia dc

Rniiúro Carcellos con-ler sido
stittiinte,
por solicitar a

o ur.
temiinando

Rodrigues Alves o cargo dc presidenteda coiumissão direetora. Teríamos ou
li reinos, em tal caso, mais uni nresi-
,1. .,11 r. : r* 1 'suspendo dn sessãS cm ^"tc- 1,0»or:»i°' *am-»e. agora, em

homenageia á memória desse -republi¦' .V*1!, " comn"«™°' Q«e continuaria
cano histórico e a inserção 

", 
nc,!!HI ?,.lcr. uov« membros, mas com esta dis-

acompanhados pela policia, com promessa dtrpie, quando o llcrnardino for empossado,
strão perdoados.

Antônio Lins, nosso dedicado amigo, foi
psra o liio, onde acompanhará a passeio oPinheiro, tendo gente acompanhando o JoãoI.riz. Perdidos -por 11111, perdidos por cem.
Os sentenciados d-.qui, cn os vou porddan.do aos bocados. Tenho cartas do Jcrony-mo, trazidas pelo padre Cainlilo, que nos
enchem dc coragem. Já teiros aqui, cm ar-
nas, perto de mil homem:, quo estão sendo
bem Instruídos. As actas das eleições á
Assemblea, mande por próprios. As minhas
ordens^ contra a opposição continuam de
pé. Não preciso dessa gente."

A Tarde diz que não çoniinonta isto por-
que não ha commentario possível.

* sl-' ít
As vagas de Pernambuco no

Congresso Federal
Hiteiri:, 5. (A. A.) — O governo do lista,

do designou o dia 25 de junho vindouro
para serem realizadas as eleições de> um
senador, na viga do sr- Scgisnuindo Con-
çilvcs, e de dois deputados, nas vagas dos
drs. .Manoel lloro.i c Augusto do Amaral.

Yence à eleição a chapa Pereira Xima por737 votos contra 180

A GUERRA
Varias noticias

IrfGÁ DO COMMERCIO E
IXUirSTIUA

MARCAS

Previaíi-se a concorrência e a im-
portaneia do pleito verificado hontem
na Associação Commercial. Ha muitos
annos que a escolha de uma direetoria
para a velha instituição da praça ca-
rio.ca não despertava tanto interesse e
tanto cnthusiasmo como o que liontein
pudemos apreciar na sala da bibliothe-
ca do majestoso edificio, da rua Pri-
tneiro de Março. A significação" dò 'rc-
sultado da campanha mais sc realçava
á -proporção que o desfecho dos acoitle-
cimentos se approxiinava coin o vere-
dictuiu das urnas., Esta expcstati.iia.ji e
esta anciedade, minando a aticnção 'ide
todo o commercio do Rio. explicavam
a multidão que sc acoiovellava hoiiiem
nas dependências principacs da Asso-
ciação, dando ao acto eleitoral um
aspecto dc soléuilidade inesquccuel. '

A COXCOHKHXCIA

Cedo, já a sala cia bibliotheca, come-
çára a encher-se. Comnierciautés é in-
dustriaes, pouco afícitos ao hablio des-
sas votações, lá estavam causando cs?
pauto aos conhecidos. Em mcip -da
massa de eleitores, destacavam-se min-
uent niuitas figuras alheias classe,

cano nslorico c a inserção na acla dos „•„.,.=„.trabalhos da casa de um vnlo de pezar 
""^'lu-;

npln .iificciiiií.nift /].,,..., lt„ ....._ _ i . ~*"* *-'pelo .passamento daquelle outro cx-sc-1 l.rnc •
nador. uio-,

O sr. Silveira llrum, falando cm se- ^7.
giuila. recordou á Câmara haver igual-
monte., fallccido. durante

Olisclho director,

Comii

com -| mem-
nissao executiva, com g,se a noticia fòr confirmada 

' 
(de-. pende ¦ainda da approvação de alguns¦<- - ..,.«¦.¦,„, o~i^^\i£Vm\x^s; *¦Ko:i

gênio Monteiro de Barro:
lustre, e representante do - ...........
eleitoral do seu Eslado cm varias legis-laliiras daquèlla easa do Congresso.
Apus varias palavras biographieas, re-(piercu o orador que fosse inserido tam-bem lia acia um voto dc sentimento pelolultioso facto.

O Sr. Cunha Machado, indo á tri-
mina, reqttereu, por sua vez, em nome(ia bancada maranhense, um volo de

consc-

Ia coniiuissão exc-

..nes Alves como ipresidcnle doniituivo il- dio director e o senador Lacerda franiiistncio co na presidência d;
ctitlva

Não é palpile descabido para o casodc ser feita a modificação. O consi-lho director teria ma:s funeções con-sultivas, e estaria nellc muito á vonta-ie o ex-presidente, niais ou menosafastado dc constantes incomniodos. Eo senador Lacerda Franco é. dos che-es actuacs.pezar, na actti. pelo íallecimenío" do un"e 
"^""rwcUr"' 

Sííd* vT.cn"
Ü,,ul,0,raddoPmêdOn,utdòl'al "Kl° í",n"fhao' °in <>° -' Kowâo jS 1 , « %

¦•' , „í >-• a'" Ko governador desse não apresenlar escusas, por motivos de¦Estado, dr. Alfredo da Cunha Marlins. saude. — C 
motivos de

<¦> sr. Barbosa Rodrigues, deputado m m i» o i 
S«n; W'avn' '¦"" nccro,losio do "om Café, Cliocolate e Uümbouaproicssor Josc Veríssimo, lambem fal- — So no MOJXI10 DK OUROlecido quando a Câmara se achava em'ferias, requerendo a inserção de outro Ivolo de pezar pelo doloroso suecesso. |Por fim, o sr. Augusto dc l.ima, sue-1 7cedendo na tribuna aquelle deputado, Attendendo promplaiiiente á nosst'KX:™'-!3","1 ccmicntodc noticia sobre o estado fa„itario :1 a I ••vnotiso Annos, Iccendo-lhc sentidas cola Navalliomciiageiis e .pedindo qnc a Câmara

Finanças dc Alagms
Maceió, 5. (A. A.) — Consta que o

governo do listado, dispondo de grande sal-
do, inundará pagar outra parte da divida
interna.

O Thesouro estadual pagou 05 subsídios
dos senadores e deputados e os vencinien-
tos dos funccionarios da Instrucção l'u-
blica.

Restos da crise..
lUein:, s. (A. A.) — i:„, seu numero

de hoje, O A<r,in/ do Recife noticia que o

muitos politicos, que desejavam ver de
perto o movimento previamente ;tntu::i.
ciado como um facto digno de ser tes-
lemunhado por todas as individtialida-
des representativas da sociedade cario-
ca. Eaziám-se cálculos, çonimentavãiii-
sc as opiniões.

O COMKrO DOS TUA-

UAIiUOK V;
.-}.;

'A' 1 hora dà-.vtárdi', picci.i-imiMite,
tiveram inicio os trabalhos. Assumiu' a
presidência da grande reunião o sr".
Ibirocahy, que pediu preüiuinarmcnte
á assemblea designasse uni dns presen-
tes pura dirigil-a, Foi indicado 0. sr.
Sampaio Corrêa, engenheiro tonsíiit-
ctor, que acceitattdo a iiicuinbcaéia
.previamente concertada, convidou peru O

secretários da mesa o coronel
I''re;lolini\ Costa e o sr. Gustavo 'Ro-
dulplio Hess.

,.,.„ ..,, ,,,„• .¦•••¦ Dispensada a lcilura tio relatório, porIeneral Vantas foi visitado por uma com- ,„ sido 0 mesmo J)ub;ic.ldo 
¦ 

j 
¦, 

f|..ns;.,o_do Centro Seis d. Setembro, que folU„jdo procedeu-se ii leitura do parecerlevar aquelle político, em nume do Centro do co.nselho fiscal e da acta da sessãoc de sen presidente, effusivas felicitações anterior da Associação.
por motivo do accordo cm torno do caso a VOTAClO
politico deste listado. . '. ~-__

r.ntrctanto, o general Dantas, contiuú; | O presidente anillllicioil, então, que.iqiicCIe órgão, recebeu friamente a commis- se ia proceder á eleição da nova di.fc-
são, manifestando depois o desagrado que I ctorm

Escola Naval

mandasse inserir na acta de seus tra-lialhos um voto dc sentimento pelo fa-cio da perda, que o llrasil mental sttp-
pilltOlI. *

Solicitado, afinal, o seu pronuncia-mento. a Câmara approvou novamenteiodos os requerimentos acima mcnclo-nados, tm conseqüência disso foi asessão levantada, ás 2,15 da larde.As homenagens á memória do gene-ra! 1'rancisco Glycerio não foram, pois,lionlein prestadas. Sel-o-ão na sessãode hoje, que será levantada, após osdiscursos it -cie pezar,
"¦» » !¦ ll ¦Tli.VIA MENTO |)AS MOJjltiSTIAS

PEIiAS GBAXDES MKMIC4.

Dr.' Alvnro Alvim — Exann
Pelos raios X. Cura todas as moles-nas nervosas pela electricidade. Tratdo ben-beri, da diabete, da anemia, daobesidade, dns rheumaiisníos, etc. Lar-
ço da Carioca, 11, 1" andar, du 10 ilaus j.  .a» mo».. _

II vigilância ingleza iras maresIsíêsS

o ministro da Marinha le-legraphou ao comniaiul.iiilc da Escola,
pedindo informações, recebendo em re-sposta a confirmação dc que existemab «ffectivamente alguns casos de
gnppe. Quanto n falta de meilicaniett-los nos informou o almirante Alexan-dr.no que já havia providenciado, poisainda ha poucos dias .mandara f.-.eerum fornecimento pedido pelo medicoda Escola.

Sobre ta existência tle mosquitos nazona cm eve se encontra a Escola-Naval, .s. cx. nos declarou que ha coisaac quinze dias jiara lá enviara uniaturma da Saude Publica, ordenando ou-trás medidas de caracter sanitário.— Do dr. Armando llulcão, medicoila Uíscola Naval, recebemos a seguin-te carta: -"Sr. redaclor do Com-io da ilatiltã—• saudações. Lendo lioje em vo;sóconceituado jornal uma noticia sobreo estado sanitário da Escola Naval
julgo conveniente dirigir-vos estas li:Ilhas para esclarecer a verdade. Actual-mente, ua região em que se acha col-lecada ,1 Escola, não existem mosquitosnem tao .pouco impaludismo
butive. sim. foram

Uma circular do sr. Pan-
diá Caiogeras

O or. Pandiá Caiogeras, ministro dafazenda, em circular dirigida hontemnos iii.-pcctp.es das Alfândegas daUiiao, dcçlarou-Ihes, para seu conheci-menlo c fins convciuenies e o gover-no inglez exerce, da seguinte fôrma aliSMlizaçao marítima:
. 

•Luta longa íl.nnmtila vermelha serái;.mla pc o vaso dc guerra que fizer-.-o¦do direito de visita, e, ao mesmotempo, será lançado um foguete.isso significar* que 0 navio mercan-te .deve approx.n.ar-se da embarcaçãoamada do vaso de guerra, quer esse scmau cnha perlo da embarcação ou nãoU processo a ser seguido á noite „•,¦;,o mesmo d„ de dia, sendo que u signali;i"'J » navio se approxiinar da einíiar-l".'.-io. que será quando possivcl. illu-minado pnr |,olophote, se compo-á deduas limes vermelhas. Vcrvs. O unido otempo impedir a abordascí... o"--- ,

que
alguns casos de' r benigno etn alguns
pessoas moradoras

| na» itnnicdiaçiies do estabelecimento;

liic proporcionou a altitude ultimamente as-
srmida pelos associados do referido Cen-
Uo, especialmente pc'o seu presidente, que.,
numa entrevista concedida :to 7orno/ Peque.
tio, declarou que o sr. Heitor Maia pro-
curara promover mamfcstaçCes hostis ac
Sl, Manoel Borba, governador do Estado.

O presidente do Centro, que fazia parle
dl commissão, retorquiu ao general Dan.
t:is, dizendo ii*.ie sc nssim fizera, fora com
o intuito dc afastar da scena politiea o
1:0111c do sr. Ile^or.

Consigna ainda o Jorni! que, refcr:ndo*sc
o general Dantas ao Jornal do Povo, nessa
oceasiâo, disse: "Darci todo o desprezo aos
alaqucs â minha pessoa, oriundos do dc?-
peiti. "

Passando a falar da situação política; do
listado, n general Dantas affirniou as cen-
suras criticas feitas ao sei; modo de agir, mas
está tranquillo c satisfeito, por ter procedido
cai beneficio dc seu listado c de seu pirti-
do, muilo embora sacrificando interesses
pessoaes. lVtzou que, Sendo general di di*
visüo, coi::o é, não precisava da ccnalòria
para viver, bem como emquanto tivesse dni;
amigos com que conta, mas cujos nomes
rãn citou. O general Dantas proscguiíi fa*
zendo nonir q-.to não viera aqui impor t
candidatura dd sr. Heitor Maia mas, c tãt
sÓmcutc, visitar seus amig03, pelos quáçs
tiTrlo sacrificaria.

O nioincnto, vá lá a expressão, era
solenne. 1 .-.

Kcz-sc um rápido movimento de at-
tctição, seguido logo de ttm sussurro
mim dos cahlos da sala. Os lynipanos

ceder a mesa numa assemblea 'tão- 
im-

portanto -e dc lão alto valor como
aquélla que acabava de realizar-se.

O sr, Sampaio Corrêa agradeceu
aquclla manifestação, dizendo que os
agradecimentos que a mesa acabava de
ouvir deviam reverter para a assemblea
que, num -pleito disputado qual o quese ferira, soubera manter-se ordeira c
calma, dando assim arrhas de sua
cultura.

Concluiu fazendo uni anpciio aos con-
sócios presentes: passado aqucllc pe-riodo da lula, se unissem todos, em -be-
neficio da classe commercial, na de-fesa dc seus elevados interesses.

UM BKQ.rEBlMKXTO

O sr. Gustavo Siiva, como fiscal por
parte da facção Knmalho Ortigão, apre-
scnla um requerimento, ássignado porcllc e pelos srs. Antônio Alves da pon-seca e ¦Antônio' Camacho da Siiva, pc-dindo fosse o mesmo submetlido á con-
siderarão da asscmbléa.

Esse requerimento continha um pro-testo contra o procedimento da dire-
ctoria que findava o seu mandato, porter' recusado admissão de novos sócios
por elles proposto;!.

O sr. -Sampaio Corrêa, cm resposta,
disse julgar que o requerimento envia-
do á mesa não podia ser sujeito' á dc-
liberação da assctiibiér, porquanto, no
seu entender, iria provocar discussões
sobre matéria já vencida.

No começo da sessão, antes de se
proceder á eleição, haviam sido sub-
mcttidos á Kprcciaçáo dn asscmbléa os
acto.s da direetoria que findava o seu
mandato.

Desde que nessa oceasiâo não foi
aventada a analyse do procedimento da
direetoria, cujos actos já tinham sido
approvados pela asscmbléa, o alludido
requerimento não podia ser considerado
objecto dc deliberação.

Em todo caso, submettia o seu modo
dc ver á deliberação da assemblea.

sr. Gustavo Silva replicou que

Um levante de maho-
metanos em Lahore

Londres, 5 — (À. A.) —- Telegram-
mas de Nova York dizem que foram
ali recebidas noticias de se haver veri-
ficado em Labore um levante dos ma-
homet.v.103 daquèlla região.

Essas noticias, Evidentemente de ori-
gem allemã, são absolutamente desti-
tuidas de fundamento, sendo presente-
mente da mais absoluta calma a situa-
ção uas Índias inglezas, cujas autori-
dades nenhum receio nutrem de que
se venha a dar qualquer perturbação
da ordem publica.

Paris, s. — (A. A.) — As noticias
aqui recebidas de Aíhenas dizem que
o rei Constantino, depois dos últimos
acontecimentos desenrolados naquella
capital, está disposto a admittir a in-
fiucnca do sr. Vcnizcllos nos negócios
politicos do paiz.

.A situação do gabinete Skouloudiz c
considerada insustentável.

Londres, s — (A. A.) — As forças
allemãs que operam nos liaikans oc-
cup.-ir.im a cidade grega de Florina, nas
proximüades da fronteira com a Ser-
vi.i e da estrada de ferro que vae a
Monastir.

DE FABRICA
l',bnr0UCO|í',!'';!:iJo l"r^A R industrial dr.
3? ItíS ,1 >?' fo' ¦<liri-<!il,a a° PresidenteJa. l.iga do Comnurc o e Industria a se-guinte communicação: ¦'""us™ a se-

",.I510..dcJl,".c.iro' 
4 de maio de 1016,

papel£ industria do
e do cindo

Escrcvcnos o sr. II. Dring.
, 

"A campanha que vosso conceituado
jornai está entretendo a respeito da
crise do papel, com o nobVe intuito dn
fomentar essa industria, me lembra ou-
tra industria, egualmente necessária a
este paiz. T.' a industria do cimento.

A industria do cimento já tem sua
Ir"í',;''i„'i'-,"i,'"!';'."-' ¦<•> L\M d-, Cmimérclo tostaria, no Brasil, ligada intimamente áe industria. _ Venho pedir permissão Conhecida fabrica de Itodovalbo. em São
va rác 5,,™1'"'" «». utiHssinia iniciati- Paulo. Hontem li que essa fabrica, já
irs.' ani tz"? WalfT'.1'"'"8 "í5?"1"' ha tcmP° fcd>ada por qualquer motivo.
r.«cssidãde "mpreschidfvelPda 

refoSTV T i"™ T''^0'' Í0Í ati«lli»'J" K» doisiiieihot.1 da lei de marcai dc fübde ,IIu»»»* . brasileiros emprehendcdores,

A palavra, official
agüebbIgontada
por elles mesmos

íliz que

não tinha apresentado o requerimento,
quando postos em discussão os actos
da direetoria, porque o assum,'ito dc
que_.se tratava referente á matéria ciei-
torai, era por completo desconhecido da
asscmbléa.

O sr. Buarqtic de Macedo d
vem levantar utn protesto.

Se íi mesa, conforme a opinião jániaiiifestaiia pelo seu presidente, consi-
dernva o requerimento eni questão in-
opporlr.no, por tratar de matéria ven-
cida. não podia mais ser o, mesmo dis-
Ctilido pela assemblea.

I Se, porém, a mesa, por tun escrúpulo
de consciência, quinzosse deixar a solti-
ção_ do taso ao critério da assemblea.

| então_ elle pedia que á direetoria fossesoaram c o sr. Sampaio Corrêa,, resta-' permittido, em meio dessa mesma as-belecido o silencio, preveniu á assem- ' sembléa, fazer .3 sua defesa das aceusa-hlca que o i" secretario procederia á ções que lhe eram irrogadaschamada dos eleitores pela respectiva j .Km seguida, o. orador iiccduliiou aordem alpliabetica. | importância daquèlla reunião, salientou
nl,:,„,-,"t 

SC -'i •¦ S0-'°- (!lu1 5l1il;0 motlo,.ser.eno como correu o pleito.
chamado encaminhava-se até á jnikf 9 lincen-ado 1. incidente fizessem os
cffi 7-b&rí,T,,,l,t • ,,a ,""a " ?":< ^ntendores daquelle prélio
?cc"bo-de qídíaçt o 

competente qoc f;l:í;m os ad
.Minutos depois era gera! o de.

teutameillo por este processo moroso. I
Alguns não estavam presentes e os qüese achavam mais distantes não ouviam
bem a voz da Mesa, que se perdia nu

o mesmo
trios uo campo <Jcbatalha, nos paizes onde o (lucilo é peescmt-1 mittido — se dessem as mãos, num Ia

nobre gesto de reconciliação.
DEPOIS 1)13 KNClílt

BO

INGLATERRA - Londres, 4. —
O s.iilimento na Inglaterra com rela-
ção á queda de Kut não se compara
cum o produzido pela retirada dos Dar-
danellos. A queda de Kut não affecta
a situação militar na Mesopolamia. O
fracasso na chegada da expedição dc
soceorro á cidade sitiada foi admittido
como tendo sido devido ás inundações
do Tigre c não por falta de homens ou
munições,

Os turcos eslão impossibilitados dc
retirar um simples soldado da frente
ua Mcsopolaniia. Ao contrario, ellcs
são obrigados a reforçar os seus exer-
citos mesopotamios Km vista, primeiro,das suas numerosas baixas 110 contra-
ataque da semana .passada em Sanna e
^at e em segundo logar por causa da
ameaça da approximação da columna
russa a desembocar da Pérsia 110 seu
flanco oriental. As operações desla
força poderão desempenhar um ipapci
importante c:u próximo futuro. Ellas
serão dirigidas cm conjunto com

confusão c no barulho que vinham dbaixo, dos pregões da Bulsa. Repetiam-
se os nomes e esperavam-se as resposlasse presente ou ausente.

Comprehendeiido esses c ouíros in-
convenientes, o presidente resolveu, afi-nal, continuar na eleição pelo systema.•nilig", islo é, cali sócio, assignándó onome muna folha de papel que lhe era .

JtADOS OS IRA-
«ALHOS

Estava terminada a luta. Todos eram
obreiros de uma mesma causa nobre ic
commum; Terminada a pugna, esque-
cessem iodos rcscntimcnlos que por-ventura tivessem. Esquecessem todos

lula nas urnas.
A confusão não se modificava Erammuitos os eleitores que se acotovela-vam, todos parecendo quererem votaruo nicsmo tempo. O sr. Sampaio Corrêa

Percebeu que lhe escasseavam os rc-Affirniou, porfun , o ccncr.-.l Dantas que i cursos para manter os trabalhos i"•" i'""  " i>-""'" "-"i.i- ¦i"- 1 -...--« i""'< iii.ui.er os .trauallios inte-r, sr. Borba, ao dizer-lhe que nãa.arccitnva I Bfalmeiile normalizados, declarando,''eu-
a candidatura Heitor, Um offcreecu para | ,:l0' °1"° não Se responsabilizava' por

presentada, depositando cui secirii-i -i tllssenÇuesi olvidassem pequenos attri-'••'¦¦  elos, e, unidos, congregassem esforços
na defesa dos jnlercsses da classe, cm
prol de seu tiigrandcciuiento e dd s.u
progresso.

_ Exhortava os seus collegas vencidos,
tão nobres como os de sua facção, se'"iiisseni aos vencedores,- paia em con-

escolha outro candidato, ao que eüe Danta;
respondeu qnc àcceitava a do sr. Gonvu:
ti; llarros,

moléstia quasi geral aetualnicut,, ,minto freqüente nas transições de es-laçao
Sem mais, -suh. jcrcvo-me de v., cie-Armando llulcão. medico da E. Na-vai. 4 — V -- 1.1O.""* —*"*"*--"r -t m-n
O ministro da Enzcnda resolveu man-dar ouvir a proCLtradoria geral da Fa-zenda I „I,|„a sobre a representação daCompanhia de Loterias Nacionais doUrasil conlra o registro 110 Thesouroda Lolçria da Bahia, requerido pelat-ompanliia l.niáo dns Loterias dos Es m3 l,',i'5 1'arlanicutares.lados. ' " " '' ' •

CORREDORES DA CAIBA
O sr. Marcollino Barreto, clicgadinlio dc

?. Paulo, c sem prestar altenção aoí
discursos fúnebres que ?e pronunciavam:

lintíio, como é? Xão so vota hoje ?
O sr. Villahoim:

Nao; liojo só ti mos votos,., de pezar.

quaesquer irregularidades liavidai''por haver, ,/.,¦„ fmio, ,;j0 Kc.ei\i\íreclamações jiosteriores

po
OU

ido

UMA CONCUSSÃO'
Em

Vc
accende fú

INSTANTÂNEOS
Kio, 5 - V -. 1916.

ti sr. Marcollino Barreto, Deputado,' (.ronel e Fazendeiro... Deputado, lem
inde do sileijeio; Coroí;-;, mKtf .^—j
as lieialliís" .. do amor: Fazendeiro, ostenta

O sr. Lailioimier, ainda siihlcadcr:
— lí' uma massadn essa historia dc discur-

ios fúnebres cm homcnageni aos que morrem
Isso dá a idéa

f(!t: que estamos todos numa câmara.*, ar-
dente.

a vir

.. ivprcsenlarão o«vio bordeja
ízes verdes. \uma 5afra animal de não se sabe quantos

...;m,-,..  , . .. . . 'lllilll' ¦es de saecas dc café, Resumindo
methodo emwrá 

"InniiedinKníim Uste clo"ue,,cja áis"«*. ««"" l>clt«a irresistivel
vii.fir ,. ,-,, r -I . u,al.'ln'ciHo, cm e uma fortuna de tre-;'• ' "a0 ».'.»«.«.<»« «arca alguma Tres mil. Oue digo*Itinquanto dc 'Kcographica definida.
correr o espaço ilc tempo necessário
para que sc tornem geralmente conlie-ctios os novos s,8naMi os „.,,;„. ,-.,.
ly.l.-.-tJ" 

col""'«"i"i'ão com os navios
n , , , ,,or ,m'i0 llos "odisos. com-muns iodas as vezes que perceberemmo »ir comprchcndido o sentido dosii"i"s siguaes.

COMVANHIA DE SEÜOROq V\RhCISTAS. - lí„a Primeiro de Mar

i;.scoi..v XOil.VAL
ji.-ií imui reimão nura

r ''"f'tonvniam-se os candidatos á nutri-••¦- no 2 anno da Escola Normal a"-. iifvcereni, hr.j,. j-,s - i,or;is ,,a ^" -ia redacção da Vida li,¦¦ '.ifitudcga ,--
Já se eleva 

'
scolat; a rua

talvez seis mil...
Ka Avenida, c nãi

impressões de S. raulo:
Vocês leram o que

Viram o quo o homem fe:
n homan sc saiu iieni ?

15 depois dum sorriso:
-- Pois o tiuiucni, o li

6 elle...
O Hermes ?
Não, filho: o Kodr;v

\\ o Deputado, Coronir! c
que expõe o seu prograni

Itti cá lhes digo:
da legislatura, voto-me
a purificador d.t=; almas,
ci.tre collegas, na sala
erpera do lionicm,

i\ cllc vae i-Iir^.ir
Sim, \.ic chegar..

conlos dc réis.
IJuatro, cinco

na Câmara, dá

linincni disse
Nularam comi

gues Alves,
c l''a7cndt'iro como
nina político:
daqui ate ao fim

io ívilciicio, que ('
Njo falarei nem

tii café. Fico a

¦1 mais de 60 o 1111:111 ro : Itcpublica.
s nestas condições que té.u | 1'n. malicioso, á parle:,-...,. , •'; anteriores reuni"1 !.-.iando-sc d

:»:np.irecido

. um caso urjrcnlc

y.Lioi da- MjCã
Os li'1'icui)

O sr. 1'ausln Ferraz:
— Afinal, a Câmara nuo teve pouca snrtc:

fú um deputado morreu durante as férias.
O .i>'". Piragihe:

¦ --•¦ "i'1'JâP.í agora mesmo séàliet de mor-
rcr... em dez íoatõés,* que mc pediu um
eleitor.

m»^t.-»-ii- —

0 ministro da Eazcn-la autorizou a
entrega a Zefcrino Iienedicto Lobo da
Silva de ao apólices da Divida Publica
de 1 uiooS cada unia, de sua proprieda-
de, que se achavam caucionados uo The-
souro. garantindo a responsalnlidado do
ajudante do corretor da Caixa d!.'-Amor-
tização, llonorio Pinto de Almeida.

^^n |i'j'"|LU|"|fr~yf*|ri— m

.. a da extraordinária ooncorleuciii, ficou resolvido que, rccoíhiilásas cédulas dos sócios presentes ficasseprorogado alé ás 5 ho»as da tarde 
"o

praao para o racebiiueiito dos votos da-qmlle.s que não pudessem permanecerno salão durante os trabalhos d.i as-scniljiea.
E esse ,praz0 poderia ainda soffrer !

nova prorògação até ás O honvixtiito, a critério du
julgasse necessário.

A's 5 horas, de conformidade com adeliberação supra, 0 sr. Sampaio Orea reabriu a sessão c declarou - -usando da attribuição que lhe conferi'ra a assemblea, esperaria mais nlgínpteiiiço .pelos eleitores riian.latario*''—'
As 5,10, como-mais nin eu mi ¦1-,„-,..^

cesse a cxcrcc-r o direito' do voto,' osi. Sampaio _Carrea declarou eucriailaa loi.içao e qm, ja j|,-uc^ia- ^ ayilra.

mesa,
oras, no

assim

.or-1

junto trabalharem pelo inesmo ideal,
ligados pelos mesmos sentimentos de
elevar a classe a que Iodos pertencem':10 sr. Gustavo Silva declara que, ai-
tendendo á cxhortação do sr. lluarque
de Macedo, retirava o requerimento
que havia enviado á mesa.

Essa desinteressada atiitudc do sr.Gustavo Silva foi recebida com estro-
pitosas salvas de palmas, sendo o di-*
Riio moço muito .felicitado pelo nobre
exemplo dc harmonia e cordialidade
que acabava dc dar.

E assim terminou a imponente ses-suo de hontem da Associação Commcr-
Ciai ilo Rio dc Janeiro, encerrando com
calma e moderação o cyclo de agitação
que se levantara em (orno da eleição
da sua nova direetoria.

A NOVA IMItEOTOlíIA

NO MIXISTKIUO 1)A lAZKNDA

Os decretos asslgnados
hontem

O presidente da Republica assinou os
decretos seguintes da pasta da Eazeuda: !

Nomeando:
1'ara o Tribunal dc Conlas: 4" escri-

pturario o sr. Tertiüano Teixeira de I
Ercilas;

— para o fltcsottro Nacional: 2n cs-
cripiurario n .;'' da mesma repartição 

'

OS TÍUIUI.HOS 1>.\

AITIí.ICãÕ

iForatn abertas, suecessivamemt, as
qualro urnas que coiilinli.un as ccilblas,verificando-se o seguinte resultado':* a
primeira urna encerrava 190 chapas; asegunda, aip; a terceira, 256, e' a
quarta. 353, numero esse que combinava
Precisamente com o dos çleitdrcs_.ffflehaviam deixado seus nonu-s nas fólbás
de papel tlcsiinadas a receber suas as-signaluras -• 01S.

HUCriíO NÃO K' VOTO

E' a seguinte a direetoria eleita •
Pi.csideiitc, João Qna&hss Pereirai-inia; vicc-iircsidonlc, Francisco Euge-nio Leal; 1" secretario, Augusto Ra-mos; 2" secretario, Humberto Tabordu •

1° thesoureiro, João Reynaldo dc Ea-ria; 2" Üiesourctro, Ccsar Palhares.
Directores —- Domingos Pinho, Cor-nelio Jardim. Louis K. Cray, losé Pc-I minas, particularmente, activas

movimentos das principaes forças bri-
mímicas no 'Tigre c segundo as condi-
ções do tempo. O dcrretimenlo da neve
nos confins dos Taurus Armênios con-
tiiitia e as inundações do Tigre e Eu-
phrales subsistem para o verão, líntrc
tanto, ao norte dos Taurus, na linha1 rebizonda-Erzertmi-Bitlis, os russos
estão desenvolvendo os seus exércitos
e organizando o seu serviço dc strppri-
iu nto para a .próxima descida no pia-nallo da Analolia Central. As diffi-
ciilihulcs geographicas das seguintes
pliases da campanha na Analolia serão
nicnos_árduas para ambos 05 lados. A
extensão das conummicaçiies russas é
compensada pelo facto dn9 provínciasarmênias que ciles tèm invadido (quecobrem uma ár;a não -muito menor do
que toda a Grécia) serem facilitadas
pelo facto que estas são todas pro-lius-sia. Do outro lado os turcos têm um
consolo pela perda das províncias, queconsiste na sua linha de batalha estar
sendo trazida mais próximo a sua linha
dc estrada de ferro <:u Augura, o quefacilita os problemas de reforço c s:tp-
primento. O centro do theatro da guer-ra oriental continua em geral o princi-
pai ponlo de interesse militar.—- Xa África oriental chove com vio-
lenda, demorando assim as operações.
O Exercito allemão, que está sendo
perseguido, foi desalojado pela cavalla-
ria britannica, sob o conluiando do gc-neral De Venter, de Kondoa Irangi c
toinou nova posição 11.-13- montanhas de
sudeste. Entretanto, as forças belgas,
operando na fronteira oriental do Con-
go, effecliiaram um desembarque nas
margens allemãs do lago Kivu o força-
ram os allemães a evacuar a sua pesi-
ção no alto Ruvisi, emquanto que ao
sul do lago uma columna separada atra-
Vcssoti o rio e oecupou as posições ai-
lemas em Sliangugu,

— A rcbellião na Irlanda fracassou
com a mesma rapidez com que come-
ÇOlt. Os distúrbios 1-m Dublin produzi-raio apenas 11111 .pequeno éco nas pro-vincias. O sr. Rodmond, "leader" dos
nacionalistas, e Sir Edivard Carson,"leader dos "ulstcrmen", apressaram-
se a reprovar os rebeldes -publicamente.
t's tres intellecluaes de Dublin que or-
ganizarani o movimento já foram fu-
/liados. Outros, 'incluindo Rogcr Ca-
sement, estão í!gj;udsr,do julgamento.• > .'tl.iairia u'05 prisioneiros tem sido
trazida para a Inglaterra. O interesse
publico já não so prcoecupa com o as-'áumplo.

ALLEMANHA. _ Berlim, S — O
quartel -general allemão communica, em
daia de .) <1L- maio:"'Entre Armentiércs e Arras lutas de

a nor

ni,,' „ • "e ",arca;! <Ic fabri.
brasllelr? s<-"Jar.umn MF'"'" de inanoiiiania
S o IC? ™tornm intermittentc de tudo
níri ne,W ?• mt-mi" narte das vezes,
ffi fn r,V,'~Tfa r-Clür!":1 ,h lei de marcasUe íaiiriea se uupoe, porque a íoi existemenao corresponde absolutamente ás necéSt
ííes ,,-?.?,dlr'|,0S <IuS !'1:l"striaes honestos.
iníiladSres. "",<!Smo :'os í*lsil'i«'l'"'« '

M? !i?at "i'-my«>' ,n«e se cffectuou naMde d,i Associação dos Umpregados doCommordo e onde se fundo, „ 1 ,°L , 0Comincrcio e Industria, fei. sei, minha .nó-desta proposta, approvada nor unanimidadeoe votos, que se estendeu tainlüm aos in.dustriaes o direito de perlcncor á l.iga. quese chamaria então _ l.isa do Commercioe Industria.
Foi,.•linda sob proposta minha que ficouresolvido serem considerados sócios, todosquantos estivessem presentes e houvessemlançado o seu nome no livro da poria lirade prever, pois, que, tendo sido nomeada umacommissão para oecupar-se do assumpto;fossem os -presentes á reunião solicitados aocumprimento de exigências regulanicuUiresacs direitos «e sócios,
Não sei se a muitos suecedeu o que anum sc passou, que lal foi o de, até hoje,rco ser solicitado liara os referidos com.

tiraniísos resiilauieiiiarcs. não podendo,pois, saber sc fui considerado digno de per-tencer a l.ign <|u Commercio e Industria, ous-i a proposla minha, tuiorovada unanime-mente, foi 011 não mantida, — uma vez quo,nelas noticias dns jornais, tenho visto quesc allude sempre e somente ao titulo dei.i.ira do Commercio",
Não importa, porém, o meu commenlariodesde nuc são os próprios signatários darepresentação sobre a reforma da lei demarcas de fabrica que lembram n interfe-rencia de negociantes e industriaes, comsuas opiniões, para que " recolhidas as

ditas opiniões, sejam as mcraias enviadasa um profissional, ¦especialista, sobre o os-
stmipto. afim de relatar o projecto."A mesa que dirigiu os trabalhos, nccci-
landi e resolvendo providenciar sobre ainiciativa -dos srs. Janoivitzcr Wahle S 't'.,
Incumbiu do elaborar um projectu do lei
de marcas dc fabricas, a um profissionalillustrado e de talento, qual ú o meu dis-
lineto e digno amigo dr.. Herhert Moscs,
dc quem sou nm sincero apreciador.

Além, dos ipontos sobre os nuacs os si-
gnatnrjos da representação lembraram a
necessidade dc modificar a lei, — pontosaliás justíssimos. — existe um sobre o qual« preciso não descurar: a Penalidade do
falsificador.

IÇ' s» ni ma mente irrisório condcmiiar o
delinqüente desse crime a um máximo dc
«Ifi anno (/,! prisco !

Iissa penalidade ridícula, a ruiir parte
da3 vezes não imposta, iior causa do nosso
provcrhial scntintentalismo oue tudo perdoa,ú o acoroçoamento siiR2estivi> para inevi-
laveis reincidências c novos delictoi.

A falsificação dc um qcnero ou o uso
dc unia marca legitima» imitada, é «ma ap-
propriação indébita da propriedade alheia,
contra a vontade do seu dono; c uai ftir-
tp: c uni roubo dos -proventos que o Ie;;!-
limo proprietário tem o direito de auferir
pebt sen trabalho honesto 1

O falsificador e o imitador não passam
de com muna ladrões c, como taes, devem
ser punidos.

Accrcsce ainda nuc as falsificações de
Kcnercs íiMmenlieios e do meiiciimcntos
são. indubitavelmente, crimes oue se # ro-
deiam da nKRravante desprezível e odiosa
do um attentado á snndo publica.

Uan gênero alimentício, falsificado, pôde
ser causa de perturbações taes da saude
nuc oceasionem u morte de quem o itlge-
riu; um medicamento falsificado pôde,
egualmente, produzir a morte, pnr envc-
ncnamentto ou por ltinocuidade_ de trata-
mento, quando esse remédio não contiver
as drogas que deviat conter para debcllar o
mal n que sc destiiva.

Está mais que provado que. no gênero
de falsificações e imitações de marca, a
penalidade severa, como existe cm tndíS os
paizes civilizados, c o unico meio de evilar,
o mais ipossivel, o attentado tão commum
em nossa, lerra e tão descurado pela; nos-
saí autoridades.

Queira v. s. sr. presidente, receber o!
meus sinceros c cordi.ics cumprimentos, dis-
tmr.do dos meus serviços, que. embora mo.
destos, possam dc qualquer forn-.a auxiliar
a Lisa do Connicrcio c Industria.

que desejam cxploral-a. Parece verJadciramcnte incrível, que somente agoradepois de 20 mezes de guerra européa
com as suas conseqüências de alia dc
preços c de frete, alguém se lembre de
por em movimento a dita fabrica. Abarrica de cimento de i-|o kilos, liquido,custou .cui julho de miq, importada em
quantidade, cerca de 8 a .1 mil réis,inclusive direitos aduaneiros." Hoje eus-Ia 21 mil réis, com a lendcnc.a seniiiiecrescente para a alta. Não é nadx pro-varei, que, no primeiro anno depois daguerra, o preço diminua, uma vez por-uue o consumo de cimento nos -paizesbeligerantes será grande e a producçãorestricta e outra vez porque o problemaios fretes so poderá ser posto no té
Jantes da guerra depois de siqqlrida alalta de navios eom construcções no.vas, que levam tempo. Assim, a respei-o do preço, nada ha dc recriar- queme ou amanha,, possa pòr cm serviçouma .fabrica de cimento. Tanto menos hatle rcceiar, quanto no interior do Ura-sil. o preço do cimento attinge natural-'"Cr"t,Clf!"S"'í° "a[s' 3ti 30 e 35 «'il réis,por 140 kilos.

A fabrica de Rodovallio é ttm estabe-ecimemo antigo em relação ao desen-
mi 

c" 
m ral"cl° d:i «dustria do ei-monto. P.lla „ao possue ainda grandetperfoiçoainento dos fornos rotativos,que revolucionaram essa industria, per-mmiuitlo fabricar com absoluta certezamu produeto uniforme c garamidamen-te de boa qualidade, desde que a mate-na prima é boa Tanto não suecedocom os fomos altos o fixos que exis-tem em Rodovallio. Para fazer com--preliendcr a differcnça, peço licença deexplicar con, algumas palavras o pro-cesso do fabrico do cimento

A. producção de cimento Portland
Precisa dc tres matérias somente: cal-careo, argilla e carvão. As duas primei-
das n,han,,c~ 

c,lmic;»"<--|'"= transforma-
í L??' "WO.^O calor _ „o produeto,a terceira produz 0 calor. E' porlaiito
u".F.««T.'P"',i um.i,ro«sso extremaiuen'lc simples. A única difficuldadc consta
ima 7^,™!stl,ri\ nbsolutamente n-

em íg 'M d° c?lcareo Pulverisailc
de todas as moléculas da matéria niistti-rada J.,s udo, p fon ni«n
blóeo rCX,í}° ''"'"f""." formação debloco.-, eni forma de .t jo os da mate-nai misltirada. Estes bldcos não se me-
l a\ Za"lc a qucma' a n5° s" m
cima dn fn pro',no,P«o, passando de

,"';,. for»o P?ra baixo. E' compre-hensivel que assim a chanima do foge
me ?ní\ at,UeCCr t0,™ "10d" uÜifor-

.- tod,as p Partículas do tijolo. AParte, de dentro recebe sempre calo,de menos, a de _fora calor de maisA conseqüência é, 110 mellior raso
Te $%& pma k™' Wr«3£:cre, e nunca comparável com o quo se
,10 LT' ° prnUCe'^0 moderno & fo?nos rotativos. Os fornos rotativo» m,
tados no chão, cm cima de apparélhoique podem, vagarosamente, fazef-os rídar etn torno de seu eixo longitudinal.A matéria prima .pulverizada e inist „-rada com agua entra, cm fôrma de umalama grossa, de um lado do forno, em-quanto do outro lado entra o fogo for-mando tuna chamma aguda de líriosmetros de comprimeuto. A matéria, nocomeço ua queima, sendo lama e depoisformando .pcdrinhas (Klinker), está emconstante movimento, devido a rotaçãodo forno. Assim offerece, seu, inter-

Em uma dt
tambem dois rc

urnas, ;'.;iparec..-rã!ii
cibos das mensalidades

dos sócios da Associação ComiiVrcial
srs. José Willensem c José Otisüxlio
velloso, iiaiuralinctile ahi dei-aifoii.¦ \êrdescuido, na confusão do inoinínto,
quando esses cavalheiros lançavam i'.;,s
cédulas.

EXIliA-Si: \.\ XKU-
DADKiUA APU11A"
(,:.v()

Divididas as chapas esn
cem cada um, deu-se, enlão,

pacotes de
começo áAlberto de Campos Moura, 3" o 4° Ja- apuraçàocmllio Lcopoltlino da bonseca c Silva; 'i:--., .,,,., ,- : i„.

"¦-¦ - lisioMircoIlino 
",„ 

„ dom de der. f 
" « <In Alfândega do Pará, llenriqt, | de Sda'" eiotpp S, , r^lnm d-!"*- hriro. homens. Descol.nu o Ili.mcs, o t^J 

'£"', 
V 

da 
^'T™ 

F'?Cfl numero de clicas alteradas i,n algunsu» "«- Pinheiro, o Rodolpho Mira,;,!,, „ Altino e 
' 

m!?t \rílíi, 1-WoríífTni,n° 4 Üa "O.ncs, tanto da facção Pereira Lima,
 Uora o Rodrigues Abe. ,,' o Pedro Af-' t Alfândega do Ci^ A^de V- 

C°",ú da Ra"!al"° °lÚS"a'

reira de Souza, José Rainho da Silva | "este du Lens, e nas proximidades deCarneiro. Is.ittino RKieiro Caldas Uas- " 
tos, Carlos Plácido, Américo da SilvaCouto, 1". A. M. Esbcrard, Galeno Go-mes, Augusto Lopes da Silveira, Ber-uardo Barbosa, Ernesto Mathcson, LuizCanitiyrano c Clirislian lleclder.

Commissão dc finanças — Ibirocahy,
A. .1.1 eixoto de Castro e João Severinoda Silva,

Suiipienícs — Agostinho Tose Rodri-
mies Iprcs, Eugênio José de Almeida cSilva c Antônio Valentim do -Nasci-
mento.

ce v. ex. deseja
comprar moveis de
moderno Estylo, pri-
morosamente acaba-

dos, visite a RED-
STAR, á RUA GON-
ÇALVES DIAS, 71 e
URUGUAYANA 82.

Ao
hojc

«1» niiliao
.... '«••'mulo i-in leilão•'¦. uo iit.irteüii, rcaliz-i-spmeio-dia, a venda da grandearei illi-liiM  -ii-i.i na grame"¦•d ui\ luiua c*ti 1 - I .<.. - ,1

¦.,-'L>-'1:;:' essa venda, em h:.-:., „„.

vr.rcs Cabral de S. Paulo. Y.ío ver qu
trnto pwquizar, acaba qualquer dia deseo*
1 -indo tambem as cabeceiras do Nüo,.. —
PuoTo-Amados,

V.\i/. líSSKXCL-U.MKXTE
AGIIICOLA

residirá essa venda, em },•>=•, „..

.» leriop-os .virtiiiU-',;;a';;v,,r.1:^A. Pinho. S. Coqueiro, «I-,;-,' 
'V

Guimarães, l-.Iviro Caldas \| ."..",;: '..:
bosa. Pedro Lopes - '- ' - '

!'¦' provável que oz^n.ia compareça ao a.,„.

IOS0 «¦ ¦::-
— Lopes

Vnin fauna ilo nssucai'
iilienonioniil

, O sr. Antônio Henlo liarreto, fazen-i deiro em Murunduin, uo municipio ài
1 Campos, tem uma plantação de canna
i dc assuc.-ir extraordinária. E' da co-
i liieit.i da safra deste anno, um exetu-

plar que mede 5 uniros c 5 centímetros
ministro Ja Fa-11'1 comprimento, e pesa S kilos!

Ha mesma qualidade ilcstc verdadei-
ramente phenoincnal produeto, tem osr. Barreto perto de cinco carros car-
1» JMuOS.

O phciiomeno nos foi genlilmcnle en-viado pelo sr. Adolpho Tinoco. condti-

0 I!KS<l,TAl)f) KJXATj

rtssis L.i; neiro.

1111 tura, parai In mies.
& C.

ai mm oe hoje

galhães, o 4" da Delegacia Fiscal cm IS. Paulo, Carlos Baymá dc Oliveira, o
4" da Delegacia Piscai cui Minas. Cur- _los de Carvalho, o 4° da Alfândega do
Pará .Ueteodoro Gadelha Borges, o 3" \da Delegacia Piscai na Bahia, Luciano 1
Toscano Rritlo, e o .1" da Delegacia'
Eisc.il cm Minas. Antônio da Costa e'
Silva ;

— para a Alfândega do Rio dc Janci-1
ro: quartos escripturarios o c" official
aduaneiro da mesma alfândega Durval'

tl'^T,° nCi°l ?,°Sr"a' ? 
-" 

T^1-1"!?" i '^:xo" '"' '¦"¦ 'Pnrada uma das cc-"o„ 
;.-', s?,? 

C''i 
?° ».í-SI",r"0 dula í°r Sl'> cunl« os numes dos num-Santo. Acyho Santos, o 2" da Alfândega J,r0s ga conimissao de finança

'Eram o.10 da noite, quando o pre-sidente da mesa annunctou o resultado
fina] da apuração, que foi o seguinte:¦Chapa iPcrcir.i Lima, -37 votos; cha-
pa Ramallio Ortigão, iSo, dando uin
tota! do 917 cédulas.

UMA CEDll.A SlOt
VAI.OÍt

dc Corumbá, Luiz Josetti, o 2" da De-
legacia Fiscal na Parahyba. Raul Au-
gusto Polcngy c o 4" da Delegacia Fis-
cal no Ceará Carlos Eduardo Façanha
Mamcdc;

1— para a Caixa de Amortização : quar-tos escripturarios os quartos da Dele-
gacia Piscai 110 Amazonas José E

clusão
ctoria.

com cx-
dos demais membros da dire-

y: Puorj.AMADA a

XOVA niKECXORTA
Proclamada eleita a chapa que con-

O PRIMEIRO DM OE VÃD1ÃQÃ0,
NO SENADO

Presidência do sr. Urbano, presentesU7 senadores. Acta da sessão anterior
approvada sim observações. Expediente
lido sem importância.

Não ha oradores. Xão havendo uu- imero bastante para se passar á ordem I
do dia, é a sessã.-j levantada, ficando
designados para boje os mesmos traba- 1Ihos que se deveriam proceder hontem,
isto é. a eleição da Mesa e das com-
missões permanentes.

Em seguida, passaram ss. exs. paraa salinha do café onde conversou-se
fiado c tratou-se da politiea, cm" gc-ral...

bouchez c de Kcurillc, Um ataque dos
inglezes a noroeste de Lens fracassou.

Xo sector do Mosa a acção da .arti-
lheria. atigmentoti de intensidade lem-
porariamente, lambem durante á no.ite.
Os ataques franeezes contra as nossas
posições 11a encosta oeste de Mort-
Honime foram repellidos. Xa encosta
sudoeste o inimigo conseguiu penetrar
num posto avançado.

Vários aviões inimigos lançaram
bombas hnje de manhã, sobre o jardim
do palácio real de Oslcnde. Um dos
apparelhos foi abai ido num combate
aéreo nas ininudiações dc Middclkcrke.
A ocsle dc Liéviu foram destruídos pe-
Ios nossos canhões -de defesa aérea dois
aeroplanos inimigos. Dois biplanos
franeezes foram egualmente postos fora
de combate pelos nossos aviadores, uas
proximidades de V.rux.

Xo theatro leste a situação, c inaltc-
rada.

tis nossos diriciveis atacaram, eom
exilo, a estrada de ferro Molodetsclino
Minsk c o entroncamento de ¦Luninicz,
a uordeslc dc Pinsk. "

ÁUSTRIA. — Vienna. 5 — O estado
m:;ior austríaco communica, em data de
,1 de maio:"Um aviador austro-httngaro abateu,
a leste de Rarancze, um aeroplano
russo,

Violentos duellos de artilheria, pro-
xinio a Riva c no Col di Lana.

Um ataque italiano ao cume do
Rolhwand (a noroeste de Vigo di Fas-
sa) íoi repcllido."

AS COMPLICAÇÕES BA
GUERRA 

Tm protesto contra tinas
íiiiiuis allemãs

Perante o dr. Raul dc Souza Martins,
juiz federal da 1* vara, foi hontem to-
mado por termo -o .protesto feito pelo
sr. ¦Carlos Eiscnlobr contra as firmas
Hijos II. Bcndcr e Ecndcr & C., esta-
belecidas a primeira em S. Euíix de
Cuida, 11a Hespanha, e a 2U cm Fran-
Icentahl Pfalz, 11a Allemaiilia.

Foi o caso que o protestante, era
1005, era representante dessas casas
por contrato, c por conta dcilas viaja-
va pela America do Sul.

Quando se iniciou a actual confia-
gração européa, achava-se elle aqui no
Brasil, ficando, 'Pois, impossibilitado dc
seguir para « Hespanha, onde á referi-
da firma iria prestar contas das nego-
ciações entaboladas. Como das firmas
estivesse .1 receber «uuorarios desue
i'ijt3rcscrevcu á .casa Hijos de Ecndcr,
pedindo-lhe remettesse sua conta cor-
rente, a qual recebida constatou haver
a seu favor o saldo dc 14.697,9.1 fran-

rupçuo, todas as faces á acção do ca-lor, sendo queimado uniformemente.
5.i,atí™ 

a Errlldc vanl»scm do fornorotalno, que forçou todas as fabricasde importância a adoptal-o. Sua uni-
ça desvantagem, de consumir mais coin-bustivcl, e contrabalançada pelo poucoServiço que necessita, unm vez cm fun-ccionamciito regular.

Pois beml O sr Hinden, cm cariadirigida a Gil Vidal sobre a questão(Io papel, mencionou, <iuc no Estado doEspirito Santo, cm Cachoeiro de Itape-

Escreveu então pedindo o pagamento
dessa quantia.

Ein resposta, a 4 de abri! do anuo
passado, a firma o punha ao par da
difficultosa situação financeira c pro-
ipunha pagar-lhe com desconto de 50 %i
o que Eisenlohr recusou formalmente.

Então a firma mandou dizer-lhe que
já não lhe devia mais nada, nem lhe
assistia o direito á passagem, .porque
desde o dia 1" dc janeiro daquelle anno
não o considerava mais seu emprega-
do: fora denvittido.

Foi então que o prejudicado resol-
vett fazer o protesto para resalva dos
seus direitos, sendo notificados os con-
stiles da llcspanlia e da Allcmanha
para seiencia do acto.

— O mt\m •<'"!¦ 1

"«•«-O»*»

por]tézam>sc as segui;:
1" teníiite Antônio Xüiúrcio'ro, ás o lioras, iu egreja

t;.i:- ., L.-ir-
i:ran-cisco dí Paula;

iEtiIai*a dc -Azevedo ^Ferrão, á- o i[j ho-rs5fi ::.i c^rcj.i dc 5, Januário, cm .SioCliriitovão;
lAlitonío Poreíra de r.ctros Tnnior, ás oInras. na egreja de São l-rancisco deF.' ula;
Viceiui:ia Damaseíiio dc Souza Anto*flictti, ái 9 i\í horas, jia egreja do Üac:a-Biínto;
feliciano M"art!ns felix, £3 9 liora?, na

eg.cja :•. Candelária;
Cijbriell» Maf.-iliiii-s Jlr.-ig.i, is g bor.is,•• ofrt.i-i de Si. Sacramento.

, to Je Souza e Sylvio Leão r.yS I S T"iU ^Ucu^aíí:cc a amabilidade \ fô.r«io da A fondega. do Estado do ! \'0\\f* J0\0,\??ia> X^d" pahnasf ?
Cv-- t'l , : 

'¦; J.°.Se V,C'ra KoJrl-l",s do O presidente Oa mesa propoz a no-'",-,-? 
!•''.; 1,1 • t tv , ¦ , "'.cação de uma commissão dc sócios nvcs 39 a 43-

I.'..T.-fl" ," , ¦'a C,'o 
P:ír:c,!o! que ficasse no recinto, ati.u de assi- «m^»,—Federal;, 4'. escripturario o 2° da Dele- gnar, juntamente com á mesa direetora

! dos trabalhos, a acta que hontem mes-

ptitiiico, nn
de nol-o offerlar.

Expuzemos honlem. no publpert;.. ua nossa redacção. o gigantescoexemplar desse produeto da nossa flora.~--"^*o»^j??»<t>r*-». . ,
Xa Escola dc Beilas Artes reuniu-seliontem a respectiva congregação paraorganizar os pontos do concurso paraprofessores dns cadeiras de pintura emodelo vivo, vagas ba já algum tempo.Discutido os pontos a Congregaçãoresolveu que fosse o tlicma: uma figuraem pe, desenhada numa ses.-ão de cia-'.ro horas. *"
Compareceram os candidatos Rodol-

pbo Chamberland, Belmiro de Almeidae Carlos Ostvaldo, falando os demaisinscriptos.

problema de mobiliar uma casa
com arte, conforto e modicidad
foi resolvido pela firma I.oanilro

Martins & C, rua do Ouvidor 9.1 e 95
e nos antigos armazéns á rua dos Ou-

gacta Piscai em Goyaz Sebastião Per-
reira Kios; a pedido. .)" escripturario da

er-Alfândega do Pari o 2" da" de S
gipe;

Aposentando: José Xery da Silva nologar de 2° official aduaneiro d.i Alfan-
dega do Rio Grande do Sul;

exonerando, por abandono d. ..
go. Adolpho Barbosa do cargo de 4cr.ipturario do Direetoria de Estatísticanomntercial;

nomeando ,a pedido, o 40 escripturario
d.i Alfândega do Pará Francisco Gumcr-mulo Ilessa para 2° cscriouirano daAb.niidega de S.rgiue.

mo foi redigida.
Approvada essa proposta, o sr. Hum-

bcrlo Taborda, pedindo a palavra, re-
querei fosse consignado cm acta um
voto dc louvor á mesa, pela forma cor-

| recla, imparcial e justiceira pela qualnpre-1 dirigiu 05 trabalhos.
O sr. Jorge Street secundou a pro-

posta do sr. Taborda, declarando qtttaquclla homenagem não representava
um acto de simples formalidade.

Xão era um voto banal, mas de sin-
cero e profundo rccor.itecimenia pelaI correcção e lisura com que soubera p.-o-

Diplomacia
De regresso de suã viajfem ás Re-

publicas Argentina e do Uruguay che-
gou a esta capital o sr. Edwin Mo'rgan,
embaixador dos Estados Unidos.

O ministro do Exterior fez-se'repre-
sentar no desembarque do embaixador
Morgan.

— A' audiência diplomática de bon-
teni compadeceram o embaixador dos
Estados Unidos c o ministro da Fran-
pa, que foram attendidos pelo dr. Gas-
tão da Cunha.

EM S. PAULO

Faliccinienfo de um paulista
illusfre

¦S. Paulo, r, — (A. A.) — Vallcceu
hoje o dr. Praneiseo Homem de Mello,
sendo sua morte bastante sentida nesta
capital.

O dr. Francisco Homem de Mello
era natural de Pindamonhangaba, Es-
Udo de S. Paulo, onde nascera a 23 de
novembro dc 1S59; filho legitimo do
coronel Bcnedieto Marcondes Homem
de Mello, c de d. Maria Mello, resi-*" dente nesta capital. Estudou engenha-" ria na Escola Polytechnica desta capi-
tal, onde se formou, tendo oecupado
cargos de importância em S. Paulo.
Foi secretario de Eslado das Obras
Publicas, na presidência Prudente de
Moraes, e ha 20 annos vinha exercendo
o cargo de inspeçtor geral da Estrada
de Ferro Ilatibrnse. Era casado com a
sra. Escolasjica Cintra, deixando do
consórcio seis filhos. São seus irmãos
o arcebispo de S. Carlos, d. José Mar-
condes Homem de Mello, o clinico dr.
Claro Homem de Mello e o dr. Fran-
c isco Ignacio Homem de Mello, enge-
nheiro da Companhia ilogvana.

_ O ministro da Fazenda pediu aoTribunal de Conlas que reconsidere o
seu acto que julgou illcgal a concessão
de pensão a d. America de Miranda
Osório, viuva do tenente-coronel d.iBrigada Policial, José Luiz Osório.

Promoções no Exercito
lRictiniu-sc hontem a coiumissão de

promoções no Exercito, que apresentou
a seguinte proposta :

Artilheria :
Com a reforma do capilão Moyscs

Febronio dc Andrade, por decreto de 4
do corrente, abriu-se uma vjjia deste
posto que compete ao graduado Alberto
Aurora Terra, ao qual cabe classificação
na segunda baícría do dezoito Grupo.

A vaga de t° ícncnlc resultante des-
sa promoção compele ao 2" tenente Syl-
vio Lourenço Scheiedcr.

A commissão deixa de apresentar
proposta para preenchimento da vaga
de 2" tenente resultante dessa promo-
co, por r.ão existirem aspirantes a of-
ficiat com o curso d'arma.

Infanteria t
Com a reforma do coroní-1 José Cunha

Piles, por decreto de 4 do corrente,
abriu-se uma vaga deste posto que, porter sido a ultima preenchida por tncre-
cimento, compete, por antigüidade, ao
graduado João Caetano de Faria Al-
jbuquerque, ao qual cabe classificação
no 7" regimento.

Dessa promoção resulta uma vaga de
tenente coronel que. por ter sido 

'a 
ul-

tuna preenchida por antigüidade, cmn-
petc ao principio de merecimento, dei-
xando de ser preenchida cm virtude, dodeterminado no aviso 11, 21 dc 21 dc
janeiro ultimo.

, Graduações — De accordo com o ar-
ligo Io da lei n, 1.215, de n de agos-to de 1004. a coniiuissão propõe que se--
jiiiu graduados nos postos i111111edi.ila-mente superiores os seguintes offi-ciaes :

Artilheria — Primeiro tenente MarioBe-.lir.lr.
Infanteria .— Tenente-coronel ArthurAdacto Pereira de Mello.

"** ' " "mU ' Wm* T ffllim

rçjgL.Ayo yÃO_j_'KGOU

Monteiro da Rocha, dizendo-se 'O-
cio da firma Monteiro Sc C. requereuno juizo da 6" vara eivei a liquidaçãodessa firma, organizada por escriptura
publica a 1 de junho dc 1914, jiara ex-
piorar o negocio de botequim, á ruaVasco da Gama 152.

Acontece que, cm setembro, tendo-scretirado por doente do negocio o =cu
sócio Antonia Pinto T.fontciro assumiua gerencia e caixa, admittindo um ou-tro sócio, sem sua autorização.
. P .lJ,r- Ccsario Pereira, respectivo
juiz, julgou hontem improcedente o pe-dido, considerando que do exame de li-vros feito e do archivo da casa com-mcrcial sc conclue que o alludido cou-trato nunca teve cfíecíividade, fim-rando sempre o supplicantc como sim-
pes empregado da casa.

mirim, existe uma fabrica dc papel, uo-vinha, moderna, mas .parada, que deviaser -posta cm. movimento quanto antes.i\o mesmo logar, ainda a 200 passosdaquèlla fabrica, existe outra de cimen-to, com fornos rotativos e mistura a arcomprimido, tudo .perfeitamente monta-do e prompto ipara funecionar. Faltasomente completar o armazém de ci-mento e uma via de transporte dc ai-
guns kilometros. A matéria prima éexcellente, já tendo sido fabricado cx-
cellenle cimento com ella. A fabricatem capacidade para produzir 150 milbarricas de 140 kilos por anno, eslan-
do desde já construída para receber o
segundo forno, afim de duplicar a pro-ducção.

.Vão se deve s-sr/ncrc.i (hoje) umaoutra vantagem do forno rotativo, queé de poder queimar oleo /'combustível
em vez de carvão, o que tião pôde o
forno fixo. Na actual crise/ <lc carvão,
essa vantagem pôde ser dojeisiva,

Porque não se siproveitíi a fabrica
de cimento no Cachoeiro -de Itapemi-
rim? Ninguém o explica. /Quanta ne-
cessidade não tinha o gov'erno do 'lis-
pirilo Santo de fomentar -essa iiiüils-
tria, visto que é garantido^ dos jurosdc dcbciitures da companhia,' que per-teneem ao Banco Hjipothccarfo ? Quan-ta vantagem não lhe podia'; advir do
fituccioiiameulo desse estabelecimento ?
E' fácil de calcular. A barrita de ci-
mento. ali .produzida, custaria, iem tem-
pos normaes, posta no Rio de -Janeiro,
7$.íoo. Hoje, pela despesa augfmentada
de carvão, custaria 1.2:$ a ijífooo. O
preço de venda será, ainda -p.or muito
tempo, 20 a 25 mil réis. Portanto, ipó-
dc-se presumir o lucro de 10 '-.mil réis
por barrica, o que dava 1.50b, contos
por anno com um forno só e o', dobro,
depois, funecionando o segundo '.forno.

Esse lucro fabuloso era sitfíicientc para
.pagar os juros dc debentiires e o»' ae
cionistas da fabrica de cimento, crânio
ainda de toda a companhia, com o »cti
capital dc 7.oco contos e suas dcbón-
tures, na mesma importância, Xão/se
pódc cessar dc -perguntar: Porque íjão
leva esta companhia adeante o a.|jro-
veitamenio dc suas industrias, pagartdo
ao banco 05 juros de debenturea, para
que. o governo do Espirito Santo fiq^ic
pelo menos alliviado de uma parte '.'dc
sua enorme divida de juros atrazadjos
de 3.4eS:370?3i5, conforme sen cón-
ceituado jornal, fala, no numero .'de
boje ? iE' ou não é, outra vez, a po-
litica, a qual, contra todo bom so.nso,
impedi; o desenvolvimento deste j..aiz i
Responda, quem o saiba.

«, H. 1MMX(3." .
¦ i~" if fim r"8' r~* ¦

O ministro da Justiça mandou jpubli-
car os seguintes decretos: f

nomeando Ramiro Affonso G.^errei-
ro, vogai do Conselho Municipal de Rio
Branco, 110 Departamento dt;.' Alto
Acre, e exonerando desse loga.r, a pe-
dido. o coronel Joaquim Victor da
Silva;

nomeando João Bussons, Benévidea
Barreto do Rosário, Victorino Assura-
pção, dr. Francisco Pereira da Silva,
José de Vasconcellos Pessoa e Pedro
Moraes, vogaes do Con...Uio Municipal
dc Cruzeiro do Sul, no Departamento
do Alto Purus, território <to Acre.

Insírucção Mm$ú
Pelo director geral foi designada

Luiza Emilia Gomes d'; Penido para a
8" feminina, do 5"; íoi convertida em
masculina, com a denominação de i\ a
4a escola mixta do' 19" districto, c em
mixta, com a denominação de 4" a 1* es-
cola masculina -jo 19".

Devem aprbsentar-se na Dircctorii
G. dc Hygiene afim de se subnícltcrcm
a exame medico os seguintes auxiliares
de ensino: Maria C, Gomes Pinto, Ire-
ne S. da Silveira, Virgínia Campos,
Lecticia de Castro Barros, Inah dc
Araujo, Maria José O. Whl, Anna Rosa
de Queiroz, Esther Rezende, Francisca
do Monte Hannequin, Leonor Estcves,
Eeriha de Mello e Silva. Moacyr -Morei-
ra da Silva, Alzira Brandão, Virgínia
B. Pessoa de 'Mello, Maria Pestana dc
Aguiar, Vera Martlia Ribeiro, Iracema
Dutra Ferreira, Carmen de Carvalho,
Olga Luz, Hilda do Espirito Santo,
Zenith Magioli, Andréa Jlidão de Car-
valho, Lincolninn Reis, Xair Saraiva
Magalhães, Rosa Carbino, Izaltiua Pires
Lquzada, Irene Pinheiro, Nakahyra dc
Miranda Dias, Jcsuina Orncllas dc Cas-
tro, Julicta Pereira Esteves, Ernesto d
Cm-.lia Scholbaclc, Amélia dc A. Cor
ria, Magnolia de C. Socrate».
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CARTAS LISBOETAS

A vida cara
' Lisiioi» «i - Abril - 9»6 - No, Câmara de Commercio Portuguez. Ver-

¦dia d 1 man festação patriótica ao pre- dadeiros patriotas,^ íarao um acto be-
•_ide.it. 

da Republica, quando os ulti- nemerito e prestarão um fraude serviço

mos 
"vivas" morriam na tarde gloriosa

de sol, um soldado, «;iic assistira im-

passível a todo aquelle cnthusiasnío,
berrou com toda a força dos seus pul-
inõcs juvenis :

— Viva o bacalháo barato.
1'oi um escândalo. Ue novo irrom-

peram vivas á guerra e 11 republica,
emquanto alguns manifestantes mais
exaltados procuravam descobrir aquelle
desmancha-prazeres, Houve sussurros,
empurrBcs, bengalas no ar, ate que o

soldado, corajosamente declarou que
fora elle o autor daquelle grito quc lun-

to oscaiidalisara os niercieiros encorpo-
nulos na tiiiiiiifestação.

Esto desabafo do pobre soldado, ua-

quella tarde dc enthusiíisino, nau íoi
11111 gri:o subversivo convidando o povo
á revolta nem tão pouco uma voz en-
coimneiiilnda para i-nipaniir o brilho da
manifeslação patriolica. foi, muito ao
contrario, a voz calma e anonyma «o

povo acicalado pela miséria, pedindo
justiça e remédio para os males do pre-
sente á figura cneaticcida do cliefe «lo
listado. Infelizmente, Portugal soffrcu,
mais do que qualquer outro .paiz da Eu-
ropa

abas
les: <

açauibar
e..
d.

fal
muitas

conseqüências da guerra, e
«sia careslia, sentida logo nos primei-
ros «lias da conflagração não é apenas
o resultado das difficuldailcs do
tecimento, pela falta do transportes
sim o crime monstruoso 'Ios
«adores, que pretendem enriquecer
candalosaineiitc, á custa da miséria
roda a nação. Mio se coiiiprelicmlc
que os principaes artigos da ali-

jnetttação publica tenham subido, exor-
¦liilimtotnente, dentro de alguns dias
após a abertura das hostilidades
entre as nações belligcrantes . ,A
guerra começou uos últimos dias dc ju-
lllio -¦• <-, na primeira quinzena dc agos-
ito 

'faltava 
quasi por completo, cm to-

das as cidades do paiz, a maior parte
«Ios gêneros alimentícios, que dependem
da importação 1 Faltou o assucar,
itoti o arroz, para não citarmos
outras coisas que foram açanibarcad.-is
1: açambarcadas continuam, subindo de

preço dc dia para dia, á vontade dos
,,-us felizes possuidores. No roito, os
operários, mais impacientes vieram

para a rua, pretendendo assaltar
os deposilos de gêneros, no nicz
«lc setembro, — islo é, quarenta e

poucos dias depois da declaração dc

guerra. Passaremos por alto tudo o que
se disse e se escreveu para a resolução
dc tão 111-114110 problema, que continua
insoliivcl. Xão falaremos nos projectos
«le compra de assucar c de algodão por-
«pie indo isso passou á historia. Vamos
ap.tias falar na situação aetual, que re-
alui. nu.- pede um prompto remédio, para
nã.i se repetirem os acontecimentos de
j.ineirj) -passado. . !

Mais do que nunca a carestta da vida
em Porlugal tornou-se angustiosa, e pc-
Ias ruas de Lisboa esta siiuação_ m«,s-
lia-se bem patente na physiononiia dos
operários, que viram subir o preço das
.subsisteneias sem o resultante equilíbrio
•do auginciito dns salários. Não lia ni-
sitcai- e não ha carne, Desde dezembro
«pie a carne i uma comida, que rarat
vezes apptirece na mesa- dos ricos. Is o
simplesmente, poique 11 carência da car-
ilr lem sido completa. O assucar _ or.li-
nario e excessiva mente caro: ,|no réis
iFortos (i^-'0(i da nossa moeda). Uc vez
eni quando uma uu outra casa importa-
«loia annuncia a chegada de unia nova
-remessa, e o publico afflue, fazendo
«-anda i- pciliuilo por favor a venda dc 1
nu -' kilos d.- assucar. Dentro cm pou-
¦cas horas, ou uu fim de uns dias, lá
iipparcct' :t declararão dc quc a. remessa
rsiá esgotada c o povo volta a com-
jj>nir mais assucar preto, quasi iri traga-
vi, e ainda assim vendido por favor a
<-s'._ pobre povo que é o suskntaculo
«lesses especuladores,

Al. aqui o governo tinha a desculpa
«Ia falia de transportes para sc conser-
nar á parle.

Xão linha navios para conduzir esses
nrtigos dos seus paizes dc origem para
1'orlugal,

Agora a situação mudou por comple-
lo. Xo porto de Lisboa tem o governo
.portuguez algumas dezenas dc bons
-vapores que têm dc ser aproveitados no
.ransporté dos gêneros alimentícios. O
Brasil eslá exportando carnes, assa-

car, nialte, farinha de mandioca, cie,
para iodos os paizes alliados, onde,
actualineiile, o consumo tem augiueiita-
do sempre.

Tendo necessidade desses gêneros,
Portugal lem obrigação de vir com-
-iral-os no Urasil, porque c neste paiz
«pie elle encontra o melhor mercado
jiara os seus vinhos e azeites, para as
.-uas conservas _ até para os seus pro-
duetos industriaes. Muitos portuguezes
iii-goeiiim em gêneros alimentícios c
i,il\._ alguns destes sejam membros da

neuli
rios
trario, uma
tugueza, 1111
os annos,
dc pescadore
roga 

'

bre

á sua pátria se conseguirem canalizar

para Portugal a exportação das carnes

congeladas e cm conserva, e bem assim

o assucar e outros gêneros de primeira
necessidade. Os terríveis açambarca-
dores não ficarão contentes, mas

iniciádorcs desta corrente receberão os

mais inequívocos agradecimentos das

classes pobres, daquellcs generosos tra-

balliudores que constituem a grande
massa do povo portuguez. Para bem

. demonstrar quanto, os grandes depo-

sitaiios de viveres têm especulado com

a população dc todo o paiz, 
«basta dizer

que o próprio bacalháo — a comida do

p0bre — passou de 240 réis para 500

réis, numa marcha asccnsional constan-

te desde os primeiros dias do agosto

de 1014'.! Xão se pódc dizer que o «JI»-

ctilhno venha da Allemanha, nem de

luiin dos paizes alliados, dos impe-

centraes. Constitue, muito ao con-
criladeira industria -por-

uai se empregam, todos

lgims milhares dc braços
do norte do paiz. Inter-

lo um dos grandes negociantes so-

u «ausas de uni ta augniento d

nreço respondeu con. toda a seriedade

,,c en a careslia do carvão a princ-
n. káusa do augmeiitò do custo do

.fel amigo do Zé Povinho! A pessoa
iue ouviu tão descarada resposta, ficou

muit0 satisfeita c foi contal-a a todos

os conhecidos, suppondo ter encontrai o

a resolução do. problema; simplesmente

ignorava que todos os navios portuguc-
zes, que vão aos sítios de pesca ia

Terra Xova, são genuínos barcos üc

vela que não gastam carvão algum!

Mis |iara os taes açam.arcadorcs c

critério deve ser esle, porque p 
artigo

nacional, o chamado bacalháo tle Vian-

na, í muilo mais caro do que o similar

ingiez ou sueco.
Ora esle abuso tem tle acabar para

¦desta pobre geme desta terra
se alguém pude bciieti-

esse "alguém! o a
do Brasil. O melhor

M LEGAÇÃO ALLEMÃ

A propósito do caso do
"Rio Branco"

Estivemos hontem na legação da Al-

Umanha, cm 'Petropolis, levados pelo

dever de colher algumas palavras do

ministro sr. Adolfo Paoli sobre o sen-

sacional torpedeamento de um navio

nosso, no mar do Norte, torpedeamento

cuja autoria é imputada aos submarinos

allemães.
Era muito cedo, quando lá chegamos;

ex„ entretanto, já havia saldo para

Deutscii-Sudainerikanísck Bank A. G.
(Banco Germânico da

America do Snl)
1U0 DE JANEIHO

Rua 1' de Março, 57

o seu passeio matinal. A essa informa-

ção dada pelo criado que nos vem

attender, seguiu-se outra: que o

tro Paoli não desceria ao Rio.

horas mais tarde volvíamos á legação,

pittorescamente inotallada á rua 13 dc

Maio, que c nm paraiso

minis-
Duas

de arvores e

tR_fS_ÍH*-tis Sk_
1 «UaiMl Itnt
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¦Faz todas as operações banca-
rias e abona os seguintes juros;
•Em conta corrente de

movimento. . . . 3 T
Em couta corrente limi-
tada «'« ,, 4 .'
E a prazo fixo: (

De : mez. . .. «"»-_ 4
•° 2 mezes. « . . >_ >i 4 

*¦«> *"
l» 3 " . . . ., 5*'¦" 
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ófferecido peloO grande banquete
P. IC. ao Conselheiro Rodrigues Ate

nos acolher; mas este

c a qualidade do im-

num portuguez guttural,

allivio
portuguez;
ciar a sua pátria,
colônia portugueza
auxilio que pódc mandar aos seus p..

Iricios dc Portugal é a resolução do

problema das subsisteneias, ate agora

envolvido na terrível incógnita das cs-

peeulaçõcs,
Ainda ninguém se lembrou, aqui em

Port ugal, de manilar vir do Dra,il al-

guns milhares dc toneladas de assu-.ii.

a exemplo do que iez
annos de 1914 e 19'5
existisse cm Portugal

flores.
Outro criado a

já sabia o nome

portuno... E,

convidou-nos a entrar, c guiou-nos por

unia varanda florida até ao gabinete

dc um senhor alto e d'oculos de ouro,

que se levantou cortezmente da sua

cadeira giratória. Não cra o ministro;

mas falava pelo ministro, explicado que

íoi o motivo da nossa ida á legação.

S. exa. pediu-me dissesse ao sr.

jornalista que não pódc, absolutamente,

manifestar-se sobre o caso do Rio

Branco, S. ex. sente não poder satis-

fazer aos jornalistas'; é uma questão

muito delicada, que o sr

Relações Exteriores porá
limpos".

A nota do governo já chegou a

legação...
Chegou hontem.

Houve um longo silencio que não

quizemos quebrar, na esperança de que

aquelle cavalheiro tão amável nos dis-

sesse mais alguma coisa, por corlezia.

[¦ não foi inútil o estratagema, porque,
•.¦calmente, o nosso interlocutor sempre

pronunciou mais algumas palavras:
O Correio publica hoje um tele-

..ramma de Sanlos 110 qual sc afíirmaj

não ter sido o paquete Rio Branco ma-

tiicitlado na capitania daquelle porto.

_A. _PB_E_--Era7TT:ir*_-_

5ae o sr. Rivadavia
Entra o sr. Sodré

ministro das
"em pratos

tío salão do 
'Club 

-Germania realizou-
se no dia 3 do corrente um grande ban-

quete offerccido ao conselheiro Roa»-

gues Alves, ex-presidente do .'Estado,
pelo dircclorio político do Partido Re-

publicatio Paulista, comparecendo o

aetual presidente do Estado, dr. Al.ino

Arantes, todos os membros do governo,
srs.Cardoso de Almeida, secretario da

Fazenda; Oscar Rodrigues Alves, sc-

eretario do Interior; Eloy Uayes, se-

eretario da Justiça o .Segurança Pu-

Agricultura; o taiilci* da Câmara Fe-

deral, dr. Antônio Carlos; ministro Xa-

vier de Toledo, presidente do .uperior
Tribunal de Justiça do t.stado, o ge-
neral Carlos dc Campos, inspector «Ia

6" região; representantes de todos oi,

niunicunos do Estado, senadores e depti-
tados federaes e estadtiaes. juizes, pre-
feito municipal dr. Washington _uiz,
vereadores e muitas ouir.-is pessoas.

O DI-ÒÜKSÓ DO 1>U. A.Y-O.NIO
LOBO

Ao "champague", o orador oííicial,
sr dr. Antônio Lobo, presidente da
Câmara dos Deputados, proferiu a sc-

guinte oração :
" Meus senhores

deste momento não
— A

i a di
solcnnidadc
tun ecriuio

ÍUC-l- 

UlUiHv.-  _ .. _

nial diplomático, ein que, de ordinário,
. os íimirí

que entra, o
A. Sodré

_i
O que fica, ifi

'Álvaro R odrigues,
secre tario.

que sac, o
Rivadavia,

_?.

receberam

dizer
todas

dc
deste

sobre a
cidades

lem sen-
Hespanlia

Inglaterra nos
Se esse assacar
í fosse vendido

com escrúpulo e so> a B^SfiL*

governo, não sc teriam dado, os ain:,o,

dos últimos mezes e nao. leriamo

lamentar os motins de janeiro
anno: o mesmo se pou
careslia da carne em
de Portugal. Só neste paiz
lido esta falta, porque cm

,„, sempre havido «ame, embora ven-

dida êon. un, pequem, attsmcnto.de

preço, que nada se parece eom O e.can-

dalosó augniento do Portugal- Uni

Inglaterra ha abundância
tambem ha abundância

estes dois paizes
no nosso

tem aiiquinuu i-m.-» s-— •-- ,,-,

pai/., em boas condições de preço. »-

verdade que "** *" »- ;'c"";1 c"'ul0>'

Naturalmente os srs.

algum telegramma tambem.
Nenhum, não sabemos

alguma aqui,
Era inútil repetir o estrala;

mo porque o funecionario
começou a limpar, pacientemente,
seus óculos de ouro.

Agradecemos e despedimo-nos.

poria da cliaucellaria, esperava

iiiarciaimcntc, o mesmo criado.

-ema; mes-
da legação

A'
nos,

França e na
de carne, como
de assucar, porque

adquirido estes gêneros
boas condições de

os paizes, acima

Àriós uma gestão relativamente
ve mas fecunda, deixa hoje o governo
da cidade o sr. Rivadavia Corrêa, que
dentro de poucos dias estará oecupando

uma das cadeiras da. bancada Stil-rio-

gramlense 110 Senado Federal. Iara

substituil-o interinamente fc-i nomeado

hontem pelo presidente da Republica o

sr. Azevedo Sodré, director geral Ua

Instrucção Publica. .
Conforme antecipamos o gabinete uo

novo prefeito não soíiierá nioditicaçao,

bre-. sendo conservados os auxiliais do sr.

Rivadavia Corrêa, que são oir. Alvar?

Rodrigues e o sr. Mario Bulhão, «ste

como official e aquelle, como secretario
Azevedo Sodré será empossado

1 hora da tarde.

Manoel Miranda, chefe dc sc-

Directoria dc Contabilidade, _<•
denominado dos 'sapos .

demissão deste ulti-

O sr.

hoje á
O sr.

cção da
do serviço
pediu hontem sua
1110 cargo.

nliias
SiUS
mas

ficar cm
:i utiliza-

têm- aproveitado as suas comi

de navegação para abastecerem o

mercados em melhores condições,

tambem Portugal vae, agora,
idênticas circumstancias cem .
cão dos navios allemães requisitados

De hoje para o futuro •• situação de

Porlugal - superior á da Hespanlia, sob

este ponto de vista.

Todos os vapores de nue se apossou

são. modernos e magníficos trauspoi s

para mercadorias, e alguns sao espiei-

didos transatlânticos com os quacs pôde

tà car as bases definitivas da sonhada

carteiro dc navegação portugueza para

o Brasil. Com quatro viagens inc.if.aes.

neste momento em que a na*cg ç.io

hollandeza ficou suspensa, o commer-

.[«portuguez -no. Brasil, «P0""'"

dos gêneros alimcnticios que faltam.cm

Portugal, pódc prestar .á sua patm o

maior dc todos os serviços, livrando a

da fome que a ameaça. So para P li-

turo houver cm Portugal carestia e

subsisteneias, a culpa é «du.»v«»cntt

do governo portuguez, que mio quer ir

ao Urasil comprar os gêneros que

vendemos para os demais paizes
Europa. E se a revolução da foine vol-

tar • ensangüentar as ruas dç Lisboa,

a ci l>a não será dos operários, mas

ri_Ideaiiellcs que não, lhe qncrem or-

necer os gêneros baratos: — (CQlic

spondente especial.)

O ministro das Relações Exteriores
recebeu liontcin os seguintes telcgram-
mas: _

Londres, 5. — ]..,quipagem bro-.clcf-
Princc viu Rio Branco meio submergido
a 75 milhas N O de Tyne com bandeira
brasileira pintada na popa c as duas ul-
timas letras visíveis. Aguardo interro-
!;.itoiio dos náufragos. — (A) Fontoura
Xavier.

Clirisiiania, ... — Tripulação Rio
Tranco, posto a pique, cra estrangeira.
Coimnandaiitc e proprietário noruegtic-
zes naturalizados brasileiros, — ÇA)
Abilio Borges, encarregado de negócios.

Se V. Ex.a fizer uma comparação de
preços e qualidades dos artigos que
deseja, antes de effeotuar as suas com-
pras... por fim acabará comprando

Largo «a.e S. Francisco

111-:. 
' 

11 cxtl-nccão «lo iiivnoi-tuiitc
11I11110 flo tOO:000$000. cujo
Ihetu «-nata niiL-nns SSOOO.

bi- TJJI COMO MUITOS

ir.s
da

ha-

A.S liTAS QUK I.KCI«AMA_-

lina <»»ie 6 mu beco
som saida

(.».« ¦nmadores da rua ..ulina Ribeiro,
1:.. ;-ji);i-iilio tle Dentro, de ha muito

...111 privai!..- de pi-.correi a ali a
M-. .ms Garcia, onde termina, pois tun
i..!•.*Y-... 1.1 r passou-lhe uma cerca, trans-
¦'i'..i-i-..in-lo-a em beceo sen saida.

11 .! .-aso -..hi. é unicamente dp en-
;. i-.'u-ir.i de obras e viação que, Já ten-
• I" --inicia dislo, não tomou ainda as
«'uiMas providencias, porquanto o rc-
í-.-ii-.l.i particular, que é proprietário, já
ili-.laiuu que conservará aquelle trecho
«•ir. •!.. até o dia em que a tmtnicipali-
«i.i.l. .1 intime a desmanchar a cerca.

DnilM niltl-llS tl'í»l»sfOl'-
Hindus cn» lii-ôu

Vcil.-li-nos os moradores da rua Ver-
1 .iii.lt—. na L-.ta.:_ de Ramos, chame-
«•mi., a alleiição da Prefeilura para o
«-;: ii. histiimivel em quc sc encontra a

i via publica, completamente
lu pelas águas, si ndo impossível

; 
'".ar.

mesmo mal sc queixam os mora-
da rua da Gamboa, m> trecho
I1.11.lid0 entre a estação Mariti-

¦ cies du Porto.

VISITAS PRESIDENCIAE.

S. ex. na Escola Riva-
davia

O presidente da Republica .ncoinpa-
nhado do coronel Tasso 1'raj.oso, che-
fe de seu estadomaior, e capitao-lenen-
te Mvini Pessoa, visitou, liontem, a lar-(

de, a Uscola Profissional Rivadavia Lor-

S.' cx. foi recebido naquelle estabeleci-
meiito pelo prefeito do Districto Pe-
deral, Rivadavia Corrêa, director da

Instrucção Publica, dr, Azevedo hioilre.
e a respectiva directora, d. Bencvciiula
Carneiro Monteiro, que lhe prestaram
minuciosas iu formações relativamente
aos seus fins. apparelhamento.

Depois de percorrer todo o estabeleci-
mento cm cuias dependências observou
us trabalhos dos alumnos, que á sua pas-
sagein lhe atiravam flores, o chefe do
Eslado esteve no gabinete da directora,
onde lhe foi servida uma mesa de doces,
sendo então cantado o liviimo nacional.

S. ex., ao que ouvimos, trouxe agrada-
vil impressuo da sua visita não rega-
leanilo louvores c applausos uos organi-
zadores do ..Iludido estabelecimento.

o —

O "CO-V-O 1X> VIGÁRIO"

E nindi» ha quem cníii!
Desta vez não se trata dc algum ma-

tulo lá de S. João de S.ibará ou de

Arartiama, quc pasmado se posta a

olhar os pomposos predios da ..vcniila

até que surja um vigarista. Xão, senho.-
res, os casos de liontem são typicos:
dois genuínos cariocas que se deixam
embrulhar pelos vigaristas e sempre
com a velha historia do bilhete pre-
íuiado. . , , „, ,

Manoel Marcellino e -vigia dos lelc-

grnphos na ilha do Go.vcrnador e hon-

tem veiu espairecer um pouco nn cida-
de, c na praça Quinze abordou-o 11111

caio, que se fingiu de novo 110 Rio,
recursos dos ladrões, cntrcgaiido-lhe
um -ilhote de dois conlos, dando elle

como garantia o dinheiro que_ tivesse.
E o viir.i caiu com iSo$ooo, indo cm

seguida verificar o bilhete. A decepção
veiu: o bilhete eslava branco da bilva,

c o nosso heroe foi contar as suas uu-

serias ao delegado do 1" districto.
Ouiro caso semelhante oceorreu com

Maria da Conceição, na praça Onze de

limbo. A Maria deu por um bilhete

branco 50.000 e 13 libras, suppoudo-o

premiado com i.) C0HI..S, Depois fui >•'

queixar ao coiiuiliss-rio
prometteu providenciar

Falsa uiiloi-itlade
bil 

"seroo"

\iulnva «or ahi a se intitular aulori-

dade policial e á disposição do 2 dc e-

gado auxiliar o indivíduo de nome

AivU-.-ito Fernandes da Cunlia.

Sabedor dc que este gajo, coiuo falsa

autoridade commettin 
" scroqtieries , o

_f Sírio de Almeida fel-o prende,

rccolhendo-o ao Corpo de Segurança

PU 
.'"urde soube o 2' delegada

Fernandes estava pronunciado no

lado do -Rio por crime dc furto

isso fel-o apresentar ao chetc •-

cia na vizinha cidade.^ 

BOM E BARATO
eivemos hontem,,,Oj;antigo^ acre-

que
Us-

_ por
poli-

OS AUTOS
11:1

Km
tem pela
n. 1 ..597
nando

SKMI-RE

Um ii(i-«i»iolaint-iito
nu» d«> 1'asseio

vertiginosa carreira passava hon-

rua do Passeio o automóvel
dirigido -pelo chauffcur Per-

fidalgo', quando ao enfrentar o

portão do Passeio Publico airoptIoi» o

nacional Jcro.ny.1110 Enii-liauo, pardo,
v-.vo, de 53 annos de cdade._ reside, te

a rna: José dos Reis, na estação do _n-
.'i-nlio de Di-nlro. .

Pur üm grande milagre um guarda
civil conseguiu prender em llagra.ite u

intafúdenté íijotonsta, que no 5 dislr»-

cto foi autoado e recolhido ai

Jcronymo foi medicado «a

cia o ;eçolheu-se em seguida a sua re-

100-.000$000 por »J000 lm-

DOi-tuntc plano da JA)I'1-,1UA __.-

J.K1_V__ a e.Nti-nli'-so hoje.

os figurantes, por dever do officio, dl-
zem coisas amáveis á assistência, es-

condendo embora os verdadeiros intui-
tos dos acios que praticam, nas cone-
zias que espalham, vazias de smccriila-
dc c muitas vezes de sentido dctiut.o
e exacto.

O espirito, nesse caso, dieta a neces-
sidade de agir dessa fôrma, meu- .os
lábios dos que nesse ccreniomal in-
tcrvcin, com phrases buscadas _e pala-
vias medidas a compasso; mas fecha._a
cliaves fones, as aberturas do coração,

para prender os impulsos que dclle bro-
tam c podem irromper pelas expansões
affectuosas do próprio pensamento.

Tão pouco a solcnnidadc em que nos
encontramos representa uma matufçs-
tação artificial dn sentimento político
da grande agremiação partidária, que
recolhe, conteiçõa, avoluma, encaminha
t- disciplina as correntes políticas do
listado de -5. Paulo, e impulsiona as lor-

ças partidárias, que constituem esse
magno todo, colicso, harmônico e sys-
temático, quc é, sem modéstia e com al-
tiva verdade, a geratriz e o elemento
propulsor da grandeza econômica, com
quc nos pintam lá fóra, alem dos nos-
sus limites territoriaes, e fôrma o orgu-
lho do nosso povo c da nossa raça. .

As sociedades humanas só podem vi-
ver e subsistir, n.i harmonia dos aeon-
tecimentos que cila» despertam, pela
boa marcha dns governos que as diri-

gem, assegurando a eíleetividade de
todos os direitos, e por unia organiza-
Cão politica forte e homogênea, que sai-
ba conduzir as legiões para o termo
de seus dcslinos felizes.

O "Punido Republicano de S. ran-
lo", tal como existo na actualidade,
não é 11111 composto de arbítrio e de ca-

pricho das situações goveriiamentaes,
que se vêm revezando na direcção po-
litica c administrativa do listado, dc-

pois du data histórica de 13 de _o-
vembro de 1SS9.

Suas raízes, profundas vem de muito
longe, de distancias dilatadas _

Nasceu o mesmo sob a inspiração lc-
ciuida daquellcs espiriios rectos, pensa-
dores republicanos e patriotas egre-
s;0s _- Saldanha Marinho. Quintino
Uocavuva, João Tibiií.á Piratitiinga,
Américo Brasilietise, Rangel Pestana,
Prudente dc Moraes, Campos Salles,
Uerhariliiio de Campos, Francisco dly

as .iial- prcclaras lições de patriotismo'
e dc amor á terra a que foram chama-
dos a presidir. Dentre elles, -.'orno viva
corporização dessa raça „ ardorosa de

bandeirantes .emerge e se destaca, fo-

ra do estaláo superior, sem sombras e

sem manchas, na perspectiva iinmcnsa
do nosso avantajado progresso, a ugu-
i-a austera, o vulto respeitável daquelle

que convidamos a vir, neste íesíim, rc-

ceber, com as homenagens que o
•'.Partido Republicano de S. Paulo
lhe tributa, o testemunho de gratidão,

que a sociedade paulista lhe deve, por
serviços iniiegiialavcis e, que nunca se-

rão em demasia rememorados,
O conselheiro Francisco de Paula

Rodrigues Alves percorreu todos o.s es-

tagios da vida publica — deputado na

extineta Província e na Asseiublea Ce-

ral do Império, presidente dc b. Paulo,

em tres períodos üistinetos de sua exis-

teticia, cm todos e em cada llll» delles,
marca a sua passagem, 

" alho laptllo ,
com lindos signaes dc soa engenho era-
dor, de seu largo o profícuo descortino
c de sua nunca sequer discutida honts-

tidade.
Xo Estado e na direcção de sua po-

litica, a intervenção que elle teve, em

iodas as épocas, se manifestou por uma

fitiura impressionante dc maneiras,
levado espirito dc tolerância, por

de delicadeza e de rc-
de circumspe-

incidentes,
da uíhi iu-

um
das ultimas

por
um lacto raro
solução e por um apuro
cção, nn attitudc que assumia, ioda -.c

que foi chamado a rcsplv
havidos como complicados
tinia do nosso partido.

-São é possível deixar, sem

_i.no especial, os termo.. ..
recentes oceorrencias, em que, tendo

eni.-ixado nas mãos os poderes que II»e

foram entregues, incondicionalmente e

som reservas, pelos chefes do, partido,
representando todas as feições au ma-

tizes politicos, vendo que a sua acçao

formula que harmonizasse a aspiração

fiel e collco.i-.-a de iodos os grupos
o desejo uniforme de conseguir
formula que harmonizasse a aspiração

mais geral, o notável estadista <"e-.li-

non da honra, resumindo, sem tardai»-

ça toda a somnia de poderes recebidos,

á corporação que lhe commetteu tao

absoluta delegação, abstendo-se de de-
" 

cordancia e de resolver o
ovcrnaincn

Io

uma

ci.lir a dis
problema da sua sttccessao governa nciv

tal, que, aliás, por direito çonstiluuU
na própria organização partidária, perl>rop. - ,
tencia aos mandatários
eleitoral do Estado, aqui
so Federal. ,. •

Pouco importa que essa corrcclissi-

tiutde fosso desnatiiriida pelas
nascidas dma

paixões iio momento.

da con lia nça
no Congres-

ea

lor da luta, em espíritos illustradps: o

futuro .quando tratar deste incidente

a vida'partidária «le S. Paulo, ha -Jc

conferir ao venerando brasileiro o 1.011-

ceiio que, por verdade e.por jusliç.i,

lhe co,mpcte na emergência «»stonça

que se lhe deparou e da qual ^e saiu

com serenidade e elevada cpmprchcn-

são de seus deveres constitticipiiaes,
Ministro da Republica, ao

Floriano Peixoto, gerindo
nacional, cm época de crise tormentosa

a stia pro.verbial segurança de \islas

a prudência de sua acção sempre

rada o criteriosa, e a r.solu""

de seus actos, salvaram dc

irremediáveis o credito da W-10

bom nome ila nossa l>*'tr,aln%cpx'T,?C-
Supremo magistrado, da R-.P«J»C»

tornou tao dignificado e

lado de
a fortuna

niodc-
calma

desastres
o

..rio"(o maior dos propagatulistas tão '"J* ll."V ou "nriricipiò 
da autoridade no

recentemente levado á pos.endr.de), e t""-'-- -

ditado estabelecimento
v dor "A La Capitule", que sempre pr»-

mou pelo completo sor.imen.o de ,arli-
cos finos para homens, c lá verificamos

.cr tina 
""lidade 

a grande reducçao
endo

do i.|" que

100:000$090
H-O-J-E
OI-iXTKO 1.0TKR1C0

RCA SACHI-Vr, ..

Um novo sport

As corridas de sapos,
em Copacabana

que estu
Disseram-nos,

prietarios. que
apenas 15 dias,
novação comple
ma «le suas vitrines.

1-V, pois, aproveitar
bom e barato.

feita em tudo.
os seus actuaes pro;

esla liquidação durara
afim de ser feila a re-
a de seu stocl,' e reíor-

xadri
'Vssistèn*

DK BUIS.\OS A1^
O í-cm-esso do sr. Souza

Dantas ,. ,
Buenos Aires, .. (A. A.) -O dr.

Souza Dantas, que seguira dentro e

dias para essa capital, afim <le

o cargo de sub-secretario das

líxferiores, continua a ser |
de caplivalltes nianiteslaçoes

pouco
assumi r
Relações
alvo aqui

gosta

sport, expressamente
io dos moradores da

liarrosò

li' um novo
creado para recr
rua Barata Ribeiro, entre
Figueiredo Magalhães, em Copacabana.

K' a corrida de sapos
parte os mais genuíno
raças euvuru', intanha

As ultimas chuvas

O SKU A SRU 1)0X0

\« niiilas nppvel»c»»dl-
<lns nu Contrai

Por despacho de honlem o inspeclor

da Alfândega julgou improcedente, em

visla do apurado ,10 processo 1.1=1.1.r.-
.1., -, ,-,--i,--i'ii a apprchensao uas t.e*.

m.to_do.^"«igeiro ik S. Paulo Hurseh

.nganiler effectuada na estação cen-

trai da _. «le F. 
Ç. 

«Io 
^ ,™ j

dc abril ultimo., pelo agente Ma «-

Oliveira Castro Vianna, por suspci as

tratasse de 11111 contrabando.
vão ser entregues a Inglan-

der, tendo o inspector ofíiçiado ao di-

redor da Central do Brasil, dando-lhe

conhecimento da sua deci

ex-senadorde apreço.
Ko próximo domingo. -

Manoel Uinez, offerecc-lhe um al-
residência particular, ao

nual assistirão varias .personalidades de

nossa sociedade.
•___¦*¦

dr.
moço,

¦..;,[¦¦: na

Café Globo, fill0S ,
I ciiocolole. s° dejOherinS &Ç__.

bombonJ
fantasia dt

-. ?Sct. 10:.

Uma cautela roubada
conclusos hoiitein ao. 1" dei

em que tomam
exemplares das
ferreiro, ele.

fizeram ali a pi

dc que
As malas

Foram
gado auxiliar os
bre a «uil.ela n.
souro Nacional.

Xr. inquérito
nalidadc do corretor
da Alves de Una, contra o

„lic se diz, o dr. Leou

pedirá prisão preventiva.

ao.
tutòs do inquérito.SO-
..•_• roubada do lhe-

ficou apurada n crinu-
Muniz e do guar-

i quaes, ao
Rossouliéres

I

1*01-

1.0;
C

S.SOOO, uiit-iias, i><'>«1p ailuui-
\l«-itns iurdlns 

-.oolo-lrif-.su um Uilliotu iii-oinindo com
«Ticos iiiiiii-ovisiidos 1100-.000!. 000 1111 cxti-iit-c-iio da

3rc. da. ruas 1). Romana, J.OTKL.IA FKOEIJAL a t-xti-l»ii-su
.-. Ijaccncins vivem alarma- j hoje

quantidade de

esineraldinas
) nasceram |

11-echo
i.izeud

.111 a grande quantidade de nn,- |
iue ali vivem soltos — bois. bur-
ihras. cie. — como sc aquelle

da cidade fosse um pasto de |
, apropriado para a cria e cn- |
lestas variadas espécies de ani-

rão, por acaso, os proprietários
quadrúpedes, «le regalias espe-

pie na., são concedidas a-.is ou-
orlaes do Districto -Federa! .'

queixa com vistas aos
Prefeitura; se é que

1 classe de benenieri-
municípues...

OS COIiTiBCTOIltóS l'*E-
Itl.KAKS

cina, e a flor «Ias. agu
(cuidado sr. revisor
lotluis, grevilias, e otitri- «-:..---.¦:¦..¦..:

da flora aci|ualica
sapos as sua:
cinqnanlo que
relido perder
teis. fazem
tmbciu para

inter
Ahi realizam
issanles regatas,

mosquitos, não que-
.. tempo em coisas im»-

mSHi.es da Miosquili
distração dos

lllio:*,
radores !

Iv.-vj-trainos a
¦5. fiscaes da
ilida existe es:
.> funecionario

__C-«t*>-*«D-*<t>*C9w

N 1 liüa isão a üo?
13AÇA GRANDE: av. Mem «!«

«—*__|*-*^-*Si>'<l**-*3-*--

llll CA-
1.1—15-

Movimento na Armada

A 1'cunião de lio.ii-

. Hoje, ás 1 lioras da larde. terá logar 
'vi,jü

¦ a reunião dos collectores c escrivães _.'•

| fed.-raes. convocada pelo seu presiden-
! te e membros da coininissão eleita para

j apresentar estudo sobre certos e deter-
i minados interesses da classe.

Sabemos que comparecerão muitos
collectores e escrivães c qnc o numero
dos que se farão representar e eonsi-
deravel. , ,. ..

De iodos os ..stailcs da União se ta-
rão rcprcsciítar .membros ide íun.:eiO
narios públicos desta classe.
_„  ¦___. ¦» otsa • _»¦ *~

do logar.
Aquillo é uma

ras corridas de :

jnte 
"fiiihinhim

cia ate as 10
; das 10 em
slegomia nus

outros muitos — que sonharam para o
Brasil uma fôrma de governo diversa
da que os nossos aticestraes c ante-

passados escolheram em 182J, quando
prepararam a Independência soberana
da então colônia lusitania, c que inicia-
ram aqui as suas armas de combate con-
Ira o Império que ruiu.

Entretanto, é bem certo que esse ap-

pari-lho, assim ideado na sua formação
primordial, para mudar a rota política
de nosso destino histórico, eom o con-
curso honesto, intelligento e patriótico,
de outros cidadãos beneméritos —¦ Ko-
drignes Alves, Antônio Prado, Albu-

quirqtie Lins, Duarte de Azevedo, RU-
bião Júnior, Almeida Nogueira, c ou-
tros c muitos outros vultos da velha

guarda, veiu. dia. a dia. recebendo com-

plenientos novos e nicis, mudando os
accidciiles que se alteram com o canil-
nhar do tempo, desdobrando-se na ex-

periencia dos suecessos políticos, crês-
ccn.lo, na autoridade de sua obra e de
sua constituição primitiva e procurai'-
do, sempre c em todos os instantes,
aperfeiçoar os seus methodós de vida e
de direcção, para o beneficio da soei-
dade, em cujo seio íoi chamado a exçr-
cer a sua acção publica e x defesa dos
nobres ideaes que corporiza.

Pois bem; foi o "Partido Republica-
no de São Paulo", assim formado,
nesses moldes dc estruetura gigantesca,
por todas as forças vivas c activas de
nossa terra e que aqui se encontram,
com uma só e única idéa, que quiz, por
vontade esclarecida, nesta soleniudade,
dar um publico testemunho de seu
apreço, de -ua admiração, do seu rc-

speilo e da sua solidariedade, serena e

absoluta, aquelle varão, que, despido
das insígnias do mando c da ' 

potes-
ias", volve para o descanso e repara-
cão de suas forças ao recesso venluro-
so de sua easa, onde as virtudes do-

mestiças e Iniciares de sua família lhe

brilham na modéstia do nobres senti-

mentos, na doce pureza de uma activi-

dade profícua c na realização dos tor-

niosus ideaes que sempre lhe orienta-
ran, a direciriz da existência.

O Partido Republicano dc Sn"
agradece, coni profundo
to, a honrosa presença
festejado parlamentar sr.
Ios de Andradn e Silva
e a nobre solidariedade
intuitos desla soleimidadc polttic

Di-liuii M

presí
. alé ..
assignalado

Republica,

Brasil, e outro não houve que mais ga

lardoasse, com a .solidariedade 
de ...

investidura, os ministros de seu gover
no e os auxiliares da sua missão adini-

1,1 
D-PÒUdo 27 annos de regime.» rcpu*

blicano. perc.be-se que 9 período presí

deucial do festejado patrício e ale agora

por atelamação unanime,
como a edade dc ouro da

quer se encarem os problemas interna

ionaes que foram, pela vez primeira, de-

batidos no palco diplomático parlau en-

tar do continente e do Velho Minto,

com a collaboração bri haiile do Brasil

.enublicaiio, representado na figura ja

,o.e mno talizada de Rio Branco, quer

eJvcatn as soluções dadas as questões
do nosso direito publico privado e da

nossa organização administrativa fede-

ral quer. emfim, sc ponha,,, em relevo a

fel cissinia reconstnicção da formosa çi-
de Estacio de Sá, apontada, hoje

muitos aspectos e títulos, como a

mais bella "urbs" dos continentes c»-.-

lizados, c a remodelação dc seus anpare-

hoTdc utilidade, de conforto e lie li -

Bete publica, que desterrou das.pagas

de Guanabara, com outras moléstias ?.»-

ino.ié , o elemento, mórbido do typho

.cter-id-, que dizimava centenas de vi-

das preciosas, dedicadas ao labor e ao
ssa nacionalidade

Nas commoçõcs
pie

dade
por

incremento do nossa 1,-,..,,,,.,
intcstiiias da frança,

facto histórico mie Chalamel I.acotir,

de revolta
novembro dc

Paulo
desvanecimen-
iio illustre e
Antônio Car-
1 este festim

pie presla aos
cm

typo dc probidade politica, por oceasião

do. motins de.l.yon, a .» 
^.Sl*."'^*

íoi chamado afim de resistir a d.ssolu-

ção revolucionaria,-o, nao querendo fu-

cir aos combates dos que o 
ÇOH-f-a-

vam, teve um papel quui ide, u

do paulista illustre que temos a honr,

de homenagear, nos facto
acontecidos a 14 e 15, de
I903Conio 

aquelle estadista francc*;, a

phrasc vossa na confusão do torvelmho
-volucionario, caracteriza,

itamente. a situação do momento.
"Aqui ii 0 meu logar", exclamastes;

c -podieis ter accrcscentado, como bastar»-

te exactidão, como o duque de Magenta

o fez nos assaltos dc Sebastopol, quan-

do aconselhado a abandonar o posto de
.li-se elle resolulaniente:
imitil ...sistir. 

"J'y sins, j y res-

lei

peris

que os costumes começaram 
'a 

se amol-']
leeer, pelo contagio dos dirigentes, e ai
cobiça irrequieta da forttni- alçou d
võo e veiu imperar 110 seio da com-
inuuidade, "contagiando os reis, os se-
nadores e os cphoros, outróra tão gene-
rosos, tão prudentes e tão uiagnaui_.(*«
110 exereieio dc sua autoridade."

li. depois, magistrados apenas... dd.
nome, despidos das insígnias respeita-
veis, fizeram-se os opprcssores da Re-
publica, que tombou aos pedaços liai
ruína das querelas domesticas, nasci-
das dos escândalos da moral, pelo abail-
«lono da austeridade de tempos flores-,
contes.

Jíis por que motivo a historia de
continuo aponta os austeros cidadãos,
directores das conectividades civis e
políticas, como os mais próprios para
consegui rem a grandeza c a prosperida-
de dos povos, deante da affirmação so-
lèmic de suas virtudes privadas e da
pureza de seus costumes, irradiando da
orbita serena c sigillada da sua casa
para os embales e agitações da vida pu-
blica.

Srs., ha mezcs, a vida do eminente
-patrício, que acaba «le dejxar o seu
alto posto IIO governo de S. Paulo, cor-
reu p.-rigo dc se ecli| ar pela aggrvssão
desmedida de moléstia gravíssima que
o afíligiu.

Entretanto, qui/. a Providencia Diyi-
na, por sua infinita bondade, que exis-
tencia de tamanho relevo se furtasse
aos azares da morte e continuasse a
sua .peregrinação humana, illtistrando o
próprio nume e honrando a circimiseri-
pção politica da Republica que elle tem
dignamente representado.

Levantemos os nossos olhares ale es-
se Deus clementíssimo, que governa
com a sua sabedoria eterna os mundos
e as sociedades e exoremos para que
conserve tão alta personificação do ci-
vismo paulista, com vigor e energia de
animo e com grande fortaleza physica,
afim de ainda vir a desempenhar, no
scetiario de nossa pátria, o panei pro-
eminente que lhe está reservado pel9
destino da Republica e do nossa naeio-
nalidadc.

Erganios as nossas taças em honra
do "maior dentre os brasicliros vivos ,
e' saiidcmos, com calor affcctuoso de
nossos corações o com a mais clara Inr-
de nosío entendimento, cm nome do
Partido Republicano de S^ Paulo, o
eminente sr. conselheiro Francisco du
Paula Rodrigues Alves."

ü dr. Antônio Lobo foi, ao terminar,
muito applaudido.

o óiS-ú-R-ò do im. uoimi-
GUES ALVES

Usou da palavra em seguida o sr.
dr. Rodrigues Alves. .

Damos abaixo o discurso prouuncuío
por sua exa. Kil-o :

"Meus senhores — Ha muitos au-
nos, foi em Novembro de i!>*. **, coube-
me a honra de presidir pela primeira
vez .1 antiga província de S. Paulo,
dotada então de muitos elementos de
riqueza, que prepararam a sua aetual

prosperidade,
Agitava-se, naquelle iteinpo, a que-

sião abolicionista c us chefes do parti-
do conservador, ao qual eu pertencia,
eslavam em divergência quanto ao 1110-
do de ser resolvido o momentoso pro-
blcma.

Foi um periodo difficil c delicado,
que a. prudência dos homens politi-
cos e o critério da administração pu-
iblica conseguiram transpor sem pen.
go para a unidade das forças políticas
dominantes e com proveito real para i
Nação, líu mesmo -fui envolvido iu
movimento e dominado pela propaga,,-
ila, concorrendo com o meu voto, _ na
Câmara dos Deputados, para que fosse
approvada a lei «pie aboliu o elemento,
servil, , . .

Poucos mezes durou essa adiumis-
tração e, ao me retirar da presiden-
cia, em conseqüência dc uma crise mi-
nislcrinl, fui honrado pelos meus ami-
igos com as mais distiiictas liomcna-

•Egtiacs demonstrações me foram tei-
Ias, quando tive dc interromper o sc-
gundo periodo dc governo no Eslado,
para assumir o exereieio da niais alia
magistratura da Republica.

Como admirar, agora «pie finda a
minha ultima administração a gênero-
sidade com que eslaes distinguindo o
companheiro que vae buscar 110 repou-
so a tranquillidade de que carece apus
uma tão longa peregrinação pela vida
publica ? Não é a vaidade quc se 111
inflamnia com o calor destas homeiia-
gens. O que coinmove, nestas grandes
manifestações políticas, é a segurança
.da solidariedade dos amigos; a afiir-
mação do seu apoio á nossa conducla;
a confusão das responsabilidades nasci-
das das fortes agitações partidárias.
E' isso, senhores, <.ue consola, torta-
lece, dignifica e nos honra.

O Partido Republicano do Eslado á
uma força respeitável, 'brilhantemente
n disse o honrado orador, que acaba de
falar em nome desta notável assem-
bléa, Uma série de acontecimentos me-
inoraveis asstgnala a sua existência no

passado, onde um núcleo de batalha-
dores sem par conseguiu, pelo talcnte
c caragem nas resoluções, imprimir-lhe
o cunho de uma vigorosa organização

politica.
Chefes eminentes guardam hoje c

rico patrimônio c mantém, eom devo-
lamento, o grande prestigio da poder
rosa agremiação, E' para mim incsli-
mavel ii honra dc tão significativa pro-
va de confiança... nem serão acolhi,
dos cm seio ingrato os seus applausos.
Partindo, scgllirci os vossos passos, te-
reis os meus conselhos quando foren
necessários c não cessarei de vos cuco-

nos trabalhos qnc houverdes de

per-

te.

um regalo !...

Foi desligado dn Corpo
tos Nacionaes, afim dc
1 ...ns Gomes, o cap!
.i-.-o Dias Ribeiro.

Foram designados:
...-. Joaquim Maltos
ti-n.n.e João Vicente
sen irem, rer*pt*c.iv.m
Ve('..unictcs "estacai
da ilha das Cobras-,
i Mmm.mer..Ho Thco-i

dc Marinhei- \
embarcar 110 ,

io-tenente Fran-!

M,me A. ETIENB

>i.iiza e .
.lippolyi"

. nu-catiict
Pinto de

cuia de l

o capilno-lciientc
Azeredo c n 1"

P as Vier,. ;'iri
eme. na líscola
Itadiotetlegraphjca
d snb-Hiachiuiata
1.,-.-.. Alves de

: dc - classe
.-ira para ser-

continua a trabalhar na sua cspecialida-
de de vestidos originaes e chies, lendo
todos os elementos em alta noi idade,

ra esle gênero de' trabalho. Preços
Setembro
(.!-»U A)

« muito
1 n. 13

razoáveis, rua Sete de

zas

Os estaí-ulos e a Prefeitura
A commissão examinadora dos esta-1

ludo- tendo terminado as suas pcsqi 1-.

5-lír- a installação c «nucciumiiium-
, na zona urbana, entregou
feito o relatório do exame
fizeram.

informaram, a commis-

são v. contraria a permanência dos mes-

estabelecimentos,.y,sto nao terem

os requisitos, exigidos pela lc para
funecionar sem prejuízo p.i-

. saude puglica.
dr. Rivadavia nao

hontem ao pre
c estudo que

Segundo nos

nav.
l liiv

A POLICIA

Pnr aclo de hontem, foi suspenso por
5 «lias. com perda dc vencimento., o es-

l cri vão interino do 14" districto policial
t'Álvaro Monteiro de líarros.
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10-:G00$009 -- HOJE A'.- .--i.i:i-. Su «.-¦.lenta Fcijoadn,
Itã, .é i.l CABAÇA GRAN Dii.
na 1» i_a_ » b

mo:
elles 1
que pi .
ra hygiene o ^.

.abemos mais .:.. - . , ,,.,-.,
resolverá esle assumpto, deixando-o para

o seu substituto.

A T.OTliülV PEDUItAI* f'»»

i53. v__™rfr?V-:ò-
custando «•mia bllh'-»'- •'

', 
ilIllIlIltlllKill

Mais uma falcatrua
municipal

Um desfaíque de mais
de cem contos

O chefe da conimissão fiscalisadora
dos serviços mtiuicipaes, que tanto tçm

contribuindo para o aiip-mento cias rendas
,1a Prefeitura, deternitnou ha dias o

, inquérito quo íóra aberto para apurar
! .. !l,..i*.,l,.iu- dado pelo cobrador inunici-

lo.-í de Azevedo c o auxi-
. Victor llcrnani l»ias
incomintinados, sub-

x.-vcroxATi os

da

PKDKRAT-

inquérito qu
o desfalque

I pai Antônio
I liar extranuincrario
I Brandão, que.
! traíram ronliecuiu-ntos para paitamen-
! to dc impostos, lesando a Prefeitura cm
' somma .uperior a cem contos. . .

Apurada n criminalidade dos nineis

funecionarios em 167 conhecimento;
„,, valor de S7 :.) .0 . n..-', faltando
a verificação dc cerca de ioj

cimelitos, foram hontem os
tido

DUH.H-NS.V
<)s <-lic-r«-s «1«- serviço j 

tração, <;••¦-- 
,

,.«-«l«.|ii niimiicilto «l«-1 governativa, c

vencimentos
fovita Eloy, director da Des-
Tliesouro 

'Nacional, 
pretende

hoje ao sr. Pandiá Calogeras,
da Fazenda, devidamente in-

s. s.. o memorial _ dos
•vieo da Imprensa Xacio-
augniento dos seus venci-

O sr.
pesa do
entregar
minis; ru
formado
chefes de
nal,. pc .lindo

pur

nume do culispicuo --•,--- ¦ , ,,.,.,
presidente do grande hslado de Mina

GCA0pòlit'ica 
cm São Paulo, convém af-

firmar sen. paixões que desdoiran1. «
' 

.,„ negocio do interesse particular
dos quc nella collaboram, por gosto m

inclinai;'», ou chamados as posições

culminantes, pelos que encarnam as re-

sponsabilidades do commando c de sua

°r.._"iu_.õcs 
se vêm. suecedendo, con,

I regularidade característica. ío todos

.cetos da poliltea e da admniis
nos prazos, de sucees-ao

alma e respeito as

maioria, embora, possível-
io principio da

-'compôs sui ,
reverente c leal

le nomes cgitaes çtu
pur egual, daí

aila.1 pelo Par-

Por e*sa razão, nos fastos futuros das

narrativas brasileiras havemos dc cr, 1 -

de Rodrigues Alies, as
mais velho Casenur I e-gadas ao nome

palavras que 
- Casenur

1 vida publi-

en liom me

"estima vaje
consideração

a honra ale

libcr-
possa

dc-

mentos.
Ivsses

pc<lido
•HK-lOl'Z'
.ÜO OS

Ao quc

funecionarios justificam o seu 1
íllcgando que desde 1S9*, ha I

annos, por conseguinte, nao!
eus ordenados augmentados.

sabemos, o sr. Jovita Eloy,

iliiiiiiiutu i repa

Pe
CAS

Ei
Gl-MAUAISS ¦

mu enriquecido
KO.AlílO,

a^atican
.anta gente.

ilm no in: i)V.\A.Mrri:s

O Brasil noJVaticano
Boniii, ú — ,.\. 11.) — O papa B.

edicto XV recebeu hoje cm audiência
dr. lionçalves Pereira, ministro do

írasil, junto ao Vaticano,

li: mu*to, o casomos, nau
de dviianlilcs occorrulo
e apprclieiidi lo na zona

. no qual se envolveu
io Carios Bctecg, que se

autoridade,
so, íoi elle sttbmettido a processo

Jilrga.lo luiKiIiar «n»:ou

di uni roubo
uo. subúrbios
do 3" districto
o es-co
di.-:.-.

Pr.
C it.lUclll U

DINHEIRO
cerro. --U'K>,
rua I.uiz de
í:»rui.i(!._ eni

...-ii j.uas c cautela»
do Monte dc Soe-'.-¦3 

especiaes — 45 e 47.
(.'amü-.i. Cú.a Uoutliicr.
1S67.

o-rjpj — —

swooo.

i:m santa CKt'_

iiitiu-íiii-ni-rio"rink''

Santa Cruz, a orospera
,,-oe tanto tem desenvolvido
limos annos, estará em

ás 6 hora- da t:>-
inauguração
corei o e
indo

uda
unhe-

mesmos de-
m do serviço publico, seu-

do-ilies prohibida a entrada em qualquer
lição municipal.

¦ni o fttn o rr ¦—

MOVEIS
11111 

'.IAGATíHAES MACHADO _ C—
Kua <lo>« Anili-miiis 10 c '21. Ou
íiiniores iivimizcns desto capital.

¦cal ¦» _-_» <a»-a_-*

le

no seu loneo parecer, aeiia justo o pe-
dido. mas declara que. tendo o Con-

autorizado a r.-íorma da lm:
Xacional, i- d.- parecer «iue so
oceasião se poderá tomar cm

pi lido, tendo em vis::.
[tiadros do orçamento da

despesa e que não alteram as verias
da repartição, do corrente exercício.

.e=S-<r*-<2>-«->-i,-f-

gresso
prensa
nessa
con-ider»--

tabeliã

ou
sempre incertos,
de velhacarias c
rados outr'ora,

¦apazo

exclamar,
'•sem. duvida,

deve existir
livre?, felizes

tal denominação
eiiiuos manejos,

Está
finos p

A LA CAPITALE
do ttrande liquidação dc artifios

d-ci-oes
mente, pelo propi
Jade de deliberar
haver desaecordo,
ante da escolha ,
brilho. lustre c dignos
apas investiduras dele..
.ido e confirmadas nos suffragros po

'"Como 
o famoso autor das "Duvidai

sobr. as sociedades", o Partido Rcpu

blicano Paulista . poderia
consci„ de sua nussao
é profanar a política, que

para fazer as sociedaili
.florescentes, attribmr

tal nome aos pequ
di ardil, de intriga»,

L. «lc embustes, eonside-
na escola que ficou tris-

¦-._ dada, como uma grande

ses de attingir a.s mais
Ia intelligencia,

,,.,11 cultura cívica, os quae*.
ração da Republi-
ada quc delia po-
seus interesses e

i-, . proiiuiicioii, ao deixar
ca. por inspiração propn.*.

-• |e stiis entre au pouvpir
de cceur, j'ei» sortirai en hoiume d hon-

neur."
tembrando-sc de que a

mais que a celebridade, a
vale mais que o renome e
n ais mie a gloria", porque a estima, a
", 

id="açãoSe a honra revestem ,*a sua

essência a torma da celebridade, do ie-

"0Ma.CseapEe°pÍHto 
contemporâneo qui-

zer investigar, sob
,.;,»-, rheia di1 cnsmameniu-, ...u ,"—~ •—

IÍmm iS» brasileiro, infelizmente, da

croe.'iiiurmuração .em. que vivemos,

iiijar
cm 1:11 do listado e da

mais unpoll

; in-
con-altas

pelos mãos

corpos,
1. esse

quando s«

dos

fama.

RUA Dl) OUVIDOR

lior
¦inl-i de patinação
a Rratuito
encantador jardim

Cardo:

cs
_h;

aui ¦s ao
do res

ui'; compe .'.lie,
lorio.

100 contos -- Hoje
'* CENTRO LOTERICO

KUA SACHET, 4

Os Estados Unidos em ;
S. Domingos

compa- 5 Domingos, 5 — i.\. II.. —Des-
I embarcou «ni c.mtiu-teiite dc marinhei-1" ' 

ros norte-americanos para proteger 
-

legação dus lis'ados Unidos.
A situação é muito criiica.

d
do

do
bello

blico da rua Felippe .

Comparecerão variar, autondad.-

ni^™Ps. devendo o-:- alu.nnos do

mnasio .Musical c4
essa oceasião. levar
organizado concerto.

UT I —¦ * ***

localidade 
nestes ul- |t-*/rtV a tinta Sarainna, aeiiu.iner.ic

ita amanhã, \JC«_*/>- _ mtiiior «lu nosso mercado,

-..;>;;' Monro iu-:iu-:xtixa_
pu- 1 RibeiroD carpinteiro Guilherme"=l 

annos dc edade. portuguez
de S. Pedro u. 339.

de Fevereiro,
a eíieii-' uai

, CASA BOITEUX especial
31.

Drs. Moura Brasil e
Gabriel de Andrade

I Maia. de
c residente 11 rua
era uni cardíaco.

I Hontem, quando o infeliz descansava
.obre um banco, na carpintarta ond.

trabalhava, acommetteu-oi uma syncope

I dc que veiu a fali
A policia do 4"

madii do oceorrido' 
daver ao Xecroten

listricio 101 mtor-
¦ fez recolher o ea-

OCULISTAS
LAUC.O 1>A C-RIOCA. S SOIS. Bebam só Café Ideal

OS ÚLTIMOS ACTOS DO
SR, RIVADAVIA

Pelo sr. Rivadavia foram as-ignados
hontem us seguintes actos : .

Exonerando a bem do serviço puoli-
co o cobrador municipal Antônio Josc
de Azevedo; .

nomeando cobrador municipal o mtc-
rino Octavio d-.- Almeida Gama ;

exonerando o professor substituto m-
terno do curso de adaptação da Escola
Profissional Álvaro llaptista, Carlos

"dispensando 
d. Juracy M. Maeiiado,

do logar de auxiliar de ensino nas es-

colas primarias, o concedendo licença
dc 4.1 «lias i professora d. Uilelte

limíe Ramo».

cidadãos, sem
divisavam na atlnunis
ca a vantagem desgraç

idiam tirar para o<_
nara as suas ambições

] \ politica «le !*.io
! cerdade, nunfcai revê

-ensatnento de
que

Paulo, valha a
sliu lessa feição

Mably

folha
desairosa
descreve.

Ahi estão para
de serviços opulento*
-.--nde agremiação ao

jlvimento ella vi... ..
de sua fortuna, nas li

dc sen progresso, no

oamento gradual de suas msti-
administrativas

àttestar
prestados pela

Estado, cujo des-
".11 seguindo, no

desdobramento
nluis extensas

, ,„, ,-;, os caracteres iu.,._ ......--..utoi, do

no".-i pátria e contra os que hao pade-

cido os ''"tes da inveja ,e os borroes

da calumnia, nenhum san* desse cotejo

sineiilar tão' escorreito e tao impo eu-

mo o nome de Rodrigues Al».--, pela sua

illibiida existência. . .
O bon, nome e 11 boa fama, adquiri-

do. pelas virtudes privadas, conforme

ji proclamaram os livros santos, adhe-

rem. depois da extmcçao material
?; próprios ossos,
bom nome e essa boa

. referem aos «iue desempe

nham cargos públicos, valem por lhe-

somos de exemplos.
O homem privado, revestido de ur-

1-tdes dando exemplo de -pureza de cos-1

ioeiedade em que Vive c de

absoluta ãs leis da honra,

de iodas as posições, na

hierarehia civil, desinteressado «o «^

cicio dos poderes políticos que lhe: sao

outorgados, guiado sempre P- a v»-io

dos interesses colleclivos. isento dc to

das as preòccupações inferiores, que.sc,
n.o degradam, diminuem as proporções,'¦ ' °>úl<ZX^S

da-vida,articu^r,nUa^
dos da Fcderas..«
dever primordial
es=e objectivo,
são daquell

prio ' ' ¦¦ 

tllUlt- a :
fidelidade
_0â COCVOS

esse homem, qt
i;ôes da familia
dc forçosamente constituir-
delo edificante pnra os novos, Clll au

toridade. sem .contraste, para o» ma

velhos e ein figura suggcstiva do nro
social em que vner I".

Se^põ ucas . a«lministrativas e na

«eácáo dessa ascendência moral cre.-

c nte no seio da federação brasileira

\l,i estão os foraes uos nossos lo-

mens públicos, 
-que percorreram todos

os degráos da prande escala política c

chegaram as alturas da governaçao pu-

blica, deixando, como documen.os, pie-

ciosos dc sua capacidade de administra-

dores e do seu z. Io pelo bom nome do

Estado, os mais grandiosos trabalhos e

bxeuiplo das tradiçf.es históricas.
das as edailcs, e fnsante e siiggere au-

mirai eis observações, nesse I»rtte«Iar.
X-,s -'Conversações de Phocion , so-

bre 
'as 

relações da moral com a po.iti-
e-, tracau-lo a influencia uos cosmincs, ...

nrívauos reflectindo-se nos actos e usos imperioo- d«»

públicos'-- sociedade l.eilciiiea. Gabriel Velam p

Bonot narra que a famosa Laccdcmo-
caiu em desordens per. 11:1c.. sacr»-|

mprchcndi!
Republica...

Ao Partido Republicano do listado,
nos valoro.so- chefes que o dirigem, aos
illuslrcs membros do congresso Legis-
lalivo, protesio o mais vivo, cordial a
sincero reconhecimento.

Devia .talvez, não, ir .•ilem distas pa-
lavras para não quebrar a harmonia das
ícsias, nem turvar as alegrias que des-

perta no Estado o advento de um go-
verno de esperanças. .">izcm que a eda-
de faz impertinentes os homens publi-
cos, e. não raro, pretenciosos. Se assim
for, a vossa magnanimidade vae, ain-
da uma vez, tolerar as minhas ligeiras
expansões.

Nunca foram mais graves as respon-
sa-ilidadcs «Ios governos c dos homens

sua poliiicos do que neste momento «lc tris-
tissimas afflicçõcs para a humanidade,

Sctilc-se um mal estar geral eo:u to-
das as ameaças que as crises provocam,

Experimentámos aqui no listado
diariamente, a pressão exercida con;r!
os nossos interesses e até contra o nos-
so direito.

O que será amanliã. quando tivei

passado a tempestade? Qual será a «i-

ti-.açào de vencedores c vencidos nessa
luta tremenda? Como, poderão cohru
03 seus encargos colossacs as naçois

que a guerra está er.haurindo.? A nos,
evidentemente, neutros na contenda
nenhuma responsabilidade caberá nes-

sa liquidação... mas .1 nossa vida eco-
nomica, a exportação dos nossos pro-
duetos,'o -.-.osso credito, as dii idas W
e .lerior não terão que stipportar o in-
fluxo d'a grande calamidade, na phase
dolorosa da apuração final?

Os governos c os homens publico»
devem prestar attenção aos aconli-cj-
mentos. Seremos culpados sc no- dei-

xaruios surprclieiuler, Xão nos taligue-
mos na escolha de alvitres. A expenen-
cia dc todos os instantes esta avisando
aos povos, com impertinencia, mas com

esperança, que o meio único de lazer

face ás difficuldades que o fuiurn lhes

pôde reservar — é sc fortaleci rem eco-
financeiramente.

¦ai. todos os t-.s.a-
ise é. o grande, a
Trabalhando'! córr.

!"-.'.. Yi.:1.'.V,V.'.n""ni*.ii.ir será a rejijrçB*1
hoque . Se demonstrar-

icto.s constantes,, e plaqos as-

iu» temos capãcíJ.ille e cora-
'.-••¦viui.r 

e resolver, mi, ac
ementos cfficazes
itües fiii.in..-.iras.sr-

larte daqueile

l"i.

de 1 mos ,pO"
, scntaíios,

gera nar-
I nuno-, prepara
i para resolver as
' 

teremos cumpriu
que
unia

ridade

ma
ficando
dando a representação
miiuhanio -s leis de Lycurgo,

prosperidade,
publica

abastar-
¦ ames-

desd:

r m',s a mtegr .

crniipetcncia do illustre chefe da V

Façamos serena a asmosphura para
a accão do eminente
ser excrcitadi.
ouc a p ¦rturuem. Em

•1
ão,
l',e

brasileira poss.
imor de paixões
um n ::ii calmo
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OS FACTOS M-STEMOSOS

.9 caso do mascate syrio
Com a autópsia que se ia fazer e se

íez ihonícni no cadaycr do velho mas-
etite syrio Jorge Abrahão esperava-se
ivicssc a aclarar-se o caso sobre o qual

- se formaram as liypotlieses tão diversas
de um accidente, suicídio ou crime,

Ka policia, todos se inclinavam, por
não haver indicios de crime, pela liypo-
¦tlicso do suicídio. Não era possivel, po-
rem, affirmar sem provas, c Iodos cs-
peraram o residindo do exame pericial
feito no local onde. fora encontrado o
cadáver, ipclo medico dr. Elysio do
Couto, que se fez acompanhar dc um
photographo. Esse exame afastou as
supposições que sc .fizeram dc que Jor-
ge Abrahão havia ido apanhar agua no
poço ou proceder a uma limpesa c quc,
]>or um qualquer motivo ali caíra, com
uma vertigem, lalvcz. Não obstante não
se conseguir provar quc não fosse um
accidente ou quc se tratasse dc crime.
A nós nos pareceu, pelo exame no lo-
cal, (jue se itralava de um crime, c o
«Ir. Llysio do Couto quasi sc coilocou
;to lado dessa hypothese, porque, além
de não encontrar inuicios dc accidente,
pôde notar que havia uma mancha sus-
peita no thorax de Jorge, o quc não
podia deixar dc justificar a. idéa de
uni crime com um filo qualquer.

O exame local não .pôde nem podia
satisfazer a policia do 2;." dislricto,
iiiie se resolveu a aguardar o resultado
da autópsia quc liontem se realizou,
pois que era afinal n meio único dc es-
clarccer o complicado caso. «A autópsia
decidiria «lo encerramento do inquérito,
se provada ficasse quc fora nccidcntal
a, moiiíe de Jorge, ou determinaria o
proseguimento das pesquizas até á cllu-
«¦iilnção do crime, se sc confirmassem
as suspeitas levantadas,

A autópsia, porém, pouca coisa adian-
lou. Realizou-se 110 'Necrotério da po-
licia. Kcl-a o dr. Diogenes Sampaio,
No exame externo não encontrou esse
medico legisla o menor signa! de vio-
lcllcia. No exame interno, verificou o
dr. Diogenes quc o esqueleto estava
cm-gerfeito estado, e nada mais. Nada
mais, porque o adianladissimo eslado «lc
putrcíacção do cadáver não pcrmrtliil
mais obter outros esclarecimentos.
Apezar disto, já lioje «os inclinamos a
,-icccitar. (|iie nada mais pôde ler sido
«ine originada por accidente a morte
ile Jorge Abrahão.

Adiamos, porém, louvável o escru-
pulo «Ia policia, que vae. proseguir no
inquérito, a ver se consegue saber ai-
guina coisa quc indique a possibilidade
de iidi criiiui. Aguardemos.
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É perigoso
descuidar-se de

tosses'
BRONCHITES

e demais affecções
do peito ou dos pu!»
mões por mais ligei-
ras que pareçam.
Muitos,casos de tísica
começaram assim.
É econômico tratar-se
immediatamente des»
ses males com o mel
hor medicamento, a

Emulsão de Scott
{de Puro Oleo de

Figado de
Bacalháo com

Hypophosphitoi)

GUERRA PRIMEIRAS

Verdun

^"»

COISAS DO PORO

Intervenção desastrada
O dr. Cesario Alvim, juiz da 5" vara

criminal, pronunciou honlim «Tíonçalo
Lima Santiago, Liberato José llodri»
gn-cs e Rafael Fernandes, presos e pro-
cessados, 03 primeiros pelo crime de
offcusas physica.-; leves e o terceiru, por
ferimentos graves.

O caso passou-se no dia 2G dc feve-
reiro uliiniu.

Contato ntracára-se com Liberato, c
p sopapo reinou até qtte ambos, arnri-
dos de faca tentaram ferir-se mutua-
mente.

Rafael vendo as coisas mal paradas,
para pór termo a situação tão delicada,
sacou do seu revólver e disparou.

II remédio foi bom demais, pois a
luta parou... porque os conlcndores
ficaram feridos po,v bala...

O juiz arbitrou a fiança dos dois
primeiros em trezentos mil reis...

Conforto

por dentro

Estylo
Por fura

COMPRE QUALIDADE E

NÃO PREÇO

QUALIDADE SO' HA KO CALÇADO

ATLAS
R. da Carioca 8 c .|o; Rua Larga 1.14

Os últimos contra-ata-
quês dos francezes

Paris, 5 (A. II.) — Os últimos e
felizes contra-ataques, levados a effeito
simultaneamente com prudência, mctho-
dc c energia, permittiram ao comniando
francez fortalecer c alargar as posições
francezas deante dc Verdun. Quer o
inimigo se mantenha agora na defen-
siva, quer no ataque, os resultados são
sempre os mesmos: é batido, recua e
recuará ainda mais.

A victoria definitiva dos francezes
nffirma-se pela actividade desenvolvida,
emquanlo que a reacção do inimigo é
cada vez mais fraca, lí' uma constata-
ção altamente satisfatória ver que, dc-
pois de tantas hecatombes que victima-
ram as melhores tropas da Allemanha
durante dois mezes, os. soldados do
Kronprinz. continuam a morrer nos mes-
mos logares dos seus primeiros ini-
pulsos.

0 1 ornai dc Genebra, comuicntando
a batalha de Verdun, constata não só-
menic que o ataque allemão foi batido,
mas ainda que os allemães perdem ter-
reno. ,•Um Berna, segundo dali can.tmin.icnm,
o tom.lacônico dus communicados alie-
mães é muito coiiimtntado e interpre-
tado como uma confissão clara da perdai.e terrenos nestes últimos dias e tam-
bem como o desejo de distrair a atten-
ção dos neutros das operações na frente
de Vcrdun,

Paris, 5 (A. II.) — Communicado
das 15 horas:' Ao sul do Som mo. uma acção dc
surpresa do inimigo, tentada contra asnossas trincheiras na região de Cappy,fracassou completamente."A oesle do .Mosa, depois de umbombardeio com extrema violência, osallemães lançaram hontem, ao cair dodia. um forle ataque eonlra as nossas
posições ao norte da cota jo... Repcl-lido cm conjunto na frente esse ataque,o inimigo apenas lomoii pé em alguns
pontos da nossa trincheira avançada.

A oeste do Musa e 110 Wocvre, acti-vidnde iiitetiuitieiite da artilheria."A noite correu relativamente calmano resto da linha de frente."

100 contos, por 2$0Q0_!

0 torpedeamento do "Rio
Branco" ;

A opinião dos diários de
Paris

Paris, 5 (Ai II.) — Todos ns jornaes¦publicam tclcgrainmas do Kio dc Janeiroassignalando a impressão causada em todo
«} Hrasil ¦pelo torpedeamento do vapor bra-
sileiro "Uio r.rauco" c ao mesmo tempo
reproduzindo as commciitarios dos jornaes
dessa capiial, especialmente os do Jornal do
Çoniiiiertio, sobre o fado.

A maior parle dos jornaes parisiensescom títulos significativos como — O brasi!
r.ão perdoará o terpcdumcr.to do "Kio Bro,-,.
Co _— ligam c?se íacto á questão entre
os Estados Unidos e a Allcinaiiiia e consla-
tatu tjiic os allemães, mcltcnilo a pique o"Rio liranco", .praticaram uai acto infeliz.
Julgam aimla os jornaes que os brasileiros
tem ioda a razão dc sc mostrar indignados
contra essa violação do direito dos iieu-
tros.

"Os, brasileiros, — diz um delles _ são
homens dc sentimentos e dc um doce pa-triotismo muito sensíveis, lí, cm véspera
de rcijuisitar os navios allemães internados
nos seus portos, vão «gora apressar essa
decisão devido uo torpedeamento do "Kio
ilra-uco",

A impressão geral £ ,_a_. 0 voto unatún-.e
dos brasileiros é pnr uni accordo ..com; os
listados Unidos e as Kcpuliilcas Latino
Americanas para que todos possam proles-lar .praticamente contra us processos alie-
mães de fazer a guerra.

_ A reunião recente dos diplomatas nine-
rieauos ocreditados nesta capital demonstrou
cabalmente que essa tendência c a doríii-
nante. .

A destruição do " Uio Uranco" prova queos allemães não estão ainda dispostos a
abandonar os seus processos criminosos.
Mas, bem (leprosa se saberá, pela respns-
ta da Alleniaulia á nota do presidenie Wil-

£011, até onde ella está prompni
ulcanto dessa ignomínia, <]_
por certo tirar .proveito
'iuo praticava.

"O DIABO QUE O CARREG"JliJ,
NO APOLLO

Sc não nos fallia a memória, ha cerca de
quatro annos, o nosso publico teve ocea*
sião de assistir no theatro Recreio, pelaConipanliia Luz Júnior, á representação da
fantasia "O diabo que o carregue", que o
Apollo "levou hontem á scena, com duas
casas magníficas. 0 agrado foi geral.A Companhia Ruas entendeu, e, aliás,
muito bem, que o original de João Phoca
e André Rrun devia ser apresentado dcmaneira, a agradar ao numeroso publico
que habitualmente cnclie o Apollo. Dahi, osuecesso, obtido. Todos 03 artistas, cmctfn|uncto, phfcii.Vfrain Satisfazer ns exi-
gencias do publim, c tão 11 contento, quea platra foi pródiga cm applaudil-os com onfaxinio contentamento.

Assim, ¦ vale a pena fazermos uma refe-rciiçia ao desempenho, referencia especial,
á aliara da dedicação dos artistas.

Certo, a nos:,-, primeira .referencia deveser feita .103 "comperes" «la peça: estes fo-ram os artistas Jorge Roldão, Alda Tei--veira c Joaquim Praia, .Roldão, que é umactor cômico da maior sobriedade, sabendotirar partido dos «eus papeis, sem usar de
artifícios monos dignos da arte de repre-sentar, fez du ""João Ninguém** nina cria*
cão, mantendo a .ilatéà' em franca hilari-diule com esse bem apanhado typo.

. Alda Teixeira, pela sua linha irreprelien-
Jivelj revelou-se mais uma vez unia actrizde mento, a «iiiem por mais de lima vez•nos lemos reíerdo com absoluta justiça,A sua "teulação" nada deixou a desejar.
. Joaipum Prata deu-nos .tini "Bom senso"a altura de seus créditos artísticos'.'

Jorge Gentil representou, com distineção,o pequeno papel dc "Diabo «me o carre-
gue" (uão a elle. que é 11:11 bom rapaz),damlo-nos um bom lypo raiiilo bem ves-tido e melhor caracterizado.

Magda •Arruda teve ensejo dc revelar 03seus recursos artísticos, desempenhandocom correcção os seus papeis, salientando-pc .principalmente nos de "Tradição" c" 1 rnenla". cujas copias foram tratadas
perfeitamente.Ztiimira Miranda na "Orgia", __'"A Chi-la" e 1:0 "Bom .peixe" conduziu-se comosempre, com muita vlvacidadc, sendo ap-
plattdldit eom justiça.Caraieii Osoriq; niuilo graciosa nos pa.
jicis dc *| volúpia", "ciúme", "caniet" «

_ll| .
Josepliiiia Soares, a característica dacompanhia; com ,1 vida que sempre cm-

presta aos sç-us papeis, desempenhou niuiloa contento "D. Virtudes" c a "Sopa deletras

papeis
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superior ao er;
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e uanquillo, não sc assustam os adun-
tiistrndorcs competentes, sejam quaes
forem as difficuldades que os assober-
bem. Afastemos, pois, resolutamente,
dc nossas cogitações, problemas que
irritam c podem provocar fundas tlj»
vcigcncias. Os de alta indagação poli-
tica —- esses devem esperar opportuni-
dade para o seu opine c solução.

Sem partidos ou agrupamentos liem
constituídos, é cm torno da Constitui-
(,ão politica quc será licito nos emigre-
tiarimis. Sob o influxo e influencia das
máximas do grande código, fitaremos
liabililados para conseguir o bem d'l
Republica, como imaginaram os seus
fundadores.

lia, neste lístado, que foi o 111:113
esforçado organizador do regimen rcpu-
liiicanu, um foi le espirito conservador
«1 11111 receio profundo dc innováçõcs
mal estudadas o inopportunas. As re-
ferinas hão dc vir a seu (empo, quando
i-tiverem feiias na opinião e puderem
encontrar caminho fácil uo seio das as-
sembléas legislativas.

Os males da Republica — c grandes
são cites — não derivam de defeitos
porventura existentes naquclle saldo
código dc organização política: elle»
procedem de oulras origens, c, para os
corrigir, basta a jheção ponderada de
luluiinis. rações competentes «.* dc govci'*
nos fortes e conscientes de sua respon-
Etibilidade.

(is que observam a marcha dos acon-
reciinentos, c csludam o modo de fun-
teion.ü- das instituições, sabem que dois
factores hão concorrido principalmente
para enfraquecer o nosso regimen —
n intervenção violenta nos-Estados, com
nacrificio dc sua autonomia e o des-
respeito ao voto popular, ou falseado
nos comícios eleitoraes ou violado por
decisões arbitrarias do poder verifica-
(lur.

As leis ordinárias hão de encontrar
remédio para as falhas do apparelho
eleitoral c a autonomia dor, listados,
principio básico de nosso systema poli-
tico, pódc e devi' ser, denlro das regras
estabelecidas pela Constituição, religio-
tamente respeitada.

Conheccis «> meu pensamento, tantas
vezes manifestado na intimidade «lc uma
longo convivência. Não offendc o regi-
iv.cn democrático a situação de um lis-
tado dn Republica, que «• declara cm
divergência com a noção politica ou
administrativa do poder central. As
oppoaiçòes dão força aos governos,
quando sc mantêm nos limites das u-jr-
ras legaes c uT.u visam perturbar a
trdem constitucional.

Aos listados cumpre acalar os prin-eipiós da Federação, respeitando ns leis• l.i Republica, escolhendo governos di-
gnos «• dando garantias completas parao, exercicio de Iodos os direitos no ter-
ntorio de sua jurisdicção. S.
delles eleger mal o seu govermdivergirem dessa ntliludc, que
grcguciii para conibatcl-n pcrnnic os jio-.'crês eojislilttcionaes, na imprensa cnas urnas.., recursos cfficazes quandotiproveMados por homens sinceros e ca-'pazes. Por se. afastarem dessas normasimbuiu h.stados, c por não lerem os go-..ernos ei nlraes comprehcndido sempreo seu dever, golpes deploráveis temüOlfridu o regimen rcjiulilicaiio.

Liiganam-sc os quc pensam quc nãona para coinhalcr, nos listados, ns máos
governos, senão os processosHa, sim, as formulas legae«1 irares e úteis se agirmos, kl.-nJroi.Uli.s. com resolução e animo forle.1.1 trabalho poderá ser penoso «• prolon-sndii, _mas triunipliará. Orientada aeducação republicana nestas i,léde diiiiinirr e-.i desapii
eomplic.-ulos.

A vida poliiica se ,-nmilla ou sr.imes,|!iin!,a com ., ilK.rcia iU,__ |10;nonse o repouso exclusivo na confiança enniparo ,lc influencias officiacs. 1" nas
regiilares, mie as po-devem ser disputadas,¦nhores, au nosso
ser o seu papel nes-' mento ae tantas preoecupações ?ir, na ordem econômica, au-

_ sua riqueza _¦ 'na ordem poli-igiar a acção do podi-.r central.-su velho programma.iKes-.iie aqui ? maior força de produ-.cção da Ki-piiblica, o mais seguro pontode apoio pira a solução da crise finan-i'i-ii.i. Liiiiipre-nos cuidar dos elcinenios•(le prosperidade de que fomos pruviden-eialincnte dotados e que o nosso traba-lho leni feito frtttificnr.
A vós, sr. presidente, incumbe essenobtllissuno esfqrço. lima multidão deinteresses quc se relacionam com a.-lida intima do 'l.stado estão a deman-dar a solicitude e vigilância dos quelem de fazer o seu governo.
K; ilidamos 11:11 instante. lista gran-de capital, com uma área que continua-'mente se dilata, cresce todos os dias

1111 população, reclamando serviços dis-
,pendi.'sus que hão de exigir du muni-
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cipio e do Oislndo sacrifícios conside-
níveis. O porto de Sanlos., com um
movimento extraordinário dc mercado-
rias que entram c saem, dispõe de ap-
parcllios de embarque e desembarque
insufficienles para as necessidades (lo
commercio. «Ia lavoura e de nossas in-'dnj.rias crescentes. Escapou ás prc|-visões do governo e das empresas qucexploram áquelles serviços o dcscnvol-
vimeuto desta zona .prodigiosa. Notae
bem, essas empresas que são, no inicio
de suas funeções, utilissimos instrtt-
mentos dc .progresso, desde que não at-
tendem, com oppprtuntdadc, ás justasreclamações de listados que querem
progredir, sc- consftitucin agentes in-
supportaveis de oppt-cssão c um emba-
rriço que deve ser removido, CHI bene-
ficio do desenvolvimento geral.

A' agricultura faltam ainda iiisliiui-
ções de credito, que mobiliscm e asse-
gurem o valor da (propriedade e fncili-
lem o custeio da lavoura.

A inslrucção primaria não attingiu
sufficienteincnlc o interiur dos íminici-
pios.

. O regimen dns estradas de ferro,
inimigrução, a 'i.vglene, tudo,

esla a solicitar a attenção do
e o estudo de seus aiixiliarcs.

li' grande o Estado que ides ler a
honra dé administrar e progride, sem
ilesf'slleciiiiei_!os, estimulado por mui-
tildas aspirações, p.ortiilecc-o uma tra-
ilição de trabalho, audácia e bravuia
que a historia guarda com ,1 feição ly-
pica do velho genio nacional. Ii' pesadaa responsabilidade dos Vjue são cluv
mados a governar um listado, assim
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preparado para os mais elevados des- Conve
tinoa. Tendes, porem, o vigor da mo*
cidade, a intclligcncia culta, um cara-
c".«.-r de fina Icmpcra, armas invenci-
veis nas lutas da vida, forças quc
sempre vencem nas difficeis jornadas
pelos campos da politica e da adminis-
l ração,

ll.i .| annos, ncsie mesmo logar. eu
queria ijue o .Eslado de S. Paulo, ap-
parclhando-se para :i sua grande miss.io
na Ucpublicii, pudesse ser -¦- "uma es-
cola de civismo c de educação politica,
onde fosse Icinma invariável o amor ao
trabalho, o respeito á lei, o culto á li-
herdade".

Kcspejt.-ic a formula c ipraticac-a. Os
que eslão aqui reunidos .vossos amigos,
sabem que o Eslado de. S. Paulo aecr-
tou, cscollicndo-vos para seu presidente |110 qualriennio lia dons dias inaugii-
rado.

lista ¦(¦ tamliein a minha convicção
Il.ueis de cumprir o vosso dever, di-
guificando 11 confiança dos amigos 1
satisfazendo os votos ardentes de vos-
sos conterrâneos, Com essa segurança I
levanto a minha laça cm honra ilo És- ;
lado dc S. Paulo e dc seu illuslrc pre-
sidente o e.Miio. sr. dr. Altino Anui-
les." |

O conselheiro Rodrigues Alves, cuia'
oração foi por varias vezes interrompi-1
da pelos applausos dos convivas, recebeu,!
110 finalizar, uma furte salva de pai-mas.

Por ullimo, o sr. dr. Altino Arantes,
presidente do «Estado, fez o brinde de
honra .ao sr. presidenie da Republica,
proferindo as seguintes palavras:'-.Meus senhores. — Li' com a mais
viva satisfação que venho associar-me
:i esle biilhiiutc e solenne convívio, em I
que o Parlidn Republicano Paulista!
presta ao egrégio brasileiro e benemérito I
esladista, sr. conselheiro Francisco de
Paula Rodrigues Alves, as homenagens
dc apreço o de reconhecimento a que I
lhe dão ínconLcsto direito seus grandes
méritos pessoas c seus inestimáveis ser-'
viços á Republica e ao listado de São |Paulo. I

A' virtual eloqüência desla autorizada
assembléa politica; as elevadas e ;..itrio-tieas aliirinações. que nella se trocaram I

levem vai

Os austríacos repellidos
no ar

Roma, .. — (A. A.i _ Informações
aqui recebidas de •l.aveiina dizem nuea esquadra acrea italiana dc defesa'hqucha cidade rcpcllin alguns aviões
austríacos (pie, npproximando-sc da
mesma, tentaram bnmbardcal-a.

Ao que parece, segundo accresceniam
as referidas informações, um dos appa-
relhos inimigos foi alvejado pelos tirosdos canhões italianos.• -
O "Times" "e 

o valor do
marco em Nova York

Londres, __ — (A. n.) — IJscreve oi.,1,"1?" . em 11111 dos seus tópicos:'ilude parecer estranho que durante nsuliimas tres semanas o valor do •marco
poisa ter .subido em Nova York. Poucoantes da redacção da nota nortc-americ.-i-na pagava-se cerca «le 7» centavos porquatro marcos naquella cidade. A tflxa decambio durante Ires 011 qualro dias antesda remess.. da jiota attingiu a 74 venta-vos c ar.. i|» n 19 de abril, data em quea M.1I.1 foi enviada para Berlim. .Além dis-so, o ciiiiiliio devia altingir a ;C 7IS a 22desse mcz e ainda hontem encontrava-se a70 .iii.
_'ITsiii alia põ.le parecer paradoxal em ra-zni. das possibilidades crescentes' de rupiii-ra «Ie relações 'entre os lisia.los OniMos ea Alleniaulia. Todavia cila- trai "-pia cx.

plreaçao llllllio Simples: par__ce iill^..ccrlosbancos (Ia Argentina e do Peru liveram decomprar marcos em Nova Vork para li-
qui lar ns suas oljriijacr.es com .firmas ,-i'lc-mas. l.,ssas compras' não furam . importan.Ics, iii.-ja em consetiiichcin da páralyzaçãocompleta das relaçiíes commerciaes amcri-cano-allcnias o menor ped.ilo de marcosem Nova 1 nrk devia te:- aquelle effeito.111 notar ainda T.ic essa alta c das-.liais significativas, porque indica quc 'a
(lepredação enorme «Io marco na Americanão foi .causada \k-)o processo ordinário ún¦déficit" das cxportaçiles contra as impor-taçoes allemãs, mas sim pela falia absolutade i-re.l 1.1 allemão nos circulas financeirosd.i (America."

Mana 'Neves, mal aquinhoada nesta
ça, desempenhou cira colorido
que ih. couberam.

Ilerthu Miranda, niuilo bem na "Seres-
ma , -ume" c "Brilhante negro"lida Siicliini, Adelaide Costa, I,in,_ Fer-

i"™,' Cecília Guimarães bem nos vários
I Htigçiiio • Noronha cintou muito bem oI fado do "Quarlo de pão".
I José Victor, uo "Pcnhorista", mo "Ara-

me' c 'lio "Prieira" mostrou-se ainda umavez: a t.rtista' correclo de senipre.i\. Miriin Ia, entre vários ivípcis que¦desempenhou' teve o de "Cadeado", quecaraclensoü com perfeição, tendo uni jogoscena notável, pela observação.

I CONSEQÜÊNCIAS DA GUERRA

Aquillo que não pôde
ser exportado nem

reexportado
O sr. Tandiá Calogeras, ministro daI-.izeuda, em circular 'liontem. expedida,

declarou aos chefes das repartições sub-
ordinadas ¦ ao seu "Ministério, 

para os fins
convenientes, quc o governo inglez fesol-vem fazer aim|i as oo?|.intes alterações
e emendas á proclainaçâo datada do dia28 de julho de 1015, que indicou quaesos artigos prohibidos de ser exportados
ou reexportados: * •

O—Que o titulo "bematlte pi_r iron"fosse retirado da lista dc artigos, cuja
exportação é probibido para todos os- (les.
tinos e que fosse substituído pelo seguiu-
te: ferro em bruto (pig irou) com asdescripções abaixo;

a) ferro bruto, contendo -menos dc 0.1
por cento de pliosplioro, incluindo "pig
irou heiualiic";

b) todo outro "pig iron" contendo
mais dc o.i por cento de -phosporo; po-rem, menos de 1.5 por cento de celicio
juntamente com menos dc 0.09 pur cento
do enxofre.

-)—LV.e '"osse iproliiblja |a eioporlaçãodas . seguintes mercadorias para todos osdestinos:"Ccrio", oxydos c saes dc ecrio e suasligas (exeepto ferro ccrio); assucar nãorefinado.
..")—Que o titulo "Chapas de tiragemcom pedras pata tiragem de «fio dc açoe diamantes competentes", fosse retiradoda lista de artigos, cuja exportação é

prolubida para todos os destinos estran-
geiros, ; exceplo Colônias e 1'rotce.torados
llntannicos e que fosse substituído pelotitulo "Chapas de tiragem com pedraspara tiragem, dc arame e os competentes
diamantes".

4")—Que fosse proliibid.i a exportação
dos seguintes artigos para todos os des-tinos estrangeiros «pie não Possessões cProtcetorados Britannicos:

Ferro cério,
.1")—Que a exportação doi seguintesartigos fosse prohibida paia tudos 03 pai-zes estrangeiros, na Europa, 110 Mediler-raneo e no Mar Negro, n não ser a l-'ran-

Ça, a Rússia (exeepto pelo Mar Baltico),a Itaha a Hespanha c Portugal: 1*6 decurar; frutas frescas, seccas e conserva-
das por qualquer forma c nozes usadascomo frutas; amêndoas, nozes c sêmen-tes oleosas cuja exportação, para qual-
quer destino, ainda não foi proliibida.

[IÍ"
Com a "rentrée" da Primavera, vão as

Elegantes Cariocas fazer a sua "rentrée'- de
Elegância e Distineção na vida mundana do
Rio de Janeiro.

Convém consultar para isso as exposições
permanentes do "JP.A.1_-2.C ROYAL',
-as únicas que lhes facultam, em condições
excepcionaes, a conciliação destes dois impor-
tantes interesses: VESTIR BEM, VESTIR
COM ECONOMIA. ~
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O "Zeppelin'"'' abatido em
Salonica

Londres, 6 -. (A. h.) _ 0 A!lll;.ían.a.lo annuncia que o Zeppelin abati-do lioie £01 destruído pelos navios daesquadra quando cruzavam sobre oporlo de Salonica. ,
ti dirigirei allemão foi cair na etn-bocadura do V.irdar. Pereceu toda a¦tripulação.
Londres, 5 (A. II.) — \J___ «Zeppe-

111 fez um "raid" hoje de manhã so-Ire Salonica, sendo vivamente atacado
pelas baterias anti-aercas das forcas ai-liadas.

Consta que o
do c destruído,

Je

"Zeppelin" foi attiifgi-

S
MELLOCliiiiiitos VIKIIi.y. Di

Os mclliofcs
tOlíITAX.V

Os francezes na Macedo-
nia grega

Allieiias, .. — (\. II.) _I,igu-so aqui
grande importância e significação ú oc-
cupação, por tropas francezas, da cida-de dc Plorina, na Macedouia grega, e
que fica npi nas a dezoito milhas de
Monastir.

Depois da revolução

Aüemanha-Esf acfos-Unltlos
irasliieoton, 5 -. (A. A.) -• ir horal
5 í'. 111. — 'íransmitto a synlliese dos ul-

timos .paragraplios da resposta que o ko-
mo imperial allemão deu ã nota enviada
lu presidente Wilson, sobre a guerra, sub-

mari na:
"l.íses longos e dedicados protestos' ás

intenções pacifistas da (Allemanha deseja
o governo acabar dc. vez, afim' de que .uão
continue esla siíliação delicada enlre»-nm.
bíis os paizes. Por i.sso.a.\llcmaiiba'"noti;
ficaao governo dos listados Unidos q'í"c_ os
vapores mercantes nío serão alacãdos sêm
prévio aviso, tratando-se de salvar os Iii-
ptilantes dos navios que furem postos a pi-
qne por haverem dccallendido á Ultimação
resistindo, ou procurando fugir.

A Allemanlm não pôde restringir mais- 011
suspender totalmente á noção de seus sub-
niariiios, emquanto os inimigos do império
não abandonarem dc ve.: a caniMnlia odiosa
do bloqueio.

A nula continua manifestando que a
America Ju _N'orle não pôde exigir tal mo-
dificação, incompatível, sobretudo, com o
sua neutralidade,

'A America do Norte, nccrescctita deve,
ao envez, cooperar, como boa pacifista/ pelarestauração di liberdade dos mares, não
hypoiliecaiido o seu apoio nem ao bloqueio
«nem á guerr-, submarina, lista ' unia cou-
seqüência dàquelle.

'1 docii-cnlo imperial termina dizeuilo:
A Alleniaulia 'não ouvida cm que o go-veruo dos listados Unidos da America do
1-oi'le insistirá junto á Inglaterra, paia
que esla observe, ícin demora, as kl
tcrnãcioiiacs, <i.: accúr.lo core
secretaria dc listado de W
de janeiro de 1014 c j

'I estima de Amorim, Aurélio Ribeiro,Jose Silva, .AntoluO Peixoto o Pillui con.ueziram muito bem os papeis quc lhe lu-ram Incumbidos,, ,
. A marcação da .peça revelou a proficien.eu do provecto eiisaiador 1'cdro Cnlir.il.Os scenanos de bello efíeilo c o giiar-da-roupa elegante e apropriado.

A orchestra, deficiente «10 iinniero em-nora, foi bem dirigida pelo maestro P.is-cltoal.iPercrn, o qual manteve os cúros em
perfeita afinação.

¦¦»i_»».___ .
Um concerto de violão

Realiza-se boje, ás S1I2 horas da noite,o annunciado concerto dos violonistas pro.fessores Drant Horta e lirnani Figueiredo.1-. o seguinte, em resumo, o programma«la festa:
Scrcnnta dc S. Fbycuco, nela orchostra

d.- bandolins, violões, bandolas e alamlc.T.tttjc, marclia. c Ao luar, Iiarcarola, am-bas dc Praut Ilcrla, executadas ao violão,
pelo autor.

Improiiiptii, fantasia, de ".rnani Figuei-redo, o Can! de la imiit, nòcturno, dc I.lerrer. peças executadas ao violão, por Ur-nani 1'iííucircdo.
Queixumes e Soluços, valsas dc DrantHorta,' executadas em violão, polo autor e

nor sua atumna. senhoríta Céo da CâmaraParadctla Kêmii.
«l/ii/ii ifi Porlicl, ouvertura, por sentem!-

1110; de bandolins, bandolas, violões c alatidc.Paiitasia licspanhola e lieve acres ladansc, de T,ouis Kmina, duo tie violões, pe-les concertistas Brant e lirnani.
Tri.tfc.-a ii (ViVü unir, valsa de Brant Hor-th. pela orchcst:*:i.
Bamba meu boi, batuque, característico,

de Itraut Ilorla, c Marcha fúnebre, de Chu-
pin, executados ao violão, mr Braut. Horta.Cliant tfoisctiu. de S. Zurflu; Zkiilha,hnbaiicri, de lirnani Fiuueirelo, executados
pur, este ' ullimo, ao violío,

. . Sertaneja, valsa «lc lirnnt Horta, com
r-elii.lios deseriptivos, do maestro lirnani
1'igiieifcdo, iiiolii orcbeslra.'J'(inrre>li, ouvertura da opera, pelo se-
ptiminio, «le bandolins.

1'crrei, romance de rau'o Tosti, pelasec.Iiurila Céu Faradedo o orchostra.
7'iMi»i/i(ij(jt'*)', marcha de VVnencr, porBrant Ilorla e lirnani Figueiredo, duo deviolões,
Aa e.nileirn.*» pas.=ad:i3 para esse concerto,

cujo proiliicl :n parle, i destinado á cou-
slrucção Ju Ucliro dis Jornalistas, do inicia-tiva Ji AsaoeiaçÚo de Tn-nmisa. estão ávenda ua "Guitarra de Traia", na rua daCarioca, e na casa Bcvilacnua. As que,passadas, uão forem devolvidas ale umaliura atitc„ do eunccií,}, são consideradas
neccitas.

• ¦ ¦¦¦¦_! O -gü o _wam

Um marido das arábias
Uma senhora elegantemente trajada,

acompanhada de tres filhas já inoças,
procurou lionlem á noite, na policia, o
i" «lelegado auxiliar. l'ara que? Para
pedir que a policia impedisse o cm-
bar«|iic de seu marido, «pte seguia para
S. Paulo, levando-lhc as jóias.'Disse então a senhora que era ca-
sada, cm segundas nupeias e fora in-
feliz._ O marido, dono do Cinema Com-
mercio, em Bello Horizonte, era tun
perdulário, e cm pouco podia, pôr tudo
o que era de'ia c das filhas fora.

I''0z-lhc sentir a autoridade qtte 110
caso nada poderia fazer, porquanto sc
tratava de marido e mulher, e a acção
(la policia seria um acto dc violência.
A senhora,_ banhada em lagrimas, dei-
xott a policia, sempre acompanhada das
filhas.

A A. C. DA BANDA DE LA'

Uma conferência sobre
fibras

A Associação Commereial de (Nicthc-
roy promove para amailhã, ás 2 lioras
ila larde, na Câmara Municipal de São
Gohçalo, uma conferência sobre, fibras
texlis, cm proseguimento as já realiza-
das, em ouiros municípios.

ilÍS-sa propaganda da referida Asso-
ciação muito tem agradado aos lavrado-
res fluminenses.

Fará a conferência, o sócio sr. Ja-mtiario Caffaro, que 'tem acltialineíitc
tuna exposição em sua casa commereial,
a rua Marechal dJcodoro, dc todas as
fibras.

¦as-»

iliabeas-corpus" impetrado cm favor
de José Domingos da Cosia, ex-escrivão
do registro Civil em Nictlieroy.

ESTADO DO RIO

O Tribunal da Relação
Reassumiu liontem a presidência daSuprema Corte de Justiça do listado

do Rio o desembargador Carlos Bar-reto.
O Tribunal, na sessão de liontem, re-solveu nao tomar conhecimento do

1111 íip!S?
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Ernesto Souza

IBRONCHITE
. dão, Isllioi,

jTaborcnloíe pulmonar.
GRANDE TÔNICO

laíreoajipeilieeiirii-n
forca muscular.
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A ÍÜAÇA PAHIQe na rua Uruguayana 145.J* UJlúH rfl«10 Mão iem íiHaS 50| 60| e 70$Ternos sob medida do tecidos do pura lã, feitio no rigor da modii

No Republica

O tíieaíro tia Natureza
T'omos procurados por um grupo de

constas em cujo beneficio vae ser rea-
lizado mu espectaculo no tlieatro da Na-
tureza. Ksse^ espectaculo, (pie devia
realizar-se hoje, informaram-nos ellas,
ifica (transferida para quando for annitn-
ciado, dciido á inconstância do tempo.

A estréa do "American-
Gircus"

"STo 
theatro Republica, conforme cs-

lava annunciado, estreou hontem a
grande conipanliia eqüestre, gymnastica,
acrübalica, cômica c mimica "American

Çirctis". O ithealro da avenida Gomes
Freire, como era previsto, apanhou unia
casa cheia. Os elementos de que dis-
põe a companhia a que a empresa Lou-
rcior installou naquclle tlieatro são dc
primeira ordem, artistas dc reputação
mundial, acrobatns exímios, e malaba-
rislas e mímicos, O3 "cloivns", sobre-
tudo, fizeram a delicia da pelizada e os
animaes de raça, amestrados, foram uma
prova dc que a companhia apanhará
suecessivas enchentes, como a de hon-
tem.

Os últimos actos do Ür.
Rivadavia Corrêa

Além daquclles de que dimos noticia emnutro logar, o sr, Rivadavia Corrêa assignou
hontem os scRuintes actos:

Nomeando: professor de portuguez e
Inslrucção .cívica da fiseoln de Aperfeiçoa-
K.cnto, o cidadão Mario líulliüo líamos; pro-fessor odjunto do curso de adaptação daITscola Profissional, Álvaro Baptista. Jor-ge ".autos; guardas dos iardins da Inspcclo-
ria dc Maltas, Jardins, Caca c Pesca. 03
cidadãos 1'raneisco Teixoto Sobrinho, Mario
de Sá Barreto, loão Nunes, llosauro Scnlzo,
Miguel Alexandre o Ary de Castro 1'or.'
tiical:

transferindo o guarda «le jardins JoãoRoberto Valladares para. o logar de guardamunicipal ; o medico microscopista do ser-
viço sanitário do matadouro de Santa Cru/,
di Culso dc Sá Uri to, para o logar de com-
missario de hypíene o assistência publica, e
nomeando o sub-commissario de hygiene c
assistência publica dr. Manoel Maria Muniz
Freire, para o logar «le medico microscopis-
ta do serviço sanitário do matadouro dc
Santa Cruz.

OS "IIAHE.YS-C01.PUS"

O Supremo vae conhecer de
um, em favor de

jornalistas do Piauhy
Mais um pedido dc habeas-eorpus dos

chamados meramente politicos deu hon-
iem entrada na Secretaria da Corte de
Appellacão,

Requerido pelo dr. João Cabral, essa
medida i preventiva e cm favor de Joa-
qtiim Comes Ferreira, coronel Josino
José Ferreira, ilts, llygino Cunha, tu-
c-.-ccio Avelino, João de Deus Pires
Avellar, Antônio Ribeiro Gonçalves c
outros, proprietários, redactores, colla-
lioradorc» e gerentes dos jornaes Cor-reio dc Thcrccina e Ilabcas-Corpus, pu-blicados cin Tiicrczina, para quc possamentrar c sair livremente nos edifícios
desses dois jornaes, edital-os e pol-osem circulação, sem que soffram violen-
cias por parte do governador dr. Mi-
gucl Rosa e da policia estadual, poisejtic. vários dos impetrantes já foram
victimas dc violências da policia, qucobedecia a ordens do governador, facto
que tem causado desorganização navida da cidade, estando n populaçãosem garantias, o juiz substituto amea-
çado tambem tle violências, tendo jápedido 'Providencias ao Supremo Tribu-uai Federal.

Allegam os impetrantes que não pc-diram a ordem ao Tribunal da Relação
porque este lambem se acha impedido

de funecionar pelo govmiador. lia uma
vaga dc juiz que o dr. Miguel Rosa
não preenche, para que, como tem acon-
tecido, não haja numero para as ses-
soes, pois que alguns desembargador—1
se dão por suspeitos e não funecionam
çm determinadas causas, oceasionanda
isso a paralysação dos trabalhos fo-
renses.

Vamos ver o que resolverá o mui;
alto tribunal da Republica.

-1 — tt il ¦» »i —-,-¦
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ITT-i iibui.vo-as.siciiiHlo dos
inovados de Dcodoro

Firmado por vários moradores di
Dcodoro, recebemos um abaixo-assigna-
dc cm que se nos pede ti nossa inter.
venção junto ao general Caetano d«
Faria, ministro da Guerra, afim de qtm
seja novamente confiado o policiamento
daquella localidado ao tenente Fran-
cisco Lemos, que tão 'bons serviços
.prestou ali, quando superintendia o po-
liciamento.

As familias residentes em Deodorri
vivem sobresaltadas, .principalmente á
noite, com os constantes tiroteios quese- travam entro vagabundos e desor-
dei ros.

Os ladi'ÕL'9 tambem ali campeiam
livremente,

Ora, nada disso sc dava quando o"
tenente Francisco Lemos exercia a vi-
gilancia policial.

Por isso, pedem-nos os moradores de
Dcodoro para que o referido militar
volte a dirigir o serviço dc policia-mento.

Parece nos não ser muito difficil at-
tender ao justo pedido dos deodorenses

LU--0-U-
P»ra

DO DR. EDUA RDO FRANÇA
t-v,inC"" **" ni?Ies''"". <*» Pe"e, feridas, frieiras, suor dosEvita asn.ga<3 da. velhice, e fn_ desapparccer asMisturando

S lelsi in-
noins *d:i

ihíugtoii, sio. aS
c dezembro-" do

Londres, .. — (A. 11.1 _ informam
de Dublin quc dezoito chefes revolticio-
nanos que tinham sido condeinnndos á í """."'
inorle pelo Tribunal Marcial foram Se '"'"" u'ra» vr" essas negociações d..hoje mesmo indultados, sendo-llies com- America do Norte fiaeiis.virain a VHilnia-nnttada a pena para prisão. | nha terá de arear com -,•,:,:,¦, „ova sil;,.,,;..,,,

em cujo caso .reserva-sc completa liberdade
de a^o."

|l':i!!3iai::i;g:;||ls;i;!i:|8|!ii!i3l!ii!ai:i!iBi;!!!ail!K:iBliiílH
| E__i3eclEilic3.Oji3.e-_ casa §

Preta iev.ami$ana Lu^â
Camisas portug-vtêsas

A guerra e o Vaticano
Roma, r, — (A, II.) _. Annuncia oOsscrvalore Romano (jue, graças ás so-licitações do .papa, a Alleniaulia accei-

lou a proposta de serem enviados paraa Suissa os prisioneiros inválidos in-
g.«^.'s que sc acham na Allemanha, me-
tlianle 1. einbarque para n mesnio pai/,dos prisioneiros, em condições id
cas, que se acham na Inglaterra

íuenti-

Em Portugal
Lisboa, 5 (Correio da ilanhã) —

O "Diário do Governo" estampa hoje
os decretos do executivo regulando as
matrículas dos estudantes, convocados
ás filiiras, estabelecendo medidas cs-
peciaes para áquelles que já são n-.ili-
lares.

e quc devem valer por um fecundo pro- j
gramma de vida e de acção emincntcinen- ] Lisboa, .. 'Correio da Manhã) —
ie republicanas: nada mais será .preciso jll dc Bernardino Machado, presidenteacerescentar senão que o actual governo da Republica, e sua exma. esposa esti-lo listado; fiel aos nobres exemplos dos I verain hoje cm visita á íamilia do dr.

esquecerá [ Velloso Rcbcllo. encarregado dosrecederam, nao
eus deveres e de suas respon-1 gocios da embaixada brasileira r.csia

Republica e pc- capital, em sua residência particular.

que 11
jamais de 1
sabilidadcs perante
rar.:. o ürasil.

A cxislcncia, a pratica regular e o I rMs'""_' ? (Correio da Manhã) —
próprio decoro do regimen federativo, ' Chegou lioje a esta capital o dr. Anionio
quc a nossa «Constituição sabiam, nte con-1 -"•'(Çieira e seus companheiros da Dele-
sagra, exigem das autoridades c dos ci-1 Si""''0 Portugueza á Conferência Inter-
«hd.íos a máxima cobe?
tos, de esforços, afim d_ ,.
ao governo central da Nação, tinia sc-1 Ç"10 '!cl° representante do sr. presidenie
rena nlmosphcra de ordem c de respeito, "*" Republica, autoridades constituidas

lhe permitia o desenvolvimento

ão dc sentimen- J arlamcntar dos alliados rm Paris, len-
de assegurar-se - r'''f) recebidos na "gare" da esta-

que
normal e cfficientc d; sua actividade
constitucional.

Pois bem: como syntlicsc desses pro-
positos, como expressão cordial desses
velos, quc são os do Estado de S. Pau-
lo, levanto a minha laça cm honra do
presidente da Republica, o eminente sr. j poncnles da
dr. Wencesláo Braz." dc Marinha,

A orchestra, que tocou no banquete,'
executou então o hymno nacional.

0 banquete terminou ás 11 «lio
meia.

da Republica, autoridad
e grande massa popular.

Todos mostram-se cutlitisiasmadissi-
mos com o acolhimento que lhes foi dis-
pousado ua capital franceza.

I.i.bod. j, (Correio da Manhã) —
Foram hoje convocadas as praças com-

reserva da quarta brigada

¦JK.5

Única o
Verdadeira cara d.i
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Lisboa, .. (A. II,1 — Foi hoje pu-l.licado «leereto chamando immediata-
mente ás fileiras as praças de reserva
da armada,

Washington, .-, (A. [{.) _ Nos circuIosofficiacs onde foram conhecidas as princi-paes passagents da nola allcmã, não sc pro-
cura dissimular a impressão recebida, quec de verdadeiro desapontamento. O tom em
«lim a resposta ostá redigida afina por dia-
1'nsão tal, que fc receia torne inipossivc!
qualquer accordo e preiipiie o rompimento.

O texto da nota era comiuunicadò , ac
prioidcnle Wilson, á proporção que vjJi—_
chegando e a inlcrvallos oriundos das dil*.
fictildadcs da transmissão radiolelcgraplKca.
Hoje mesnio o presidenie discutiu tom os
membros do gabinete as providencias a ado
plar, im caso om que a resposta do governo
allemão não seja considerada sati'facto*-.

O texto official da nola allcmã é esperado
em Washington até depois de amanliã, «
só depois tle entregue 11,1 Casa Branca «' que
será conhecida a decisão «Io governo nine-
ricano.

Acredita-se geralmente quc 035.. decisão
será «latia a p-.ibiiro 110 domingo, 7 do cor.
rente, ilala que coincide com o atinivcrsaric
«Ia catastrophe do Lucilaria.

Consla mais que a deliberação do presi-
dente Wilson será lo:en_.. independente
mente de consulta pnHia no Congresso.

¦11 n ? iiipi >» tm» 1
DO CHILE

Em torno dos navios
allemães

Santiago, 3 — (A. A.)—\"os circuIos
diplomáticos desta capiial afíirma-se
que os governos alliados permittiram I
que o Chile arrendasse á Allcmanha
vapores da nacionalidade oesta, surtos!
cm agur... chilenas.

Essa. noticia -corre ainda com abso-
luta reserva, parecendo que tem todo
o fundamento.

*-*»*«aa-»tft»-t»_7

Co1Ibi_i_1_os incflèses
Gravatas íiuas

„.,•;„,. -;•- um, ''itiro de I.ugolina com 4 de agua para fazefíicat contra qualquer corrimento. v '
„VSla;'.I'"g0.''n''' "* ProP0*»ão de 1 colher de sopa parane.hor preservativo para a toilette intima das senhoras.

pe"s e dos sovacosi
manchas, da pclie.

injecção maíi
a litros de agua t

DcsinfectanteVENDE-SE EM TODAS..AS J^O^rTasT^HARMACIAS DO
Depositários: ARAUJO FREITAS, s C.« — RUA DOS OURIVES NRio de Janeiro — PREÇO 3$ooo

BRASIL',

TEATROS & CIHEf-ÃS/
Importação directa

Preço lixo
03 seus preços são
sempre os menores

| 34, Praça Tiraa@n-.es, 34
Hil_lí!';_D!:í-!!i!l-ini!:lK!i:iHi!i;IK

Sports

PRIMEIRAS
NO

TURF

grande estabelecimento do PiulcserIodos os apparelhos são fabricados sob medido. conforme o caso e u enfermidade, não lendonenhuma mola de lerre, são leves c invisíveis gara-ilindo unia conte::.ão suave e perfeita, lambem da«Hérnias .16 mais volumosas [podendo, o dcbalhar, fazer exercícios «ie gymnaslica ouíicindo completamente curado, teia
çvma.

loente tra-
tquttação,

perai-io ai-

NUMEROSOS
ATTES

TADOS DE
CURAS

Consulta das
9 ás ia c

das a áa 5,
O domingo
nté meio

UílO DE JANEIRO-LARGO DE S. FRANCISCO X? 43
Obesidade, ventre caído, rin?; moveis, dores riicunuticig, eciaticain»n-osa curada com especíaes c modernos apparelhos eiectrica*i-Otca para scnliorQSj dirijiãa por uma da-11a cipecialisu.

dc ida.le

Lisbod, s (Correio 
'dá 

Manhã) —
O governo eslá estudando o pedido coi-
lectivo apreseniado pelos filhos de ai-leniães nascidos em Portugal, onde =o-
licitam a annulIaçSo da nacionalidade
allenjã, por quererem continuar em ter-ntorio portuguez.

A propostito correm varias versões
parecendo a mellior aquella que affirma
estar o governo resolvido a attendel-os.

Lisboa, s (A. II.) — Foi distribuída
nos jornaes uma nota official declaran-
do que os estudantes militares partirãona9 expedições sempre que lhes perten-çam e não gozarão de regalias quc aos ou-

nãoRepartição ortop»-1 tros seus companheiros de aro..... possam ser concedidas,

DE BUENOS AIRES

O embarque do sr. Souza
Dantas

Buenos Aires, .. — (A. A.) — Devido
a urgência que tem dc chegar a essa
capital, o dr. Souza Dantas resolveu-se
a embarcar para ahi na próxima se-
gunda»feira, 8 do corrente, a bordo do
paquete Amacoii.

0 diplomata brasileiro saltará em
Santos, de onde seguirá para S. Paulo
e iá tomará o comboio da Central do
Brasil com destino ao Rio de Janeiro.

O Estado do Rio paga
Ka Thcsouraria do Estado do Rio

será paga hoj» a folha dos professoresadjuntos dc _N'icüieroy, - -' (

A CORRIDA EXTRAORDINÁRIA
Ainda honteni não ficou completo o

programma para a corrida do dia 13,
apenas foi organizado o seguinte pa-
reo:" .G de Julho" — i.Got) meiros —
1:500$ e ..ooÇooo — Magestic, You-
You II, lmagc, Velhinha. Aragon III,
Monte Cliristo, -Trunfo e 1'eiiiano.

("s ires restant-es pareôs eslão rc-
abertos até hoje ás 4 jj_ lioras da
tarde.

:!:
PROVÁVEIS MONTARIAS, NA

CORRIDA DE AMANHÃ
O cavallo Zingaro será dirigido a

bridão pelo jockey Enrique Rodrigues.
Domingos Ferreira dirigirá Calepino,

Vandcrbilt, Yott-You, Dardanellos c
Joffre, sc correr.

Mastroquet será dirigido pelo jo-
ckey Alberto Gibbons, «pie o correrá
co:n 50 liilos.

Miss Florencc será monlada
aprendiz Raymundo Oliveira.:!:
OS GALOPES DE HONTEM

O potro Tori.o foi o primeiro
apparcccu hontem
elecy.

O filho de Lane.-,
bem.

O potro rirque forneceu bom ga-
lope liontem, na raia do Jockey-Club.

O pensionista _ do dlilraiiieiir Chris-
tiano Torres foi dirigido pelo jocltey
Fernando Barroso, havendo no (mesmo
grandes esperanças.

Salpícon, um dos favoritos no"Grande 1'n-niio Republica Argentina'*,
trabalhou hontem na raia do írppodro-
mo fluminense, cm boas condições.

Os cavallos Aragon III e Kspa-
na trabalharam juntos hontem, pela
manhã, na raia do Jockey. A distaae.a
percorrida foi a milha, tendo Aragon
(Luiz Araya) ganho de Espafia (Ricar-
do 'Cruz).

Estes animaes serão amanhã dirici-
dos pelo jockey Luiz Araya, „.

¦ÜIIIKII

—• O cavallo C-oytacaz, quc no "han-
dicap do "Clássico Prefeitura Muni
c:pal teve o peso de .17 kilos, será ncresse motivo dirigido nor Cláudio Fer-
reira. Como da vez passada, não deve
fazer nada.

*
VARIAS NOTAS

Na conhecida revista ingleza Scorl-
ing Life, encontramos a seguinte" 110-
ite-ia:"Os srs. Hopkings & C. fizeram em-
barcar com destino ao Rio de Janeiroos^dois seguintes parelheiros:' Wcll Locked", 4 íuiiiüs; ganhador dcuma carreira."Douglas Gordon". 4 annos; correu
quatro vezes, nada fazendo,"

Esses animaes vêm destinados ao co-nhccido importador sr. Carlos Coutinhoc segundo o jornal inglez são duasespecialidades".

FOOTBALL' ;

pelo

q-.ic
em trabalho, 110 Jo-

:r portou-se muito

CAMPEOXATO DO IUO
JAXKliíO

DB

Os encontros do amnnltã
to sV;!T1i- d" Andar¦l1''-' á rm -'•¦'•fei-to Serzcdcllo, encontrar-se-ão o club locale o l-Iamengo, sob a dirceção dos jS

n oV'¦'''• 1'°"tcs c J°si Kollo.u l.ansu c o America jogarão no cam-
,_«, 

''i'":'-CTr0',.°!',' "5?."-?,11- «ctt.ar.do comojuizes o. srs. Carlos Villaça c César (.lon-Çalvcs.

ASSOCIAÇÃO
*

ASSOCIAÇÃO nil.lSILKIIÍ.V DRSI-OUTS ATHIiITTICO.Shrpedienle official: _ -\ ___\_t\_n dAssociação marca para o dia 7 do correu-.«., inicio do campeonato, os seguintes jo-
Bomsuccesso F C. versas Real Gran»

S-tl * r-C- • Çcfe,r.eel" '"¦" '--*"": A--mando Figueiredo Uocha; _>«s tcams: Wal-Almeida Rabcllo; ,i"s teanis: Luizda Cunha; represcatante. Raul
nemâr
Pcreir,
Portugal
1» Cí«co'?á!.f R , c- •*"¦"•¦¦ r»-I Castillo1 . C. Referees" i"s teams: Octavio Ra-mos; _-«_ teams: Gaspar "...bello
leains: Anionio Sampaio. RcpiPedro Quintino de Lemos.Confiança '!•'. C. versus 'Municipal F. CReforces' :»s teanis: IValter II. Kr;»m-2"â teams: 4-.li_.ier Pereira T.eite-Raul Castro Filho. Repr.Mano M.ltlos.
.Os "matehs" deverão começar -Tmnretc-

nvelmente as seguintes horas- .3M..10.C i5,is. — Dclcio Pimcntelcre'-irio. '
-.¥}\m:i ¦J'""''1 - .C;,r*,lv, <,<" Corcovado re-jeítido pela commissão de í.j'.i'_,l!,-

Icr
:rams

_t"s
csentantei

3"S
prtsentantc:

horas,
i° se-

"CALDO ENTORNADO
RECREIO

Já liontem nos referimos á estréa da
companhia portugueza de comedia o
vaudeville do Polythcama dc Lisboa,
que ora oecupa o tlieatro Recreio desta
capital, e ao que honteni dissemos sobre
a peça dc apresentação quasi nada te-
mos .1 acerescentar. K' cila a comedia
Caldo Entornado, quatro actos breves e
leves, carpinteirados com maestria c
escriptos com uma graça que partindo
do donble seus não chega nunca á esca-
brosidade do trivial espirito das revistas
dc sessões.

Resta, pois, falar do desempenho, 6
claro que^ sem assignalar quc as sras.
Palmyra Torres e Etclvina Serra, bein
como o sr._ Ignacio Peixoto, conduzir-
ram-se perfeitamente em seus papeis.
Isso é dispensável, pois todos conhecem
05 talentos artísticos desses coniedian
tes, c sabem, todos que aquclla figurinha
dc Wattcau, que é a sra. Etclvina Ser
ra, não podia deixar dc encarnar ado
ravelmcnte a adorável Cond.ssa de
Chantenay.

Falaremos de preferencia dos no-
vos ott dos que no gênero são novidade
para o Rio. A sra. Elvira Uastos, porexemplo, que deixando o tlieatro de
trolóló lucrou cxtraordiiiariniiicme, c
isso sc jV(_ Ja ]i,1(ia maneira por quese conduz na complicada Mme. de Mon-
tigny Marlotte. Duas outras figurinhas
femininas estrearam na peça, mas foi
como se não estreassem. Os papeiseram reqtienos dc mais para nos dei-ararem julgar as duas estreantes, quesao as sras. Julicta Vasconcellos e An-toma Mendes. Noutra peça ns estuda-remos ínclnor,

Tres novos se impuzeram logo á cs-'.una da platéa: Erico Braga, Otheliode _ Carvalho c Ribeiro Lopes. O nri-muro, «pie t«-m tres mezes de palco,tez çoir, çmatro ensaios apenas o papeldc Raul lanneron, — que 6 dos nUe(.ao qu- fazer — e depois de Ignacioleixoto foi cllc o keroe da noile peiaespontaneidade com que representa
pela c.arcza com qtte diz. c por sua ch-ganíe figura.

Sccnarios bon?, mobiliários idem euma toilette sóbria c elegante: a dasra. Palmyra Torres no segundo acto.
"AMPALAcl PRINCÍPES'', NO

Apezar da noite cltuvosa dc ante-hon-tem, o syrapathico tlieatro da rua doPasseio Jtevc uma casa repleta. E outra
coisa não era de esperar, annunciadacomo estava a opereta Amor dc prin-cipes, interpretada peia sra. Palmyra
Bastos.

__ O publico Si

mente, porque não se pôde desejar me»
lhor desempenho para a popular ope-
reta de Vizzotto (lo que o que lhe dá
a companhia dirigida por aquella que-rida artista.¦Palmyra Uastos na parle de protago-nisla foi a mesma artista de sempre,
can laudo o representando com corre»
cção. Pela primeira vez tivemos o pra-zer do ouvir no papel de Pufferl aaclor José Ricardo, que foi cm Portugal
o creadar do engraçadissimo perso-ungem. Dizermos que elle manteve a
Platca cm constante hilaridade é tunaaffirmação pleonastica. O publico riua bom rir, applattdindo com sinceri-dado o trabalho do estimado artista.Almeida Cruz, Armando de Vascon-ccilos. Adriana de Noronha, Juliettahoar.s, Vianna, Margarida Marlin,',.Win como os restantes artistas, contri-buiram poderosamente para o desem-
pcnlio que leve Amor dc príncipes eque constituiu, mais um suecessoa companhia Palmyra Uastos.

¦ NOTICIAS & RECLAMOS
EST^A "OJE A COMPANHIADE OPERA, NO LYRICOksti-ca hoje no "Lyrico, 

o nosso tiiealrt
Ivrleí Tloi íí!0r'!ls:!?.Mtr'"lil*5'!'" '"> companhialyrica Rotob Si Ihlloro, que vem de fazeicm _,. lauio uma magnífica temporada 110tlic.-ilro S. .lt,.,-, da empresa José Loureiro;uma receber mar

friamente

para

O pubih

IÍF^^W'
I'" %-c$Ê

ou nicnoj
qunlqueicompanhia eslrau»

gieira que se nãoapresente a traia'
jliar a preço. c.\or-bitantes, como qu«a sancionar a vcllmopinião de que súo caro ê Qtif ê (,,„„jIJ eom tudo ,-ssa
maneira de ver traj
ltr.iu.les erros, dt
que resulta por vo
ses o abandono dcuma _ companhia da
primeira ordem e
qu os emp

Uso Marittrano,
barítono

lut cn'. stica-

. Ccarioicintratam com cuor.
inea encargos. >conipanliia lyrlca Ko-toli lf Billoro i sa-

j.crior em muitos ele>mentos n companhia»«ie grande fama e
q::o vêm trabalhai
no Municipal, ]v»tcponto toda a imprensa de S. Paulo, o re-conheceu e o dr. Gomes Cardeni, iilustra-(b crinco c director do Conservatório dí.Musica de á. Paulo, solire elle, di_ n _,..Ruinte. na3 columnas do &cu jornal —Commercio de. S. Pauis :"Se esses tres artistas, freferc-s» ã sra .Galeazzi, srs. Derjamaschl o Marturanojcantassem, amiella opera, não no S. Jo'«éa oito mil réis a cadeira, mas no Muni'-;!mal. a vinte m|| réis a poltrona, cstamõicertos dc nue hoje a l-.autc-gomme paulista-na, nao falaria em outra coisa, reiristran»da um dos maiores suecessos de nma qui-..-•-.- temporada lyrica díspe _Ü05_. e Snob,\
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FATHE I PATHE ¦

Hoje ¦ Matiuée e Soirée da Moda
0 MAIOR E MELHOR PROGRAMMA

IÍ MATINÊS 10 AGTQS—NA SQIfffiS 7 ACTOS
"t'íimoiro film :

ELTáliEM
__^_i_r/Lfi_uk.s.-iit

GRANDE DRAMA DR AVENTÜRAS-1 PRÓLOGO E 3 AGTOS
Frotuponlsta uma menina de O annos

Segundo film.

PlliSJJIIilii
tsa__

(Iwe Col Oleu )
Comedia dramática em 3 actos

Protagonista - A linda loira RENE E SYLVAIRE

gSr Extra Programma - Somente na Matinée - A Pedido
A Deusa da Belleza

Mlle. GABR-ELLE ROB1NHE, no

ANJO DA GUARDA Tres
actos

A Seguir: A Trin.Iado Artística, A Bella Hes-
pcrla, K Chione. o íaraoso Za-La-Jlort o A
Collo no Ilomance de Sardoii, A Mordaça.

Na próxima semana: Dous programmas inexcediveis
FAB A OS DIAS 8, 9 e 10 DO CORRENTE MEZ...

MAIS UM GRANDE SUCCESSO M¦o* Mais uma prova flagrante dos Inimitáveis programmas -___
SEGU*NOA-FElRA — TRKS DIAS A|-í|BJSAS

A no"»_ serie inédita e maravilhosa da famosa ,./,. \PROTÇA
Até hoje,nas tres séries
em que apresentou a fa- 
mosa Joselte An- te___.*'
dreyor.sei-ipre, todos 

~-—
___nirara_n além da es-
culptural belleza o ar-
rojo das suas façanhas.

¦ Neste capitulo, inti-
tulado O juramento
de Dolores assisti-
reis as mais incríveis
e arriscadas façanhas
da mulher gaúcho,
da intrépida moderna
amazona que vive no
dorso dos indomitos
coroeis, vencendo e do-
minando aquelles quo
sempre fascina e at-
trahe.
Fantástico,! Extraor-
dinario i Inexcedivel i

A luta contra as serpentes... O Trio Iatego do réptil que so amolda, envenena,
. estrangula e mata... Como vencer? PROTEA vos saberá dizer Ul...

wmtStmm Para os dias 11,13, 13 e 14. oon.lui_ac_.o da 5* Sério • OS MY3TE-
JS^SP RIOS DE NOVA YORK (O- o 10- episódios)- As radiações
moríaes - 03 baljos que matam.

RODAS -- AUTOMÓVEL
Compram-se cliico rodas arame, sys*

tema moderno, com bujr.es, roulcmeiits '
e buchas, 88a x 120, ou 895 x 135 —
Paulo ida (Cunha. iRua ICoríèa Dutra
n. 47. . R. 901.

O LEILÃO
DE HOJE

ADUANEIRO

Oa barulhos de cartas
npprehcmlidos a bor*
do "SamarA"

Na Guarda-mória «la Alfândega, se-
rão hoje vendidos em leilão, j* praça),
os 11.664 baralhos de cartas dc jogar
apprehenilidos pelo ajudante do guar
da-mór Nunes Pires, a bordo do vapor
francez Samara,

Além dos baralhos entrarão em lei
lão grande -quantidade de gravatas <
meias de seda, água da colônia e uni
anparelho cinematographico.

i Hotel NfSÍÍ^|Í
Excellentés accommodações para l.imilias e
cavalheiros detftratamento. Cozinha dc 1*
ordem. Diárias Se 6$ c 7?. Sem diária.
4Í000. Teleph. 4.167, Alves & Ribeiro. S

V VV __

Chapéo dura

Í.EVEZA E ESTYLO

A vendi,
nascasus

t/ftangAieitaz

m
Orna com toda a roupa

Rua aa Carioca S e 40
u Larga 13',

DO RECIFE

O novo desembardodor
Recife, 5 (A. A.) — Foi nomeado

desembargador na vaga do dr. 
"Vieira

de Mello o dr. Nilo Caheto.

A melhor é aMassa tíe Tomate- ^ <>•>->-
de Conservas Alimentícias.

Manufac t tra
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IIÍ rriprinrlo.se do desempenho «*« Andréa
Clienicr diz o mesmo critico dos artistas
acima citados: "A sra. Galcaizi," na parle
.lc .Vagihlona' o sr. Ilcnjamaschi nn ue
.protagonista, e o sr. M.inuraii.i n,i «le
'.',.'...r.l. estiveram siniplcsmcníe estupendos.

0 rir. Comes Cardcni, tiucr como cri-
licon'theatral c rle musica, com.- escriptor
dramático ris npmc c especialmente como
jircclor rio primeiro estabelecimento ria arte
cm S. Paulo, nao faria assim uma affir-
jiiaçüo se cila não fosse absolutamente ver-
«lalr-im. ,
. li' a esles mesmos art islãs nue cabe a
maior responsabilidade, no desempenho da
Aida '.'.it; lioic se cama no I.yrico. Iispe-
.entos firmcincute so eoufiriiicm as opi-
i.i6cs ilo nosso collega paulistano, ç mais
«m.a vez os credilos da empresa Josc l.ou-
rei r.i. ,

Na opera .Io bojo tomara parle .a sra.
Elvira Galcazzi, que i.'i cantou no Constaii*
ia tle Ko.na, com suecesso.

"«ao «a» ?_— ¦.

0 CARTAZ DO DIA
xos thkatkqs

RECREIO — 0 suecesso ria estréa di
companhia portugueza, no Recreio, accei.-
-tu*"...*.¦_¦ hontem de fôrma t » «ão deixar
¦duvidas quanto an brilhantismo da tempo*
«rada f|-í-t sã inicia.

Cheia de sltnaçücs cômicas, comiv.icadis-
«sina.*, a cohtcd.n Caído entornada é peça
eiuiito capuz dc. fazer e Raruutir uma tem*-
por...Ia. principalmente no Rio, onde o ge-
mero tem unia infinidade tle habitues,

'f

PAT.ACK-THEATRlí — Está annunciii-
•la para hojo uma t.n.fti. representação da
interessante e ciiRraca-Jissima operetii de
Alai Gal.iicl -- ".Maridos nlecrcs", coin
1'alinyra H115I03, no papel ile Jeancllc. No
««pcclaculo tonuiin parle Crcmilila d'01ivci-
t.i, interpretando .1 parle dc liticianai. Jo-
sé Hieardrt, a de Caseíniro; Almeida Cruz,
íi d_ ínvenelle; Armando dc t Vaseoncellos,
a do Piniponct, e julwtta tíoares. a de
Juüaiia". *

S. PEDRO —- Co... grande alegria para
.1 empresa Pasclinal Scurelo a •¦norle do
iioi oue lia lonjras noites vem aROliisando
110 palco rio S. 1'c'dro pirccc que tiro cedo
«fio se rl.irá. O rijrj animal appareiitii mcs-
mio iilguuias melhoras o It.iul Pederneiras,
sen proprietário, tem esperanças de salval-o.
MaÀ emquauto o páo vuc c vem, isto e,
«ingiBiiito u lioi não morre, a platí-a do
1*5. 1'e.lro continuará a rir-se a custa da
ai.üflia iIj Íjieho;phÍlosHpho_

palliias que cila v.ic grangeando* A cnm-
l.aiibi.i Krouxe duas óperetas novíssimas
para o Brasil, exliibidas em primeira mao
no lheatro Apollo, de S. Paulo, nue são
"A menina do cincniatògraplio" c "O.ea-
v.ill.eiro da lua", une o publico carioca
acaba dc applauilir. Hoje teremos a
"Geisha", tão querida ilo nosso publico,
que mais unm vez terá opportuiiir.lade de
avaliar os mciilos dos seus interpretes.

S, jos' _ A burlcla "Uma fesla na
freguezia dc N. S. do O'", que vem sen-
do representada com lisongeiro agrado da
platéa daquellc ilieatro, está dando, as suas
ultimas representações. Portanto, e o caso
Jos freqüentadores do $. José não per-
rlcrem as sessões de hoje,

*
RKPUBT.ICA — Um dos grandes sue-

cessos lia noite de liontom foi. sem duvida,
.1 estréa da grande companhia eqüestre
"American Cirais". O vasto theatro da
avenida Gomes Ercirc eiicheu-se literalmen-
te. tendo o publico npplamlido com calor
os diversos c Interessantes números do es-
j.cct.ieiilu. Para logo á noite esta annun-

.ciado novo espectaculo e certamente o seu
cúto será egual ao de limitem.

:*-
APOI.1,0 — "Quem é tolo peça a Deus

que o mate o ao diabo que o carregue ,
dizia liontcm um cavalheiro ao sair do
lApnlIo, onde assistira á primeira represen-
lação rle uma fantasia, escripto por João
Phoca c André llriin. O cavalheiro, y.i
de barbas brancas, eslava indignado, minto
iuslamcnte com um amigo que o nao qm-
zera ocompanliar. Mas dc certo esse amigo,
n,.,- uão é nenhum phoca em matena o*'
lheatro, logo m.iis
In pnrn npplaudir a
tIoÍ3 escrip-ores, que
de Macedo ornaram

noite estará no Àpol*
nova peça daquelles

I,iu Júnior c Vasco
de linda musica.

¦-a ._.••.
CAÍ'WS''GQAUv3 —. IA - citopanhla 'Ma-

Tcsc.i-Ueiss .que -se apwsriiitoitf.a.i publico
«nrioca .«em* unuule-; reelantcs. 

' modcstaiíieiV-
ic, vae .lia ii dia continisíanilo as graças de
11.1.1 nlntéa dislinela. Na representação da
"K1Í..I11 dos rosas" acceiitiiamos as sym-

XOS CIXK-tlAS

•PARISlKXSi; — .Neste elegante cinema
continuarão as cxliibições do 'nmravtnioso
film "Coiiscicilcia vingadora" ou "O amor
domina o imi.i.lo", fantástico drama sobre
assuniptos da vida rcl cm 1 prólogo, 5
acíós 2 2 apotheoses, de episódios os mais
.arrebatadores, «nua inter.uiuavel serie de
seenas as mais agitadas t da mais intensa
emoção. Completará- ,1 progranuna a at
traente fila ilo natural "Cascatas perto de
-l.alioolm".

Cl.Vili PAI.ATS — No caria* desie lu-
xüoso cinema continua a imagistrul peça
do .Alexandre Dumas — "X,'aífairc Clc:
mcnceün", adá-ptada \ tí«la sob p sugjjçsti-
vo litulo "Jiifi.leji.ladç", i.iliii dc. grande
C9pct;tnc!.Ip .ue tem h. _-fccõthiu{!n^l*_ o
íío.ne du sua' prolagonitla, af.jiutrcada
actriz '.'licda liara..

OTMÍON — Ès.e
versões ainda lioje

elegante coníro dc di-
nào muda de cartaz,

para attender n exigências feitas por mui-
lus dc seus freqüentadores «ue nao logra-
ram obter um,bilhete dc entrada, tama-
nha foi a afflucncia dc espectadores, cm
todas as sessões, nestes últimos dias, para
vèr a grande obra do arle que e a Mar-
cha nupcial". arrebatador romance extrai-
do da celebre obra de. Henri -Uataille e
nue Iem como protagonista í.yda borelli.
Como fecho do progranuna teremos: —
".Gaumont Actimlidades", numero com os
ultimas novidades. •k

PATIll**' — liste (íuerido. cinema an-
nuncia para hoje novas eshiliiçõés do em-
polgante programma estreado aiite-liontom,
110' qual figurara os seguintes filnis:

"Prece a 'Nossa Senhora dos J-favegan-
tes", uma obra prima da lEclair, delicada
comedia dramática calcada sobre costumes
bretúes, sendo protagonista a graciosa
actriz Rcnée Sylvaire, que o nosso puou-
co já tanto oprecia; "Paixão selvagem.,
emocionante comedia cm 4 partes, cuja bri-
lhanle acção terá como principal interprc-
te a phcnomenal artislazailia de 4 annos
Carmcn VinaUc. __

AVI!NID.A — Neste confortável cinema
teremos boje novas cxhibições de 11111 pro-
gramma verdadeiramente sensacional, que
consta do seguinte: — "A verdade sem-
pre apparccc", 1», 2" e 3» partes, de .com-
movenle drama, de seenas as mais violen-
tas, desempenliadas pelo apreciado ortisla
Herbert Uav.-linson, o protagonista da
"«'nixa Negra", que tc.u nessa peça um
admirável trabalho; '«Mais " forte que a
¦.norle" (,0 e 5a partes), drama dc vigoro-
sa acção, dc encantador e bello enredo,
jogado pelos artistas 'M, lt. Wilson e
I.ouise Wcllock. :!*

1DEAT. —. e\os seus innumeros '«Inibi-
tués", a empresa «leste apreciado cinema
offercce boje 11111 progranuna, que é lima
delicia. EH-o: — "Paixão selvagem", dra-
ma ile aventuras policiaes cm 4 clectrisan-
ter. actos; "Prece a Nossa Senhora dos -Na-
vegantes" ou "A gola azul", siiggestivò e
scutlnieirt.il drama cm .1 actos; "Novos re-
crutas servios", íilm do natural, surpre-
liendirlo no thenlro da guerra; c, como ex-
tra, na "matinée", a farça ultra-comica da
Eclair — "Itotel tranquillo".

*
19.1-3 — Xo progranuna deste popular e

querido cinema figuram dois films sensa-
cionaes, que já honteni attrairain grande
massa dc espectadores. São elles "Uni
passeio no fundo do mar", unia das mais
aiklheiosas reportagens cihematograplucosí
em quatro extensas tartes. e "A in;.o do
esqueleto", cinpolganlc romance rlc avciitiin.
ras policiaes,'em Ires lougoi aclos.

PARIS — "Marcha mipeial", o ciiipol-
gaiitc film riuc tem como- interpretes l.y.h
iltorelli e l.e.l.i Ues. é o principal atlrceti-
vo dos esjiectndores de. boje no Paris-
Completarão õ soberbo progranuna: ' A

pepita _e. ouro", cinpolfrante drama policial
em 3.longos actos, « "Gaumont Journal",
com a resenha dos mais sensaeionaes
acontecimentos -da actualidade. lEstc film
só será cxhibklo na "mntinée".

Trinoz
I * *..£R«_ffO_5_--.A
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Ternos de cnsemira ingle?.a, pura lã,

preto ou de côr. soli medida.
ALFAIATARIA PARIS
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(Não tem filial)

Um nt-dido do prisão
do cônsul aiiiiMicniii) 1

Ao inspeclor d» Policia Marítima
endereçou o cônsul americano um' of fi-
cio no qual pi*ile a prisão dos mari*
nheiros John Krcps Wautcrcz, Chris-
tiaii Querisct*. Wánder Vellie e Wil-
liam SnausponUercus, tripulantes do
cargueiro americano Venezuela, presen-
temente, ancorado no nosso porlo..

Os referidos marujos, segundo diz o
officio ilo cônsul, desrespeitaram or*
«lens do commandante de 'bordo e pro-
curaram sublcvai* o resto da guarnição.

l\ira bordo «lo cargueiro americano
foi enviado um agente, que fez des-
embarcar os insurrectos embarcadiços,
que foram mandados para a Policia
Central, donde terão «lestino convc-
iiicutc*. — ci — I mm
¦ O QUli A TC.DOS INTERESSA SA-
BI'Í<\ é que .1 Joallioriii Esmeralda, de-
vido a ter de entrar em balanço, está
vendendo por preços tão baratos que
causam espanto 1

¦ «¦*_-?_¦
VMA CONOEMNAQAO

O di*. Auto Fortes, juiz <la 1* vara
criminal, CQÍidenmou hontem a 11111 anno
dc prisão. Manoel da Costa, «iiie, 110, dia
2 «lc setembro do anno passado, 110
xadrez ila delegacia do 1° districto, ilcn
unia facada em seu companheiro João
José dos Santos.

Sociaes

COBERTORES 11!
Os _-n._-_.i3 linc-loa

Oa melhores
Os __r_.i_ls toaratoa

Silo 0*3 da FABRIOA,

A'GL0RIA DO BRASIL
m^mwm^m^rmmm^. . .,_.-^,.w»^*_*»^-.i-_*-¦«¦•?«__^^ _3Ui8ga_i_'á_yrtiTiT1__WB____l

3 RUA DA GAHIOCA 3
Coii-luúa a «ão ter llllal

_\Tão ha hoje em dia nenhuma dama de refinado gosto que ôôi.*»
«der completa a sua toilette, a menos do ter no seu toucador
um frasco do Tricófero de Barry, c não deixar passar um sõ
dia, sem ordenar o sua criada que use esta agradável loção ao

pentear-lhe o seu cabello. Ella sorrie- no.espelho trio prompto.
como aspira a delicada fragancia, e repara a brilhantez que ad-
quir o cabello aõ ser-lhe applicado.

Com o uso do Tricófero de Barry o cabello não somente cresce
mais comprido e abundante, senão que chega a têr o lustre da
seda. Faz mais de um século que o vêm usando em todas as
.partes do mundo as damas de mais alta sociedade.
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DATAS INTIMAS
Fazem annos lioje:
O menino Antônio Ribeiro da Silva, T*nico;

o sr. João Américo Higgin.-" aprccil"
Jo romancista cvt-.gcHco. ,.

-—.o cíi.iitão FcUsberto Augusto Martüi-t,
auxiliar ilo distribuidor geral do 2° offi*>
cio;

a sra. d. Auionleta Miillcr de Cam-
pos Chaves, esposa d.> sr. -Antenor Mon-
-«.'iro Cbaves. funecionario do C-oUeirioi
Militar;

a senhorita Alice Nunes Piro, filha
do sr, Alberto Nunes Pires;

o sr, Octavio da Costa Dourado;
a -sr. Pedro Alexandre Clemente, ¦__*•_.*

•negociante desta praça;a sra. d. Adelaide do Carmo Maga*
lliães, esposa do sr. Manoel Magalhães,
negociante desta braça;.> sr. Jorge Lacerda, filho do major
Manoel U-icerda;

mlle. Olga i.cal Sampaio, sobrinha
do fallecido dr. Francisco Pereira Passos;

a «sra, .1. Nfaríd 'Nforcira Peixoto, es*
posa .Io sr. Oscar Peixoto, agente da Cen*
trai do Brasil em Rezende;

o _;r. Arnaldo Bucno Müller de Caní*
pos, filho do geneml Müller de Campos;

o barão de Peixoto Serra, estimado
negociante desta iir.iç.-t;a R.ilante iiicnina Iclca. filha do «dr.
Henrique Umiue, profes-sor da Faculdadi
de -Mcüicina;

o sr. João de Macedo Cesta, funccio*
naiio da Central du itrasil.

O bacharelando dc direito 'Kduardu
Veiga; filho do cirurgião dr, Carlos Veiga;

a "applicado 
ai muno do Collegio 5U

Ütar Juraadyr Monteiro de Azevedo;

_ VS pUSlH
hoje o seu anuí/
versano uat_lic*foii

«na cidade do
Tres Ponta», «i

de Minas, onda
representa esta fo-
lha, no caracter
dc correspondem,
eplstolar, o ii,

Franclsoo 'VcJloso
Filho. Moço tm-
balliador e rect.)
no leuiuprinient»

dos seu» deveres,
o, sr. Vclloso, quo
6 muito estiniad.)
naquelia cida dc,
te ri mais uma
vez o grato ense-
jo de verificar a
consideração e ca-
tinia on que *
tido.

_ Muitas for ara «J fcllcilaçSes recebirla»
ante-hontem pelo distineto «cademlco» M»-
tio Fernandes Pinheiro, por motivo de seu
auniversario natalieio.

.1 «

immmmmmmmmmmm
I

"A (.IIKItRA EUBOPM"

Recebemos mais uni execllente nume-
ro dessa bem feita revista dirigida pelo
nosso collega Adolpho Ainbronn. U
exemplai* itiie temos sobre a mesa, agra-
ila, não só quanto ás gravuras ihteres-
santos e nítidas, coino quanto ao texto,
abundante e variado.

BLENORRHAGIA, estreitamentos dc
urethra, cancros venercos. Syphiiis. Cura
rápida—Dr. <i. Faulhabcr, rua da Carioca
n. ;l", .1 a' 5 horas, ij 767)

S. Martinho do Porto
Casa especial de pelisqueiras á portu-

guera ABERTA ATE« A UMA HORA
Tem gabinetes paia lanulias —RUA DOS
ARCOS N. 3. ¦_*-*•«---"O MAIiHO'-

"Chargos" políticas, -.favurtis da
guerra, coisas de actualidade, texto 111-
teressante e variado, é o que contém o
numero de boje desle apreciado liebilo-
niadario, sempre esperado com alicie-
dade .pclos habitúaes leitores.

MISSAS
A Associação

S. Christovão,
das Filhai íe Maria d»
faz celebrar hoje, ii J

e meia boros. uma missa por alma da lua
associada Valer'.! Maria Itibeiro.

:Ü * it
PAIiIj-CTMENTOS

Falleceu antc-liontcm o sr, Octavio da
Motta Uma, filho do sr. Ignacio da 'Motta
I.iiua, o irmão «los srs. Manoel da Motta
Rodrigues Lima e Arthur da Motta I.lma,
negociantes desta praça, e cunhado da sr.
lUiriiariliiio Alvoi da 1'oascca.

*í
Após prolongados pailecimcntos, falleceu

ontc-honlcm, as 11 iU horas da manha,
d. Juliela rcreira Nunes esposa ilo.sr.
Francisco Valentim 1'ercira Nuncfl. estima-
do cheie de espediento da 
dical.

Câmara Sya-

CONTRA O TYPHO.?

Kufc1 fl*_i tim MM.i fâs__mzr*_& an

r

ÓOA^J^t-tBlí^iOIO
Kio, ó de io ,ie ioió.

VOT.AS UO DIA
Iloic, á 1 lior.i dn tarde, devera reali-

zar-se a ãssembléa do Banco ilò Brasil c
á- .1 horj-. ila larde, a da Companhia Mo-
dclo Industrial.

Hoje, ã 1 hora da tardo, deverão reunir-
se os crcilorcá da íalleneia dc Fausto Josá
Pacheco e «i i i|3 líoras da Urde, os da
ile Prancisco liamos íi C.

ASSl._lBI.EAS CONVOCAT-AS
:*;: 'iedade anonyma Casa I.cuzíngcr, dia

á i
Coaipanhia -Madeiras

*. -¦ li.was,
Cii.iipanlii.1

•Xuci

Sul

enaes, db ¦),

Mineira, díaIndustria!
i«i nn meio-dia.

Cj; ;KiniiÍa Rendas c Tiras Bordadas "Dr,
?;roiiimH, dia u, ás j horas,

S n i-.liiilr- Anonyma "A Uvolução", dia
.'.¦, i.i 4 horas.

Co.npauliia Maniifaêlora Progresso dc
Jtaiubá, dia u, á 1 bor.-..

Companhia A liiiiiil3tra.,«io Garantida, dia
3.- ao üiciü-ili.i.

_ Kr, i.?il;ule Aiionynia Fabrica Ilitrliuiaiin,
i!i i 1,", á i hora.

1'unijY.i.l.ia I111lt1s11i.1l banto Ignacio, dia
j". á i hora.

i.'.i..;i!*.-.v.iva 'MHilar do Brasil, dia 15. aa
5 !.'..r.-,.i." \ >'i! \::icrica". dia 15. ás 2 hora.

Portugal. . .. ,
Nova Vurlf, , ,
Monu-udéo , ,'Ucspauba. . ,
'Suissa. . , .
Buenos Aires. .
Viiles ouro uor
Vales do caie.

i'|i)8o
4ÍJSO
.l$r,.!0
SSfío
$820

l$86o

$7J.l a

tJ$l)-*)0
4U33•$•"•15

33.13
iS83o
-•5.V-0

$7-5

r.iiiRAt?
liontcm não foi divulgado itcnhnm ne-

ftocio, ilune.ii.lo vendedores ao preço de
_:o$Soo o compradores ao dc 2o$6oo.

I.F.TKAS 1)0 TIIKSOUUO
As letras papel foram col.1d.13 ao rebate

dc 8 por cento, ficando com compradores,
conforme :i data de emissão, aos extremos
de 8 i|* a 9 por cento e vendedores rle
7 i|j a S por cento.

Os negócios conhecido! for.-.m restrietos.

PINTO. LOPES & C.
Rua Floriano Pcnolo, 174 —. Pres*

tam at melhores cuiita: de café.

0APE'
MOVIMlv.SX.i 1)0 M1.-RC.AD0_;

Kilos Sacea^!....-_.

Usinas de
dia -o. â*; 2 horas.
•prosa Auto-Ave nida,

Vroductos Clii.nl-

dia -*i, ás 2 lio-

de anonyina Casa Colombo, dia 30,

de Saneamento do
â 1 hora.

lixisteneta: i. i.jr- ••..') saccas;
Saidas: 77.4X2 saccas.
Preço: 5$4JO.
Posição do mercado: calno,

Kxistcncia cm 2
líntradns do lí.

Saldas,

XAHi.ll,':
Ido abril
Grande

I.(.000
a.rjll

16.0:1
2..|ll

I .2 Cl o. 000
.'úl.rjrjo

1.521.090
2l6.990

l.|.500 I13O5.OOO

I$000
1$000

patil-ta Predial 1
: Jaiic.ro. dia .i"

lílHMÂO in; OBEDOBES

•neta dc

llrir.1.

.I. I

Kuuo
hora.

le l„

l;.lillllCl.l
li.ia.

lano dc Oliveira, dia

Custcllócs c Comp.,

oares Ktirueiras, dia u á 1

Rabello íi C . dia 3", »

co.veoititnxciAs
ANMNCIAOAS

K.^artiçío dc Anuas c Obras i'ubHcas,
Ii.r,. ¦) íornecimrnto de. Soo toneladas (dci." i k!lngra:ii!iias), i!ir Lub*>â de ferro fun*
d .!.i c* .;; i'c5Í*tr_ífi ic cori*e*li_;a de ferro
fi-N-iidn. [\ira e-AiiaiizsçSo de água, dia 8,
ao unia dia.

líirretoria tleral ds Obras c ViaçSo da¦IV-ítlf.iri, para a recoustrucííío das tsca-
d.nhas do Co*ta. dia io, ás 2 horas.''•'.'. tvülrml.i ile ferro Ce.nr.il do Brasil,
p.ra .1 foruecimciito dc maclúi-is diversas

Dífeü-.í.fn C.cral de Obras e Viação dã
J'i ft.irará, para tiluininação clcctrica, publt-••¦-. •¦ ;.ariicu'ar da illia dc 1'auuetá, dia ;j,
i «- tv-ra.

N 1 Inspecloria. Moitas, Jardins, Caça c
Peíen, para o arrendamento dc comparll*
iiiciiIim doi mercados dc flores da travessa
d» S. l;ra.icií.eo do l_ul.i c r.n frente ao
ceiiin-rio de S ,1'rancisco Xavier, dia 8,
_ : hora.

OAMl-.O
Honteni, este mercado abriu firme, .vi-

gorando para o fornecimento de cambiaes
us luva? de n 2.\'i: o. ii ,il* d. c para a
tcoulsição do papel paiticular a de
ii -ri..-' d.

Pouco depois de iniciado-- os trabalhos,
tornou sc Reral para os saques a taxa de
u 34 d. e {.ara a compra das letrai de
cobertura a de n 7!^ d.

Durante o dia o mercado firmou-se om-
da mais, vigorando para o- fornccimeiilo
-le cambiacs as taxas de u 3.-I e u -51.*-
t. e para a acquUiçãn rio Papel particular
an de ¦ i?IS e n -"i.u d.

A' larde o mercado continuou a firmar.
te, correndo paia .« saques as taxas de
ii ji-t. ii JSl.ta c ii i.ll'r"> «1. e para -
eon.i.r.i das Beiras de cobertura
II Jol.|2 d.

O Danço do Bm*I1 conservou r-ara 03 va-
Jfs ouro a taxa de il iol.«- d.

Os negócios realizados durante o dia to-
ra.-.i rcsularcs fecltando o mercado cm po-
iição ilr.i.c. vigorando para o forneeimen*
«o .Ir* tambiacs as taxas «lc, n .-5lJ- Çn 1.1I16 d. r* para a ocouisiçao do papel
Barticulat a .!.* n 'o|.i_* d.

Taxis affixada» nas i
IT.ondrca
3>arií
Hamburgo

A' T«tat
I.omlrcr,. ......-Pari*. ...•..•
Hon.burfo. .....«tou.

Kxistcncia em 3. -íe 'arde
ICntradas cm ,|i

li. 1*' Central . . . .
lí !¦*. I.eopoldina. . .
Cabotagem .....

Total
l-.111barc11.es em 4*

V„ Unidos . . . • •
Europa **
Cabo
Cabotagem
Itio da Prata .... '¦'"oo i...--*0

Kxistcncia cm 4. de tarde. ..„• ai4;9*>5
Knlraram desde o dia i do julho ate liou-

tem 3.oal".Spi saccos, e einbnrcarain, em
ciüial periodo, j..ij.'4.' ditas.

Hontem, «te mercado abriu em posição
estável, com pouco café exnosto '•¦ venda, e
pouca procura, lendo sido .muradas, de ma-
nhã, opcraçilcs ie i.i--' saccas, nas bases
rle r.iSSoo ;. uí. a arroba, pelo typo 7.

A' tarde, foram cffectuulas transacções
de corca de r.ooo saccas. aos nicsnio3 preços
da abertura, fechando o mercado em calma.' 

A Urdi., ile Nova York abriu com CoS
pontos dc baixa.

Passaram por Jum.ial.y 11.600 saccas,
Não houve entradas,

n$roo a .-$400
1.1,8o,) .1 i.$o,.).«
io$400 a .o$õon

<j . . , , . . io$ooo a io$__oo

A Agencia «ral das Cojperalivas, Asri-
colas do bjstado dc Minas coninmmca as
Rcruintcí-
COTAg01_a __]_ CAPE; POg n KII.OS:

Mxislencia, honlcni.
CotatjtSes:

Rio J.i Prata
Patos c manias .
Mantas

Rh Grande
Manias
Patos c mantas .

Muito Grosso
Patos c mantas ... —

Posiçüo do mercado: frotiuo,

ASSUCAR
Knlradas em 4: 1.784 saccos.
Pcsdc in: 13.666 ditos.
Sai Ias em 4: 8.13S saccos.
Desde 1": 16.263 ditos.
Kxistcncia 0:11 5, de tardei nos Irapiches,

t.ia.oSS saccos; nos armazena geraes, .1O.S3Ó
ditos.

Posição do mercado: firme.
COTAÇÕES

ülranco, erysU! $6fio a $,'„*!')
Crystal, araarello Sõ3''1 o $010
Mascavo »•)'•" a Í300
Idem, 3" wrte. .... Í080 a S;o.i
Mascavinho ?5.'" a $000

ALGODÃO
Kntradas cm 4: não hou/e.
I_tesdc 1": 25o fardos.
Saídas cm 4: 525 ditos.
Desde 1": 1.220 fardos.
kxistcncia eni s, de tarde:
Posição de merendo! fira

COTAÇÕES
Pernambuco
H. 1',. do Norte ....
Parabyba
Ceará

fardos.

_?f)$o"io a 3.$oo<-.*í9*»000 a ,jo$':ü')
sgçooo a 30S900
jij$)úo a 3o**'_i_>o

Typo

de

r
Cifcs do Su! o | Cafíj de outras

Oeste do Minas I procedências
Coitim. 1 Côr 1 Com::). | Còr

i_í$56a a taèfií.i laSsÔa rt 12,664
ijíjí.*, a I2$4S9 I2$2S5 1-Í450
11S81; a n$S47 ii.íir u$ti.|7
rt$4,Í9 a u$745 n$439 11S745

1 tSoj-í a ti53,*.3 1 t$Q-Q n .233
Observações

Mercado : firme.
Cambio: it 25:02 estável-.
Pautai., $?.io.
Os cafés de côr são os nu-is procurados,
Dc accordo com a alia, as qualidades aei-

ma do 7 nâo acompanham os preços relativas,
sendo sempre os de côr mais valorizado?;
continuando depreciados up cafés b-iixt*--*, dc-
vido á-i entradas de S, Paulo.

Tjagc <S* Irmãos commnnicnm que r.s co*
tações de café são as seguintes :

•vros roa 13 K11.03

.'..... i.*3*oo
 itSooo

i$6oo
li Il$.100

tl$00l
io$6oo
I0$2ú<1

-¦

BOLSA
Honten a Holía funccionoii muilo ani-

in.-t.la, tendo-se registrado regular numero
de negocio;.

-As apólices .ecraes, cs de .«.no, ns de
1915, ai Municipaes c ns -ícções ilas Do-
cas' .le Santos ficaram sustentadas; as do
Danei do llrasil, a> da 'l;.'l,. c Minas w.o
Tcrouymo, as das Docas da Daliio, as aço-
lices Mineiras c as do K. Jo líspinio
Santo, íirines; a.s Apólices Populares c as
ocçóes das loterias, iiiantidasi

VÜ-.DAS
Apólices :

Geraes de noooÇooo, 1, 1, 1,
-', 2, 1, 3. 

"4 
S235000

Kmp. rle :9o*, 4 870Í000
l«ilo 1909, 10, 20, ino, soo, r,-í?ooo
Dito idem, 3, 4, '., 20, 33. 4.

30, 40, 40. fSosooo
Dito j 151... de 200J, ia.. ?jo$ooo
Diio ideai, de 500$, ia... .7.*o_ooo
Diio idem, de ^or.S. 1, 1 a *j*Sr.oo
Diio idem, de 500?, ia.. 73.-S0000
Dito idem, de 1:000?, 20 a 7;S$ooo
Diio idem, ídem, 3, .1, C, 3, 13,

17. 35. So. 100, io" a . . .S05000
Muuicipacs iyuó, port., $, 5»

7, 8, 4, IIT 1=., 23, 23, 27 lS;?ooo
Ditas idem, nom., ;, s a . . insSooo
Ditas loi-l, no.n., 23, 6o a 183S000
D.t.is idem, iií ri 1S5Í000
II. do Rio (1 °|°). 3, 74. a 75*500

Bancos:
llrasil, 4, 10 io8-.ooo

Companhia} :
Minas **. Jerónj-mo, 30, 100 1SÇ000
Docas «la 'ilaliia, so, 100, 100,

;oo, roo, eoo, 200, rco. a 2_>|ppo
Dilas idem, ioo -*ó$300
Dilas i.leni, -*oo, s!c 30 dias -0S000
Dias idem, ioo, 200, idem a 205500
Ditas Mem, 100. roo, 200 idem 275000
Tecidos Corcovado, 15 a . . ijoSooo
Tecidos Alliança, 10 a . . 131Í000

Debentures:
i8s$ooo
202$000

Dito, Minas deraes
Municip. de [906, .
Ditas nom
Dilas do 1914, port.
Ditas nom. . . .
1) los rle i_ii4, pc-rt.
Ditas idem, com, .
Ditas de 1909, port,

Bancos'.
Cnmncrcial. . • •¦
llinsil. ......
I.avoura. . . " . .
t. onuiicrcio . . t «
Nacional líVasíl , .
Mercantil

C. de Seguros:
Garantia
Hrr.sil
Minerva
Aü..!'i Sul*Americana
Confiança
Indemntzadora . . .
Integridade
Previdente

listradas áe Perro:
_\'_. S. jcroiiy.tio . .
Norocsto
floya.
Kède Miii.iia. . .
Norte do llrasil . ,
Victoria a Minas. •

C. iie Tecidos:
Brasil Industrial , *
C.rmea
Corcovado
Cen fiança
PctropoHtana. . . .
Industrial Mineira. .
Pio.*. Industrial. .
Covilhã
AUianço
S. 1'. ile Alcântara

«'. Diversos:
Docas da llahia . .
I>. dc Santo*., liom.
Ditas ao port, . . .
Loterias
T. o Carruagens. .
T. c Colonização. .
Centros Pastoris.
1„ Confiança . . .
.M .iMar.inbão . .( .
Coust. Brasil, c.40 °ltí
Usinas Nacionaes. _.Carbureto dé Ca'eio
Sleias Victoi-ia . <

ÜCilCIl/lllM!
Docas de Santos. ,
M. Municipal. ' . .
Tec. M age ense . . .
America Fabril. . .
M. l;iuminense, . ,
llrasil Industrial. .
Tcc. Alliança . • •¦
K. C. Quissamã . .
Tcc. Botafogo . . .
Kdificadora ....
l*\ Paulislnna. . ,
T. Conf:anca. . , .
1>. Industrial. . .
S. felix ....
S. P. Alcântara. .
Tecidos Carioca . .
I indo de Sapopemba
Navcpaçâo Costeira
M. Progresso . . •

de á. Paulo
ra ....

II. l«.
Ilausca

8oõ$pop

_,*oo$ooo
iSaSsob

lS3$000
itíS-jobo

i4S$ooo
JOO^OÒO

200ÇOOO

SiSoco

Coo.fooo

ig$ooo
7ÒÇÒ00
J2_$qoo
-'.s-soo
^n$oo_)

160SÓ00
130Ç0-10
170500 1
_.*5o$o.*'0
l75$ooo

151$000
IOO$000

27Í-.00

45o$ooo
ia$poo
685000
S$ooo

2P,S$Ò0O

]_>0$000
aoS$ooo
10$*J0-J

204$0Õ0

140500*?
203SOOO
t8q?ooo
rgoSoao
20J$000

I00$000
I50SOOO

190S000

i40$ood

3OO$00O

i95$oòo
jéoÇooo
Si. Soo o
302$000

7Sj$ooo
1875900
195$Ò0Ü
i8tÇoop
312$0UÒ
i81$500
iS_.$ooo
í6o5opO

1005000
l.|3?oop
170S000
2005000

roÇooo
ejSoou
8s$6o6
8o$00o

4S$ooo
saüfooo

iS$ooo

3o$ooo
-•.|$5uo

2|?000

i;o$ooo
1_.">'ÇOOO

35í"O0
]50S00Õ

_:t)?000

4005000
4_;o$Q0Ò
I2$00Ò

7$750
155000

2Ó$000
Í.O$000

jooÇooò

2020000
líi.-iSouo

I98$000
iSSÍooo

i;o$ooo

355000
1805000
i8p$ooo

i*8o$ooo
iSo$boo
i70$ooo

Mascavinho
ÁGUAS MINERAES
Nacionaes:

Caxanibú (48 garrafal) .
I.ambsry (4S garrafas). .
Cambuquiia (¦!'* garrafas)
S. l.ourenço (.|S garrafas)
Salutaris (48 garraafs). .

Estrangeiras:
Vichy (5.1 garrafas) , ,
Pcrricr (50 garrafas) . .
Dita (100 quarios). . .
Sclters (24 garrafas. .
V. Salgadas (48 garrafas)
C. Moura (48 garrafas) .

AGUARDENTE
Parnty
Angra. ........
Campos
Bahia • •
Maceió .....*-«
Aracaju. .*».-•
Sul. •*,,*••:•'•

ÁLCOOL

$000

28?ooo a ;8$ooo
235000 a -*..$ooo
33S000 a
23.000 a
-¦3$ooo a

__3$000
?,.$U00
245000

58$ooo
565000
C6$?oo

litros

Mercado Mu:
Docas dc Santos.

I.ctra.i:
Tlmieo C. !!. (Io

o 50, 60 a .
2, Si 10. 35

Minas Geraes
•l a

RENDAS PUBIitOAS
RliCEBEDORlÁ DE MIXAS

Arrecadação do dia 3. • • • i3:oSC$oó3
De 1 a 3b:-*745'-'27
líiu egual periodo do anno
passado 7i:8«i8$033

Ál.b-ANDIIGA DO RIO DE JANEIRO
Renda arrecadada hoje ¦ ¦

Era ouro 73i'i90W5l
.•:.;i pape! 14.1:39 l?9ji"

Total. . .
Renda ilo 1 a 5
l-l.n cgu.ü pcriooò de 1915.

2I7:6S;$4rl0
790:4605620
599I3I4Í93I-

Differcnça a maior em iDi<5 i9ini5*i>93

Preços correntes do mercado
do Rio de Janeiro

36 grãos. . v i
40 gráos. . » *

AlFAFA
Nacional' • • «'
llslr.ingeir.i. kilo.

AZEITE
_?enalva. lata. .
Port, laia dc 16
Portugue», lota. . . .
francez, lata de 10 litros
Vraiicf*-*. lata • • <¦ . •

ALPISTA

Ííací-Oonal. . v y •' •
Estran seira . • »: • ».

ALGODÃO
Pernambuco
Rio llranle do Xorle, .
Parabyba 
Ceará 

BREU
Claro (-•So libras) , .
Escuro, idem

BATATA-
Nacional, por kilo. , ••

Portugueza . . . . . •'
Françeza, ......

BORRACHA
M,i**g.ibeirii, conforme a

qualidade, por 13 ks.
BACALHAO

lVix_*jiu
('.aspe »
Noruega

BANHA
rimiha dc Porto Alegre,

l:.la do 2 kilos . . .
Diio. idem, lata de 20

kilo . ., • • * , . •
Diia •!» Laguna, lata

Eíande 
Dn.. .!•• ItaiahJ. lata de

* kilos ......
Dita, idem, lata graude
O.ia de Minas, laia d»

2 kilos ,-
Cita, idem, laia grande

CARNE SECCA
Rio da Prata:

Patos e mantas ....
Mantas. • • • » • •

Rio Grande :
Patos c mantas. . .. ¦
Manias •

Matto Crnsso:
Tatos e manias. . .' .

CARNE DE PORCO
Do Paraná e Santa Ca-
tharina

líio Grande. . . • • •
CIMENTO

Dova .....-..¦«
Cathedral
Aluiu. ....-
rvramirle •
Whitc & Ilrotliers . . ..

CHAMPAGNE

Françeza. . ...-.-.
Portitguíza. * • 1 • •

COUROS

585000 a
513.000 a
66?ooo a

Nominal
.|S$oi>o a .|S$ooo
40$000, a 40$000

i;oíooo a T7."$ooo
[60S0Ó0 a 165S000
I5o|0o"o 11 iSSÍooo
1505000 a 1555000
i5o$ooo a I55$')oo
1505000 a 1555000
isojooo a 135Í000

480 litro»
2.io$ooo a 250$00O
2óo$o«_*o a 270Ç000

_.-8o a
$_.-So a

3$00o a
985500 a

i$Soò n
jpiooo a

3$oo3 a

$-90

3$ooo
30Ç000

3S000
32$000
3?joo

Por 100 kilos
56$ooo a s8$ooo

Nüo ha

FARINHA DE MANDIOCA
De 1'oUo Alegre:

Kõpccial. •••».-.- 32$4oo a 32$90p
rmiicíra. •*¦¦_* 305000 a 305200Fina. ...»•»... 3i$ioo a 3i$6oo
Grossa . . . _> < ». Nüo ba

Dc laguna:
Grossa ........ J3$3oo a 245400

FARINHA DE TRIGO
Moinho Inglez

Sentolína. . . _-.._¦'. ,i;$ooo a 3?$5ooBuda Nacional .... ,i6$70o a 37,200
Xacional. ,.#.,. 35$500 a ,-j6$ooo
Brasileira. . . . . 3*45700 a 355200Moinho Fluminense
Especial 3(i$3oo a 37$ooo
fi, Leopoldo .15.500 n .líiíooo
O. 34?500 a 33$000

Moinho Santa Cruz
Terola ,i6$5oo a 37$ooo
Santa Cruz _••.»• 355500 a 365000
Paulicca. ....... .i4$ioo a j5$ooo

FBIJAO
Preto 100 k«los

Pc Torto Alegre . . 26^300 a 26$;oo
Dito, idem, da terra. Não ha

¦jyS--o'> í*
íg.ooo a
2() % 000 a
29$ooo a

,11 $000
365000
305000
30Ç000

52$ooo a 52-?üoo
Nominal

S1S0 a

Náohi
Não ha

$jSo

3O.$000 40?oo*

i",7$oúo 6S$ooo
89Ç000 905000

Não lia

S5$2üo S7$(íoo

SS$?oo 90500o

75$Coó 88$8oo

Oo$ooo a
905000 a

7SÍ000 a
72,000 a

02Í100
(jií_;oa

SÒS400
7!?|00

Não ba
Nâo ba

i$ooo a
1,000 a

I$060
1$200

NT.o ha

DÍto; idem, de San/a Ca-
tharina ._ . . . . »

Dito, manteiga
Dito, de cores diversas .
Dito, mulatiiiho • • •
Dito amendoim ....
Dito, branco. Ídem. . .
Dito, vermelho, idem, ,
Dito, enxofre. . ....
Dito, branco, estrangeiro
Dito, fradinbo, idem . .

FUMO
Fumo em corda
Rio Novo:

Especial • ¦• * • . t •-
Regular ..»...»:

iu! de Minas:
Fecunda. .......
Kspccial. .<.*•_
Primeira. . » • 1 .
Ttrccira  .

Goyano:
l.Lpceíal. ..__•-.
Regular  •

FUMO EM FOLHA
Do liio Grande:

t* amarella • *.»•»'
2*, idem ......
1" commum ...,."
3a. idnn. *_••(•:

FRUTAS
Maçãs, caixa, ¦ .* .• »
Petas, caixa .....
Mangas, caixa ....
Ovas Rio Grande, caixa
Ditas, estrangeiras, barril

GORDURAS
Rio da Prata, idem . .
Kio Grande . * • • •
Matadouro

GLYCERINA

Bruta, sem vazilharae. .
Bruta, cm latas de 12 i\2

e 25 kilos ....
I.ourn, sem vazílhame. «
Loura, om laias de 12 1I2

e 25 kilos
Branca, sem vazi.hame .
Branca, eti. latas dc ia 1.2

e 25 kilos
Branca cm latas ie 4 kilo3

iG$;oo 21,5700
23530a 26$;oo
_:o$ooo 305000
-*o$ooo 25$8oo
2fí$7oo 30500a
365700 405000
__o$ooo 335300
26S700 .1 2«$300
t),-j5ooo ot-íooo
42Ç000 -uíooo

Branca, em latas dc 1 e
2 kilos. . . , . »
MANTEIGA

Modesto Galone, sortidás
Biétel 1'rérc,, laia . . .
I.opcleticr, lata ? • » •
Modesto Calone, lita . .
I. Briiin
De Minas .......

MILHO
Amarollo, da terra, . ,Dito Branco, .dom. ¦ •
Dito, da terra, inixto. ,
Dito, amarollo do Norte

MADEIRA.
Americano, pc _¦ .- s •
Kczinn, dúzia. . . • «¦
Sponoe, dúzia »..__•
Sueco, branco. . ¦ • *
Dita, vermelho. . . • •

Pinho do Paraná
i» qualidade ,.•-*-.*
a" Qualidade ••*».•

OLEO
Dc Ünliaça, lata, .- • .
Dito. barril , . . • •—

QUEIJOS
Dc Minas ......

PHOSPHOROS

Rio Branco •¦ # • • »

6Í300 a 1ÍÍ300

Não ha
Não ba

2$3oo a a$;oo
Não ha

j$ooo a 3$2no
a$.|Oo a 3$Suo

8$goo a
li$300 a
0$ (00 a

Não ha

II$000
!_.-¦$ 100
I0$00Q

Í410

Tor kilo
2$000 .1
i$_ioo a

i$ooo a
15C00 a

iÍ-íoo a
$600 a

2S300 a
ijóoo a

i$!So a
iSooo ;i
1S050 a

$950 a

iy>2oo
i$8oo

1S100
i$8oo
I$300
?8oo

2JÍ00
1 $800

I$2C0
1,050
iÇioo
ijooo

ARROZ NACIONAL:

bellas dos bancos:
11 2i|i_* .1 ii .lil

S-2* S7.13
$S.|o $8*S

11 15I3* ii "''
Í7H $745
*a«* ÍÜ40
«J;oo .710

___M_BM_a_______*^t-*w*-*n_*'í |
SILVA I.l.MA. KIBEiltO __ (.'. I i*..r.
Run Marechal Floriano PcWnto. ,|6. | K*mp.

tle
Únicos que prestam boas comas de ca

MKRCADO DE SANTOS
KntratTa?. 0.064 saccap.
NU-dia: fi.:oi saccas.
Desde ü 34.772 saccas.
Dcõrk 1 <k iuih.: io.«)6i.3*<) '-.eeia.

Plio
I Diio
i Piro
Iâv1

t:ooo?.
do 1003. .

de 1009. .
de 1011. .
de 1012. .

• Rio (40,-0)
de 1915. .

OFFERTA9
SsSâoo

7f!o$CO'l
7S1.OO-)
785$000

!•« li.i .rias
Dito de 5"o$, nom. —•

Sa.iSooo
S73$OCO
7700000
7t*'.i'?oco
7755000
73ÍOOO

779$ooò
760.000

Kspccial. . . * . .
Dito sanerior. . . .
Dito, bom. ....
D;to do norte, branco .
¦DE.-, regular. . * •
Diio. idem, do Norle.

ARROZ 
"ESTRANGEIRO

PA.ulln. de l' . .
Dito de 2'. . . .
Ingle.

ASSUCAR
Branco, crystal . .
Crystal. nmarcllo .
Jlaccavo
Branco, 3* sorte. .
Somnnos ... -

100 kilos
461700 a
40S000 a
3.1S300 a
oSoocj a
30-jíOOo a

53,300
43Í300
36*700
365700
3i?roo

6?;co a 33?3rj0
looo a 8-'$400

Não ha
4o$ooo a 41$700

$ífío a
SíSo a
iiúa a
$670 a

N5o 11.

$680
$6lO
Í48O
$;oo

Nüo lu
Não ha

Por barrica
^¦-$000 —

Não ha
Não ha

s6$ooo —
2Ó$O0O —

Por calía
iOO$coo a 210$000
120Ç000 a i3*j5000

Por kilo
2*800 a 3$ooo

33$ooo —
2G$000 —

Não ba
i4$ooo —
50S000 —«

i$o.*;o —
1,030 —

Nominal

Por kilo
4$ooo a 4$ooo

Brilhante
Pinheiro.
Y-piranga.
Ralo X.
Mimosa ¦

CERA
Ipiranga,
Olha . .
Raio X .

SAL

De Cabo'Mossoró.
Aracaiy.

SABÃO

$440 a
128$0OO

N. o ba
T30$000
íSuÇooo

7*q$ooo a 7-)5ooo
6<}$ooo a 6y?«joo

r$ooo
15600

$Soo a a$8oa

T.ata
SOÍ000 a soÇooo
40ÍSOQ
4Q500O
48$0OO
_.8$üoü
47ÍSOO

Pertugucz 3t*ooo a jôiooa
Fianccí, caixa, . . • • 415000 a 42500-.

VINAGRE
Por pipa

Branco. »«.-.- r . 310.000 a 330ÍOC»
Tinto. ....... 310*000 a 330*.oo.

VELAS
Grandes, dc 5 . tf. caixa

de 25 pacote; ,$300 a mIsoí
Pequenas, de 5 e 6, caiu»

de 23 pacotes. , . . 9,200 a 01.203
Fragatas de 3, caixa de

20 paCOteS. . * , , 22$000 a 32$Q£(}
I, oco mo toras, dc G, caixa

de 20 pacotes 21(500 a 21*500
Carro, caixa de 30 pacolc» 155500 a I5Í504
Cano "Brasileira , caixa

de 30 pacotes. . . 20*000 a 20.oco
Donifatieas, caixa de 33

pacotes  135300 a 23*500
Locomotoras " Brasileiras,

üc 6, e, de 20 pacotes íjjooo a 2.|íoo-*.
Condor, c, de 25 pacotos 3^5000 a 325004
Brasileira, cai.ia de 25
pacote» 3:5000 a 3_a$oo<>"Brasileira", em lata, u
laias 331500 a J3Í30'>

Paulista, caixa de 25 pa-
cotes. 23$S*o a

27Í500 a
26$ooo a
ajjooo a

23.J0*»
37S300
26SOOO-
2.1JM0

64.000 a
66Ç000 a
64*£000 m

6_j;*ooo
6Ò?ooo
645000

Frio

Em 27 tijolos,
."ii. 9 barras., .

cra ti-

4$ioo a
55000 a

5$100 a
65000 a

6ítoo a
65-30 a

.(,000
5-5000

ç$ioo
6$oor)

($100
6J300

Olclila, «Iri-cm,
jolos, 4 kilos.. . . .

Olfina c virgem, cn ti*
jolos pequenos, 3 ^'dps

Oliina c virgem, eni ti-
jolos n. 1, 2 kilos. . .

Especial, em tijolo». 4 j>.Especial, cm tijolos, 3 «-
Especial, iio-.n n. 1,2 ks.

Especial de peso ....
Virgem de peso . • •
Virgem superior. . . .

VINUO
Rio Grande .....
Collares, tinto, superior
Dito, inferior. . . .
Virgem do Porto. . .
Verde portuguez . . .
./•-boa. tinto
Dito, branco, 14 ciaos.
Figueira, tinto . . .
Hespanhol tinto. . . .
Dito branco ....
Vcrnioutb .Cinzaiiol -

Por 60 kilos
3$6oo 4?ooo
3$ooo 4Ç300
3?9CO .1 4$000

Tor kilo
$700 a $700*>
.700 .1 $700

Tor caE.\a

2$.*30 a 2$230

i$700 a i$-*oo

i$rco a i$_;oo
3S300 a 3Í300
JS530 a 2$550
i$70o a i$700

Tor Icilo
S780 a $780
$520 a $320

. 5600 a $ooo
P.Vi

ifioSooo a i8p$ooo-.ooÇooo a 5_to$ooo
4505000 a 480S000
4*.o$ooo a 5-|o$ooo
4605000 a 5J0Í000

Não ha
470Ç000 a 500*000
;oo$ooo a Çoojooo

Não ha
,(_-o$ooo a .j6o$ooo
..«,_ . -'«000

i$6oü

_:6Sooo a
15200

305000 a

285000

33$.10O

Ypiranga, idem. .
Colombo, idem. , .
Colombo 2, idem, .
DIVERSOS
Agua-rax, por kt!o.
Amendoim cm casca, por

100 kilos ...»
AlçatrSo, por küo. .
Cahgicà, por ioo kilo;. .. . _. .
Fubá de milho, ioo kiloa ioÇooo a ig$OQ'J
Fareüo de trigo, por ioo
l.i.rrj SÍOOO 81.101»

Cta/.olina, por caixa. . igíioo !95650)
Genebra, por caixa . 4-.5000 4550*00
Kerozcne. por caixa . 12,950 I3?30»
Línguas do It. Urande,
uma -$500 w, 1Í600

r...drÍlho5(, por niillicíro 3305000 330500»
Waíe cm folha, nor ki'o iloo S560
Pólvilho, 100 kilos. , ,15.000 58I000
Passas, por caixa. . 1K5000 i8$oo_
Presuntos, nor libra . 35100 3-.JQ0
Telhas, por milheiro, . 330$r/oo 330^000
Toucinho, por kilo . 1*040 1 .»v»
Tapióca nacional, per ioo
kilos 4^Sooo 52.000,

Trrmoços, por ioo kilo.-. i,*j$ooo ísSSoo'
Vicas dc aço, por kilo. *( .20 542.

CHA'
Kilo

Verde 8,000 i2|oo.
Preto. ........ f juoo 10.0o.

CÃES DO PORTO

Eola "Pelotas". . . . .
Sola "Mineira commum"
Sola "S. Paulo",coramum
Santa Catliarina, de 1". .
Segunda e baixa. . .
Corrceiro (o meio). . .
Atanadas. K. Grande (cada

da um) ..,'• ¦"4$coo a
Atanadas, inferia; ate (ca-

da um) ; iojoco a
Atinadas de Campos (cada

__$.(oo a
a$6oo a
25800 A
2.400 a

14*000 a

um).
CACAU

D.-ihia. . . . .- •
?aiá .......
Pernambuco . . .

CEBOLLAS

Kl-. Hr.-mde . . .'
ERVILHAS

Nacionaes ....
nits* ->-frâ-i-r*iMí,

2.-')S0 .1

2.8CO
-^000

3S000
_í?.100

i6$500

26$00«

i6?ooo

__ó$cco

Kilo
l54CO
i$roo
I*£03

Cento
2$400 a _i$8oo

Noninaes
¦ ¦«to. * ..«.«»_

R-!.ic.'o do*, vapores e emharca.ões <l*j; =0 achavam atr.e-rlos r,o Cáes, do Torto
(ro trecho entreguo i Conipagnie da Port) co dia 5 de maio de 1916, as 10 ao-
r" da ra-"1,a' EMBARCAÇÕES

AKMAztU SUSSS |

P, carvão
Chata!.,..
Marca
Vapor

4—3 Vapor
.*; Pontuo....

5—Ü Vapor
i—7 Chatas....

Chatas....
Chatas....

P.
P..9 IChal.is

i\ig. ICh.itáS..
') 

T. 10 Vapor...
io 1 Vapor..

?. 11 IVapor..." 
13 
16
17

f. Mnua .
io* [Chata..,

I

Xacionac) .
Norucgueza
Xacional .
Francez. .
Nacional ¦
Italiano . •
Nacionaes. i

Xacionaea »
NacÍonae3 *

.| Nacionaes. ,
i.l Nacionaes. «

Xacional
Ingle. .

7or.

Inglea

"nris"
¦'Ansaiiahy'*
"A. Jaurcgaibcrry1" Esperança'*.... •"Lealtí"
Diversas
Diversas....»

D! ver-as

Diversas.
Diversa1..

1
Xacionaej

"Teixelrinha"
"Abadesa"...

"Coto-.'-)1

**K. AÍargarcta".

Diversas

0ISÍ1VA.0E3

Vngo,
Exp. de magana*

Cabotagem.
Cabotagem,
Cabotagem.

CIc. do Garonna.
C|c. do "Scmara"
(gcit. da tab. II.)

Cie do Oaronr.a.
(Dese. gen. da fa.
bella II.)

Kxp. de inangan-r?.
*C*!c. dc V. vapores.
Vago.
Cabotagem

Rce. carne con-
gc-ada»

Vago.
Vago,

Vago.
Dc-\

Vaga.
tagígem.
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VAPORES ESPERADOS 
'

I.iverpool e eses. "arro". ...
Portos do norte, "Vemts", . , ,
Santos, "iMr. ('.'.ibt.ilc A.lolí". . .
Portos do norte, "Maranhão'*. _. .
Portos do sul. "Mayrink". . . . *
Portos do sul, "Assa". . . . , .
Portos do norle, "Sírio"
It,glaterra e cees., "Dcsna". , . ¦
Portos do Xorie, "Bahia". . . , .
Calláo e eses. " México". . » •
Kio da Prata, "Amaron"
Ilübáo c erres., "P. de Satrustequi".
Uio da Prata, " Deseadò", . , •
Rio da Prata, "De£cado"
'Arat-tcrdam e eses.. *'AmstelIandB«. •
Portos do sul, "«Saturno". . , .
Nova York e c.-cs., '•'Vauban"» * .*¦
Rio da Prata, "Vcstris"
Inglaterra e eses.. "Ortega''. . . .
Norfolk c eses". "Tatiuary". . . .
Kio da Prata, "Carona"
Uio da Prata, "Darro"
Bcrdeos e eses.. "Scnitana1'. . . *
Nova York eses. " Minas Cerae^''.

VAPORES A SAIR

Rio da Prato, "Darro"
Macio e cíc-s. "Pirangy", . . .-
Stcckolnio o eses., "lí. Wargareta,
Cabo Frio e CSC3., "Uranos", . .
Kceife c c-cs., "Itatínga". . . . . .
Portos do Sul, "Ttapura". . . . .
Havre e eses. "Jac.ihy". . . *
Xatal c eses., "Itauba". . . . . .
Rio da Praia, "Desna", . . t. . .
Caravellas e erres.. " Philadelphia". .
Blacáo c csc3. "ítatinga . . . .. *
Macau e eses. "Assa". . , . .
Porios do norle. "Brasil", . . . .
Porios dr> sul, "itapuca"
Recife e eses., Venus". . . . • •
•Monlcvidrío c «ses., "Sírio .-...*.
Inglaterra o eses. "México . . ,.
R:o da Prata, "!'. dc sotr,u3tegni .
Sanlos, "Rio de Janeiro '. . . . .
Inalaterra e c:es., "Ainazon . . .
Irglaterra e creu.. "Des-ad-v . . . .
Rio da Prata, "Amstela.id'. . . .
Nôvi Vork e escs.i "Vêslns", .- ,
Rio do, Praia. "Vauban"
Laguna e <.«s.. "M..>i.:.k". . . ,
Callio c esen, "Orlcga". ..... .
Portos do norte, "Maranhão". . .
Ar-caju' e eses*. "Ito.íuba". , -< .
BorJcos e «ses, "Garonna". > . .
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A VISO S
CORREIO— Esla repirtiçSo expedirá ma-

us petos siguintcs paquctis:
Hoje :
Itatingo, para Viclorla. Bahia, Maceió e

«ceife, recebendo impressos 11.6 ás 5 ho-
raa da manhã, cartas para o interior até
os 5 i|2 c com porlc duplo até ás 6 da'manhã*

.Kumara, para .Inglaterra, .recebendo im*
.ressoa ate á t libra da tarde, objectos
ara registrar ate ao meio-dia, c cartas 'para
o exterior nté ás 1 horas da tarde.

K, Margarete, para Santosj -Crisliania,
Colhembourg c . Malmc, recebendo impres-
¦os nté ao meio-dia, objectos para regis-
trar até ás 11 horas da manhã, cartas
ipara o interior até ás ia i|.\ idcm com
«porte duplo e para a exterior até ú 1 hora
dl tarde.

Darro, para Símios, 'Mpntcvldío c Bue-
nos Aires, • recebendo impressos otc ao«meio-dia. objectoa para registrar até'ás 11
horas, cartas para o,interior até á_ xa i\2,

Fraqueza tia vista
cansada pela ano-
mia -- Hlagreza —
Fastio

(Faço. .publico, com extra-
ordinário prazer, que me
aclio completamente reatabe-
leçido dc minha longa enfer-
inidade, com o uso do gran*
dc c poderoso medicamento
lodolino de Orh".

Durante muitos annos fui
presa de grande anemia e
«lc suas •conseqüências: co-
inecei por sentir fraqueza na
vista, não podendo lêr, cs-
cruver e nem mesmo olhar
fixo fiara qualquer) ponto.
Atigtnentando a doença, fi-
q n c i extraordinariamente
magro, côr macillcnta, es-
verdeada, repugnava qual-
quer alimento, e muitas vc-

Loteria do Estado da Bahia
Resumo .doa premiou da li ex*

trncçâo' do' plano n. 18, era bene*
fleio de diversas instituições de
educação e caridade realizada em
i de maio de 1016 sob a presiden-
cia do dr, Edgard Doria, ilscal do
governo.

66- extrae.ao de 191.
PRÊMIOS DE 15:000. A 2005000

6258G
13400
55403
39114
Í35SI1
6906
43190

77899.

15:000.000
_;0Ü0SUU0
_:000g000

5005(100
500.0. .0
2001000
200ÍOOO
200*000
200.000

PRÊMIOS DE ÍOOJOOO
11002 13441 23S10 29327 32439

60325 73923

OLINODEORH

l__^^w**?vW^Í_____í*,_5'^-*^____i-lr

^'riBWg**-.':'TKr &xJ**ffi__jtf_rtr:ffi -

' "-, '-A» ¦¦ ',*¦"* ¦ ¦- -.--• ¦•¦'" v ..'¦' ¦;•' '. 'ifsH.-'' '*t™. "¦ ¦'.'¦b- 't, ¦; '"i_3* ¦ *¦ '.'* Jl ¦»
¦a*-^w-tái-*-;*wiayw^^

S A PRESTAÇÕES!
mmm

Club dos Pemoeraficos
HOJE - Í8 maio íe 1918 - HOJE

Entpepigaitos-D e marcemolético

DO

idcm com porte duplo e cartas para o ex-
tc.ior alé á 1 hora da larde.

Amanha :
Itçifura, para Santos, Paraná. S 1'ran-

cisco c Rio Grande do Sul, recebendo im-
prèasos ate As 8 horas da niauhâ, objectos
nara rcRlstrar, «té ás 0 du tarde de hoje,
cartas jiara o interior até ás;H horas da
manhã c com porte duplo até ás g.

¦ i-o-o-<r*i o w

Goitas Virtuosas dte0S
Cura.n licinonlioides, males do utero,
«vanos. urinas e a croptia Cystite.

U COMMERCIO EM PORTUGAL
Procuradoria Geral Luso-

Brasileira
RUA' DO OURO N. 3.0, a»_Lisboa

PORTUGAL
Àrrentc- em todas as comarcas e ilhas.
Tratam-se dc Iodos os negócios forenses

t commerciaes: liqu-dação de heranças., in-
vontades, testa me ntqfe, cobrança de ren-
ias, obtenção e le_alisaçiu de- docon.cn-
WS, tic.

GRANDE HOTEL BORGES
rOüTtjliAÍ, lalSllOA
(líccoiiiinciidiido |)i>ln Socledn*

du Propagadora do Portugal)
•Hotel de í" classe inteiramente

renovado. Luxo e conforto. Aquc-
cimento geral. Banhos cm todas os
andares e quartos com banho.

Hotel sempre preferido pelas
familias brasileiras.
Pensão, tutlo comprelitiidido

ii l.COO réis.
Tmxxnr&xiÊimummmmmmmMmm

LOTERIAS
, Ca [ii lal i ctieral

Resumo dos prêmios da S- loteria
do plano íi. 3.0, 98' extracçâo do
iitin.. dc 1.910, realizada em 5 do
maio du 1916.
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DEZENAS
10531 ri 16".íit ;.,, 308000
2,011 ;i 2"ij-;0 10.00U

zes tive syncopcs, devido á
minha extrema anemia; eu
niesnío estava certo dc estar
tuberculoso.

Nada conseguindo com os
.medicamentos! (pie usava,

quiz experimentar tambem o"lodolino de Orh", o o rc-
stiltado iiiimcdialo foi apre*
ciado por todos de minha fa-
milia e conhecidos, que, com
admiração, --presenciavam mi-

nbiis repetidas melhoras e
cura em pouco tempo, vol-
tiindo-nic a fome e bom bit-
mor, desde os primeiros dias
de uso do "lodolino de
Orh".

Agapiro Prado Fernandes
— Bahia.¦Veudc-s. cm todas as dro-
garias e pliarmacias.

Agentes; Silva, Gomes Cf
IComp, — Rua São Pedro,

PllEMlOS DE Í05000
20388 23454 26436 279Í7 37639
47466 47662 53164 62115 77032 .

_. APPDOXIMAÇÕES
625% e 625S7 751000
13399 o 13101 t... fil_ü00
55107 e 50100 25S000

DEZENAS
0;'5Sl a 62590 103000
13391 a 13400 1OS00O
55101 ti 55110 H_üü0

CENTENAS
02501 a 62600 . 3,.0.0
13301 a 14400 H.ouO
55401 a 55jUO 2a0U0

Grupo dos Pharoes
i *, •"¦ '"¦•' ¦
( que com esle *vheriomeii;il forrobodó sc .ròpõein a illiiminar os horizontes

carnavalescos, desfazendo as trevas! era que ELLES — GATOS c ELLES —
IiAElAS se sumiram para lodo e sempre.

<|o -— Kio.

! Todos os números torminados cm
• eo têm 2SO0O.
I lodus os números tcrmi.-iados cm

6 tem 1SUO0.
Os números premiados pólos 2

! lltiaos Uo _, rimei iu prêmio nàu tem
üneiio a toiin.iiiiràu simples;

Us coiiocssioiiunos J.f edreiro & C.
CENTENAS

10501 a 1PC00 10JOPO
27601 a 27700 S$0')0

Tndos os números terminados em
40 tôm 4_ooo:

Todos os números terminados em
0 têm 2500) excepl.u;indo-se os terrni-
mulos em. 40.

U ílÁal do poverno. Monoè\ Cosuie Pinto,
O director-preaidente, Alberto Saraiva dt

rou seca.
O director-asiifente, dr. Antônio

Olinllio des Santos Pire4, viec-presi.
dente.

Estado dc S. Paulo
Ilosumo da loteria de S. paulc rea*

lizada em 2 de maio dc 1910.
TOEM 10:. DE SOiOOÓJOOO A 5OOS00O
2-4321 20:000*000
33145 2:00OS000
40108 1:500.IUO
1M131 1:0UU$lH)0
269S6 l:00OSO00

-í lll 50Ü,S0Ü0
90520 f.0(.9)|)
46162 f.0)SW0
49987 5OU,j(i00
57033 50-'»,00

PllEMlOS DE 200X-00
3.150 3811 líOír) lytòi 20355

24085 284:15 28989 3391)2 38SS7
•13152 -47470 4770S "-S238 55314

PliliMIOS DE lOOSOOO
9?S 1750 4176 5297 572.1

673C S31H 10289 K1038 li.120
20637 26192 27000 29553 30547
3164V 38157 40572 42257 43193

49370 53128 53051
APPROXiMAÇÕES

3Í223 O 24225 200.0(0
331 ii c333110 IBOíOOO
49167 o -40109 lOj.OOl)

DEZENAS
242.!! a 21230 5OÍ000
33141 a 33150 *',OSO00
49101 a 401.0 30*009

CENTENAS
2Í201 a 21300 S*000
33101 a 3:,2Uü GSuOo
49101 y. 49-..C0 4S000

Todos os números terminados em
21 i6m 4S0C0

Todos us r.umotos terminados em
4 icm 2.U0U, exceptnuiido os lerml-
nados cm 24.

O ilscal do g.ivoino, Dr. Amu.onas
Pinto.

A autoridade policial— Dr. Masca-
roubas Neves

Os concessionários,,!. Azevedo & C.

ap LHE

E' dever de nossa gcnlc,•Das nossas hostes ma.anas
Mostrar qtte são soberanas
As córes do alto pendão
Que drapeja nobremente
Nas ameias do CASTELLO, ,Matando o brilho amarello
Dos taes sócs... de papeljio.

(Nós somos, fomos, scremo»
Democráticos, portanto,
Deve haver em cada canto
.Deste ruidoso solar
Sempre as foüas que lemos
No fundo das nossas almas,
IE que conquistam as palmas
Da sagração popular.

movei:
COM GRANDES VANTAGENS

SENADOR EUZEBIO
M 40b

BEV.:. AUG.:. I/OJ.:. OAP.:.
VISCONDE DO RIO BRANCO
Quarta-feira, io do corrente, sess.:.

de K-leiçõ. da administração que tem de
servir no anno de 1913-1916, — O
secr. :., A/afloj Silva. « '-"S

BANCO DA PROVÍNCIA DO RIO
GRANDE DO SUL

Secção de Depósitos Populares
Aviso

Communicamos aos interessados que,
a partir dei" de julho «próximo cm
deante a taxa de juros na -Secção de
Depósitos Populares será reduzida de
4 para 3 "l" (tres por cento )ao anno.

Uio de Janeiro, 6 dc maio dc 1916.
— Daniel de Mendonça, gerente. —
Castclar Salvatcrra, contador.

timSQ ESPIRITA SITIIÜRIIANA
RUA DR. DIAS DA CRUZ, 1.7 —

MEYER
De ordem da directoria, convido to-

dos os associados a se reunirem cm
assembl-ia geral, domingo, 7 do cor-
rente, 4 1 hora, para approvação fi-
nal dos nossos estatutos. ' ¦

Rio, 5 de maio de 1916. — losé Tos-
ta, i° secretario. J 945

(SOCIEDADE MARÍTIMA DE
BENEFICÊNCIA

RUA DO LIVRAMENTO N. 66
Edifício próprio

Sessão do conselho administrativo,
tei'á logar hoje, ús 7 lioras da noite.'

Secretaria, fi de maio dc 1916. —
t" secretario, Diaf Moreira. J 933

Dos outros nem mais se fala,
Puis dlicgando ao triste fim
He á c.ihipisla e ao piiiguelim
Ter que recursos pedir
P'r.l poder ter uma sala '•*'
De onde a decência deserta,
Não tem cura, é morte certa
Não ha mais que ressurgir.

Isto aqui não é C. F. (Cooperativa Funerária), nem T. D. (Tendinlia
• ee'„ S-ÍS,,1.ziSda-) • ,,sl° ,-"Hti é CLUB DOS DEMOCRÁTICOS, ô CASTELLÜ,
í. ?AvS-T*- vARAEIÇU-', c, assim, .para fazer ralar os fígados bilioKis dos CO
VLIROSDO CARNAVAL CARIOCA, que são os GATOS... PINGADOS c
o; I1AE1AS... DE MORTALHA, nós vamos mostrando que agora, como uu
passado ç 110 futuro, a divisa

BRAÇO E'BRAÇO!...,
não (' conversa finda. E' ouro de lei; que valeu, vale o valerá, todas a- vc-

| zcs que a pirataria dos "tripots",rotulados de clubs carnavalescos, tiver o
1 arrojado dcsplantc de querer entorpecer o vóo liiumpluiL á nossa

O sangue viciado ? a causa latente de
todas as moléstias (Bourdieu).

Depurae o vosso sangue, usando à TA-
YUPIRA Silva Araujo. Licor exclusivamente
vegetal.

AVISOS MARÍTIMOS
~-m-mmmm^~mimmn**mtmm*~*mmnnmm*mmammm»~*mmm.^mÊ.^~aàum wmm

PRAÇA DAS MARINHAS
ENTRE OUVIDO í. E ROSÁRIO

Sii
DKJaLI, MATTOS |

MANICURE '
Especialidades mi preparos parai

unhas. ]
Sete dc Setembro n. 58 (*¦" andar)

«m » aè>-*>*-a**i
FORM1CÍDA -ME11INO

O unico e-v.:irminadcr d:.j formigas,
Meriiiu _ Matiry, rua Ouvidor 11. 163.

PHOPRIEDADE AGUECICOTiA
Pessoa que nao tem capitães, mas

conta com boa rncdn, de-uma aposen-
iadoriá em alto posto federal, desejan-,
dò adquirir uma propriedade agrícola
tio Estado do Kio, imitia de Minas, ou
no.rte dc S. Paulo, propõe a seguinte
transacção. A propriedade deve ler
boas terras, em e.xlcução que garanta
futuro desenvolvimento, de boa quali-
d:iJc pnra criação, c culturas de ccrcics
e de frutos, sendo ijrandc parte cm pin-
nicies, com bons aguadas, u niotiiaiite
das terras, c agita potável dc primeira
qualidade. Ear.-sc questão de bom clima
ii absoluta salubrijíulc, assim como. dc
casa cm muito boas condições dc con-
servaçfiu, própria pnra habitação de Li-
milia de tniíamento. Não se quer café,
nem se faz questão de existência de
nenhuma cultura.

O pagam..-nio será todo por presta-
ções, mensaes ou séihéstraes, compre-
hciuicndo a amortização do capila! c os
juros convencionados, sendo o preço
máximo de 60 moolfcioo, o prazo «lo pa-
gamcnlo dc 10 annos c os juros dc S
ou 10 "Io, conforme ns vantagens da
compra. ))á-sc un garantia, além da
lfypotheca dc propriedade, os vcucimçi 1-
tos' dc aposentadoria do comprador.

E' negocio que deve convir a algum
proprietário capitalista', que deseje des-
fazer-se de uma sua fazenda c não ca-
reça realizar immediataiuenle, o capi-
tal; c, como o fim da compra, t a col-
lacação de um filho do .proponente na
lavoura; tacando-sc nesse negçfcio ioda
a sua esperança quanto .10 futuro «le
sua familia, pódc o vendedor ficar
certo, de fazer unia transacção seria,
com ai maior segurança possível, quanto
ao recebimento das prestações, e com
a de receber de novo n propriedade, no
caso de insuecesso do comprador, nas
melhores condições,

Propo-las a A. 'í. V„ nesl.i capital,
ií rua Con?. Pereira da Sil'. a n, 34, cm
Laranjeiras, (.'• 93 O

ALTANEIRA ÁGUIA!
Asjeonde no ctlicv. divino ,. ....
Leva om tou jvôo o neu diiò '.
Dii nosso «-.vcclso destino,
Aluado e itleàl inivillião.

1{ para finalizar este ultasc com uma nota
• nos esqueçamos das

genuinaniéntú Democrática,

NOSSAS GENTIS GAMARADINHAS
Descendentes da Alãe Eva -
Débeis coslellns de Adão,
DVilhos de Luz ou dc Tréva,
Todas vós utie a lentãção'

Tr-.izcis no encarno da nocá,
No quente effluvio do olhar,
No.-«s'alma lornatido louca
Pondo o peito a palpitar.

Vinde esta niiilaJat
Pois os PH;VR()'ES lão fanáticos•Pra vós farão 1:111a escada
Com corações • DEMOCRÁTICOS.

CIDADE NOVA. Secretario.

•Para sciencia dos "sabidos — Ha rateio.
lAIaElJalDlN 110, Thesoureiro.

SOCIEDADE BENEFICENTE ífiUF_5T!VA"
líalattcoio ila Oti-nv 110 poriotlo do 1- tle Mulo tio 101Õ a ÜO do Alii-il <lo 1010

liecoila Caixa Devo Bespcza Caixa Haver

lúiipro-stímos — imporlanciâ
,'tii!..i'li/:ii(.lii

Juro3 •—dos empréstimos . . .
t> da cuuriiu do aluguei . .

Uritis Bank- Juros do clopusito c[c
Cxíi. Ecuuumica — Juros dc dc-
[lOSllOS

Mensalidades -- Importância ar-
1'uctidiida -,.,'-,

üiplonuis— quantia recebida .
liritisu Hank — quantia retirada
Laixa —- tíatdu dc abril dc lülõ .

S. !•:. 0. U*.

Fuiulo social representado nos
seg-uinles títulos:

Caixa IScouumica—Caderneta n.
The Untisli líank — c|c., 11.
Caixa ile Empréstimos — tíaldo
Caução do yaraniia'rhesoureiro-.tíaldoem teu poder

sonima Tolal Its

SõD^OOO
J:í.aüff8'JÜ

10-i^OO

185*010

7:9110000
olc*.C(l()U
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Empréstimos — feitos a diversos .
Funeral — Importância puga • , •
Beneficência —-.pagaa diversos. .
1-triiibli Bütik. — i|ii_utia depositada

>, Jurus dc deposito.-
C.ku. Economica-quantiádepositada
), Juros dc deiiositos

Do.spczos Geraes — u diversos pur
diversos

Túcsoiifòifo —Saldo em seu poder

S. E. 0. Rs,

IvCüHíllO

líeccbiiiientos diversos

Pagamentos diversos .

SALDO . . . ns

1:0300000
_:ülX*j$OI)0

yij-puüü
3-?«úüü
lÜ-içuOÜ

3:DUJ?jiÜ0
1850010

2:OÍ0$i0O
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13:053.$D10

12:8100110
•j:;.Si0tj

?_ecratariai_aSoGÍ8(lado Baneficonte «Unitiva.. em 30 de abril de 1916
I. C?. iaatt.llol5r.mco, Presidente: Augusto Leite, 1-Secretario, Adelino tios Passos

líosai, f Thcsourcirc j m

. k.LâiÃp_.
CAIXA HUMANITÁRIA DOS

riüDREUtOS
Sede: RUA SiiAaum; PO.MPEO, «ai

(Edifício proprie)
De ordem do sr. presidente convido

a iodos os sócios qtiiics, para reunirem*
sc cm Assembléa Geral ordinária, do-
liiingo, ; do corrente. ;is ,2 horas, nara
ouvirem a leitura do parecer da com-
missão de contas c eleição da nova ad-
initiistração para a gestão de initá a
j.17.

Rio, 5 dc maio d: 191C. — Antônio
Mendes Pereira Machado, i" secretario,

R S50

CAIXA AUXIIalADOüA DOS KM-
PREGADOS DAS OAPAIAZIAS
DA Alal-aVXDEUA DO RIO DE
.AXEUtO
De ordem do sr. presidente .convido

todos 05 sis. sócios quites, de accorio
tom o art. iS dos esmiuio*. a compare-
cerem á segunda Asscmbléa Geral Or-
dinaria (2' convocação) á rua Marechal
Floriano Peixoto n, i!<, sobrado, clon.-.ii-
go, 7 (Jo corrente, ás ie horas, afim de
•Ssistirera â leitura do parecer da com-
aiissão' de exame dc coutas e elegerem
«a» desesci-, membros da directoria de
•cciiidu com os estatutos.

liio dc Janeiro, 5 dc maio de loifi.
0 1" secreíario, Theophilo Rodrigues

nm.:; íaOJ.:. CAI*.:. AMIZADE
FRATERNAL

Terça-feira, 9 do corrente sess.:.
Klci.:. Cer.:. peço o comparecimento dc
todos os 11.:. do quadro. Secret.:. .'car
Scercs Loureiro Filho, iS.:. (R 710)

COOPERATIVA MILITAR DO
lülASlla

Asscmbléa geral ordinária
Km cumprimento ao preccituado nos

arts, 30 e 22 dos estatutos, convoco a
assembléa geral ordinária para apre*
sentação do relatório, balanço, etc., e
eleição des membros do Conselho Pis-
cal e seus supplcntes, para o dia 15 dc
maio próximo futuro, ás 17 horas, no
salão nobre do Club Militar, á avenida
Rio Branco 11. 253.

Kio de Janeiro, 29 de abri! dc 191G.
— Tenente-coronel /.'. Mendes dc Mo-
raes, director -presidente,

4e Ves-osts.

POIaSKIE TOWAUZYSnVO Sa.*
MOPOMOCa. 1 OSWJAXV

(SOCIEDaVDE POLACA DE AUXI-
LIOS MÚTUOS E INSTRUCCÃO)
Uo.na-se aos srs. sócios c a todos 03

membros da colônia polaca o compare-
cimento ,i sessão que se realizará lioje,
sabbado, 6 do corrente, ás 19 i|z horas,
na sede social á rua do Senado n. 215,
para commemorar a data histórica da
Carta Constitucional de 3 dc maio de
1791, e tomar conhecimento de uma
circular, vinda da S.a.-i -.lide Central
Pol-ca de SoccofrrvH da America do

(R 74-») 1 .\0.-1e. — A dii

CONFEITARIA PA LACE
A PKlAÇa.

Norberto Alves dc outiza e .'\nionlü
Borges de Almeida, sobrinho e filho do
fallecido Joaquim Bernardo de .-\linc-i-
da, antigo comnicrcinntc que, por mui-
les annos, foi estabelecido com o nc-
S-acio de Confeitaria denominada " lis-
trada de Ferro", á praça da Republica
11. 2211, participam ao commercio desta
praça e aos seus amigos c conhecidos
que nesta riuta organizaram uma socie-
dade commercial que girará sob a ra-
zão social

aV. SOUZA Cr ALMEIDA
para a exploração do mesmo ramo de
negocio, na mesma casa acima, sob o

CONFEITARIA PAL.-IlE
esperando do todos merecer a mesma
confiança ci_n que sempre distinguiram
o antigo . estabelecimento do referido
seu fallecido lio c pae.

Rio de Janeiro, 4 de abril dc 1916.
— A'. .Ví-h.o &¦ Almeida. (S, 1005)

HUX.:. IaOJ.:. ASILO DA PRU-
DENCJtA

Dc ordem do Rcsp.:. Mest.:. con-
vido a todos os llr,:. do quadro, qui-
tes, a assistirem á sess.:. de Fin,:.,
que terá logar quarta-feira, 10 do cor-
rente, ás horas do costume. — O lhe-
sourciro, Sebastião Lourcnço Rcnhas.

(S. 99')

I-KX.:. FRATELLAJfZA ITA-
LIANA

Quarta-feira, 10 do corrente, sess.:.
de eleições. O Ir. :. Res. :. pede nos
iir.:. q_i.aic.n-_c. — O ii-cr.:. Paes.
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Rio de Janeiro. 4 de abril deioifi
Exílios, srs. directores da Sociedade

Mutua de Sfguros e Pecúlios "GLOBO"
— NESTA, . ¦»?-_#- .

Extnos; Srs. .; j? ...
Pela presente venho .patentear o 'nieti

justo agradecimento pela maneira.proni-
pia com que V. lixas, liqüidaram cbir.nii-
go, na qualidade de procurador dos be.
ueficiarios herdeiros tfe CARLOS AL-
BERTO DE ALMEIDA ROQJfSíüídÜ
accordo com o alvará de autorização do
dr. Alfredo dc Almeida Russcll, 1 juiz
de direito (lá Primeira Vara Civk-l.do
Districto Federal, dc 3 dc abril do 

'cir*

rente anno, os .pecúlios dc no e 50 cun-
tos, que calicni nos mesmos beneficia-
rios 00 nnttualista acima citado, inseri-
pto nas referidas séries sob ns, 259 e
191.

Podendo V. Exas. fazer da presente
o r.so que entenderem, queiram aceeitar
os protestos de minha alia consideração,

Dc V. Exas. atis. adiu. obr",
assig. — Emitia Nina Ribeiro,

Rio de Janeiro, 2.) de abri! dç .1916.
Exmos. srs. directores da Sociedade

Mutua ile S-gmos e Pecúlios "GLQ-PO"
— NESTA.

Exmos. Srs.
Venho, pela presente. 

' 
pa.chte.ir á

V. Exas. o meu justo agradecimento
pela maneira prompta -com que liquida-
ram commigo, r.a qualidade de procura-
dor, o pecúlio da série de IO cen.o-,
.;...- cabe a d. FLURlSdELLA ÜAS-'K>S DA SILVA, como beneficiaria (lc
mutua!isía Sr. ARTHUR- DASiyS DA
SUA'A, inscripto na referida série, sob
o 11. 91 P. apólice i). 2736..*. f] i.

Podendo V". Jvxas. fazer da'¦Tftfcsfcntè
o uso que entenderem, queiram acceitai
os protestos cie minha alia considuiijçâi),

De V. Exas.,
...... nus. e ohrgs.

pp. London and Brasilian Baiit: Lt.
ass. — Pplybio. Affonso Alves.

Exmos. srs. directores da Sociedade
Mutua dc Seguros c Pecúlios "CLORO"
— NESTA.

Exílios. Srs.
Pela presente venho patentear o meu

justo agradecimento ptla maneira proni-
pia com que V. lixas, liquidaram com-
migo, na qualidade ile procurador, •>
pcculio de :.'n cumos que cabe ao Sr,
IOÁO Cllil.SA, como beneficiário da
iiiutiiailsta D. SOPHIA AMARAL
CHl-ESA, inscripta sob o 11 .-19'-. "a
referida série.

Podendo V. Exas. fazer da prescnle
o uso que entenderem, queirana acceitaf
os protestos de minha alta consideração,

De V. Exas.,
ali" admi" ub.-g".

ass. — O adv, A. Moreira da Silva.

Exmos. srs. directores da Sociedade.
Mutua de Seguros c Pecúlios "GLOBO"
— NESTA.

Kxmoã. Srs.
Pela presente, venho patenlcnr o meu

justo agradecimento pela maneira prom-
pia com V, ]i\as. liquidaram coiuiui-
go, na qualidade de ¦procurador, o pc-
culio da série de .iu contos, que cabia
a O. ADELAIDE CARNEIRO DE
ALMEIDA LIMA, como beneficiaria
do inulualista Dr. AUGUSTO GOMES
DE ALMEIDA LIMA, inscripto sob o
11. 468, na referida béric.

Podendo V. Lixas, fazer da presente
o uso Que entenderem, queiram aceeitar
os protestos de minha alta consideração,

De V. Exas.,
ali" admr" obrg".

ass. pp. — -I/jhc-cí C. Faria.

"A RARBACEXENSE"
-9° PECÚLIO PAGO NA Sl.RIE -\; 30"

*\'A SliKiiK I). e so» NA SERIE C.
São convidados t3dj3 os sócios Primei-

ros Contribuir.tes e_ Contribuintes da se-
rie dc io:ooo$ooo, inscriptos «té o dia ra
da janeiro de 19-S» da strie de roroooç,
tnscriptos üit; o dia s.\ da dezembro ue
1914, c da 5?r;e dc 50:ooo$Ooo, inscriptos
cie o dia 9 de janeiro do corrente anno,
a mandar pagar, dentro do prazo -dc so
dias, q conrar da presente data, na sede
ou aos banqueiros Íocjícs, as quantia* rc*-
peclivamente dc sete, .quatorze c trinta
mil réis (r?ooo, i4$ooo e 30*000), quolat
devidas pcios fallccimeníos dc 006SOS con*
Sócios d. Ursulina Pereira de Scnna, oc-
corrido cm Carinhanha, .T-.ütado da Babia,
João Faitlínõ -Ferreira, -occorr.do itn Car*
mo do Uio Claro, Sul de "Minas, « Luiz
Carlos Belmonte, oceorrido na capital da
1'arahyba do Norte,

.l!.;rliacena, 30 dc a'.r:! dc [Ql6, — A
DIRSCTOMA.

Veneravel Ordem Terceira dos
Mínimos de S. Francisco

do Paula
(CH ARI TAS)

Festa do Glorioso Patriar-
cha S. Francisco de

Paula
A tiiesn mlminlstralivn destn Vo-

nornvel Ordem ínz colcbriif, com
n coiihccidu poinim, cm sua cure-
ia, no (Iiiuüiií:.,, 7 do corrento, a
festa do Glorioso Píitrinrclm ,-ííio
Eriinri.sco do PnuLi.

A's U liorns entrnr.l a Jiiissn
Dontilifiil, sendo olficinnto o ca-
rissuno irmão pro-rommlssnrio dn
Ordem, reverendissimo monscnlior
José Eriuioisco dc Moura Guimu-
nles, Dvcsbyteru nssistente, diuco-
nu, sub-diiioonn o mostro do cevi-
niojiin, resi»eetivnmeiite, os revê-
rendissinios concuos dr. Andr6
Arcovertle, .loiiqniin do Oliveira
Alvim, Duarte Costa e Clodoveu
CilaVres Pinto.

Ao Kvnuivellio, occiiparA n trlbn-
nu .snitTndii o oloquènto orador
sacro, rovdino. conexo dr, liene-
dicto Mui-inlui de oliveira, diurno
viiíurlo du í'i'C_u('..ia de ti. José,
que íarii o itõnctfyi-iitio do iniliiuro-
so Santo.

A's X8 lioras, a administração
da Ordem, reunida no centro da
cs.TO.iu, pioooiliTii ao sorteio do il_
esmolas de 50.S; 9 de .J..!!-s:í:;,. c
7 de aiS-ias, entre as irmãs da
Ordem, viuvas pobres quo ns re-
(lucrcrain, conforme n instituição
dos ciirissinios irmãos bemleito-
rei conselheiro Alexandre Maria
du M.tri/, Sarmento, Inundo Joa-
quim Tlicodoro Madeira e d. Tauiza
(Tnrii do OU veira, o em seirulila
nssisliní no "Memento" por alma
dos irmãos da Ordem fallecidos.

A's 15» liorns, terá enl rada o so-
leniie "Te-Dctim", oceupando a
tribuna snuriida o dislinclo ora-
dor siicío caríssimo irmão revê-
rendissinio conesn José a\iltonio
Gonçalves de Rezende.

Antes do "Te-lieum" o irmão se-
(Tiiniio, do ulti) do presbyterlo,
lui-ii a leitiirn ilu noniinnlii dus
irmãos que foram eleitos nnrii ser-
vir no anno compromissnl de
1016 n 1917.

A orchestra, sob a rcuenciu do
provecto maestro João J.n.vmiindo
Kodrieues, executaní o iiroe.rauí-
ma seffiiliite :

Onveitiire "Festival", do nines*
tro'A. Lcutncr; niissu ''Sniitii Dn-
cin", do maestro brasileiro M.inoel
Joaquim Maria; Graduai, do ínties*
Iro Knplinel Coelho Mnchiiao;"Ave-Mnria", do maestro George
líizct; fredo "Santa Cecilia', do
muestro Charles (iounod. No
.... i-i-l.ii-io, u "Avc-fllaria", do
maestro brasileiro Francisco Bra-
uu; "Mtn.tiis '. do muestro Chur-
les Gounod. Nn Elevação, o "15c-
nedicí us", do mesmo muestro,
solo de soprano e coros; "Ajiuus
Dei", do maestro Charles Gounod.

O "Te-lleum" precedido da Ou-
verture "Le Floile du HrOsil", do
muestro brasileiro Ucnrique Alves
de Mcsqtüta, será o alternado in-
titulado "S. Rtipimel", do maestro
ituplinel Coelho Machado, trrmi-
amido com a "aVvo .Maria" da
niucstcinn M. Xclto.

Os fieis que visitarem estn egre-
ia no dia da festa de ,S. Francisco
de Paula ou em qualquer dia da
oitava, tendo-se antes confessado
c coniniiinuado c ahi orarem sc-
sumlo a intenção do summo pon-
tiiice, lucrarão indulgência pie-
naria.

Em nome do caríssimo irmão
corretor, convido todos os irmãos
desta Veneravel Ordem c fieis dc*
votos para assistirem a esta fes-
tividnde.

Secretaria, 4 de maio de 1916.
— CÉSAR RADEIalaO, secretario.

LINHA DO NORTE
O FAQUE.TE

AS1L
Sairá, quarta-feira, io do -cor-

rente, ás ia lioras, para Vietoria,
Ualiia, Maceió, Recife, Cabedello,
Natal, Ceará. Tutova, Maranhão,
Pará, Santarém, Óbidos, Parin-
tins, Itacoatiara c Manáos.

LINHA AMERICANA
O PAOUETE

I ifi Jl
Sairá no dia 23 do corrente, ás

14 horas, para Nova Yorlc, esca-
laudo na Bahia, Rtcifc, Pará <
San Juan.

LINHA DO SUL
O PAQUETE

SÍRIO
Sairá sexta-feira, 12 do corren-

te, para Santos, Paranaguá, Anto-
nina, São Francisco, Itajahy, Elo-
rianopolis, Rio Grande c Monte-
vídeo.

LINHA DÊ SERGIPE
O PAQUETE

VENUS
Sairá quinla-feira, 11 do cor-

rente, ás itS horas, para Cabo
Erio, Vietoria,
Areia, Ilhéos,
Penedo, Maceió

Caravellas, P.
liahia, Aracaju,
e Recife.
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iV PRAÇA
João Luiz Car.losia da Costa declara

que vendeu a Carvalho & Laranjeira
o seu negocio dc açougue, sito á rua
láarão de Mesquita nuiiicro -30, livre
e desembaraçado dc qualquer ônus, e
quem se julgar credor queira apresen-
tar suas contas, no prazo dc quinzedias.

¦Rio de Janeiro, i" de maio dc 19-16— Ioi;o Luiz Cardoso da Costa.
It. 1070..

km
Garantia
Aíkal
íVÉra

m
76

131
j 1021

ffliwNR

Propaganda
N. 089

RIO-5-5-91G. ti 1077

I. AMERICANA

Ulo-5-5-016 R10G2

Caridade
7S.3

TI 1023

Fluminense
4184

R 1023

Operaria
8301

i\ 1021

Variantes
rü-ot-23-20-7;

P.io- 5-5-910 R 1025

Americana
708

mo—5—5—016. S 981

A CARIOCA
• 589

nio, 5-3-91G. s 100;

A Garantia Federa
794

1UO-.-5-916 R 1026

ü PLANO
56®

Rio-5-ã-OlG. n 1052

BOLSA LOTERICA
QUERBIS TRAVAR REDAÇÕES

COM A FORJlIaSA ?
Comprai, bilhetes nn BOLSA TaO-

TEItlCA. — Avenida Rio Branco
142, esquina dn rua dn Asscmbléa

laá encontrareis a realização do
vosso ideal,

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Casa para familias e cavalheiros de
tratamento. Optimos aposentos rica-
mente mobilados de novo. Accessores.
ventiladores c cozinha dc i* ordem.

End. Telcgr. ''Grandhotel".

0 BICHO - Lucro certo

S69
Rio—"j-n-ulG. V, 1073

Resultado de hontem:

Anligo. .
Moderno
Rio. . . .
Salteado.

Touro
Mitcaco
Carneiro
Cachorro

Variatilcs
72-10-39-83

Rio, !i -3 — !>16

pxapã
816

Hojo &s c horas
itto—r—5—;-te.

r, 1070

R 1035

.•o cemeço tem a fúria do leão,

Co macaco e.n seguida

E, por fiai, com

se parecem,

o porco besuntio.

Eis o que acontece nos que matam
o bicho, ás victimas da embriaguez ai-
ceoiica, que c curada rápida e radical-
mente com os remédios "Salvinis" e'Gottas de Saude", com lucro certo
para o corpo c oara a alma.

Vcndem-sc nas drogarias: Pacheco,
rua dos Andradas 45, Kio, Daruel &
Comp., rua Direta a. 3, S. Paulo.

(A síil

Casa Guimarães
Sua Sete de Setembro 121

Telephone C. 2563
Aproveitem a Grande reducção.

Calçados em lodo o
Stock preços abaixo do custo

Depositário dus alpercatas
marca Migtion de

n. 17 a 3. . 4$()0()
» 3S a 33 . . 4Í5Ü0
» 81 a 41 . . GSOOO

. B;ANC0 LOTERICO
R. Rosário 74 d R. Ouvidor 78"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — IRO
São ns casas que offcrcccm as

maiores vantagens o nuran-
tias no publico.

UMA CASA FELIZ
106. EUA DO OUVIDOR, 106

Filial á praça ii de Junho n. 51 — Ria
de Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Os prêmios são pagos m

mesmo dia da extrucção.

FERNANDES & C1
Tclcplione s.osi — Norie

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE

¦Remolte-so bilhetes de lote-
rias para o interior, íucdinnlo
o norte (lo Correio.

Dá-se vantajosas commissões
nos srs. cambistas nas eticiini*
mondas superiores a 100$000

, — Rua Sachet 11. 14 «—¦
FRANCISCO & O.

Cartomante Occultísta
Médium vidente c curador, Consulta

em todos os sentidos, descobre qualquer
segredo por mais oceulto que esteja,
fazendo desapparccer os atrazos e riva-
lidades da vida. Das 9 ás 4 dn tarde e
das 6 ás 8 da noite, lua Senador Eu-
aebio a. 11, sobrado. (J, 1.139)

LOTERIA DO ESTADO DQ

Rio Grande do Sul
G Ao corrente

100:000$000
por 3o.$ooo

75 ¦[. era prêmios. 18000 billieio.
1 promio do 100:000$
1 promio do ÍO.UOOJ

promio do 5:00u!
prêmios de 2:000$ 4:000.

21 promius do 1:000$ SliOOOJ
46 prêmios do 500$ _3:00u»
5íi prêmios de 200. 11:8005

151 prêmios de 100.  ISMuoS
1717 prêmios de 60$  103:020»

18 p. de 160. para os 3 ul-
tlmos algarismos do 1-
promio....  2:830.

180 p. do 80$ pnra os 2 ul*
tlmos algarismos do 1-
promio  14:1001

2200prêmios no total de... 3lO.--.00_

A vonda om toda a parte

gonorrheas!
El cura infallivcl em 3 dlaa, sem fl

ardor, usando "Gonorrhoi", Ga- I
rante-se a cura completa com a
um só fiasco. Vidro, 3$ooo, pelo H
Correio 5$5oo. Deposito ger»l: H
Pharmacia Tavares, praça . Tira- ¦
dentes, 62 — Rio de Janeiro, ff

NEUBASTHENIA
Eu sofíri horrivelmente deste mal dn-

rante muitos annos, tomando tudo
quanto me indicavam, cem ter tido uni
pequeno allivio. Hoje acho-me perfeita-
mente boa, graças a um remedio que
uma casualidade me fez conhecer, Em
agradecimento, indicarei aos que sof-
frein das conseqüências deste mal, como
sejam: anemia, moléstias nervosas,
palpitantes do coração, etc., como po-
dem recuperar a saude. Escrever a
D. Amélia C, á Caixa do Correio .33,
Rio de Janeiro.

Com esto poderoso remédio,
qualquer Tosse, Asthma, liron-
ci.it. Tuberculose, l.scarrol dc
saniíuc, HciiicptUe, Influenza,
cttra-tc radicalmente, cm pouco
tempo. O preço dí um frasca cs-
tú ao a'canco dd qualquer pessoa,
poi. custa npenal z$obo, Quem
nfi-3 poderá dispcndcr tão parc:t
quantia para s; ver livre d« uai
mal quo desprezada Ira/., a mais
da_ veres, funestas conscquèu-
cias ? Oísle precioso preparado,ctlêm das virtudes mencionada», é
um poderoso tônico reconstituiu-
te, c nSo contém narcótico», g"i-
ranlc-se,

lincontra-se cm qualquer phar-
macia, droearia c nos depósitos
— Ruas UruRiiavana o', 7 de
Setembro 81, c Andradas 41 a 47.

(R 2b)

PENSIÜ ET RESTAURANT
La Table du Conimerce, Av. Kio

r.n.nco. 15;, 1" andar. Telefone 4.138.
Almoço ou jantar com tres pratos .1
escolher do menu, sobremesa variada
c café i?5oo. -Alugam-se quartos a fa-
inilias e cavalheiros, fornece-se pensão
a domicilio. R 109a

Suem desejai ver-se livra
!| dos atrazo»

da vida, sa*
ber o pen-

sainento de pessoa de amizade, atlrahir
amor e bons negócios, ter felicidade 110
jogo c commercio, tratar Iodas as doen*
ças, obter o que desejar, por mais diffi*
cil que seja, por trabalhos scic.iliíicos e
garantidos, dirija-se á rua do Cup-rlinc
n. 3 A, estação de Quintino Bocayuva,
enviando enveloppe, sellos c subscripta-
do para resposta e consulta 110 gabinete
e por escripto, todos os dias; realiza*
se o que desejarem por mais difficil
que seja cm qualquer distancia ou Es*
tado. Gonorrliéa chronica -e impotência,
cura garantida, com ilervas incdiciuaea.

J 24*

M. M. ALTINÃ
Cartomante vidente. Lê pelas unhai

das mãos. Resolve atrazos de vida, rea-
liza casamentos c cura pelos fluido*
oceultos, Xão acccita pagamento senão
depois de obtido o que se deseja. Rua
Visconde dc Itauna 53, sob. Das 10 ás
.1 boi-i*. (J. 691)
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VENDAS EM LEILÃO

'J. LAGES
ESCRIPTORIO E ARMAZÉM; RUA

DO HOSPÍCIO N. 8j "3-*
Telephone o. 1.901 '

, HOJE, SABBADO. 6, á 1 Iioraí
Leilão de moveis, á rua Buenos Ai-

res 83, antiga do Hospício.

PRECISA-SE 
de uma creada portuguc-za de confiança, com referencias; na

rua Haddock Lobo 315. (869 C) II

PRECISA-SE 
d* uma menina até I15

anno», par» eprvlçoa leves; na ruaAlzira Brandão a. 43, (970 C) S

PRECISA-SE, 
em casa de pequena fa.milia, de uma lavadeira e engomma-deira, que durma no aluguel; rua Linsde Vasconccllos q. 37^ Bocca do Matto.

(SSs C) R

PRECISA-SE 
<le nma pequena para ser-

viços leves; na rua Leite Leal n. 20,
Laranjeiras. (916 C) fl

CASAS E COMMODOS, CENTRO
ALUCA-SE 

excellente sala de frente, em
osplendida casa de familia, á rua Silva

Manoel 48. (66$ Ií; K

AiI/UGJV-SE um quarto com ou sem mo-
bilia, os avenida Passos n. 44.

(sSa E) J

ALUGA-Sl? 
um grande quarto que esti

forrado de novo, que serve para dois mo-
ços empregados no commercio, rua da AN
fundega n. 2S4, 2" andar. (519 lí) fl

ALUCA-SE. para familia. o'Casa .de a•ÍA-pavimcntos, da rua dos Inválidos ;%>»$as chaves estão no nnjiazem 'da 
esquina darua da Relação, c trata.se na rua D.1 Í86nool 33. - (749 E> !.}.,.& s*horas.

ALUGA-SE 
uma bela sala' do 

' 
frente,

Ijinlitmcnte mobilada, e um boái qúart'to, bastante arejado,' a' cavlaehiros de pro-bidade, eui casa de pequena fajnilia; traves-
sa Muratori n. 22, (838 E) Km
ALUGA-SL 

uma boa sala de frente ma,
bilada para um senhor . d'stincto; „Qit

Dora eseriptorio, na avenioa J'as3os nti-
mero 44, sob., cm frente da Thesóuro.

(5S1 U J

ALUCA-SE, 
150$, o :C7. sobrado, da rua

. do*; Kiacnuelo; 2 quartos, 2 salas, depen.dencias c luz electrica; oberto das 9 ãs 12,
£ 2 as 4; tratar, Gonçalves DiasÍ3ÍNf
A ItUGA-SIv o predio novo da rua de São-t*-Jorge n. 75, com grande armazcm cbons comniodos cm dois pavimentos, po-dendo ser visto todo o dia (13. 24. 139.

(631 E) ]

AILUuA-SB 
tfc üvenida Gomes Freire.1.18, i° tini quarto lindamente mobiladoa casal sem filhos ou a rapaz dc finotratamento, coai ou sem pensão.

(03i E) J

ALUGA-Sl, 
-uru esplendido quarto bem

mobilado, para casal ou cavalheira dis-tineto c fornece comida a domicilio; na
travessa Mhrqucz do Paraná u. 26,

066 G) J

A 
LUGAM-SK 05 dois magníficos prédiosreformados, limbos de porão habitavcl.

luz electrica. bondes de cem réis. logar at-
to, aluguel barato; na rua General Argollo
ms. 96-.\ c los. Informações no 102 .

(785 C) S

AT.UGA-SE 
um bom quarto com jancl-Ia. sem mobilia. só a senhor ou moço,

casa síria; ua rua Dr. Corrêa Dutra 172.
(7;8 G) j!

ALUCA-SE a ua pr. Costa Ferraz 81,•"•«sa pova, cora doi_s quartos, duas salas,quintal, jardim, elcctricidade c mais outratio n. 10, casinha n. V; as chaves estãona rua Nova do S. I.uiz n. 44. (1079OR

ALUGAsSE para família de tratamento,n. 17, Laranjeiras. As cliaves estão uoarmazém da rua das Laranjeiras ti. 214.
Irata-sc na rua Barão de ltainby n. 61.liotafoRo,  (9.4 j>) R

AILUGA-Slv 
uma moça dc còr, para ar.rutnádélra 011 ama scccii, para cisa deíainilla de tratamento, dá fiança de sua

coaducla; na rua Delfim 107 (Uot.-ifoi.o).
(960 C) J

Aj»l0,A*^h i* í,,sn «1n '•"« -i>p
fWrudente flp Moraes n. 11. enrrenti. A praça Ferreira Viannaem Ipanema, com confortáveis 1nyt-ien.oas. Hcoiiimodações pnra famuli» do tratamento. (J 772)11

Aí',ÜC''.ySK' p,or ''-*',a cA*a di rua lluai
a (íl o") 3' Ucm°'' cllBVCS "a t>l>arxiiacia

A U GAM-sF. boas casas, por preços com
lír.,.-. ' T' »m°™ra_pda.3c. para fami.•a regalar, S ma Uarroso 67, Villa MlmlCopacabana; ao chaves estão 110 n. 71, ondisc trata. -._•, a) j

Preços sem competênciaJ* i Grande e variado sortimento
WmSmWmmSmmWma *—¦ lf II ¦ MUI ¦Ml"' -" ni niF********- *lmnOmsmmW3mm)WmmmVmm%WXmmmr-WÊm\-0--3amr''-''- • hm ».f t—mm—m .,, _

CASA IMPORTAuüKA DHi' JülAS; liELOülUS, BHONZES E METAES FINOS
Por niotiro de balanço vende com grandes abatimentos !!

lima visita a esta casa será o sufficiente papa se ce-rtificaram das vantagens que ella
offeroce aos ssus innumer-as freguozes

Troseos em metal i-anco c dourado 301
Coraçi3e.s do ouro de

lei com pedras, do
abrit-, desdo 11S003

Medalhas porta retratos, folheadas
desde ,.500

Correntes folheadas, desde. . ; ijjOOO
Ditas perfeita imitação platina. J$000
Botões de prata para punhos,
desde líSOO

Ditos folheados a ouro inaltera-
veis . ...'•.... #800

Dedaes de prata de lei, desde.. 1$500

——..-.— jmj^bp—;.nm 1 —nu ¦_^-__----_— ¦mur-ri-ri'-'- —™,

ALGUNS PREÇOS
Bcngallas com castão de prata de

lei, desde. 7/JOOO
Ditas com castão de prata de lei

cinzelado, desde 9#D0O
Ditas com castão de ouro de lei,

desde . . . .' ISgOOO
Chapéos de chuva com castão de

ouro dc lei, para Senhora, desde 480000
Para homem, desde. . . . 550000

Anéis de ouro de lei para meni-
uns, desde ......... 4i0oo

Ditos idem, para Senhoras, desdo 9J0OO
Bichas de ouro do lei, para meni

nas, desde
Bichas do ouro de lei, para Se

nhora, desde 8*000
Santos de ouro dc lei, desde. . . 41000
Figas de ouro de lei, desde.. . . 40000

TRAVESSA DE S. FRANCISCO 8 e 10 eRUA SETE DE SETEMBRO, 153
Adriano de Briío & C.

Grande sortimento em artigos para presentes e ricas jotas de finos gostos, que serãovendidos por preços de verdadeiro reclamo! !

IMPLORANDO A CARIDADE
Ver intermédio desta redacçâo, appellani

f»r* 11 caridade publica, as seguinte!
icnhontx:

VIUVA ANMA DO AMATJAL, cíga, «
ilcm ilisio doente c sem mnipiem par» sua
coiiL-snhia, recolhidn tt um quarto;

VIUVA AHGEVi PECORARO, cota
85 «nnoi dc edade, completamente cega e
varalytica;

VIUVA AM ANCIÃ, cora 08 unuos de
idade, q:ia«t ccg:a;

AHNA 12MIUA ROSA, pobre velhl-
n!.;i, viuva, eum 70 ann.r, dc edade;

Ki.VIRA DK CARVALHO, pobre, céja
iciii «niparo de familia;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
KOD, re;ra dc i-mbo* oo olhos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
trerido, nem rcrursus;

VIUVA LUIZA, com oilo liilioí me-
dor rs;

VIUVA MARIA F.UCENIA, pobre ve-
.'>,«. tem o menor recurso para a nua sub.
iiít<ír.eia;

8B1.H0RA EHTREVADA. du rua Se-
•;i;cr i!c Mattos!nhos, 34, doente, ínipossl*
bilünJa de trabiilliar, tendo duas filhas,
tínda iitntt tuberculosa;

VIUVA SOARES, «eliha, acra poder
trabalhar.

VIUVA SANTOS, com 63 annos de
«'sdí, grovci-icute doeute dc molcàlia iu-
ctiravell

THEREZA, pobre ceíiiinlia sem auxl.
lio de líingucm.

VIUVA BERNARDINA, com ?S an-

PRECISA-SE 
dc uma creada parn cozi-

«liar c lavar .pouca roupa; na rtia
Pinto S:.ião n. s, .Morro do Livramento»
casa dc louças. (68o 11) II

1JSECISA-SE 
de unia cread.a para la-

. var c cozinhar o trivial c niuir, algu-
ma.s voltas; na rui Earüo dc IsitiUcmy
u. ia». Paga-se bem. (684 B) R

PRECISA-SE 
de uma creada que cozi-

nhe betn o trivial, l.ive al-^unm rou-
pinha c dunna tio aluguel. Ordenado
de 35$ a .|o$ooo; rua Ur. Dias da Cruz
11. u., Meyer. (693II) R

PRECISA-SE 
dc uma creada parn cozi-

nliar c mais serviços, que durma 110
aluguelj na rua Frei Caneca n, 46, so-
brado. (G12 B)

AS WM E DE LEITE
5>RECISA.SE 

de unia'nm.. secca e mais
serviços leves; a Hui Adelaide tio,

Meyer: (Mj A) K

}.HIKriSA-SE 
de uma, pc.ucn.t pnraorna *3ccca, d« iz ali ij anuo;; rua

N. S, ds Copacabana n. .|p — Lem*?.

C0ZÜEIÍIOS E COZINHEIRAS
\ r,U0AM-S!í boas corinlu-iias e outras,* "ulionestiia e fieis, nj eslaç.-lo dc Vassou-ias Una) ; pedidos a Agenor 1'orlugal.

ri-.nvicm sellos). (C47 11) íi

\ l.Jll'\ Slv uma perfeita cozinheira dojj-triTial; iúo faz qucstíio f|Ue soja par.ilúrfic, ou mesmo íilfruma familia iitic vá
para fora, porque pôde dormir no aluguel;ladeira do 1'an'a 11. ias, casa 4. (7:3 lí)k

J">KEÇISA-SE de uma enziiihcira; rua
lbiluruna 11. 27, anliia rua Campo

Ale;.re. (82S H) R

SMtEClSA-SE 
dc uma perfeita cozinhei-

ra, nas Laranjeiras, paia caaa dc íe-imi.a; íjiic aliotie a sua condueta; trata-sc na rua Sete de Setembro 11. 171.
^5« in_J

}_)Ui:ClSA-SI5 
(io uma cresdn para casa. de um casal, i|uc eoziiilie bem o tri-vn.1, lave alguma roupa c dunna uo alu-

gucl, pa_jauifo.se l.uni ordenado. Trata-soüu avciiíd.1 Maracanã ti, ;.•;. (610B) .1
IÍRECISA-SIÍ dc u.-na perfeita cozinhei.s ra de fcrnn e |..s:.:., dormindo noií.üfíltel; Gtiimr.rãoi Caipora i:. 7; — Co-
l.acabana. (i_.-c, |))'j

IÍRECIS'A-Sli, 
dc uma boa cozinheira

jura o trivial» que seja assci.iih; tiar-j.-« da Carioca n, 22, satrado. (104,-8)1!

ii ;.:s;:; K;i:Ki!i;ffiffiH?:Í2.:.iiiÊ:_;Bí::iHã
U AO LEFANTAR. . . TOMAE §
g VM PEQCENO CAUX DE g
1 Giiaránesia 1
c::ik ',}& Èiassaaua.,», aina^immmm
PlíHC'JSA-Sí. \\e. ui-,:. mocir-ha t>;ira ser-ví cos leves c ur.:;. cúiiubcir.i; :i ruaVisconde da Cic.vea u, .-;. Ui-j-j l!i 1<

liUrriSA-S!-. dc uma empregada parai. todos tu serviços, eabcnilo cozinhar,n. rua Etlacio dc Sá ll. 13. (S-ij 11.1 .1

LÍRECISA.SE 
dc uma ceada para co-/iiiliiir o -trivial c lavar para peque,nn lainili.i; na ma Leite l.eal 11. 20,Laranjeiras. (.iKMlilt

IJKKCISA-SE 
d': uma creada para co-¦ zinhar c lavar; rua Ur. Corrêa Du-trajn 55. (955 m j

I>:í!'.l'ÜSA-.SK 
da uma creada cara cn-zinhar o 'trivial, lavar t* maiá ter vi-

ço:; ua rua Süo Januário n. ?::*.
(95; 1» j

1>iiKi 
ISA.Sli de um» cozinheira quedurni. 11.. emprego; tia rua Al/ira

Brandüa 11. .1.1. (9r. ji; g

1>UKi:IS.\-SK 
il^ nma cozinheira, p.ira

pet[ucna família, rrefere-sc branca c
que diurna no aluguel;. Conde dc lrajá
n- *'• (5O8 11) j

PUKCISA-SE 
dc utna cozinheira, á rua

2\ de Maio ri, joe — Sampaio,
(;-'¦ II) R

PRECISA-SE 
de uma cozinheira quetenha pratica de f.iijão a gaz; paga.se ..i-.Íjoo; rua 24 dc Maio n. 211.

l-ri-- D. R

PRECISA-SE 
do unia empresada cai

caía de familia, para coaina ir e nuis
serviços leves; rua Visconde dc Tocan-
tin-t u. 4.1-—Todos os Santos. (3.ai 11) A

PRECISA-SE 
dc unia cozinheira cm casa

dc familia, preferiudo-sc <r:* meia eda-
de e estrangeira, ;i rua lioa V'i;ta it. iiS,
ca e;.;ai;ão Quintino Bocayuva, (614BJM

PRECISA-SE 
de uma cozin!ie:ra que

durma no aluguel; rua do Bispo mi-
mero 04. (334 B) 1{

3>ttECISA-SE 
de tuna empregada branca

. para coztnhaf e raats serviço-s, em casa
»le uni ciisíU estrangeiro .Kua Conde dc
•Bomüin 137c. OoS C) J

ÜREAOOS E CREADAS
I A I.UG.\-SIS ema moça crni *i6 annos,
XVrara copeira ou arrumadeira. ordenado.
»o$. S, Clemente 2.1. 11 nr.luni.. (ç.i.C) S

Í>REC1SA-SE 
de uma menina de 14 a

16 a;.iios, para ^erviçoi teve?; á raa
Catumir a. 6, casa 5. (1057 C) R

1)RECISA-SIJ 
dc uma creada para todo

. serviço da casa dc pessoa sü; orde-
nado ,ío$, Com o sr. Eduardo, praça da
Republica n. 207, loja de barbeiro.

(5S1 D) J

PRECISAl-ISK 
dc uma empregada paralavar e cnfrommar, casa dc pequenafamília; rua Aristides I.oho n. 24;.

(.So C) S

XiflPE W MA'
DK ALBERTO — T fl Ç Ç C
Unico infallivel 11a I O 0 O t das
creanças o adultos, AddIIcikIu com
exito ctil toilus as moléstias da
arvoro broiicllicn.—Vidro ííSOOO.
Em todas as illiiiiniacias o drosa-
rlus. Deu. Av. «Mcm de Sá. 115.

(A 973)

P1ÍKC1SA-SK 
dc uma menina para ser-

viços leves cm casa dc pequena fo-
milia; rua Senador Furtado 11. 81, caso»• '5- (73a C) .1

EMPREGOS DIVERSOS
AIjUGA-Sh 

uma moça branca, para co*
;'eira; na rua Marqucz de Amantes 11.SS. quarto n. 31, (637 D) .1

PRECISA-SE 
de uir.a pequem dc 10a ia turnos, para mn casal «cm filhos;ma Visconde dc Abaetc 11. e.i — VülaIsabel. (Cisj C) K

1_>1'.I'.CIS«\SE 
do 11111 scrvcnlc dc pe.urclro; ladeira do Jléircllc. lt, 34,cm Santa Thereza. (cSó D) _l

PKKCTSA*^F. 
de tim menino para ser-

viços leves, cm casa dc família; rua
Desembargador Izidro 89. (60$ C) K

PHECISA-SE ile v.111 copeiro q7c~-.hr.X pratica, e com 15 nnito.?; p.i;,a-tc3o5u...a: rua 34 dc Jlalo rif. (7:1 C) R

PRECISA-SE de um meio official bar-X beiro, para clfcetiro, que trabalheL-em; n.i rua Sorocaba n. nC, fundo.-. —
Botafoso. (,-53 U) k

1JKECISA-SE 
de um menino de 13 au-

nou, de conliçça, cabendo ler; rua
34 de llaio 11. jSs. (70a C) R

AI(UGA*SK, por 200$ mensaes, espaçoso
armazém, próprio para qualquer negocio,

fabrica ou deposito; na ru» General Gomes
Carneiro 4*|. (737) R

A I.U.GA-SE prande sala dc frente, 0111
XXcasa dc família, a pessoas dc tratamento;
preço módico; avenida Kio Branco 1.15, 2".

(843 15) «M

A IAJOA-STv um eseriptorio com luz c
telephone, rua 7 dc Setembro. 193.

(í9t E) M

ni'a-a!:i!;ai!!i!ta£i!:is:ifiT!Ri!:iiSii!«»Wi'!!ií3fi
_ V7.AR A I

I Guaranesia |
E- FROLONGAR A FIDA 1

A (LUGA-SK ou arrcnda**;e o vttsto predioxlem centro de jardim, á rua Ilamhitia
n. 36, tendo nove quartos, quatro salas,
boa installação, pintado -e forado do novo,
chácara, bondes; ú ponto de parada á por*Ia; trata-se na rua -Marqucz de Olinda.
n. 69, c na rua Uruguayana ti. 3, ás sc*
Runi/as. quartas e sabbados, dns 4 :'n 0
horas. (7G3 E)

AI/UGA-SE 
uni quarto a moços do com-

mercio, ou scnhnra só; rua da Quitam
d« u. 199. sobrado. (739 Ií) U

AI.UGA-SR 
em boa csa, porão habitavel,

na tr.-.vcasa lluncrina, 43, aluKuél alio?
ás chaves estão na tua Voluntários. 'I09,

(733 15) lí

AlI-iUGA-SE 
no i" andar da rua Uru-

Rtiayanvt, uma sala ampla., frente parartm c com 2 janellas, própria para I gabi-nete dentário,' moços do commercio nn ca-
sal sem íillios. Alíaiideüa-, i.íii.tj" andar,
das 2 ás G. '-.' (õoi Ji) J

MACHINAS
AGRÍCOLAS

CASA NATHA.N
S. PAULO — PAÍUZ — SANTOS

JUIZ DE FORA (.MINAS)
A LUGA-SK um armazém, na rua Bttoiwa

X3LAir«9. antiga Uospieio, a,..-;; cs chaves
na mesma rua n. 3ju, o trata-se com Cara*
pttoSo, rua Sete de Setembro 2y. («oS.u.t I

A I.UCA-SK um caliinetc dentarij, 3 dias-íXpur semana, rua da Carioca, 44, 1" an.dar' (.373 Ií) R
A I.UCAM-SK iin.a sala e nm quarto,•fi-eoiu ou sem pensão; na rua Vi..:.imla

de ltauna, 36',  (3C4 10 lt
Aj/UflA-Sl. o optimo predio du¦fSAriivess.. Miirudnl n. -li}, (0ni

exeellcntes accoiinnoiTafõe» imvalamilia do tratamento; Acha-se
aberto das S ás 5 Iioras ilu tarde.

(It 5-17) E

A I.UIjA-SIv o suhra.lo do predio n. ili,
^vda travessa das Partilha,! somente parafamília; ns chaves estão ua rua Barão dcSao 1'ehx 11. 80 e trala-se ua rua São José11. 36, com Teixeira. (51- R)
'\ LtGA-SE o 1" andar da rua*-»ltjifiipr«l Gamara 58. Trata-se

A rua do Ouvidor ns. »0 o 92,
com o gr. Estevcs. (3 768) K

A LLCA-bl*, por kio$ o predio terreo daAJUuitiR.i travessa 1). 'Clara 11. 14, entre•Senador t;uzcbio e S. Uíoro. pintado c
Jorrado do uovo, dois quartos, luz electrica,
nao enche. (996 I.) S

A T.ÚCA-SÍV para qualquer negocio limpo
x\a cisa u. 15*1 da ruu Gcacral Pedra,
com moradia nos fundos para familia. Pre-
ço, íjojooo. (ij)

AI.UGA-SÈ 
por 300? uma garage com

duas casas, ua rua J.-üo Caetano 1S9
a 199; trata-se na rua do Lavradio 133.

(4,-S.i 15) U

Al,Cl,A-bl'. 
cm casa dc família Um com-

inniodo tem todas commodidades preci-
s..s; á ruu de Santa I<uiia n. 348, sobrado.

_(S33 K) H

/V.IiXJGAM-SE na Avenida Central•"-n. 15. «obrado, 1'eusílo Minei-
ra. magníficas salas c nuartns dc
frente elegantenicnte nuihilndos e
com pensão; pura uma pessoa de
100S ã 150$; para duas, de
3008 a :tOO$.)0O. (IU 118) 10

A Í.UGA-S1C por 130$ mensaes o predio¦ila rua Joaquim Silva. 44 (Lapa).
(310 F) R

«-1SJI 

f",,"!"°l*:*u*nlt"r""*,",c"«-»'!-3i>««» muIB4TS Urg«a.pl,0tMtitíaur«O«tttiC*M- I4.U«5 Hj

Sortimento variado do eslojos _1« Sprata de Ioi, para tnanlcurt, BÈ

Variedade em copos e caneci Hde metal om lindo estojo, ^K |3

m**m^amB^ttam*^m*mm~m í.lnilos portas-relogioj H
i Tintoiros de metal, diversos tamanhos c-astiçaes em superior ¦
I e fellios, desdo 14f.5t._l m»i.<.i o.*ngg H

Jm

V LUGA-SE um bom miarto em casa deXXpeqjiena familia, com pensão, tem tele-
phone. It. da Lapa n. .7, sobrado.

(595 F) M

ALUGAM-SU 
uma boa tala, por 75Í, eum quarto, por .*5$; à rua du Riachuelo

"• 00. (21 IO lt

A 
LUGA-SK uma hoa sala, limpa e areja-da, par.-i um ou dois ri.pazes, ou a mo-

cas que trabalhem íóra, sem mobilia; preçomódico; rua Carvalho do Sá n. 50, L.
Machado. (;oi G) R

A IíL;CiA-SK uma sala com direito a bom
jl1.terraço a casal ou moças que trabalhem
fúra.prcço 40$. Kua da Alfândega, 124, 3".

.349 K) R

A 
LUGA-SK por 51$ o pavimento terreo
do predio da rtia Tazeinla da Hica 34;

trata-se na rua Sachet 11. -9. sobrado.
(553 15) lt

KiniiBliEíililipiiiiiHiiiinii»

| POMADA
IiilP
amai

lllll!MIH!!itBI;ílBEi!!il|IBI31i»íll«!iai!M
Fortalece a raia do ca« |bello e elimina a caspa |

CASÃTÕIRIO 1
uiilíl OUVIDO», 1S3 |

!l!illi!l«l!!H!.n.i«a^
A LUGASK uma' sala dc frente ou uai.' A LJJGA-SG uma boa

XjLquartoí na r-üa do Hospicio n. 44.
andar. (1032 K) U

A.'LUGA-S15 o bom a" andar da rua Sete
tXdo Setembro rn. 172; trata-se na Icja
Je chapéos. (103 3K) JI

A TA;C.A*S1C uma sala, na Tua de São
tjLTycoppldo 11. .s-*ti, sobrado. 103415) J

A I/UGA-SK cm casa dc familia. um quar»a.i.to mobilado, com todo o conforto a um
senhor do tratamento; na avenida Passos
il. 40, sobrada. (7S2 K) S

A l.Ll.A-SK nor 90S a casa da rua Cha.
«ii.vcs Faria n. .u-ll; traia se na rua da
Alfandcca ia, Peixoto & C. (7.S3 IO S

A1 'l;liG.\-Slí por 700$ o predio da rua
X."u(..eneriil Câmara 11. 84, com lo;it e
duis andares; trata-se na rua da Alfande-
«a 11. 12. .Peixi.i.o & C. 7S6 K) S

A LUÇAlf-SE dois hons gabinetes paraiXdenlista ou medico; ua rua Uruguava-
«a 11. 80. (qoo li)'..

A 'I.UCÁ-Slv unia boa j-ala com tre.-. sa-¦Tocadas para a avenida Passos, n Ta.i.zr.'.;
i!i) com ii; creio nu casa'; na rua do Hos-
(icio 22:, c» andar. (ç£/i K) S

 .ala dc frento, nax-kítia da Alfândega 65. s" andar,
(1041 K) .1

A ILUGA-SE uma boa sala para escripto-
j-irio 011 officina; tio largo de S. Fran*
cisco de Pana n. 44, sobrado. (1194 K) S

A LUCA-SIv uma sala
xVptorio; na praça Ti
tratase uo 2" andar

própria nara escri-
radeutes n. 98, i°;

(975 E) S

«BiiílifSliiiiffiBliiiBllilflríilBnMilll&ElilIBlilBIlllSil
3 AO DEITAR... 1

TOMAE VM CAUX DEm

Guaranesia »

i!iiffl!líia!.3E«MiSi;lEffl!P*l35ti!il!.liiSillGa!Sl!t5llffl«a
A rjl!GÃ-SE sobrado novo com 6

•ttláuartos, '¦& salas, Imnlielro,
W. t'., c(>pn, dispensa o hom ter-
raeo com tauniu'; nu rua dos Ali-
cos ii. ít; as cliaves estão ua loja.

(s_ .>S7) i<:
A LUGAM-SK masnifieo*. comniodos para

jCJumoço!. solteiros, dc 30$ c 35$; na ' ua
de 'S. Pedro n. 145, i"- KW7 -v) S

pRKCLSA-SI. dc uma menina dc io a]-•- i.t annos, para serviços leves; ru 1l!:nis 11. 133 _ Sampaio. (S';8 C) K

]ÍHEÇ[SA*SE 
de uma empresada párae.ira do um casal, ú avenida Passos

n- 53- iS.tfC) K

Í>UECISA-SE 
ile duis empregadas, de

. bom comportamento, para um casa! dctratamcttto, sendo unia menina ou moça.
pira serviços levei; rua do Riachuelo''¦- -ap- (870 C)

JJRE.CISA-SE 
dc uma raiiariguinha queía.M bem e com todo o asado o tri-

vial, cm casa dc fitmilii; e qne durma nc
ahignel. Quem n."..» Míiver na5 condições
é exctisaiíõ flprcsciitnr-sc. Para tratar das
9 em deante; rua Senador Corrêa n. 15,
Cattcíc. (|!)

1JRECISA-SE, par.-, casa de fainiiia, de
mocinlia branca 011 preta, ou mesmo

íentoara, para servir á mesa e serviços
leves; pap-se 15$ c irala.se á rua lleuto
l.isl..«a 11, 92, (55_ C) K

Í>RI*.CISA-SK 
dc uma moça sem com-

j>lomissos, pira dirigir casa de se-
:i!.ur só; d rua Dr. Lino Teixeira 1;-',
Ri.-n.lH.tl-. (300 D) R

MOLÉSTIAS da sarcauta e
ai>i:;iii'lho respiratório, totnc
WilTORAL M.MllMIO.

Hua Seto di> Setembro 1SC

pRLCiS.VSK dc um sócio rtfra unia-a- ea«a dc lavagem dc chapéos dc lio-mcm, ou trr.-.j.assa-se 0 negocio; é casaant:j;a e afrejuezada; 110 beceo do Ro.San_L.1'.J____:  
(1010 D) S

PRECISA-SE 
de um bom oüieial detianeada, metalurípco; á rua do T.a-vradio 11. ij, loja. (,0iS D) I

pRLCIS.V-SL de um boin carpinteiro;¦A. trata-,e n.a travessa do Soares daCosta ii, íS—Praça Saens Pena.
(1019 D) R

pUKCÍSA-SE de uma menina p-.:a ccr-
J. viço.) leves; na ladeira do Rusiell"• .4I' (1038 Ü) J

pRECISA-SE .lc uma empregada íiaraX casa de pequena lamilia; rua liarãoAa — Praça Secca — Cascadura.
liooi D) S

ÜRECISA-SE iie vendedores c cobrado-JL re, afiançados, r.a agencia Singer,«estação Jiangu (^3 j3> s
ORECISASE de um pratico de pharma-cia, solteiro, dc condueta afiançada;

Moveei Fernandes n. 61rua M _
(ms 13) R

X}i;i:CI5A-SF. 
de bons cortadores <lebanca, na fabrica «lc calçado "Pilar",

rua de S. Christováo ssr. (tot.j D) J

PUECISA-SE iie baas c"írpinheiras com
X pratica c nuc tenham trabalhado era
grsiides «-.isa». c._a i-eilão; largo de
Su^a Rita. iiojf D) R

A LÜGA-Sl', um bom r.poscnto dc frente,
•^ ,-*?.t*°* sinoços uu n cn53\ co;n ou sem
r.:obÜia, cem 1 eiu-Tro, In;', café; preço módico;
110 rua du uruguayana 07. 30b. U:-i Jví U

Ar^UGA-3í? 
um quarto, com luz electrica,

lt moços solteiros ou ;i casal sem filhos,
com direito a cozinba; n.a.dj I, a vradio i-m,
casa «XV. '¦ (41.14 E) J I

A LfCAM-SE quarto, e
X4.com direito á cozinha.

... sala de jantar,X4.com direito á cozinha, a casal decente;
rua Senhor dos Passos u. zq, i° au-1

dar. (sr,. IJ) R

fà&Smwmmmfâsmms^miWmwmBmsaaaè
regaria Grana
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Balança americana sensível a 1 eramnia para pesagera
sraluita da nossa freguezia.
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ALLGA-Slv 
n sobrado da rua Silva Ma-

noel n. ;.io, perto da rua Aqucducio
(Santa l_hcreza), .0111 tres quartos, duassalas o jardim, tem caz c luz electricatrata-se na rua do liospicio «1. 1S9 so.
brado. .,0i3 V) J

ALUGA-SE 
a casal ura commodo

pensão, sem mobilia. linda vista,
ijof; 111 raa Cassiano Có, Gloria.

(,"33 F) S

com
por

A IiUC-A-Sl. csiilcndido nnosciito,-t*-iiKlepèn<I(!]ito, molilliiilo, com
onliina pensão c todo conforto: na
rna Conde Ijiiku 11. 58, Glorln,
______^^ (.1 1010) F

ALUCA-SE, por tJo5, a esplendida ca;*
da rua do Paraiso 11. o, Paula «Mattos,

r.ror.ima á rua Frei Caneca; trata-se namesma. (BSu V) lt

ALUGA-SE 
uma bella sala, nara tuna* se-nhora só, que trabalhe íóra, cm Santa

Thereza; informações, á rua da Carioca i(i.
(8Sj )') R

A LUGA-SE o pavimento terreo do pre.«fldio da rua Rezende 48. tendo 2 salas,
.1 quartos, cozinha c anintal timentado; nschaves estão 1111 quitanda, cm frente, o tra-Ia-se na rua i° dc .Março 10, das _¦ às 4.

(om 1.) R
A LUGA.SE o esplendido sohrado, doxXlargo da Gloria n. -; lem 4 qua.-tos, 2

salas, quarto dc banho, luz eleclrica. etc,
etc.; os chaves m loja, iioteíiuira; traiar,
travessa de S. Francisco n. .i-, Confeitaria
do Anjo. (;,(4 V) j

A LUGA-SE uma caía, r.a rua da Lapa 8;.
«Cl-sulirado; 3 quartos, 2 salas, cozinha, bi»
nheiro, etc.; informações, telephone sul 1014

(747 10 J
A I.UOAM-SK aposentos confortáveis, a

-Xicasaes c cavalheiros, eom vista para a
bahia. cozinha de primeira ordem, banho
quente o frio; na rua Taylor u. 2ÍÍ, Lapa.

(1.18Ü V) J

CATTETE, «NJEIMS,
BOTAFOGO E GÁVEA

V'LUGA-SE 
uma boa sala de frente em

casa de família, seria com ou sein lien-
SSo; ua rua Ucnto Lisboa 11. 4, (8ir C-) R

AUUGAJÍ-SR. 
cm casa de família, uma

sala e um quarto, liem mobilados, com
todo luxo, para casal ou uma pesoâ só,
muito próximo aos banhos de mar, com
ou sem pensão; na rua ChristovSo Co-
lombo u, i^i,
C.ttetc.

ALUGA1I-SI5 .as elegantes casas da rua
Jardim li..unico ns. ,tó, 4; c 48; as cha-

\cs com o encarregado, p trata-se na rua
do liospicio n. 144, 1» andar. (11328 G) S
A LUÍ1AM-SB lindns o conforta--i*-veis casas, a 180$; mt rt!

D. Slarciana. 89. (lt 5249) (i

ALUGA-S13 
a cosa da rua Pinheiro Gui

marães n. 13, com cinco quarlos, dum
salas, banheiro e VV, C, bom quintal. Aj
cjmves estai» em frente no tv, 20. <3í7Í1) V

A 
LUGA-SK um quarto bem mobilado.
Independente; na rua IS-arâo dc Guará-

tiba c-. Cattcte, (4S5 G) J

AI/UGA-vSE 
um miarto bem tuobü-Rdo,

eum pensão,casa dc familia;
casal ou a dois WlOÇoSi

na rua .B. Macedo 17.
(Saí G) lt

A'I,UGA-SK yir.a esplendida casa, nova,
com quatro quartos, duas salas c todas

a*í commodidadcs para pequena familia dc
tratamento; na rua 1). Carlos X tu i
as chaves aeluini-sc na venda, 10,1.

(31-3 C) R

A LUGAM-SK _ na rua General Polydoro
Xln« 20, avenida, duas casns; es chaves
estão no n. s o para tratar ua rua da
Passagem jS. loja. (280 G) J

4 LUGA-SE l*n' Quarto Rrande com ja*
XXnella a pessoas docentes, rua Vpiranga,
Co. Laranjeiras. (617 G) XI

A 
LUGA-SK o prclio n. 134 da rua Con-
de de lrajá. Botafogo, tem sete quar-

los, um barracão, jardim na frente, gran-
de pomar, gaz e elcctricidade. Pôde fcr
visto todos os dias das 4 ás G da tarde.
Trata-se com o proprietário que reside no
predio. Aluguel cjo$. .37590) It

Juventude
Alexandre

r.iz com que ns cabellos hran-
cos fiquem prelos, não queima,
(13o niancha a pdic.

A Juventude Alexandre ilrsrn-
volve, o crescimento do cabello
c extingue a caspa com tres ;ip-
[ilicaçõcs.

Vende-se cm lodns as perfil-
niarias — Pliarmaciaa e droga-
rias. Preço 3$ooo rs.

A-IiUQA-SE nor 180$ oasa mo--íi«!li'...ilssiin.i. Brande nuintal, em
Botttíojto, rua I). Carlota 52-V1I;
chaves (\ paia 380. (S OCí) (.

antiga Dois de Dezembro»IxXtc
A LUGA-SK um quarto ou sala dc fren*

(732 G)

A LUGA-SK .
/isciii mobilia,

A I.UU.YM SJv a 100$ cada. sobrado para xlfaniHia e o amplo nraiazcm do predio A [.UCA-Sli um esplendido quarto moli-inovo da rira Senador Pompeu n. ioi; c!ia- XVlacIo, n moço solteiro, lem electricidadeives na leitcna c trata-se ua rua da Al. e telephone; na avenida Mem de Sá ur.:
com pen

fandega i<jr, sobrado. um IO s i" amlar. (9-53 10

A LUCA-S1, nur.rlo de frente
XXyãn, em c;ü;v de familia;•S. Jusé ll. ;.-, 2" andar. (:,,3.i 10 R

A I.L'tiA-SK, em casa de familia, um ex*
XXccIlcnte cotnmodi
ranguape u. 13.

com pensão; rua Ma*
(-U4I 10.1

A 
LUGA-SK o 1"
rua da Can dela ri1

andar do predio da
rm n. ;f». para escripto*

rio ou casal sem fillios. Chaves no arma-
zcm. (loja E) .1

A I.lT(.i.\M-Slí magníficos quartos, com luz
«ci-clcctrica. desde 3;$ ale ;oS mensaes;
na iua du Hospício u. 25a, sobrado.

t.H45 10 s

A IfUGA-SK um commodo a moço3 ou a
xXcasal que trabalhe fura; na rua de São
Pedro a64, sobrado, (579 K) R

ALUCA-SE 
um pi

Jos Inválidos lií.
queno sobrado, na rua

(224 E)í.

A .LUGA-.SK um li.-ir
Xj.denta rio. com apita

montado gabinete
apparelhos elcctricoa para

funecionar das 8 horas da manhã á 1 hora
da tarde; avenida Kio Ilrr.nco 5. (444IO J

A MiCAM-SK uma sala c u-n quarto,.
jCIlcoíh pensão; na rua Senador Dantas

(97- 10 vs',t--.

Ul.UC.A-SK b.«.i
C\.bou3 commodos

ca?a assobradada com
c quintal, junto á pra-<;;t tin-; Oovernadores; os chaves ua ove-1'uida Gomes freire n. -7, onde se trata. '

(1..13 Ií) Si

A LUGA-SK Rrande pane dc
-tXcom i4 janellas para a :
dente; Uruguayana --.

um sobrado, |
ua, iudepeu*;

(í'09 10 ;

LAPA E SANTA THEÍ1EZA
\ LOGA-SB um bom nredio, com jardim, a

XXrua Menezes Viur.i n. mo. próximo i
ni*. Mem f!e Sá; pòdp ser visto á qualquer
liora, e trata-se ua thesouraria -fios l'or-
retos, com Francisco U. Le;.=a. (ú.vj 10 lt

A LUGA-SK t a sala dc freute da avenida
-TI.Gomes Krclrc n. ror, -\ moços solteiros,
do comnicrcio, sem mobilij, (.6; j 1;)K

« *,ww.--wH um quarto, arejado. com ou
jisem mobilia, em casa de familia dc tra*
tamento; na rua Nery Ferreira n. i.j, auti*
i;a K. Salvador, Cattete. (484a G) J

,4 LUGA-SK a easa I da rua da Passagem
X\i;«t. illuminada á luz electrica. pintada
e forrada de novo. própria para penuena
familia; trala-se no 172. (74S (.1 II

a um casal ou a senhoras dc trata-

A LUGA-SK
xXlyxcna n.

uma bon casa, i:a rua D. Po*
iuo; chaves nu n. io-1.

(734 G) R

A LUGA-SK o predio, á rua Vfirangg 48;
Xichavcg no n. .¦*-¦ (^9-' C)JÍ

incuto, cm casa de familia. onde não ha
outros inquilinos; na rua de S. Clemente
li. 91. 'obrado. (777 C.) J

A LUG.Í-SE a easa n. XVIII do
BoT.levar.1 Isabel do Pinho, em
Botnfoiíü, eomiilctiunenle refor-
muda e proiiria para familia do
tratamento. Trata-so un run fio
Rosário it. Gli. (J73S) O

A LUGA-SK cm casa ds família dc loJo
Jz^lo respeito, um quarto a mitasenliora s*i*
ria. ou um casal sem filhos; na rua Pay-
sr.n.lu' 1S3, c. _. (940 G) .1

SAUDE, PRAIA FORMOSA
E MANGUE

.LUGA-Slv uma casinha com quintal. •t-m.Uita «mia. a rua Visconde -iai.iic.aliy,
Lilt (5?7 0 -II

A Lt i.A-SL para família a boa cana ioj¦cxda rua Santo (. hristo dos Milagres, compequeno nuintal. Preço, 91IJ000. (i)
A IítíGAlf-SE para íauiili.n, a5 boas cas.11«n-ns. 67 o ,-1 da ladeira João Homem,cem magnífico» terraços. Preço, ijj$. (l)
A LUGA-SE oti arrcmlit-se. coin-"eontrato, o craudo predio detres puvlmeiitos, sendo um eom.

Metamonte independente, próprio
pnra comniodos ou lamilia nume.
rosa, sito á ladeira João Homem
11. 47. As chaves estão no 11. 45,
loja e traln-so na Associação Vro.
tectora, á ruu Üruuuayana 80, 1*

(g 102) 1

ALUGA-Sl] 
a casa da rua Sara n. -a; •chave esla no n. 23. c tratase na rua dosl.uiivcs n. 54; tem bons commodos e oaluguel e barato. Praia Formosa. (66 I)R

A LUGA-SK, para pequena familia dc tra--.xtaincnto, tuna easa, com j quartos, 1salas, banheira, cozinha a roz c porão lia-bllavel; » ruR Co.-onel Pedro Alves n. 370,casa III [aluguel de 130$; informações 1111
«sa 11. I, ((,8)) K

A WQA-SK a cisa n. 3.1S da rua Itapi.-.itu ; trata.se , na rua do Kosario 167.
._ (7.-9 J.) .1

A 
LUGAM-SK, a 40$. 4;$ o 60$, uma boasala. com 2 sacadas, e 2 quartos; 11,-1 ruaIVscondc ltauna ..), sobrado. (954 I) /

ALUGA-SL, por oreçn barato, hoa rasa,com dois quartos, duas saias e bom
Cliinlal; na rua Cardoso Marinho, Praia Por-nosa; iiiforina.se na inesiiia rua CardosoMarinho 11. 7, eseriptorio (870 1)

CATUMBY, ESTACIO
E RIO COMPRIDO

A 1<L GA-Slí boa casa cora 3 quartos, 2j.'X«iila.. cozinha, quintal, etc, por 91$;na Villa Moacyr, as chaves á rua IJ, l'e-
liciatta u, 179. açoiigue. (-35 J) J

A LUGA-SK por 50$ em Catumby. á rua
«CXMipifl dc Paiva 11. _'í. próximo do bou-
dc dos Coqueiros, unia boa sala dc frente,eom porão c entrada independente; trata*,
s: na iiicsma rua 11. 7. (573 Ji M

A LUGA-SK unia sala e quarto dc frente
x\|iara familia; nn rua Visconde dc Pi-
ras.-iiiuiiKa n. 41- (803 J) M

A LUGA-Sli, a casa da rua do «Monte 11.
-tXdj, casa Hf, construecâo moderna, com
j salas, j quartos, cozinha, mais pertences,luz electrica, nor 81$; as chaves csião ti»
casa defronte, c trata-se ua rua UniÜú n. -n,
armazém. (691) R

A LUGAM-SE iluas salas de fren-
LUGAM-Slv dois oplimos quartos. com|-ÍXt'. •' lll,ií 1|,,IIS OUartOS. inde-

pendentes, nem mobilados ou sem
mobília; easa tle familia; preço
bastante razoável; na rua Burquc
de IMcedo n. li., Cattete; trata-se
depois das 4 horas Ua tarde.

(J 7Ga> G

xi-varauda e completamente independente
para rapazes de familia, decentes; dá-se
oplíma pwisão, em casa dc família respei-
tavel. onde ha muito cuidado c hygicne;
rua dc S. Manoel 20, Botafogo, transversal
á da Massagem. (676 0) Ü

A IíUGA-SH o predio da rua do
¦íSflffospicio 11. I7«i. '-Trata-se na
rua do Kosario (JU.

A rjUGA-SB nina bua sala de
¦ra-írüiite, tnobiludn, eom pensão,

(J 937) lü pura casal dc tratamento, casa de
,„.-,,.- , , .,. todo respeito; tua Cosia Bustos i

Affi;S!ilv^iUSi?dCa»íaand&. SJ, 
™ 

?»• 
'»^'»" '' ™«* do "iachuelo.

iu'er.(',ido quario dc frente, mobilado c com; Uoatlcs S. ;; rancisco. Chile, l'raca
pensão, cozinha mineira, (1061 F.) U 11 C lu. IclOIlil. Central, -KJ18.

(M 815) F

A LUGA-SK um quarto mobilado, cm casa
-tXde família; na rua Silva Manoel, 134-

W4J E) j

A LUGA-SE uma casa, na travessa Flunit-
XXncnse 11. íS. com 2 tiuarlo*, 2 salas. quin..
tal, cozinha <¦: jardim n\ frente: preço r.sí;
trata-so ria rua das Neves 21, Paula Mattos.

(137 K)' J

A LUGA-Slí c.m,i casa, reformada de novo,
/Xconi I vi rr electrica, para familia. á rua do
Lavradio n. 1^-*. (j^So lí) J

A LUGA-SE o predio da rua Uruguayana
X\.!30, com 2 andares -e armazcm, imito
ou separado; chave á rua Floriano Peixo-
Io 4, botequim. (4051 E) S

ALUGA-SE 
o hom armaznm 3a e .14 da

rua Visconde dc ltauna; trata-se no Flu.
minense Ilotcí; praça da RepubltcA 207,

(2934 F) S

SE o sobrado da rua Vise. de
:11a u. 99; trata-sti no armazcm.

(494 E) !

A LUGA-SE ttm bom quarto com mobília.
XÍco mon sem pensão, tratamento-especial, A LUGA-SK úma boa casa na rua do Cas*
tendo hom banheiro e lv.?. electrica, cmtcásái xXsiano 11. 47. C.oria. (-77 I?) J
sem creanças com todo o_ conforto, junto
á avenida Central. r:;a Chile 11. 15, i°
dar. (10CS È) J j Xi-uma ^esplendida casa rara pensão, comALUGA-SE 

á rua Conde dc I.auc n. ai,
uma

A LUGASf*SK quartos dc frente o inte-
jTVriijr, mobilados, a 50$, 45;
de família; praga Mauá 67, 3°.andar

tres pavimentos. Preço, 500^000 ío
sa A LUGA.SE
.. i xXpavimentos,

A LUGA-SE, em Santa Thereza, unia casa,
-fjk.com 7 quartos, nn centro dc jardim: in-" (956 

B) .'

esplendida casa dc tres
rua Moraes e Valle 181

(;-o I*.) J * ni Lapa. 1'reço Jo;Çooo; trata-se na rua
ile S. Pedro .--', cem Costa Brasa & C. 11-'

fornia-í
qua

;t rua Mauá n ».(,

.? LUGA
J \ Lnh.i'.::.

,i LUGA-SE boa casa. com 4 quartos, á rua
«i"jLdo Rezende n>r; chavea na venda da
esquina; aluguel 202$. (572 ll) J

A LUGA.SE um eseriptorio, na rua .'ete
XjLde Setembro n. -9; trata-so uo armazcm;
alaituel OoS. (316 E) .1

A I.UGAM-SE bons quartos c sa'..i<
XXfrentc, bem ventiladas, eum ou sem pen*

Maui
5? a 110S; avenida Rio Branco, praça

7J, -' andar. <}-- E) j

A LUGA-Slí um quarto cm casa dc famt*
x*Lüa respeitável, a pessoa- que trabalhem | 58.
íóra; na ruu da Quitanda u. 06, 2'' andar

A LCGA-S1', por 1505 o pre.li*. da ladeira
XVdo Castro, junto a Riachuelo, 2 quar-tos, 2 salas, dependências •_.* luz electrica.
Chaves no 9 baixos; trata-se Gonçalves Dins

(550 F) a

i LUGA-SE uma sala,
XÜn. 41, sob.

(iu8i E) Ji A LUGA-SE uma ci:-a com 2 quartos, uma—;—;— | Xa.sala, cozinha, boa arca, etc; na avenida
rua da Carioca dr rua Petropolis u. 1:2. Aluguel 6t$ooo,

(1042 E) J«ein fanta Theresa. (453 1?) j

A LUGA-Sfí n casal ou cavalheiros, cr-
XA-ceüeutc nposcntn, com ou *tm o msão,
cm casa de fr.miÜa; ra rua Huarque de
Macedo n. V>. i.i.3 O) J

ALUGA-SE 
um quarto a rapai: do cnai-

.mercio nu senhora que trabalhe fórat
em casa franceza, eom todo o conforto
moderno; Cattete 318, (6^5 G)M

ALUGA-SE uma esplendida sala dc fren-
-Cxte, a casa', bem mobilada, còm pen-
.¦-ã-', e um bom quarto pnra cavalheiro, nas
mesmus condições; na r;ia Andrade Per-
tci.ee n. 32, casa de família, Cattcte.

 (l-i G) M

A LUGA-SÍE, cm casa dc família, uma
il arejada sala, r.a rua dn Cattete nu-
mero 287, próximo nos banhos de mar.

(jo6 G) J

A!;!LUGA-Slí a ci-a da nia D. Mnrianna
121; trata-se
líoUfogo,

1 j 7. Almíuel.
(939 !'¦) J

A LUGA-SE uma casa á rua IJ. Mar-
XÍLcíana n. ?, duas salas, tres quartos, luz
eleclrica. etc., por ijotoon, (9.tsG) J

A TiUGA-S*Jí o predio n. 14 da
-'"'Jciiii do Ito/.o. haraiijeirns, com
esplendidas ncoiiimoduções.

(,I 158-1) G

A LUGA-SK para família dc tratamento ;
/^.esplendida casa n.71 da rua Dejícnoyi
de Fevereiro, cm Botafogo. Preço, 25

ALUGA-SE 
por 100$ uma casa

com tloís bo::* quartos, duas calas e mais
dependências luz electrica, etc; na rua
de S. Joio baptista 86-A. O42Ç) .1

A LUGAM-SE quartos e salas, e duas ca-
XXsínhas independentes, casa deformada dc
novo, liu. electrica, a casaes c moços sol-
t ei ros! sâ a cente docente; rua dn Catte-
te 25/. (337 G) J

AILUGAM-SJÍ comtnndos com ou sem
zi-pensão; na rua d;i Passagem n. o*?. Ho-
Influo. (1060 G) li

A LUGA-SE pptirca s-ila de frente c um
xXquarto mobilados., no i" andar dc unia
casa dc familia francezi; rua Voluntários
da 1'atria 429. (1039 Cl H

A LUGA-SE uma cnsa, á rua Ilumayl.i
-• y' i -í'Xjo.í, com ? quartos, 2 salas, cozinha, ba-

nheiro. quintal; informações, lei. Su! 1014.
n*.v„. 

A LUGA-SE utn hom aposento, com jancl-
XJ-las para o jardim, nerto dos banhos dc
n.ar: ma Buarque de «Macedo 3-: (8«4aG)R

A LUGAM-SE hons commodou, acendas c
.O_.eom luz electrica; rua do Cattete 85. os-

do Guaratiba. (.u.l.i ti) Jqun:

F0lll»2S0jNK'TÉil!
Para vencer difficuldades pbyslc.is e moraes, do.niinar vossos inimigos,

(lesjruir invejas c malefícios, g.-.uh.ir dinlieiro em negocio», ser feliz cm
an-.jzades _ e gozar saúde e bem-estar, compre já um CASAL dc PE DUAS
DE .CEVAR, poderoso talisman recebido da índia Oriental, — Reinetto,
GRÁTIS, informações minuciosas c interessantes a quem enviar ,too réis cm
sellos novos Uo Correio, dentro de carta. — ARISTÓTELES ITÁLIA —
RUA SI.XüOR DUS PASSOS, 98. SOBRADO ¦— CAIXA POSTAI, 60+
- KIO ,64 J

A LUCAM-SE, optima sa'a per casa! e um
xVaposento para cavalheiro, com pensão, a
persoas de tratamento; ira rua Machado
dç A«sis 5. Ci;6; G) K

A LUOAJl-SK perto dns banhos
¦íi-do mar, a preços muito redu-
zldos. bella sala de frente e quar-
tos mobilados, um quarto para 3
pessoas com pensão, confortáveis,
desde 200.1! mensaes, luz electri-
ca. Teleph. Pensão Familiar. Pra-
Ca José de Alencar 14, Cattete.

_(J 3510) G
t L[.T^»A^^SP uma "li * tr?s quartos!¦Aina rua Pedro Américo, casa n." 36.

(ioSj G) J

LEME, CQPACADUNA,
-IPANEMA E LÉBLON

A LUGA-SE. em cnâa de um casal sem
.xjL.filhos, um auarto espaçoso e arei ido,
com ou sem ponsão. a mn senhor de trata-
mento; á rua Pereira Passos 16, Copaca*
lana. (754 11) li

A LUGA-SH. fiara familia de tratamento
/junina casa, com 4 quartos; entre Senador
Vergueiro c A\*enída da LtgaçÜoj trata-se na
rv. Senador Vtrsueiro ai». jU (41J lí) lt

A I.UGA-SK a ca.*-a da rua Nossa • Senho-
jCxra de Copacabana n. 1012 (casa 1),
tem duas Fa!as. dois quartos, cozinha, quar*to co:n banheira esmaltada, W. C. e quin-tal. illuminada a luz electrica. Chaves porfavor na casa IV« Aluguel 122$.

(3557 H) J
A -.UGAM-SE em casa de ttm ca--^Xsal a aposentos com jancllas,

Io-íar saudu-.el, perto do bonde e
mar: para ver e trator nn rua 20
de Novembro 12-t. Ipanema.

(A 3829) II
A LUGA-SR para familia de tratamento a

Xi.cspfcndida casa á rtta Nossa Senhora dc
Copacabana n. S38, com magníficos apo*sentos, prfci- j5j$oup (II)

AILUGAM-Slí 
2 quartos a moços com ou

.sem pensüo, ou parte da ca-a a cisai
sem filho**, na mesma cnstua-se creanças a
S$, sendo mais do que um faz ahatímento,
rua Dr. Carmo Ne:;o. 11 ( passando a es-
trada (Cidade Nova). (571 Ji /

A LUGA-SK 11 cr-uidc prclio da rua Uarão
.Tide Sertnrio n. 21, oom muitos comniodos.
forão habitavel, iardim e quintal; as chavci
e*il5o na rua Barão de ltapagipe ti. 14G; tra.
ta-so n.i rua du Mercado 11. jí.í, eotn Macedl
Ribeiro & C. (3776 J) H

A LUGA-Sli em casa de familia, á rua
.íxArfsttdcs Lobo n. 237, magníficos com<
modos a casaes sem filhos, cavalheiros ou
senhoras de tratamento c hons costumes; ti
ri*i é servida por í:íver£as linhas dc bondei
de reni réis c a cisr.. além de Ftr muito lim-
pa, dispõe dc um t:ra:ti!.. terreno próprio para
recreio dus ssas moradores; trala-se na
mesma com o tr. Oliveira. J

bonita -ala de frente,

casa de familia estrangeira, eom entrada
independente, a movo solteiro; na rua Xcry
Pinheiro n. ioii (Kstado de Sá). (r-joJJJ

\ LUGA.PK uma
oLhcm inobilaria,

À ( rGASlí rn: casa de família, um quar-1 *jL;.. bem Rrande cem luz electrica »• cn-
trada independente; na rua Nery Pinheiro
n. toG (Kstacio de Sá). (191 j) J

i LUGAM-SIJ. baratos, lious, quartos, lira,.
Xipos c com janellas, aú a moços solteírói
educados, ou casaes qne trabalhem íóra, ê
r.c-a de família, modesta, com ivdo os re-
quisitos da bygíeue, rua Itapirú n. 167, em
Catumby. (íoo J) M

A 
LUGA-SH por iro$oqo a ca*.a assobrada-
da rua Itapirú n. 169, e;.i Catumby, cnm

duas salas, dois quartos, quarto para on-ada,
luz _ electrica, etc, $•'> serve para pequena
familia; aa chaves estão :ij 11. 167, onde
sc trata. (601 .1) M

IHiaiHIIITál ÍBI513-15011 BIS!' IBI íffi.iHi vEB
A'S REFEIÇÕES...

Vil CAUX DF.

I Guaranesia |
nuzt^wüi.: '37ísí.. m amassem

A I.UGA-51', por con?, a casa ila nn Ba*
jCXrão dc PetrcpoüS n. 102, tendo accom*
nodações para família regular c de trata-
monto; a chave uo 11. oo on !c ae informa.

(15 M K

4 LUGA-SU r.m chalet por preço módico
Xicem bons commodos e quintal; h rua
Francisco l-ranoso n. ivt as chaves no nu-
mero 2i. (..;3 .1) -M

A LUGA-Sli um iniarto, cm casa dc faai.
Alia, com dircilo. ,1 ura rapaz sol-
teiro ou a casal scra íillios; :'i raa Coíjueiros
n =9-A, casa Vj preço 355 (Catumby).

i,LUGA-SK por 15:$ uma esplendida
«íicasa, toda pintada c forrada de novo,
com electricidade, quintal eum arvorei fru-
titeras boas accommodações para família
dz tratamciilo, togar íúüd.iVc.; ilu lua dfi
S Cláudio n. 2i, r.nacio; as cliaves na
rua Leste n. .}6. cndc se trata. (l05oJ)K

A 
LUCA-SIv um quarto a tinia scnbora
que trabalhe fora, cm *puki de um ca-

sal sem fíili9s; ua rua da America 41.
ra;a X. ' (786 I) í

'7

777
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(DÒk__E1.0 ÍA MAltó _e íafe
[A SCGA-SE, por 140$, o predio da rua Ba-
_»jSo de ItapaRipe 284; as chaves estão
¦o n, 208 (armazem). (g34 J) J
** _

AWGA-SE 
barato, tirando armazem, na

avenida Salvador de Sá 197; tem luz
c força eleetrica para qualquer fabrica; tra-
ta-se na rua de Catumby 43, (893 J) R

¦ A I,UGA-SE, poi- 35$. com luz e café, umX-Lpequei-o miarto, mobilado, com boas com-
tnodidades, a senhor ou senhora do com-mercio; pódc dar o jantar; 44, rua Barão
de Itapagipe (767 J) J
C—,¦«——»_»

—l|_6ajéfl_ 
para St

HABDOCÍ. LOBO E TIJUCA
ALUGA-SE 

no saluberrimo Uiirro da
Tijuca, uraa optima sala com pen-«ão; sendo completamente independente,

a um casal sein filhos ou a um senhor
de tratamento, á rua Radmacker n. 47,Muda da Tijuca. (588 K) J

AI.UGA-SE 
uma casa com a quarto», 2

salas, luz cleclrica e chácara, travessa
lAfíonsu, ao. Tijuca. (606 R) J
' A LUGA-S_! o predio assobradado, <Ia rua
____.Crmde Uom fim n 1.241-, com 4 quarios,2 salas, cozinlia. iardim o grande quintal,com diversas arvores frutíferas; para ver c
l-atar, na mesma, il.is 8 da manliã, ás 4da tarde; luz eleetrica e gaz. (685 K) R

A I.ITGA-Sl.. na rua Desembargador í>i-
___.t_V.dro (Fabrica das Chitas) n. 164, c p:0-•dio renovado, um sú pavimento, para nu-
me rosa familia; conforto moderno, com fo-
(.ão d Raz e~ lenha. grande quintal c arvo-
res frutiíeras; trala-se á rua Valparnisb
=4. (=8. K) .

AOS PRODDCTORES BE CAFÉ
Para alcançai* bom preço é indispensável

perfeito beneficio, que só se consegue
com ã machina "AMARAL"

AI.Ul.AM-SK, 
em casa de familia, á rua

Haddock Lobo n. 417, espaçosos qunrtosmobilados a capricho: cozinha á mineira.
(73 K) R

A l.UtiA. í-f-K, a preço»; módicos, com ou./'Ilsoui pensiln. confortáveis aposentos, á
rua Haddock I.obo 422; dá*sc refeição a do-
micilio. (3236 K) J

A lyUGAM-Sl. commodos limpos, na casa
_ni.ii. .|S da rua 28 dc Setembro (Muda da'lijiica); trala-sc na mesma, cotn d. lkmvin-
da Baptista. K

A l.(J(.A-SI-. a casa da rua Gratidão io,
-Ti. com doís fiuarloB, duas sinas* cozinha e
rea?.; trata-se na mesma rua n. n. Muda da
lijiicii. (71 K) R

A. LUCA-SE a casa da rua Conde dc-tC-Ll.omfim n. 791, com cinco nuartos e
iK.iáo habitayel; as chaves então ro açougue;
trata-so nn rua Moura Hri'o ig. (jí>-'jK)J

í\ í ^'^''' ° ',om P''cdio da rua Aris-
XjLtides f,obo n. 35, com 6 quartos com
U-ínclIas cada um, agua quente e fria. rçaz,«Itctiicidadc o porão perfeitamente habita-
vil; trata-se ua rua Aristides I.obo n. 81.

(z8.;'.K);J

ALUGAM-SE 
casas a 112$, na rua Af-

fonso Penna 89; chaves no armazém da
esquina e tralase na rua Senador Euzebioii. ii-l. (.il; K) S

A machina " AMARAL" já está com seu credito consagra-
do por cerca de 700 machinas installadas em todo o paiz onde
se produz café.

Simplicidade, economia de custo, de força, de custeio, de
espaço e de installação.

Separação e catação tão perfeitas como nenhuma outra
o consegue.

Antes do apparecimento da machina "AMARAL" as instai-
lações custavam dezenas de contos de réis, de modo que só
eram accessiveis aos lavradores de vastos recursos. Dois gran-
des, inapreciaveis, benefícios ella veio pois prestar á nossa la-
voura de café: - baratear as installações e aperfeiçoar o
beneficio. As imitações que têm apparecido só conseguem fir-
mar-lhe cada vez mais o seu inabalável credito. Fabricamos o
typo 1 para 200 arrobas, e o typo 2, para 400. '

Catálogos, preços e informações com os fabricantes:

Companhia Industrial "MARTINS BARROS"
Escriptorios

Boalia,..
Officinas

o_ Lopes Vieira 2

ALUGA-SE por 280$ a casa da rua Dr.
José IT.glno n. 267; ns cliavcs estãona rua Antônio dos Santos n. 50; trata-se

pelo telephone Sul 1639 e Villa 625.
(ii. K) S

i/tl.UOA-SK para familia a casa n. XIV-tj-d arua I*elt__ tia Cunha n. 112, pertodo largo da Segunda Feira. Preço, 91$, (K
A LUGA-SK a casa «Ia rua liarão dc Cote--CVgipe 11. 1071 as cliuves eslão no I07-A,

(895) R

i I,UG<\-SIv o predio novo da nia SantoXXHenrlqiie 11. 53, com duas salas, tres
quarios, coalnlia, banheiro. luz eleetrica c«r.nnliil; truta-sc na rua do Hospicio iaJ.
Sc brado. (780 K) S

• A I/UGA-Sb em casa de familia, ura l«om-txc arejado nunrlo, com 011 sem mohiliae com pensão; na ma de S. 1'raiicisco'Xavier n. 37, próximo i Haddock Lobo,esquina do larso da Segunda-Fcira.
 __ (78a K) S

AlfüCA-SK o cxccllento predio, para f.1-
_ milia de tralaincuto, h rua Santo llen-iiijiio S.i, próximo á praça Saciiz Pena; Ira-ta-se na mesma rua n. Hs. (Si;(j K) R

Endereço telegraphico"ProgreÉr"
Telephone n, 1180

.RAUL. O
Caixa ri. 6

ALUGAM-SE por 85^000, as casas Ha
rua Gonzaga Bastos n. 6l, 1ions com-

modos c terreno. Trata-se, Uruguayuna
n. -116, das 2 ás 3. (76a L) J

AI/UGA-SE 
a casa da rua llaião de Cote-

gipe n, i, esquina cia praça x <le Março,
Villa Isabel, <pelo aluguei mensal de 80$,
tendo 2 salas, a quartos, cozinha e grande
quintal, entrada ao lado; para tralar, 11a
rua liarão du S. 1'raneisco Filho n. 280.

(892 _,) 1-

ALUGA-SE 
o grande sobrado, á rua do

Mattoso 11. 34, com todo conforto c hy-
gienc; tratar, em baixo, no armazém.

(905 L) R

ALUGA-SE 
a casa VII da rua Barão

de Iguatemy 98, tem duas salas, dois
quartos c mais dependências, preço 90$;as chaves estão ua -padaria defronte, onde
se trata. (1073 L) S

S. CHRiSTOVAO, ANDARAHY
E VILLA ISABEL

A 
LUGA-SK uma boa casa na rua lispe-rança 11. 6.', São Christovão.

(m Ii) J

ALUGA-SE 
"ma casa na rua Abílio. i4,

villa Itainlio. as cliuves 110 11. II„;liara-se na ru.i S. Januário 11. 05.
«,-«_ D J

ALUGAM-SE 
as casas da rua Dulce

(prolongamento, de Mariz c liarros).
cnm --salas. 3 quartos, e mais dependeu-
das. As chaves acham-se á rna Pereira
de Siqueira 11. 59 (fadaria), onde se trata.

(607 D J
AiLUGA-Slv por i.)_$ooo a casa da rua-*.S.I'ehpi>e Camarão u. 108, com 3 quar-tos e -i salas. (7S5 L) M
A.-IiUdA-SI', uma casn na rua Dr. Sil-

¦eiva Pinto, 11. 126, Aluguel 100$: as cha-
ves na padaria da esquina, cm Villa Isa-
liei. (710 L) R

ALUGA-SE 
um magnifico preilio á rua

_ Kufino «le Almeida n. 34. Aldeia Cam--Pista, tem .1 quartos, 2 salas, e chácara.Ai chaves csião na padaria da esquina.
Aluguel 180$. (757 l) K
' -\ LUGA-S]', a casa da rua Visconde Sta.-ilIsabel 11. 39. com 2 salas. 3 quartos,cozinha, entrada ao lado. jardim e 11111 lin-«Io noiiKir. uo logar mais alto c saudável,ilo Villa Isabel, tem gaz c luz; pnra vere tratar 1111 mesma rua 11. 31. (íoi I.) J

A'«M.l.AiXt-Mv ns prédios à rua liarão1'raneisco 1'ilho 11, 387. e os ns; 15,
19. da rua Wcrne -Magalhães.

(731 D K

A ILUGA-Slv o predio á rua Lins de Vas-
J^lconccllo» 11. 29. cm frente 6 estação
do Engenho Novo; aa chaves estão 110
n. 19, arniazei» Colombo; trala-se na tra-
vessa du S. l.'«<Beisco 32. (9S4 L) -
ALUGA-SE uma sala independente, por**-^V3o$; ma rua de S. 1'raneisco Xnvier

n. 4S4. (971 L) S
A LUGA-SE por 130$, a casa «13 da rua

XliCliaves- «íaria. S. «Chrislovão; tratnso
na rua da Alfândega 11. 12, 1'eixolo ü- C.

(787 D S

AI.UGA-M-Slv 
boas _ casas em ponto ti.

cem réis, a 15 minutos da cidade; na
rua dc S. Christovão «5:3, (n L) J

ALUGA-Sl? 
por Ss$ a casa da ma Dona

Polyxena n. 76-II; trata-se na rua da
Alfândega n. 12, Peixoto Ü C. (7S9L) S

ALUGA-SE 
por 270$ a casa da rua Ba-

rão de Guaraliba n. 1S3, com boas
accoinniodaçõcs; trata-se na rua da Alfan-
dega n. 12, Peixoto dr C. (790 D S

A 
«LUGA-SE o predio novo com tres
quartos, duas salas, gaz. luz. terreno,

etc, logar saudável, canto da rua Dona
I-.oui.-ina 11. «58; trata-se no 66. (781 DS

ALUGA-SE 
a loja da rua de S. Christo-

vão n. I3-A; as chaves estão no 11. 17;
fata-sc á rua da Alfândega 11. .12 (20 an-
aar), sala 4. (1048 L) J

A T.UGA-SR um porão com dois quartos,
XVunia sala, um estrado, cozinha, tanque,
banheiro, luz cleclrica, 40$; na rua Maria
Calmou 11. 29, ,perlo da estação do Mcyer.

(489 M) J

ALUGA-SE 
unia- casinha para familia. á

E. ]., S, Cruz n. 2249, fundos.
("35 W K

A I.I1GASE cm boas condições, a br?m
Ainquilino, o predio reformado «le novo
da rua Visconde de Tocantins n. 53; as^
chaves na rua Archias Cordeiro n. 40S, dis-
tante trts minutos do predio e um da es-
tação de Todos os Santos. (453 SI) J

A LUGASE -por 70$ a casa da rua Ge-
-tlincral Roca n. 67-II! ti*atn-so na run
da Alfândega u. 12. 1'eixoto & C.

(788 L) S
A «LUGAM-SE casas novas de ns. 4a o

**nL.U da fun dos Ran dei cantes, perpendi-cular h tMariz e liurros, pouco além do
Asylo Isabel, com todo o conforto e hy*
gienc, para familia de tratamento; trata-se
com o proprietário, á rua das Laranjeiras
11. 280. Telephone 2279 C. As chaves porfavor, no ri. 32 da mesma rua, residência
du Dr. Ernesto Alves. (767 L) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Costa Gui-

niarães n. 27 (Retiro da America),
com porão liabitavel, qimtro quartos, sa*
Jas de visita ede jantar, cozinha e o mais
que é necessário em tuna casa de família;
tem f*az e luz eleetrica cm todos 03 com-
modos; está pintada e forrada de novo;
as chaves estão no n. 25» Aluguel, 110$;
trata-se na rua Piauhy n. 93. Todos os
Santos. (S99 L) R

AOS DOENTES
CURA radical da. jtòhòiThóa chro-
nic» ou recente, em ambos os sexos e
ein poucos dias, ;ior processos luodci'*
nos,sem rtôrjuarunte-se o tra tamen*
to. Impotência, cancro syplillitiuo,
darthros, eczcinas, feridas, ulceras.
Appl. 606 c í.1-1 — Vacchui de
Wright—estreitamento de urellira; appl.
do poderoso especifico cuntra moléstias
venereas, etc. Papiiincnto após a curai
Consultas diárias da's 8 ás 12 «¦ das _ ás
10 da noite.— Av. Mem de «Sá 115.

(973)

A LUGA-SE uma boa casa cora 2 quartos,
1X2 salas, e cozinha, \V. C, insinuação,
eleetrica, etc., íi rua rrudente de Moraes,.
102, perto da estação dc Quintino Bocnyr
uva, as cliavcs na quitanda; traa-sc na rua
da Republica, 93, Aluguel 6i$ooo.

(421 M) Hi

ioras. Meninas
Âs nltimas novidades da estação

Criações segundo o coneci-
toado Jornal de modas

«LAFEMMECHIC»
Formas em Velludo,

setlni,
tnjeral e palha de arroz.

Flores. Fitas, Fantazias
e outros enfeites

Chapéos para Luto
Presentemente nenhuma outra

Casa apresenta melhor
escolha destes artigos, nem

offerece melhores vantagens
do que a popular

Chapelaiia Vargas
120 Rua 7 de Setembro

Telephone, G. 4125
Esta casa ouvia portadores

com amostras dos seus artigos
ás resiileuclas dos lixmos.

freguezes.
Em suas offlclnas executa qual-

quer encomiuemla de
Cliapéos por ligurino, eon-

certos e moUifict.çõos
__de fôrmas

POHPÍÇÍS BAllTI__llS_
Á '''í'*'-*.'^1'' lu" ',om armazém bem lo-iii-alizadn, com moradia narâ familia; narua Ivngeniio dc Dentro ri. 03; trata-se naesta.ao dc Cascadura. Café «Saulos Duniont.

(2! M) 1<

AI/LCA-Slv por 35» <;m casa de familia,em um predio decente, um «randequarto com direito a uma sala de visitas,e uma rica mobilia de luxo, c sala deian_l-ir, tendo flogar .«.ara muitos moveiscojiiiha, quintal, porão para galllnbas. ja.-:«lim na nente c luz cleclrica, na casainteira nâo pam luz, sii se aluga a casalsem fillios, senhora ou mocas; listrada Real(lc Santa Cruz u. 255;, bondes de Casca-dura - 
ili

!rí..a. I?!"'t" c Cinca niiautos da estação1 Piedade, (,o(i5 M) R
A I,U(.i.\-SIv uma casa nova com duas•í-salas, tres quartos o tudo mais quo é

preciso; para ser habitada e bom terreno,bonde -a porta; rua Imperial 11. 273, Meycr
SÍâ ''''"te Para se ver c trata-se na ruallieopbilo Ottoni. n. ijj, sobrado. Alu-
miei mensal loçfooo. (:01a «M) S

Acaba de sair á luz e já se acha á
venda a nova edição d e 1916

O IIfi 1 PõjÉr
OU;

AMJGA-SE 
n predio da rua . Imperial

n. 175. esquina da Tenente Costa, mili-
to confortável, com quatro quartos, tres sa-
Ias, cozinha, banheira esmaltada.,;' agua
quente e fria, gaz c luz eleetrica, por
iSo$ mensaes; no mesmo lia _pessoa quu
pode dar mais amplas informações; Prefe.
rc-se quem apresentar fiança do montepio
Municipal ou Associação doa 1?. P. Ci-
vis. (530 M) R

A tUüA-SE a casa da rua Nazaretlr; 36;
, XiBoca do Matto. centro <lc cliacara, bon-

1 «lca íílris do VasconccUos, estação do

A LUGA-SE ..para familia de tratamento, a
XS-esplendida casa n. 261 da rua Mariz
e liarros n. 261. Preço 353$odo'. ' (I.)

ALUGA-Sl" 
a casa n. 39 da rua Costa

GuimarUcs, próximo á praça Argentina,
bondes dc S. Januário, com coiniuodidadcs
para familia regular, preço i?o$; as cha-
ves estão na venda próxima, com o sr.
(Ilrandio. (302 I.) J

A 
LUGA-SK o predio da rua- Conselheiro
Jobim us: 21 e 27, com bons cinnioilos,

jardim c quintal, iluininaç.-.ü eleetrica;. .as
chaves estão na padaria n, 156, dn.-rua
Earão do Bom Rcliro o Irata-se na rui ,«Io
Hospicio n. i.||, sobrado, fiador, [firma
commercial. Aluguel ioiíooo. (.197 X) J

A T.UOA-SIí uma casa pequsnn, por ¦ 6*-í,
--Muna rua Lopes Souza n. 14, S. Chris-
tOVÜO, (_'.!/ 1-) J

«Mcyer. 1'rcço. 90$. (531 M) R

ALUGA-SE 
por 60$ a casa da rua Vinte

dc Março n. 23. no Engenho Xovo. a.
dois minutos do bonde de Lins Vnscon-i
«.lios. lendo dois quartos, unia arla e bom
quintal; a chave está na casa n. 111 da
avenida ao lado e trala-sc na rua Conse-
llieiro Aiitran n. ir. Villa Isabel. .;¦ -¦

(509 'Ml K

A LUGA-SE unia easa com luz, ngua e
rlboin terreno plantado; na travc-'sa
-Araujo n. 15; trala-sc no mesmo, nus 8
ás 12. eslação de Ramos. (546 Mj R

A LUGA-Sli por 85$ n casa da rua No-
«fi-va America 11. 6, com cinco bons coni:
modos; trata-se 11a rua D. Anna Nery.
7.1 e Uruguayana 116 dns 2 ás 3. (101M) y

ALUGAM-SE 
uma porta e um quarto

juntos ou separados, em loffar saudável
rua Cândido (Bcnicio a. *(S8. JacariípãRuá.

(706 M) -1,

A I.LG.VStv um bom armazém para qual--*-quer negocio, por ser bem localisado ccom coniniodos liara familia e bom quin-tal, bonde a porta; na rua Imperial 271-A,Meycr. cm frente á Cf-reja de Nossa -Se-
nliora da Apparccida, está aberto; trata-sena rua lbeophilo Ottoni 11. 152 sobrado.

(.91 M) S
A"LÚGA-bE.a casa bastante confortável

^J«-da rua Cândido Bcnicio n. .Go, 0111Jacarcpagua; ver c tratar na mesma. (,M)

ALUGA-SE 
_ma

Moura n. 24-A,
c bom fiador.

casinha nova ira rua'ilcyêi'. Aluguel 50$
..«¦_ 11) J

ALUGAM-SE casas de .|S $c fis$, comtodo o conforto, bondes dc cem réis;trata-se _ com Alberto Roclia, á rua Candi-
_!"" Bçni.Cio ». 302. Jacarépaguá. (r64.M)J

AtUGA-SE 
á rua Ilamaraly 11. 2i( Cns-

_ cadura), uma confortável casa por .10$;informar na casa I; tratar na rua da Óui-*__!_; "' ¦___• (755 «M") J
A LUGA-SE por 120$ a casa da rim Ge-¦*_»-tulio n. 26. cm Todos os Santos, con-atando _de tres quartos, duas salas, banhei-ro, cozinha, bom porão, quintal c jardim,a um minuto da estação; trataso no 11. 28.

(£45_'J0_ J

ALUGA-SE 
uma casa, á rua Rarão del«om Retiro 01. 103; as chaves 110 101.
(040 M) .1

MANUAL GOMPLETISSIMO DA ARTE DE COZINHA
Verdadeira encyclopedia culinária'onde ha receitas para todos os ros-tos, todos os paladares. Alem das receitas estrangeiras cnmr, PRANf-l?Z_V?R1W%A- ip^ZA^ACEEM-t; 0HINEZAaS'P0I.ACA, TURCA

aRUeozSi?hae v_r__dd.iramenP,aeUbra_ile^r:a• 
C°m aS S"aS '&$*%*& ha tambenl

Guizados mineiros, quitutes baliia nos, gênero paulista, iguarias do nor-te, manjares do sul, principalmente .do Rio Grande. Tudo quanto se quizer 11
_ Muquecas, caruru's, angu'8, feijoadas á bahiana, com leite de coco- zo-ros, sarapateis, cangiquinha, etc. ' 

°

OBRA DIVIDIDA EM CINCO PARTES A SABER :
, PRIMEIRA PARTE - Cozinha estrangeira — Colfccçã. comnlet» evariada . de centenas de receitas das mais afainadas e saborosas irruariasdas cozinhas; Portugueza, Italiana, Franceza, Ungleza, Allemã, Russa Tu.ca e lolaca, precedida de um vocabulário dos termos francezes mais emure-í"l0*lJl?„.IBll'llí' nos restaurantes e nos banquetes. '

SEGUNDA PARTE - Cozinha brasileira - Centenas de variadissi-mas receitas para se preparar çom perfeição, qualquer prato da cozinhabrasileira, taiito.de comidas_ doC trivial, como dé iguarias finas e de prepa-ro pouco conhecido. Especialidades da arte culinária fluminense, cearen-
f; 

"..neira paulista, nortista e do sul do Brasil. Não existe nenhum outro
llr._1,?rne ,í_, Aar 

d?s"'yoI«"dainfnte e com tanta exactidáo- da CozinhaBrasileiro, como O Cozinheiro Popular — Todas as receitas são verdadei-ras, garantidas, experimentadas.
TERCEIRA PARTE _ Manual do Pasteleiro - Formulário completopara se preparar qualquer espécie de' massa, pasteis), pastèllinlíoa, tempvdas, empadoes, lonas, croquetes, "vol- «.u-vent", dariola», migás, panque-cas, poços d, amor, etc, etc. _>_«iue
QUARTA PARTE - Manual do Copeiro - Arte de bem servir e pôra mesa, tanto em casas de familia como em banquetes, á franceza ou áamericana, seguida de uma collecção de "menus" á européa e á brasileiraem trancez c portuguez, de fôrma a facilitar os "maitres d'hotel" a orna-nizarem qualquer banquete; arte de trinchar os assados, distribuição «Josvinhos nas diff_.ent_s partes do banquete, etc, etc.' «"3lr,u«'-»o 

«ios
QUINTA PARTE — Inteiramente nova — Accrescida a esta edição.

0 LIVRO DOS DOCES
Contendo iiinumeras receitas de Pães dc I.ot. pães leves gateaux rm-dins, .petits gateaux, tijelinhas, bunnuelos, bolos, lunchs, mayaniieises galet-tes tortos tortinhas, babás, manjares, doces de frutas, cremes, geléas mar-meladas, bolinhos, mães bentas, bom boceados, fatias da China, bolo brancotrouxas de ovos, fios.de ovos, tabefes, baba de moças, queijadinhas, llolodos Alliados, bolos de amor, Vacs não vens, ' doce de queijo, compotas denielao.de cajus, cidras, laranjas, ananaz, morangos, pecegos, coco ameixa,etc.; biscoitos de vinte qualidades; pudins, de vinte qualidades; cremes devinte qualidades; doces de frutas de todas as.qualidades: uvas, pôras abo-bora, limão, figos, marmclos, etc, etc, etc.

Um grosso volume encadernado, d é
500 paginas, contendo as cinco
partes reunidas.  5$000

AVISO
A Livraria Quaresma ^'LSe0 S T^tdespesas com o Correio, bastando, tão somente, enviar a sua importância(Síooo em«dinheiro, nãc«se acceitam, sellos), cm CARTA REGISTRADACOM O VALOR DECLARADO e dirigida a PEDRO DA SILVA QUARES-MA, rua de _ao José ns, 71 e 73 — RIO DE JANEIRO.

Md Mi
Tostes, bronchitesj influenza cm 4Ihoras
Depositários: -- Araujo Freitas _, C".rua dos Ourives 68 e Phan__c._ Mar-quês, praja Tiradentes ns, 40 e 4a—Hiode'Janeiro. '

VllNDE-SI; pela meUUor offerta um ore-dio novo em Sio Chistovão; rna Amelia m. 12, 3 quartos, j salas, etc; vêr «tratar na mesma, <las 2 ás 5 horas.
(N 1044) J

VtNDU-St p.xra renda uma villa de Jocasas modernas; informes e tratos áruo Jlospicio 198. (N103OR
1tp-,.\_MvM.yí' as beinfeitorias de um si-t lio, casa, chácara e ioca; preço ra-zoavel, contrato, «lc Fim da rna Aquada*' ''Si
«E. do 'Meyer.'

CNs-S.
TTEXint-SE uma casa «por 3oo$ooo niT ma Sao Joüo n. agi, (Ç. Madureira,no Vaz I,obo, (Jf 7g_,) g

COMPRA-SIE 
uma casa por 6:000$. doMeycr para baixo, -solida, dois quar-tos, duas salas e bom quintal. Não «c at-tende a intermediários. Proposta para arua Uruguajana n, 114, i<> andar, a Vietor

Praga; (4840 M) J

PREUIO 
— Vende-se por 7:500$; 3salas, ,i quartos, dispensa, cozinha,,

grande terreno, não precisa de obras,estução. de Todos os Santos; á rua UonaClara n. 58, entrar na rua Josú Ilonifa-cio, 3» travessa á direita. (4S4 N) R

PRÉDIOS, pequenos, em boas condiçõe!
e próximo í. cidade, compram-se di-icctamcnte, com o proprietário; infonna-

cões por escripto c com detalhes, a Joãode Carvalho; rua do Hospício 11. 230.
(572 N) M

TERRENOS 
na Ilocca do

(Mcyer) a 1 :ooo$, 6 X 35;
ga 11. 130, i° andar, 2 ás 6. (.

VENDE-SiE 
-um magnifico predio na rua¦Paula Mattos, por 16:000$, Vcndc-se

umn boa casa «ia rua São Francisco Xa-
vier, por 15:000$. Vende-se o melhor ter-
reno da rua liarão Mesquita, preço nio-
tlico. Vende-se uniu casa. com bom íerre-
no, todo plantado, preço -de oceasião, cm
Jacarépag-ua. .Vendem-se casas e terrenos
na rua Mariz e liarros e outras localida-
des,, ao alcance de todas as bolsas, 'frata-
se ú rua Visconde Itaborahy a. fi. i° an-
dar. '|'clcplioue n. 4320. (N'<jiS) R

-. l-rTlv.NDlíM-SE .1 predios quç . _ rrendem
200$ mensaes, pelo preço *dc ríjiooo?;

trala-se com o -dono á rua dos 'Kòpinliei-
ros ii, 97, -diariamente, bonde Cascadura.

(tf 898) R

Vi;XDK-S,F, 
com grande prejuizo uma

casa acabada ha pouco de construir,
ua rua I.ygia, 11; próximo á «Estação de
Ramos; trata-se na rua São José 52.

(NT 1010) S

ii

AI.UGA-S'. 
a pequena casa da rua To-neleiros n. 12; trata-se na praça Sn-copenapari (Villa Eulina). (926 ,M) 1

FHâuOB Keurnstlionicos, nervosos, flopnuperados, curnè-vos rap'rta
e radicnlmonte com as GOTTAS'POTENGIAES DO DR.
W1I.MAN. Na IMPOTÊNCIA o effeito ó immedi,.to ou pro*
gressivo, segundo n dose ; não cansam o estomngo.' Vi-
dro 3S0OO.Deposito: HUA SETE DK SETEMBRO 01. S217

A -VUGA-SR a boa casa para dois casaesXV.ior 60$, n.-i rua Dr. Ferreira Pontes.;a: Andaraby. (ti.|8 1.) U
A 1,1 I.AM-SI-, a sala dc frente e quar-•jfvto, n «luas senhoras dc íuiiiilia; na rinl.i Ila ue S. João 11. 100. (651 I.) II
A I.liGASK o quarto c-* vdcpciid-tite com boa m

s;\\\t entrada in*
.. mobilia, á um ou'Ioim moços «le rt-sin-i;o. S. Januário 253.

(642 I,) .1
A'1.1 i-.A-SK ;

-C-Lproxinu- â
a «'.-iia n. .(*. da rua Soares

Mu. 1.111110 a praça da Bandeira, com -•
nmvuncntos, nuatro quartos, duas salas, 2bnnheiros. dois \V. -',.. com terraço, quin-lal e mais comniodiiliidcs, modernas; trata-nc na rua do Ouvidor n. 173, charutariaCubana; Dode-so ver a qualquer bora.

(-49 I.) R

\ 
"['"JCA.SE a confortável casa assobra-

X!.dadn, com d"is quartos, (lu.is salas, nolüRiir m.ns saudável de S. Christovão, com
abundância dágua, grande ciuintnl, luz ole-c!-ir..; na praça Marechal Pinto Peixoto n.
gflj bondes «!«• S. Januário. (ó«,o I,) R

ALUGA-tl-Sl'. 
os prediosd a travessa da

Universidade ns: SJ e 57, as chaves
istão na vonda da esquina; trata-se na rua
Buenos Aires u. 257. (572 L) R

IMPOTÊNCIA
llSTEtMTiTDADE,

NBÜBASTHENIA,
líSl»KRMAT01ínni.A

Cura certn, radicnl o r.-iniilii.
Cliuicti electro-niediça especial

DU. CAKTAJÍO JOVINB
das Faculdades da Medicina de
Nápoles c Rio da Janeiro.

Das 9 ás 11 c das 2 ás 5,
Largo tia Carioca, 10, sob.

A IjUGAM-SB as casas da rua
*xb, Maria 71 (Aldeia Campista),
transversal ú rua Pereira Nunes,
novas, com áois nuartos, duas
salas, cozinha, banheiro o tanque
de lavagem, todos os com modos
{iluminados a luz eleetrica. As
chaves 110 local. Trala-se nu rua
Gonçalves Dias 31, uroximo da
cidade, a poucos passos dos bon-
des do Aldeia Campista, cuja nas*
sagem em duas secções ó de 200
réis. Alugueis 100$ e 90$000. L

À U TC A-SI*, a easa da rua Moreira 30.-CXlvuKeubo de Dentro, com dois quartos,duas «das c mais dependências. Chaves na
listrada Real de Sanla Cruz n, ajsií, com
o sr. ferreira. (3563M) j

AIíUGA-SIv 
a casa 11. 2ili da rua Pe-

reira Nunes, com boas accommodações
para pequena familia; as chaves estão por
favor no n. 214 c trata-se ec:n Julio Mo-
reira, na rua da Quitanda 141. (2804 I.) .1

AI.UCA-SH 
por 61 $000 a casa da rua

Gomes Hrasa. 40, Andaraby, as chaves
estão por favor, uo armazem em frente.

(:,-3 I.) J

:ATjUGA-SE muito cm conta a"Veasu IV da rua José Vicentef_ (Andarahy); as chaves navenda n. O-.-.., (j eiiõ) r,
Ar '';!: casa ''c família síria e_»i-:n frenle de rua. unia boa sala. comentrada independente. Aluguel, ns$; na maHei a de S. João n. 374. (;s_ j.) r

A 
I.I C.\-M'. um nuarlo bem arekado, emcasa dc lamilia síria, a mocos suilei-ros 011 uma senhora só. com ou sem pen-suo; na rua Deliu dj S. João 11. -,76.

(584 1,1 R
I \ 'Í.UGA-Si; unia boa ca=a para famíliaxxdc tr.-il.T.nciiio, tendo cinco quartos,tres sala.-,, despensa, cozinlia. banheiro, tan-que, elceli-icidade, c chácara; re-pirandu-seos bons ares da Tiiuca. no Andarahy, rua
Leopoldo n. .'(I--, bonde Uruguay, '

(s38 1.1 li
A LUCA-SK rara familia a boa casa n. .17-fVda rua Josc Clemente, cm S, Christo-vso, loRar sau lavei, tr",}

lAI.ür.AM-Sl. boas casas nova^xidern-i «• Iiriacnlci "Villa I-ru-.i Mariz «• lljrros 11. 230.

A LUGA-Sli! por 100$ a boa casa
^*-da rua llomfim 11. 213 (São
Christovão). (Ií 5-10) L

A LUGA-SK a casa da rua Gene-
•tViral IJriice u. 270. com -L quar-
tos, 2 salas, cozinha, todas ns
demais dependências o grande
quintal. As chaves no 11. 2S5.
Trata-se na rua do Ouvidor 162. L

,4 I(UC«\-S1'- o predio da rua Barão do
__r_Ll_om Retiro entre os ns: 113 e 1T9, com
o n. 30, com bons commodo.i e quintal; as
chaves eslão ria padaria n, 15íí; trata-su na
rua do Hospício n. 144, sobrado, das 10 ás
_:, fiador firma commercial. Aluguel Si$000.

<4.6 I.) J

AIíUGA-Sb, o m.Kiiiíico predio com 3i"iquarto3, 2 sal.is, viiianda, cm volta e
todas ns comuiodMadcs para íiuuilia, á na
Duque listrada 11. 21, junto a estação do
«Vay-r. (-.76 M) j
\ I«U(,A-SE a casa á rua Gciiernl llcio-

Agarde 11. 8(5, com 2 quarios. 2 salas, i-nui-
í-lia, quintal, etc, logar alto; eslá em limpe-
za; ,"5$; trata-se á rua 7 Setembro mo.

(ijoí) R
A I.UOA.Si;, por ioiS, unia boa casa, dexVeonáíniceao moderna, _' saias, 3 bons

quartos, cozinha «-om azulejo. Iua cleclrica,chuveiro, com quintal, etc. junto á estação
c bondes á porta; para ver c tratar, á rua
(.onics Scrpa 13, 1'icdado. (-65 .\1) J

AIifOAM-SIC 
uma boa sala e um quarto,a um casal, á rua Borges 19. Ciicliaiuby

(Mcyer); entrada independente. (ij.|;M) 1

AtUGA-SE 
um armazém cm rua Ccn-trai, para qualquer negocio c uma casacom tres ciuartos. tres salas, cozinha e cha:cara, tudo murado, bondes na poria; narua Assis Carneiro n. 129, eslação da Pie-

"¦''de. (739 M) .1

A '•*-;<':'«"SI* uma casa cora dois quartos•ílíluas salas, cozinha c liom quintal, luzeleetrica; na rua Bella n. 102, Todos os
Santoa. (0311 M) J

A I.UGA-SE unia casa com dois quarios,-ÍXiluas salas e mais pertences, luz ele-ctrica, anua com abundância, entrada ao("In. perto da estação dc Todos os Santos,boiidcs._ preço 81$; trata-se na rua José | ai sc unia enacara, üc unas próprias,•i.oiiitacio 81, armazem, estação dc Todos | com casa e agua, muitas laranjeiras, car-os aanto3. (929 XI) J| regadas de írulo, mais qualidades de ar-
vares; para ver c tratar ua mesma, rua
Dr. Forcitiircula 11. 2; A. Selo .poules
bondes á porta. (92a N) Jt

LATAS PAEA LEITE "IX
Grande quantidade em deposito de

50 litros
HOLMBERG, BECH _i COMP.

102, RUA GENERAL CÂMARA, 102

VIvNI>K.\f-SIv por 1:200$ umas bemfei-lonas, com bom pomar e agua de bi-ca perto, .listrada •Santa Cruz jo-, Cam-
po Crande. H'ntrada pela rua Nova.

... 789) S

VENDE-SE 
unia armação, duas vitrinescom os pertences, escrevaninhas meiamobília quasi nova. um toldo com 4 me-tros, «novo, boa lona, mesas para cozinlia,muitas objectos de -uso doméstico; rua S«-aihor dos Passos n. 53. 0Nio2_i)R

VENDE-SE 
um lote de terreno próprio,silo á rua Dr. Nascimento Silva, semnumero, na Villa Ipanema, antiga Ar.

poador, íreguezia da Gávea, sob n. 25,
quadra n. 31, ,1a planta existente. Pnratralar com o dr. Jorge Rodrigues, i* ter-
ças e sextas-ielras das 10 i[_ ás 11 i|alioras da manhã, na Eqiiilativ.t, s» an.¦lar. (913 N) R
"l^lvNDiKM-SIv terrenos a prestações dc

f 15$ mensaes, lotes de 10X^0, com a-anm
e luz olcctrica, coiislrucção -livre, cin Ma-
dureira; tratar á r. do ílospidav 304, eom
Querino, ou na Villa MiraiKleW, cm Ma-«liire«ra, K. F, C. <lo Brasil. O comprador
toma posse na i" prestação dc is?ooo. Só_t_o tem casa é queou não qtíér, porquepódc construir uni barracão e ficar livre
do usurario do senhorio -todos 03 fins de"•icz. (R 827) «N

TXUNDE-SE nm importante terreno jun-T to á ma Coiule de Honifim. rendendo
7oh$ niensac. c por preço muito rcsumMo;
na rua «lo Rosário 172, ultima sala, com
o sr. Julio. (N 889) U

XjnKNDiIÍ-STJ 
um apparelho de (rymnasli.ca (vélotrab), com movimentos da

bicycletã c «le carallo, talvez o unico nes-
ta cidade. Ver c tralar com o sr. Rocha,
á ruo i" de 'Março n. 4, sobrado.

(D s4i) ,T
V^R«\DE-SE pelo inasnifico preçoy. de -1:150$ o mellior terreno
da rua José Vicente, quasi esqui-na da. rua liarão do Mesquita, todonivelado e murado do um lado,tendo bondes ií porta o quarentametros do fundos. Trata-se com odono á rua Io do Março 66. Cas»do Cambio. (J 743)N

Vl-.VDl-.-SH a casa da rua Sylvio 45;trala-sc na mesrat tua, 95, 'Kstação deRamos, 
(M1053) R

VKN-DKM.Sl', 
n prestaçScs «Ie i.i$ooo,

lotes dc terreno ox4o por i:soo$ooo,
Iodos os Santos; enrolaria 8x30, preço1:300$; iKiiB-nho de Dentro, 11x53, pre-ço 2:000$; em Madureira 10x50, por 800$;no Rio <las Pedras, nxso, preço 1:500$.Rua Hospicio 304, com Quirino. (N6oi)J

RIO DE JANEIRO

NICTHKROY 
— S. Gonçalo

sc uma chácara, dc terras
Vende*

A T.lKrAM-SM duas casas com dois quar--fllos, duas salas. W. O., cozinha, tan-
que, por si$ cada uma; na rua Clariinun-do dc Mello n. ;,..., bondes á poria; trata?e 113 rua Assis «Carneiro 11. 193, esla-
çao «la Piedade. (íji) JI) R

A iI.Ui.A_.SlC 11:11a casa dc avenida, a umiViiiiiiiilo da eslação de 8. Francisco Xa-

"TERKEXO — Vemle-so nin onti-*-mo, próprio para ncllo se eon
Struir villa do renda e soberba Ç^HXDití-Slí por 16:300$ solido c gran-
propriedade de bello e f hi(..-j_p_to.! _J__0d Wof&uC J% uietJ^hZi

\rK.Vl>lv-íílv cm Copacabana por 45:000$
V lunn casa sita á rua 4 de Setembro«1. -S8, com s quartos, sala dc espera, sala

dc visitas, sala dc jantar, gabinete de tra-
balbo, despensa, copa, cozinha, dois ba-nhciivis, 2 W. C, quarto para empregados,
grande terraço, jardim e grande terreno,
irata-se com o sr. Ribeiro, rua i" deMarço 116. CCoic) R

VENDEM-SE a 15$ de prestação lotes»„ '"-'«.'l0 terrenos ahos, em Mndureira,Villa Miratidclla; rua Hospicio .104, com
ünirino, (\ 6o4) J

Vii;.\DK-SB 
a trinta réis o metro qua-•drado de terrenos, próprios para si-tios, nos subúrbios, lotes dc 10x330 preçnisoSooo, em porção a 30 réis; tratar com

Quirino, .ma illospicio 304. (N6o3).T
Tr-l'.N"IHiM-S'U lotes de terrenos a pres-T taç.ies, preço i:;oo$, mede 10x50, cmfrente l-.st.ição do Rng. Novo; rua Hos-
V—7L -1°4, «'«mi Ünirino. Oíío6)J
"l^ENDEM-Slü 

om Jacarepasruil dl-» versos sítios, com pomar, nsu»
eneanada, electricidade ( terras
próprias) : tem uni, com _.8,60
metros de cireuniferemiia,* com
Brande pomar, bananaés, moinho,
nana do cachoeira, 2' casas, esto
por 18 contos; um outro eom 30
metros de lrento por 150 de fun.
dos, todo em pomar, cheio de fru*
tas, com ug.ua eneanada, pequenacasa, com 2 quartos, sala. cozinha
o varanda, por 4 coutos, perto dobondo; tem do 3, 4, 11, 18 _25 contos. Ver o tratar, Estrada
da I_cgiii?y,iq 825. (J740)N
Triv.VDE-S'!'; iuii fogão <lc bom tamanhot c por módico preço; oa rua 20 dí«Novembro n. 55, Ipanema. (Os7?)A
¦f^ilíNÜIÍ-SK 

um bem afrèguezadõ depo-
.T sito «le nvcH. tem forno para docesjlaz-se qualquer negocio; ò dono vac parafora; pode transformar em quitanda: rua
Pr,__Dias (Ia Cruz 18, IMIcyer. (088.') Ií
T70,ND'E-S15 unia easa na rua do Espi.» nheiro 11. 10-, perto ilo bonde deLa.cadur.i-ric-.lade; c nova. tem .. commo.dos, agua, pia, ío^ão; preço 3:Coo$ooo.

(740) .1
TW-NDIv-M-S-Ii bonitos cachorriuhos fcl-T pudos de raça Teneriffe, menor ta-¦manho, ua rua Carvalho de Si 07, Cat-tcte' (750) J

Vl.NlJlvsF, 
por 300$ um piano francer,

reformado de novo, com boas vozes,
9 por 120$ uma meia mobilia, bonita, <le
jac-irandá e páo rosa; rua Tones Sobri-nho 37, .Meycr. (O 761) J

,., . .. , -. ¦•-.".-- iij" aprazível o saudável SituaçãoI nm terreno á rua'Francisco Muraiori comvier. Aluguel 00$; na rua João Rodrigues da Eslacao dc Todos OS Santos. I 6 ms. dc frente por 22, já tem muralha e"______: («J«- M) R Xogar alto o secco. Esto terre:
A:ir,UGA-SE 1, iasa da rira Teixeira Pin- í í*"1,."!.Ui'-, 'u\ «>/seoto íi .porta.
Ato n. 120, com bastante terreno; na es-1 Medindo 29 lie íronto por 58 do
tação do ivncaniailo. (839M) R1 extensão. Vcnde-so barato o com

ureencia; tratit-so na rui. Francis.

•OnoT-l1'"'""0' «ratar com Corrêa rua Frei Ca-
.ueca 3871 acceita-so oíferta azoavel

(,. 890) R

ALL-GA-SI, 
a caas da rua Sylvio n. 45J

por 05?: trata-se na mesma rua 11. 95;estação de Ramos. (1053 M) R
AlIvUüA-SE por ?s$ a casa dn rua Nova

iXAmcrieJi n. 6, com cinco bons commo-
ilos; trata-se na rua D.
armazem.

Anua Ncry r.j,J
(759 M-) Jlcollyrio Monra Brasil

NOME REGISTRADO PIW Cura infJammaçõos e purgaçõesdos olhos.
Pliarmacia MOURA BRASIL

37, Hua Uruguayana, 37
A I.UGAAI-Sl. a Sfi$ os prédios assobra-¦fVluilos ns. V, IX c -NII ila rua Um-

belina n. aj, esquina da rua Chaves Fa-
ria, Cancclla, não alaga, limpos, bona com-
modos, quinlal e lu2 cleclrica. 504I,) J

A 1.1'GA-SU a casa da rua dc S. Luiz____LGonzaga n. ,148,- as chavea estão, por fa-
ver. nu armazem, cm ireute, o trata-se na
tt avessa do Ouvidor 15. con Taborda,

U-l-S 1.) J

VLUGAM-SK. por -prcçns módicos, boas
casas, na rua U-iráo de Mesquita ns.

127 e 1.1.7; as chaves cotn o encarregado, na
cana IX do i.|7. e trata-se na rua do lios-
picio 11. 14.1, 1» andar. (;_37 D S

ia mo-
ugenic", á

do.
AiT*U(jA_I.SI'. barato, as casas da aveni-

^v,ia «t.i raa lV,-_,ra Nunes n. 106 Al.«leia Lamlusla. recentemente construidas,
çom dois nuartos. duas salas, cozinlia. quar-to de banno. porão liabitavel, laiuuie de la-ti.ceni todos os coinmodiis illiiniinados alu*. eleetrica; as cliavcs na c:isa n. s ctrata-se na rua U. Carolina Reydncr 3?.c''"«"«l!«'--- (003 I.) 15

;ÀÍWjA_E a esplendida casa da ruaxXrenim rfunes n. 10S \ldcia Cam-«lista, em cculro dc iardim'. com sala dcvistas, saleta c Fala do jantar, dando para-um terraço; do outro Lido quatro macnifi.r.os nuartos com ioncila, quarto dc banbodespensa e cozinlia. quinlal con entrada¦para automóvel, própria para familia detratamento; as cliavcs c^tAi) 1103 fundos tIrata-se na rua dc 1). Carolina Revdner
n.*.:'Catumby. (00.; i,> R
I.-A. LUGAM-SE mr 180$ os predios da ruaXXliarão de Mesquita ns. 7.17. 741. P
747. com duas salas, quatro quarto . quin-•ai. iardim; chaves n.i rua Leopoldo 10 ctralase na rim Alfândega n. 98 leleiilio.
re 1S70 N. (75.1L) T

1 ''A.'LURA-Slv uma casa na rua .'heodoro_r\da silva 11. 423, Villa Isabel, com tres
quartos, duas salas, saleta, banheiro, cbn-

j velro. W. C. cozinlia osnaçosn com fo-
jri.1» ecenoirtícn o porão liahttavel com tres
quartos, duas Mias. cozinlia com fofrão a

. «az jardim, grande chácara, garage para

Íauíomovcl, 
diias exctHente balanças, vivei-

to parn passarinhos, var tos g.i.linhc.ros e
, pomb:,!. com pombos. Para tratar na pra-

j Ca da Republica n. "j. «ni.i: as chaves e5
^tüo no preilio. Aluguel joo?. (1S94 T.) J

l''À W^'""' vm í,r''''''1 novo 'rn rrcnlc
I, _TA.de rua. .-nrn duas salas, dois quartos e«¦mu deni-niirneiaí e quintal. AlligneJ «lo$!
l m m R.1T_ _ S. Joüo i7«t. (770I,) J

4 r,UGA*S_í uma boa casa, na rna dc
_Í_LS. Francisco Xavier n. 733; tis cliavcs
na mesma rua », 689 c trata-se na rua de
S. 1'edro n. 64, co:n o sr. Lopes. <6Sjl,)J

GINGER-ALE
Typo BELPAST

" AMERICANO
de fin.ss_._ia

(juaüdadle
e agradável

sabor
.ANTMCT1CA
lüS, Quitanda.

SUBÚRBIOS
AMJGA.SK, por 60$, a casa da rua D.Alice 11. 65, com duas salas c dois «.tiar-tiit; trata-so u_ rua Conselheiro MagalhãesCastro n, 23S, Casa Fontes. (8ji M)

A LUllAM-Slv 03 doís armazéns da ruaX\ Conselheiro Magalhücs Castro n. 191,
pur uos mensaes cada um; trata-se em fren.te. m Casa Fontes. (832 JI)

A I.UGA-SJi o predio da rua Clartíiuindo
_Tl.de (Mello n. 91. As chaves estão porfavor 110 n, os A. Aluguel iio$noo. Vin-
canlailo. (604 M) R

ATíUCiA-S-. a casa da rua Viuva Cláudio-Cjlji, 151, com 3 ((-«vartos, 2 salas c inaL*
dependências c muito terreno, as ehnvté
na venda próxima onde se trata.

(-Co M) R

A I.il.A-Sl-, o confortável predio para•_t-Xta.nl..a Je tratamento, cm frente n e--tação do Roclia á rua Anna Nery .132, ascliavcs na rua Tavares Ferreira,' ao.
 U.00 Jt) J

ALUGA-SE por 80$ uma casa com doisXXquartos, duas salas. luz. etc; na ruaConselheiro lhomaz Coelho n. 58; as cha-vís no armazém. Aldeia Campista.
_i7_-___r'

i I.UGA-SE o predio da rua Darão do
jri.Uc.iro ns. 115 e 117, com o 11. ;(í, combono çonimodcs e quintal; as chavea estãona,padaria n. 151Í; trata-se n«. rua do Hos-
picio 11. 14.1, sobrado, íiador firma conmitr-cal. Aluguel 7i$ooo. (495 1.) J

l I.UGAM-SE os predio, «I.-TXdo Bom Retiro, na: iij c :
1 rua liarão

3 c 100; as chaveseslao 110 n. Ij6, padaria. Aluguel naínno.
(4«)S I.) J

A LUGAII-Sfc bòratissimo, excèllentes ca-j-lías novas, com duas salas, dois quar-
n?' CV'" Janellas, terraço, lavatorio, cozinhaW. C. com chuveiro e bom quintal, todomurado, cada casa tem 2 entradas indepcn-ilj-i-.les podendo servir para duas familias;
aluguel li?«5 e 7;?, e outra, menor, por 50$na rua Silva Rega 11. 3=,. Riachuelo, 110largo do Jacaré, bonde linha «le Casca-
«liira. (fiói Jl) .1
A 1.1'G.VSIv '.una casinha c mais um bar-XXracao, a rua Christovão Pcnlia, 33 (Ms-tação ila Piedade). -r.ti.tS .JI) R

A LUGA-SE um nrejio, para familia dc
--JXtratanienlo; amplas accommodações, granrde terreno arborizado, 2 en'radasj rua I).
Anna Nery 457» Rocha, com Ouciroz.

(.So ,M)J

Al«l*GA-SE a clincni'11 <ln vim-tSUSiiiUla 11. 7, Jnciiróiinciiá, pin-
tada dc novo. 4 n mulos, 2 salas,
terreno 2t£XltlO, arborizado, luz
nana c esgoto: cliavcs á rua Can»
ilido Bcnicio õlS, toi. 1.550, Oi

(11 82S) N

AI.UGA-SE por iju? a casa da rua Ha-Xirao do Uum Retiro, izz, Engenho Xovotem 2 salas. 3 quartos, um barracão, paracriada e despensa, jardim e arvores fru-tii.ras, lindo viveiro para pássaros, Rradí!eu-., frente da rua; n vacar em ij do cor-rente, locar mais saudável da capital.
(60j M) R

ALUGA-SE 
o predio 11. .|S, da rua Af-lonso 'Ferreira, Enccnho dc Dentro,coui .i salas, .1 quartos, cozinha, inslalla-çao eleetrica. crande 'minta!, etc. ás cha-ves csuio r.o 11. 50 A„ c trala-sc á rnaGoyaz 11. J54, Fucaiuado, AluRuel 3iS.

(C94 M) R
A LUGA-SE por Sj$. a cosa com muitoXitcrri-iio, e bondes á porta, rua Cacham-by 11. .i.,0'; ciiave no 11. .-04. Meycr.

(-.3 M) R
A I.UGA-Sl-, na E, de Ramos, boa"-, ca•fJJ-sas para moradia dc pcnuenâs familiasalugeis de 501» a ;o5, com caria de fi-anca; trata-se no mesmo locar na "Villa

Andorinha;, o.-ulo estão as chaves.
(708 M) R

ALUGA-SE 
o preilio da rua Vinte

Quatro de Maio 11. 37, de cons'truc.S}>
moderna e vo:n optimas accommotlãçCçs
para íamilia. Para ver das 10 bõràs cm
deante. Trata-se na avenida Uio liranco
n. .0, loja. Ú7.19 M) R

AU/l.A-nl-, por 142$ a cava da ruaVieira da .Silva 11. 33, 00:11 cinco quar-tos. tres s-alas c mais dependências; aschaves eslão 110 11. .13 c trala-sc na rua
UiiRCnho Xovo 11. 22. eslação do Sampaio.

(871 M) J
A-LUGA-SE a casa n. 61 da -rua dc São-ÍXPauln. Sampaio; chaves por favor no

11. 72. á mesma rua e trala-se com' o sr.Penna, u avenida Rio Branco 11. 1, loja.
(357 M) S

ÁLUGA-Slv por 75ÍS o novo predio da
rua I.ia llarbosa n. 113, 'Meycr, com

duas salas, um quarto, cozinha, tanque, ba-«nheiro, varanda, Iquinfal, inslallrlção ele-
ctrica «-te. (904 M) R
At_.UGA-.SE Por 35?. casinha nova, inde--CLpcndeutc, quarto, sala, cozinha <¦ quin-lal; na rua Vaz dc Toledo 11. 248 EngenhoNovo. (1037 M) J
A I.T..I.A.S1-, o predio da rua Flack 16,XiKiac.uièlo, «aluguel 100$; trata-se na rua

do Hospicio iüo( sobrado. (102; M) J

COMPRA E VEIA DE
PRÉDIOS E TERRENOS

^HASAS — \ciulein-se por õ:ocin$ duas;\J unia com 2 salas, 2 quartos, cozinlia cterraço, outra com 1 sala. 1 quarto c eo-zinha, apua com abundância, jardim, gran-dc laranjal. Trata-se com o próprio, a rual'rancisc»i Zieze 11. 37, próximo á estação«le Terra Nova e bondes de Inhaúma.
(679 X) R

co Mnratori 36, do 1 ás 4 da
tarde. (B 578) 3.
«T1ERRI.X0, esquina, cm Villa Isabel,
X mu indo, calçado c com passeio c ali-
corec-í, vcud_!-se junto com dtais casas,
alugadas por 1.15?, preço unico i2:.t.oo$,
não sc trata cum cominissionistas, tinem
interessar, escreva a Rogue, neste jor-
nal. -(280 N) R

\iTTíXDJ.-S'13 
um predio com 10 quartos,

3 salas, garage, etc. fratú-So com
Santos, rua Gen, Câmara n. 320, CK"S4)J

V1;NDE-SK 
o predio, com grande terre-

no, -da ma D. iLuiza n. 67. .'.lorln;
trata-se com a proprietária, ú rua lüento
«I.isboa 11. 134, Caltctc. CG775) J
\7.1.MDR-9K por 14 contos tuna casa com

V bom terreno: rua dc Sanlo -Luiza 20,
Maracanã; trata-se ma mesma rua IÍ4.

(L 77.1) J.

TOSSE, constipacões, coriza
o moléstias do peito, tome
PEITORAL DE MARINHO.

Rua Sete do Setembro 1S6

X^KMDKM-Sli dois lindos predios novos
> acabados dc construir ha 2 mezes,

lendo cada uni 3 quartos, 2 salas, etc.,
varanda, .jardim q crande terreno, silos
próximo a 'TC. do Meycr, bondes á -porta,
um por 7:500$ e outro 9:500$; facilila-sc
o pagamento. Informações por favor rua
Augusto Nunca •)«, Todos os Santos.

(N 894) R
\7"KM_>].-S_v itm lx.ni terreno prompto a

V edificar, rua lAtilít 11, não c morro;
preço 3:000$: -trotar rua .America 223, so-
brado. (N 877) J

yK.MlM-.SF, 
uma casa na rna T.ipajoz,na «Kstação dc Modnrcira; trata-sa

com o mesmo dono, alé ás S lioras.
(N 836) R

"Y^ENDE-SE 
iim.i propriedade por» metade de sou valor actual, aÍIO íiiinutas da, cidade, com ren*d» de «JOOS a 700S inonsacs:

no Tabellião Roquetc, rua do Ro*sario. (lt 1.7B1) N

\fIÍNDlí-S!0 
um bom predio, na E. ds

Riachuelo, proxim á rua Vinte c Quatrode, Maio, com duas salas, tres i|uartos -
mais dependências; não se neccitam inter-
medianos, rua da Alfândega u. ijo, 1» an-dor, das 2 ás 6. 11:300$ (o preço).

(S, ,033) N

VlíN-DIvM-SK 
dois iotes de terrenos ar-

Ifort^ados, canto, de duas ruas, e uma
casinha, bem localizados; informa-se á rua
do Hospicio n. 322, dentista, n presta-
.«. (XI5333) N

O Mais precioso desiufectante

Approvado pela Saude Publica

ALK.A-SIv 
uma casa independente c

quartos separados; -na rua Honorio11. aoc, na estação do Meycr. Cachamby-
'37.15 -I) ít

ÁI.UGAAí-SL*., 
cm casa dc um casal,duas salas, dois quartos com tres ja-«licitas de frente o mais commodidades;ira rua Assis Carneiro 11. in, ponto dn*.bondes c Irem, cm íruiíc ao laiajo da Pie-

9000' (3309 M) I!
V I.Ll.A-íil-, uma casa á rua Rarão nu--lAincro, 78,_ cm Jacarépaguá. por jo$ooo.A chave e_ia 110 armazém da esquina daniesma rua. (ou M) II

A LL-GA-SR o predio n. 71 da rua An-XXgelina, estação do iKncantado, tendotres quartos duas salas, banheiro, despen-sa, cosinha. w. C, magnífico porão e bomterreno; us chaves estão no n. 73, oud«-
se trata. (4180M) J
ALUGA-SE por 7o$ooo a niaumnca casi¦CX-h rua Lopes n. 56, em Campinho, coi.l2 sala-, 3, quartos despensa, cozinha, tan-

que «A . C. c grande terreno tolo cercadotis chaves estão 110 :,. 5S. trata-se ná rua
João Alvares n. 34. (370 XI) 1

riOMPBA-SE a prestações mensaes, dán-V- do-se algum dinheiro aileantado, umacasa, com tres quartos, e 'demais depen-(tcncias e quintal; na Gloria ou Hotafo-
Ro, perto da praia. l«re.;n al«i 10 conlos.Carlos a A. O. 11., 110 escriptorio «lesta¦"''«a- (593 N) J

^J0AÍP1«IA_SR uma avenida com casasV.' novas para renda. Informações, á ruaBuenos Aires n. 46, antitra Hospício, pa-vunento lerreo. («;,s'3 jf) J
riOMPRA-SE até 25:000$, um predio*-. com _ quartos, 2 salas e mais depen-
dencias. Cartas para M. Costa, á run doCattete n. 5, loja. (584 N) J
/^ÜMPRA-SE com urgência uma casa«Uaté 9:000$, cm rua que passe bonde,ou perto ile estação; 2 ou 3 quartos, ele,e bom terreno. Cartas nara este jornal,a ('. B. L. (574 U) XI

RIOMPRA-SE um predio, a prestações\J conforme se combinar, com 2 salas,tres quartos c grande terreno nos ruasColina, S. I.uir, Jtariu Josi: ou cm SantaAlexandrina. Para Iratar, rua dc S. Chris-to vão n. 39.

C10MPRA-SE 
um predio até ao Xlcyer,/ negocio directo com o proprietário eate 3_conto3 de réis. Resposta por cariaa Olga; ladeira do Castro n. (ÍS. (3:3 «V)J

(MOMPRA.SE nté 6 contos, unia casa\J qne esteja: em bom estado, com tres
quartos, duas salas e mais dependências,
próximo da estação ou bondes, de Prcn-
tiu para baixo; cartas nesta redacção, nXI. J., não se entende com intermedia-

R

C_!ft 
fí-t ia*! I £%£L «uo^Ímtfw^m1!.*Pr°8resslvamente oom a AGUA INDIANA,prodú*-|:rt' ^5 M

TI DHL LU 9 SPytó ^^Z^^ »-, cf ,,-ia a,TT_^
UL. ..r.ILMÜKO l«l. US«. lltlber. S813 ""•: trata-se directo. á rua do Ouvidor n

íof, sala n. 3. (054 X) R

E' o UNICO desiufectante quo não ô venenoso nem cáustico e que pôde ser
usado diariamente por qualquer organismo do creança ou adulto sem o

menor inconveniento.
Cura o corrimento vaginal, o catarrho, do utero o certas moléstias da

pelle: coraiciiões. frieiras, eezomas, darthros, feridas, assaduras eto.
Na toilette intima das senhoras o no banho da creanças e adultos 6 do unia

acção benéfica incomparavel.
Desinfecta a pelle e as níucosas e communica-lhes um perfume mogtii*

llco; ú adsiringento.
Encontra-se na Pharmacia IMaríni.o

Ru.«7 de Setembro, 180 — Ptio de Janeiro
e em todas as boas Pharmacias e Drogarias do llrasil

Pelo Correio, Vidro 3 _*.«-> O O

\riRNDE-SE 
com brevidade o bello, con-

fortavel _ bem construído predio -ia
rua do Mattoso n. 97, com Iodas as accom-
modaçães necessários para familia de tra-t«amcnto; para ver e tratar no mesmo, como proprietário, das 9 á 1 hori da tarde, to-dos os dias. fR .1760) V
\7iIv.VDE-S'E uma lioa casa, com quatro» quarios, duas salas e porão liabitavel;
mede 12 metros dc frente e 78 dc fundos,
na rua I-'lack «u. 134, «K. do Rjacliucio; ancliavcs estãu na mesma rua n. j -lo c parairatar á rua S. Christovão n. .1S0. com o
proprietário. (R 44) N

X3TlvlVDlí'Si_3 wrca nv-enitt.i com dito casaa
V e um barr.icão dc madeira, por preço de

occasiSo; tratar cotn o propri_tarío, rua
U. Vicencia 11. .1. Hio das Pc.lrns: maln
outro predio liom, na mesma. (J 102) N

? ''i'MllvSTv uma cala em construccüo. fer-
Y vindo para negocio e familia, tsndo jáuma sala, uma cozinha c alicerces para ar-

mazem ou quartos c sala, paredes para ou-
trás dependências, muro c cercas .le arame,
etc, por 5110$ a cr,i«a e 1:500$, cai presta-cííes de .*.()S% o terreno, tio lote u, 329 do
Campo das Cardosos, em Cascadura; trata-se
n.-i ultima sala «io sobrado da rua da Qui-landa n. 57 ou pelo telephone Central
n. -.883. (g .8.5) N

\TENDE-SE 
o predio da rua Dr. P.uli;

lha ii, 24, E. de Dentro, bondes á
porta, boas accommodações nara família e
¦próximo á 'K-Uação da iK. de Ferro; tra-
ta-se no mesmo. (M 774) J

\7rENTDK-SIC, 
cm executivo lij-pothccario,

na 6a Pretória Civil, um predio c ter-
reno á rua Viuva Cláudio n. _t5, antigo 41,
feitio chalet, .m centro -de terreno, com
6,m_.(o larg, por 10,15 compr. O terreno
tem 12,1113.44 _ por 8_i,j4. Avaliação barata
2:5005000. Vide edital Diário Officio! dc
6-3-16. (N ?;i) J

Vl.XÜK-SlC 
por iC:ooo$ bom predio com

3 quartos grande., 2 salas, cozinha,
despensa, saleta c outras dependências,
jardim â frente c terreno de 50 metros de
fundo, feitio moderno, situado no melhor
trecho da rua São Francisco Xavier. Ren-
de presentemente 200$ooo; tratar á rua da
Alfândega 4-. sala 3, -das n em -deante.

CM 746) J

Xri-.MH-.-SF, uma casa com 4 commo-V -dos, com at.ua e quintal orborisado;travessa Araujo 71, fc, de Ramos; trata-se***¦ mi:sm:l. (Ni045)J

tTiENDfi-aE, «lima esplendida bomba nara',,cscr. movid? o. m\<" o «le «luas polle-BMasjartta do Senado n. 53, (Nio.|9)S
X^I;N._l-,-St, um lerreno em iliolafogo, dcT 12 por ar; informes e tratos á rua«*° Hospício ,98, das I. ás 18. (í.io_o)R

V"«E.\"Dlv-Sli uma casa com dois quartos.T duas salas, pia na cozinha, com Brande lerreno ar.ori-ado, cercado de _ ,•„
1.7, «E. de Quintino llocayuva. Trata-sena -rua Álvaro 47, fc, Novo. (V7.t)S

Y'H^*»KM-S;E 3 lotes de terreno, cc
iJL.' ,-40' * rua yUS,Kl Fernandes 18

com
... .85;

¦v,.,™,',.. *.- com ° sr« Casemiro a. 1S1,Kngcnlio ^ovo. (_sj 874) j

20 ANNOS DR TltnJMPHO ... ! jnLH«U.ES nF! run*4
ggrnP-KO I'.\LM_rnA-Cura infàllivcl om eX_! Vmr,6W. caraEm todas ai th.ri_.vi_ do 8r_.ll. V<*.. Dro.aria ftcbccc™___dra_â, «."•'vTd™ .ioo*

T7iE«\'DE'M-3'E, «lc .)io$ a 800?. a presai-
V çúes ou á vista, ou ma's linaoa lutes de

içrr-.-ncis, em Henlo Ribeiro ($o „trens dia-
rio-.) e tambem .o vende toda o área 04
lotes), por 5:800$, e uma casa nova, por
11200$; tratar no nuideirc.ro, cm fronte á
estação, (R aSo) N

TrENDE-SE a oasiiiba e terreno da rua
V Páo Fer.-o n. 3, inliauma. (J 261) N

\fBNI_E-SI?. 
cm Todos os Santof, i rua

José Danifacío, uma bonita e sollfla ca-
sa, acabada de construir, própria para fa-
milia de tratamento, «endo duas sala«__ qua-
tro quartos, cozinlia, banheiro, W. C, ra-
randa ao lado, installação c.cc.rica, flíjua
com abundância c cdiíicada no centro^ de
terreno, com jardim á frente, medindo
iiX83 metros. Rondes de Inhaúma. S porta;
para mais informaC-CS com o Sf. Cario*»•Monteiro, á rua Uruguayuna n. 109, . ai-
raiataria. Nâo sc -attende a intermediários.

(S 126) N

TTiESDE-SE P-ir 2:100$ uma casi, ttrrrno
V dc 10X35, rua do Portinho n. ij;, Cir-

cular da Penha; para tratar na mesma, com
o dono, a dinheiro ou prestações. (S.|o.io)M

\rr.\nK-SK 
um magnífico predio par,i fa-' milia de tratamento, com 5 quarios, 3

galas e mais accoo.modaç,5eS- cm t_'rrr:;o de
13X^65 ms. c a 20 minut03(da cidade;
trata-se á rua Visconde de Nictheroy 46.
Mangueira. (S Í27O N

\7_SDEM-SE i.SOO lotes de terrenos de
V 12X50 nií,, logar alto < saudável, a

ioní, em prestações de io$, bons pira nm-
radia e plantação de chácaras, trens de hora
em hora. pa_s."«t;<-,.ii dc ida e volta, de t",
$500, I.inlia Auxiliar, estação dc S. Ma-
tbeusj
chtl :

inform?.*;•"•-5 no Iomí c 4 rua Sa-
i. -6, (B'544) N
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ILA ML
Angola, fraqueza, neurasthenin, moléstias

do estômago '

Depositários: — Araújo FreitU 4 C.*,
rua dos Ourives B8 e Fharmicla Mar.
quei, praça Tiradentes nu. 40 » 43—RI».

VENDEM-SE 
terrenos paro sítios. Preço

12$ por cada 1X35, nos suburbios, lo-
K.-ir de futura; r. do Hospicio n. 304, com
Querino, (R 826) U

VOÍXDE-SE 
uma casa dc uma vez, de

tijolos, na Estrada Nova da Pavuna
«1. 401, distante da «BUrção de Thomaz Coc-
lho s minutos; o terrenp mede 11 por 50.

. (M 860) N

.¦\rJi.\Hli-Si; um prédio á rua Vinte <s
\ Cinco de -Março n, 209, Svngcnho de

Dcnlro, com 3 quartos, 2 salas, jardim e
terreno com 100 metros de extensão; trata-
•se com o dotio, na-mesma rua 41. 194- Ire;
«o de oceasiâo. "
¦"trODE-SIÍ baratissimo ttm bom terreno,
1V uu rua Capilão Feluc (S. Cbristovâo),
com '11X55 dc ímidos; trata-se á rua do
Ouvidor a. iSj, com o sr. Álvaro. (J5«S>) N

VHXDE-SI5 
ou aluga-se, no Meycr, uma

magnífica cus.i, á rua Christovão Co-
lombo n. 58; trata-se 4 travessa S. .Fran-
cisco 11. 3Õ, Acceita-se a metade á vista e
o resto cm prestações; trata-se com o pro-
prietario. N

f íUAMNE
.1

- mwM

Xflv.NlMíM-SE dois prédios em boas con-
1 V diçGes liygicnicas, <ia ladeira -do Barro-
so ns. 5 c 7; Irata-se h rua Camerino, 99,
«obrado, das 9 ás <] horas, coin o sr.
Telles. (997) 'N

VENDK-SE 
por 300:0011$ uma esplendida

avenida, com muitas casas novas, com
toilos os requisitos da hygiene, rendendo
«clUíyímentc 35:000$ «tinuacs; informa-se á
rua da Carioca «. 9, casa 1'. Fontes.

(J C02) N

\7" 
l-;N I > K-B-K uma casa, distante 5 niinu-
ros d.i estação da Itiacliuelo, com po-

tho habitavel c bom pomar, cm Jog-'*r ale-
grè c i»ro;irÍa para moradia do dono; esta
habitada pelo proprietário: informações a
.rua Sete dc Setembro 11. 219. «™ „° .sr.-,
THas. O !S7> "

I % da rua S. I.uiz Oonzaga. utn lerreno
de a ms. de frente por 70 de fundos. »•
»re e desembaraçado, inclusive'o calçamen-
•o, que jácslá pago; lrala-se á rtia da Luz
a. 31, com Almeida. (K ,y-'3) N

VENDE-SE 
uma casa moderna, ma rua

llumaytá n. eSo, com quatro quartos,
4uas «ala» e mais dependências, por preço
nrotvcl; trata-se á rua S. Clemente, fii,
loja. (K 518) M

VENDEM-SE 
dois terrenos, 110 Ucalcn-

So, ficam na eslação, assim como
trocam í»or qualquer negocio ou
tmals perto; trata-»c
n n. 23».

 _ outros
r" üetier.il Como-

(lt 510) N

TpiNIiK-SE um lote Ae terreno medindo
1 8X200, a dinheiro ou a prestações, na

travessa dos Prazeres 11. 54, Uio Comprido;
«ratar com Oarcia, r. da Alfândega 11. 2.

(11 60-O H

^7'l¦;^'l)!¦:•isl•:, 
<un Copacabana, um solido

predio, acabado de construir c ainda não
habitado, em centro de lerreno, muito per-
(o da avenida Ablantica, com fi quarlos, 2
silt.s, etc.; tratar á rua Marinho o. 84,
Copacabana. (It 700) N

.¦«7F..VDE-SE o predio, lia pouco construi-
S ilo, sito á rua 'Marechal iMacliado Bit-

tcncoiirl 11. 6G; trala-sc no mesmo. Accom-
modações para familia dc tratamento,

(lt 709) N

Hl'AOS QUE ESTÃO LONGE,
Que maior alegria do que enviar-lhes

a nossa photographia I Retratos cm Es-
maltc, Ampliações e Reproducções, Fo-
to-Brasil, 7 de Setembro 115. j 330

VENDE-SE 
um excelletrte tpiano do ce-

lebre autor C. Jleclistcin, garantido,¦está perfeito, por preço módico. Ao Pifcno
de Ouro do Guimarães, rua Riachuclo 423,
«obrado. (O 966) J
•\71ENDE-SE uma machina de costura

? completamente nova e -uma cama oe
canella c mezi-nlia de cabeceira; preço nie-
dio; rua líumaytá a. aji. ., (07Õ2)J

VENDE-SiE 
um bom motocycle inglez,

da Fabrica Oldes, quasi novo, com
£ H. P. installação electrica para luz, «
bozina; vêr e tratar á rua Magalhães Cas-
tro n. 189, lEstação do Kiachuelo.

(O 757) J

''¦: SEM

¦VjiXlíHM-SlS em pequenas pres-: V tucões, ao alcance do todos,
iimanifiins lotes «le terrenos 110
jiiititnifico e novo buirro denomi-
iiiiiiii "(himpos dos Cavdosos .
listes são os melhores terrenos
(lim são vendidos em prestações.
fiiio servidos pelos trens da lanlm
Auxiliai', com ns estações ' Olival-
emiti" o "Unscnüelro IiunI
lliuiils «lc Cascadura e listrada de
iViTii Central pela Estação de
Ciiscntliirá. Escriptorio. rua dos
Cardosos ;'.5a. Oascadura. l'ros-
mulos coni plantas mi rua «VAI-
liinüeuii it. SS. Companhia Pre-
il iiil_. (ÍO

\f~KXD EM-SÉ ns tres cr.sas da rua João
1 Vicente n. 187 (Madureira); trata-se 1

1 ti Souza llarros n. 197 (Kug. Movo).
l'.íi:r.o prí\'o 4:5oo$»oo, (lt 7°/) N

VENDE-SE 
unia excellente chácara

boa casn 'para familia dc iratan
laçara com

¦para landim <ic tratamento,
grande terreno, Jindo pomar, frente para
duas nias. na Boca do Matto, bondes á
poria; informa-se ato escriptorio <lu <lr.
Segadas Viainia, á riu do Uosario n. ico,
ran o sr. Netto. (11 68;) N

\fi;MiI--SI-:, 
á -rua Silva Jardim n. 5-|,

moderno, <¦:« NÍcther,oy, tuna boa casa,
«•om 'terreno próprio, com installação dc
esgotos, toda reformada ile novo, tendo s
IKiV.mcnfos, logar para atitomovél, perto
dos banlios de mar c fcontlcs ú porta;
initn-se á rim Visconde dc Urugiiay n. iii|,
moderno, Nictheroy, onde ,sé cucnnlram as
cliavcs. '. (lt 097) N

SofiVcis do ESTÔMAGO, INTESTINOS e CORAÇÃO? usae
GUARANESIA. Um calix ao deitar, ao levantar, ás refeições, evita
muitos soffrimentos. Eni todas as pharmaeias e drogarias. Dcpost-
tarios: CAMPOS HEITOR & C. Rua Uruguayana 35 — Rio-

\T*;NDE-SB, á rua S. Clemente, conforta-
T vcl predio « linda chácara; trata-se _á¦rua illticnos Aires 19S. (S 4037) N

VENDEM-SE, 
á rua Alice, perto da rua

das Larenjciras, os predios ns. 14 o
22; ver c tratar á r. Iiucnos Aires, 19S.

(R 585) N

VENDAS DIVERSAS
\7"IÍNX)JÍ*S!Í 

um bmn botequimi livre <
desembaraçado, não paga aluguel, por

motivo de desavença entre irmãos; informa-
se ú rua Primeiro de Março u. &i, com
Silva, da 1 ás 3. (lt 661) Ü

VlEXDE-SE 
um bom piano "Hcnri-llcrii"

quasi novo, banco t isoladores, por pre-
ço razoável; rua Dias da Silva ui. 20,
Meycr, casa de Íamilia. (R 074) O

\fdtNDl2-Sl5 
um automóvel doulilc-pliac-

ton, íi logares c perfeito; run Urugunya-
nu 11. 122, urgente. (11 75'i) O

A^lvXDlí-SK uma pensão particular, com
\ 20 e tantos pensionistas bons, depen-

dendo de pouco capiial; cartas neste jornal
a -I.ucia. (K 569) l)

VENDE-SE 
uma banheira nova, toda es-

iiiialatuda, com rodns; á rua Dr. Eu-
Iliões 'il. M5, lEugeiibo dc Dentro. (Rü.ítH)

TTONDEM-SE por preço muito razoável
V cinco fogões a ftnz, com muilo pouco

uso; lrata-sc á rua Vinte c Cinco dc Março
11, 91, 'E. dc Dentro, de manhã c á tarde.

(R 704) O

Corrimentos
mmrnmmmmm^MmmmmmmmmL.^- ¦ -¦< *%>->**.J'*mf

enrara-se cm TJ dias com

Injecçáo Marinho
Kua 7 do Sotombro, 180

VENDEM-SE 
eocllio.s dc raça japoneza

a 5$ o casal; á rua Francisca Zieze
n. 37, Terra Nova. (lt CSC) O

TrENIlEM-SE um bom piano Pleyel, ahi-
V da novo c moderno; um dito allemão

,e um dilo Pleyel modelo 5; tambem trocam-
sc, concertam-se e afinam-se. Ao Piano de
Ouro, do Guimarães, rua do R aclmelo, 42J.
sobrado. (IM606) O

V EXDE-SI; uma cisa com qitnlro quar-
I.i-, dii.is salas, banheiro, eozinlia c

prende ensa de biiulio, com terreno de
.it.XS, todo cercado a zinco e,nutro, 5uz
eitctrlcà e figua cm abundância; trata-se
:'i rna lioljerlo Silva 11. 25. Ramos. 1'rcço
barato. (II «78) N

\rKXI)10M-'SIil ciu peiiueiiiis nres-
> tacões de 8$. 9*. 10$. etc.

mciisnes mníiultieos lotes de ter-
renos nu inaíriiilica locnlidiulc «le-
iiiuiiiiinila Sane, servida velos
trens da Linha Auxiliar. O escri-
lit uri o é cm írente da Estação de
Siiufi. Aindn eslstcm aluuns lotes
1111 Praça das Pérolas, muitos nas
ruas Opalas, Tiirflnezas e Snnlii-
r.is, «Is rivospcctos «-om nlautas
san distribuídos 110 escriptorio da
111:1 (VAlfiindeua 11 SS. Coiima-
nliiit Predial. (N)
XníNDEM-Si;, para liquidar, duas casas,

> na estação «Io K aclmelo, unil alusada
<¦ oulra vasiii, próprias para negocio; on-
: . 11:1 Hora do Matto, para família; unia
ctrfocinlia de tuão, nova; trata-se com o
dono, á rua Maria I,uiza 11. 122, ponto
i!üi boiiileá <lc tLhiã de Wsconcellos.

(U Cito) N

Peitoral de Menezes
Cura rápida, efíicaz e infullivel-Asllnim, Bronchite

Coqueluche
¦*

Vidro 3$ooo
• Em qualquer pliarmaciaj ou Da rua Uruguayana CO

TT^ENDE-SE barato utn cavallo com tro-
V le, «rrciado, «a estação de Cascadura,

roa Souto 126. (O 917)' R

VENDE-SE 
muito barato um uiotocyçlc

Indian, de 7 cavallos, com ou sem »id-
car, em perfeito estado; iua do Cattete

105, loja. (845 O) M

VENDEM-SE 
plantas de tqdas aa qua-

lidados, para pomares < .íardins, .110
prande estabelecimento de A. A. Pereira
<la Fonseca, á rua Torres Ilomeni n. 27«t
Villa Isabel.  (B 4733) O

TRASPASSA-SE
Traspassa-se tuna
o, com pequeno

trata-se na rua do Rosário n. -105:
(789 S) R

CASA 
de pasto

boa casa n» sencro,
capital;

TRASPASSA-SE 
ura botequim liem

montado, fazendo negocio; por nioti-
vo de doença uo proprietário; informa-
ções, á avenida Mem de Sá, 13S cotn o
sr. Costa. (599 P) M

milAS PASSA-SE uma tinturaria bem
X acreditada, no centro do commercio;
informa-sc por favor á rua da Asscmbléa
n. 55. com o sr. Vasques. (589 Pi K

TUASPÁSSA-SE 
um armazem para ar-

marinho; nlfniataria, perfumaria ou
chapéos c sapateiro; bom contrato; pre-
ço módico; na rua Sete dc Setembro n.
193, ncaocio urgente. • -''• I790 1') M

TRA§PASSA-SE 
um importante con-

trato de uma easa nova, inítallada
para padaria, que, por seu aspecto, c por
ponto t^ee vt e por suas grandes largue-
zas será uma das melhores desta cidade;
ou se dá sociedade a quem a&suinma loda
a gerencia; informações á rua Haddock
Lobo n. 36, eom o sr. Bastos. (834 I')M

TRASPASSA-SE 
uma casa dc quitanda

ciu ponto superior, livro e desembara-
cada, fazendo -bom negocio; o motivo da
venda ú o dono ach"ar*sc;- enfermo; tem
moradia t para familia, assim como pódc
alugar; informa-se no largo da Sc n. 15.

(837 P) M

TRASPASSA-SE 
uma leiteria fazendo

regular negocio, 'tem um automóvel
para o transporte de leile, Ires carroci-
nhas para a entrega a domicilio e uma
secção dc aves; ver c tratar na rtia -do.
Catiete n. 198, tlus 2 ás 3 horas da tarde.

(749 P) }

rpRASPASSA-SE com ou sem contrato
X o negocio dc caldo de canna, monta-
do a capricho, ria rua do Kiicciiho de
Dentro n. 15, ponto central c uc grande
movimento. A casa ferve para qualquer
negocio. O motivo., ú o proprietário ler
de sc ausentar desta capital definitiva-
mente. Trata-se uo mesmo, com o inte-
ressado. (757 1') J
mRASPAISSAt-SE ihni 'botequim, á, troa-
X da Passagem n. 8^, bom ponto e can-
to -de rua. (y.iíí P) J
rraASPÀSSA-SE;
X dc um botequim

parte dc um sócio
c bilhares; infor-

rua Luiz de Camões n. 24.
(997 P) S

rpRASPASSA-SE o contraio dc uma
X casa dc conintodos; 25 quartos c sa-

Ias, grande barracão e telheiro. Pódc
deixar 500$ de lucro; informa: rua Ksta-
cio de Sá n. 5?. (088 1') R

ACHADOS E PERDIDOS
J 

MENDES & C". Perdeu-se a cau-
. leia 11. 1880, desta ensa. (753. Q) 11

imndii o in Insto o o nsneM-ii is ciiew v 30 is
depois de ter ensaiado pilulas, massagens, copas o9piratorias, assim como outros raethodos diversos, annunciados c rccoiiimendados,
dos quaes não obtive o mais leve rosultado.'

. Metbodo simples o fácil, que toda a mulher pôde empregar em sua casa e que, cm muito pouco tempo, lhe dará uta busto
formosíssimo. 3Por Msargefcrette iMIercier

Como eu conheço a situação horrível c humilhante do possuir um ¦ peito' seeeo e chato, dc ter uni rosto de mulher ncom-
panhado dum corpo de homem I E não tenho palavras para expressar a alegria .une eu experimentei c o grande ollivio que
D meu espirito sentiu quando vi que o meu busto augnientára de ij centímetros. Senti -me outra : era outro o meu ser, porque,
seól peitos, sabia que ucra era homem nem era mulher, mas sim uma esoecie dc gênero que participava dc ambos os sexos.
v.1 Com que desdém o homem não contempla a mulher cuio reito é chato como o sou. Uma mulher desse {eitio poderá por

Textura inspirar a oerturbação e os sentimentos agitados que si pódc suggcrir a verdadeira mulher, aquclla mulher que poj-
sue mn peito redondo ? Do certo que não. . ,Esses mesmos homens que dc mim se afastavam, essas mesmas mulheres que so por num tinham desprezo quando- eu
í-.cbi busto nem lícitos iiossuia, tornaram-se os meus mais fervorosos admiradores apenas eu obtive o maravilhoso e surpre-
tendente desenvolvimento do meu busto. . , •-/:''' Poi então que, movida do compaixão pelas minhas companheiras, considerei que todas ns mulheres destituídas de peito
poderiam aproveitar o meu descobrimento inesperado, usando dos mesmos meios pira obter os mesmos resultados e conseguir
Um busto egual ao meu busto de hoje. Fui iiimimcras vezes enganada por cliarlatãcs o trapaceiros que mo venderam toda a «lua.
hdade de drogas e npparellios para desenvolver o busto, mas nem apparellios, nem drogas deram resultado algum; Foram «eu-
fjüvas absolutamente! inúteis. Resolvi, pois, evitar que as minhas irmãs em desventura foFsem enganadas o roubadns durante mais
ttilnpo, por esses trapaceiros e cliarlatãcs. 15 por isso aviso hoje todas as mulheres que desconfiem de semelhantes velliacos
§3 O descobrimento do simples nictliodo co qual devo o augmento do meu busto qnc, cm conseqüência desse tratamento; alar-
ROti de 15 centímetros em 30 dias, foi utiicauicntc devido ã uma tcllz coincidência, sein duvida preparada neta Providencia
«iivina. Ji que a Providencia divina dispõz a maneira pela qual eu poderia obter um busto maravilhoso, sinto que e para mun
íhn dever divulgar esse segredo a'todas as mulheres minhas companheira! quo possam necessitar fazer delle o uso que eu fu
com tão grande acerto e felicidade. Mostrei o meu segredo a varias senhoras, entre outras a sra. d. Anua soyez. do Uayrc,
pe diz : "Tenho trinta e dois annos; durante quinze dias stgui diariamente o seu tratamento; o meu seio tem-so des-
envolvido dc dis- para dia, arsim como os meus Iioinbros. Fui obrigada a alargar todos os vestidos. .

PENSÃO 
— Fornece-se em easa de ta-milia_ mineira, á mesa e a domicilio;

avenida
sobrado.

U enrique Valladares n. 64,(m s) r
PIANOS 

-
estado c

iram-sc bem;
loja.

Compram-se dc qualquerautor, de iíj armário; pa»rua da Alfândega u. 146,
U0D9 S) S

TDENSAQ — Foimecc-sp ú donil-¦* filio, fai'ttt c vnriadii, nor mcz e«luiiizenu. — Avulsos, 5 pratos,1$500. Teleplione Oeiitial, -1613.
«nn Costa ltostos n. ti», próximoa rua do Kiachuelo. (804) 8

PROÇURA-SE para um allemão bemeducado, solteiro, desde 3 nnnoi nullrasil, um quarto, só era casa dc fa.iniba brasileira ou portugnen, onde cilatcn>a oceasiâo para aprender a lingua
portugueza mais depressa. Prctcrc-ic emrua oude tenha bondes dircctamcntc parao centro_ da cidade. Ofícrtas com preçosa X. X. 314, Expedição desta folha.

(480 S) J

jjq machinas, bancadas de ( • 10 ma-
3W chinas; 31 — 15 c 44 — ai, co«motor "electrieo; - Visconde de Ittiu-m, 11.
'± (908 S) »

fira a
• 2-1 A,

(S)
PliXSAO 

— Fornece Je para
75Ç000; rm liarão dc Übi .

casa 1, casa dc família.

\ acção aWC;..i»i*;a que transformou,.Vem tr.
ss. hoje mesmo o bilhete seguinte,

* meu seio m ...n peito
observem vv. ss. o seu1 próprio seio passar pela mesma

seu tratamento, o meu seio ãugmentçu de 15

me ver parecer tão bem de

,-.•;-' (r.sias esílirapas moslram 1
•raaravilhüso e firme, Jínvicm vv.
maravilhosa transformação.)

A sra. Picrre. de Spa. diz: "Depois de ter seguido durante um mez
"m'mMadainc 

âKÍlnfe-*dêsl»antiSíi 
'escreve1; «íossó'dizer que cada dia o meu seio nuguicnla o se torna mais firme. Tossuo agora

<j. que não ousava esperar. Sinto-me cheia dc força c todas as minhas amigas eslao admiradas di -

[fj§, 
e''Madcmoisc)le 

Wieilhmaiin, dc Berlim, diz: "O meu seio cresceu de quatorze cciitiinetros cm quinze dias; as cavidades

^âappareceram 
crestou 

^^f/^M'1!1^ toda „ mulIj'r c„lls0Buiri dtscWolvcr n-araviil.osan.enlc, os peitos em 30 dia? e
ISjíie poderá pôr em watica esse traiaincuto com a maior facilidade, na sua própria easa c sem que as suas mais lutunas amigas

.^"vEniHw -SÍSiciitc um sello de 200 réis para a resposta, e rccebcrcis todas 03 mais completas infornuç3es pela volla
'p?0rDirigir 

loda e qualquer correspondência ao INSTITUTO VENUS CAIWIS, A. IIOCQUETTE, pharmaceutico de i« classe,
^'¦^V^-ArtWltalM^om^in^enciii ü senhoras que desoiem obler um ppito formoso queiram dar-se ao trabalho dc escre.
rar hoie íiiesiuo, porque a oííerta que acima fazemos é uma offerta honrada e sincera, que tem j.por fim unico o dcsçi»
Bf'ciwSpraicr-:&i^'nSsMrWtóras'c?de proporcionar-lhes um beneficio. Madame Marga 1 ute Mercta nao Ura nrovcito algum destas
tatisaccSes nias terá a satisfação de fazer as nossas leitoras auroveitar gratuitamente da sua própria experiência.

•Poda 11 senhora que"recriai que o seu busto tome demasiado incremento, deverá suspender o tratamento iiacnos tenha ai.
fiiiçado o desenvolvimento desejado. ^^____^^_^^____^______

Coupon gratuito para as leitoras do "Correio da Manhã'*
«.indo direito á exncditora a obter as mais completas informações sobre um extraordinário c milagroso descobrimento para afor-

cnvial-o com o vosso nome c com a vossf direcção, a A. IIOCQUETTE, Di4»
.ando-lhe um sello dc -'00 reis para a resposta.
(Caria franqueada com um sello de 200 reis.)

¦ ,Rua . v iTii'<i?T • v •' •' *" •' •* • '• • *" * •«*•'» - * ^^
Província • ¦•¦ i ••- - . .- . . ¦•• .-.-.. . v . . •• v i »

moscar e augineiilar o busto.
Cortar tsle coupon, hoje mesmo, .

são 3:6-11, 50 me dc Turcuae, Paris, ojun lando-lhc

Kome.

Cidade.

CAUTÕJIANTF. 
mme. Klcolettii j prediz

o futuro con, mu tu clareza; da eon-
sultas todos os dias dc 1 as 6. So para
scnlieras; rua Buarque de Macc4o 

|i.

ÊJ-Víob" quaYqucr 
"assumpto, 

fomente aos
crentes. Carlas nesta redacção,. para
centro S. S. O. (8Í3 S) H

COMPRAR 
MOVEIS I I Para que > t t

—Alugam-sc por preço reduzidos,
I.iquidadora, 55 rua do Cattete, 57
prani-se. vcndcm-se e alugam--'
5.351, Central. ___^__

CARTOMANTE 
— Mme. Annita dá

consultas das 8 da manhã as 8 da
noite; rua Haddock Lobo 113. (1.380.S) J

ÍÜRTÕES DE VISITAS — 
~Cento 

e?.
\J Ourives 60 (papelaria), (ioco ís) í>

C10MPRA-SE 
qualquermc ,t (.... quantidade de

„ joías velhas, com 011 sem. pcdrM,_ de
qualquer valor; paga-se bem; na rua (jon-
«alves Dias 11. 37, Joalheria Valentim, te-
leplione 994, Central. (4612 S) K

RIODE JANEIHO

L IIO.NTillICIt & C,\ Henry 5- Ar-
mando; suecessores, Perdéu-se a cau-

tela 11. 151.516, desta casa. (533 O) It

IJERDEU-SE 
a caderneta dn Caixa Kco-

nomiea dn Rio de Janeiro, de n.
269.779, da 3" seriei (043 O) J

RCERQJIEI11A; 
54, rua I.uiz de Cn-

1, mões, 54'. Perdeu-se -a camela desta
rasa dc n. 63.128. (579 Q) J

TTENDEM-9E ura par
> balcão; rua Archias

¦dc armações c tun
Cordeiro 41, 4-to,

(R 703) O

VENDE-SE 
um-auioniovel Delahaye para

entrega de eiicommendas; iratn-se á rna
Coronel .1'edro Alves n. id. (lt C6o) O

TTiENDEM-í
v com fern

'-SH uma caixa dc carpinteiro
irramcntas, e um banco com 2

tomos; ver e tratar com o encarregado
Clemente, Jia J.iyht, sccçio do Slnngue.

(K 30c) O

TTKXDE-SE- um importante piano cimeri-
V cano, perfeito c garantido, por preço

módico; rua Jorge Rudgc tt. ;3, casa 9,
Vila Isabel. (M 607)0

'ÍMIXIIIÍM-SH diversos iirrdios, proprioi1 píira tmiriHlic e regida de capitães, cm
lüntafofin,

lill.r n.

Tijuca,
- ;!<::rhiíi.s;
ioS, sala

Villa li
I rata-se

abei, S. Chri:
â rua do On-

(Kóoj).N

\TKX!»K-S!'l 
11:11 predio com q

tn«, ||it3j; .pjilge, i-'.0., -00VO,

Vh,l„;
.-a i.i

ualro; quar-
próximo á

.reço 15 cfiiitos, iue-
;l*8c ú rua do Ouvidor

(R 004) N

\ 7i!\ I Sr%-Sli tuna casa completamente no-
\ \i\ coin prande lcrreno( á rua Von-

Si'ca 'j'fMcs n. 4,:, bondes ;'i poria e dis*
ii-ic dus huiides dc 100 réis 5 minutos,

(lt fios) N

\rl'.v|i::M ;;|.; baratos quatro lotes dc
1 iir.cti,'-, ua T. de S. Malhcus, estação'Kníicnhoiro Neíva. Os terrenos dão fun-

df.s para n Kslrnda; trata-se á rua Vis-
iimic dc Itauna 11. 7I, com Albino.

(.1 630) N

YKMUIJI.SE nn "Villa Piivnna"y exitelliMitcs lotos do terrenos
ein puiiiieiiiis prestações do 58
eíu deante. Os srs. pretendentes
niitlerfin tiunni' os trens (In I.inliii
Alixllint' dn "Hio d'Oui'o" q pr.O'
ciirni' em frente ú Kslneão da
Ciiviinu n cseriptorio dn Compa-
iiliiu 1'i'i'iliiil. Prospectos c plnn-
tii- são (listiilmidus nu ma da
AlIaiKlcsn 11. as. CS)

VKNDK-Slv 
xuna easa de moveis e mais

artigos, ou acccita-sc um sócio _ para
estar á testa, pouco capital, faz muito cm
pcuco tempo. Só quem entende pude di*
zer; informa-sc á r. General Câmara, 23c.

(K 541) O

TTIENDElfâE armações, balcões, copas,* vitrines do centro, armações de jirate-
leiras, vários moveis, portas, escrivanialias
e ma?s artigos; r. General Câmara 11. 2^2
c rua Kdtnundo «; do, Terra Nova.-.'¦..'. 

(R 542) O

TTiÉNDE-\I-SiE"iirmoçriâ. balcões, copas,
V mesas para botequim c utensílios para

todos os negócios, assim como se faz qual-
quer armação, a ííosto do íreguez e a ore-
ço sem competidor; na rua Senhor dos Pas*
sos ii. .17. (R 347) O

TrENDE-EtlC uma pequena empresa por
> 5:000$, 011 admitte-se um sucio com

r:.íno$; trata-se á rua da Quitanda n. 57,
sobrado, na ultima sala. Negocio urgente
c serio. Telephjiie Central n, 5.883,

(S 48-M) o
"tr-E.\*ll.lvSE tela de arame para cercas

V e gallinheiros a 600 réis o metro. Pc*
neiras e gaiolas para todos os preços; rua
Sele dc Setembro II. 190- (J .103) O

água Sulfatada Maravilhosa
CONSERVA A BELLEZA DA VIS^Ã~~

Gora e prsvine toda a inflamiaação
ÚNICA PREN]IADA NA EXPOSIÇÃO N-ClONALOE (908

A' venda cm todas as boas Pliarmuciits e DrojariusDE,o°lf^s10s GRANADO & C. BiO DE JANEIRO

ÍÍKDK-SK 
ao chaufíetir do automóvel

qtte 110 dia 3 do corrente, ás 6 <la
tarde conduziu uma familia da rua .Sete
de Setembro á estrada de Verro (.'entrai,
0 obséquio de entregar! na, redacção des*
te jornal, o chapéo de chuva com cas-
tão de ouro, tendo nclle eseripto: "Flor-
zinha"/ o—4—910, íjuc por esquecimento
íieou no inesmo automóvel. (876 Q) J

PER0ELI-SE 
a cautela de ti. 112.76b

da casa de penhores de Guimarães &
Stínseverinp; rua Alexandre llerculano n.
5 e Luiz dc Camões n. i A. (783 Q) S

/CARTOMANTE d. Maria Emilia, a cc-
V.' lebre c i« do Urasil c 1'ortugal, con-.
sa'grada pelo povo como a mais perita
nas suas prcdlções, com milliarcs nc curas
.scicntlScis, intimas e , conuucrcíacs; ns
cxnias. famílias do interior c tora de eu
dade, consulta por canas sem a presença
das pessoas, única neste gênero; a rua
de Santa I.uzia 248, sobrado, junto n ave-
rida Rio liranco, casa de Íamilia 'letoua
a seriedade. (õ-i a) g

GUARDA 
LIVROS

criptas avulsas,
mendador Telles 11.

Acccitam-sc cs-
Kécatlos á rua Com-
30 —- Cascadura.

(1011 S) s

/1 KAVAUOR sobre
VXsinetcs

. nictacs, oaraniLlos,
blocUs para marcação em alto

relevo de papel. Timbrageni a taille dou-
Gravuras sobre crtetacs e porcell.itias.

de Março, 8-, 2» andar. (4053 S) R

HYPOTHECAS 
na cidade c subúrbios,

grandes 011 peipiciias quantias, rapi-
dez ejuro módico. Informa o sr. 1'iinen-
ta, rua do Rosário 11. 147, sobrado, fun-
dos. (881 S) 11
"JITOTOR — Compra-sc um usado, de 3
1?JL a 5 IIP. de corrente continua, uo
volts: rua Coronel Pedro Alves n. 83.

(S93 S) J

Alugam-se, compram-sc
_ tia Intermediária; r.

Cattete n. cg, teleph. 557, Cent. (308 S) J
MOVEIS ,vcndcm-se na Intermediária! r. dc

MOVEIS 
usados — Compram-se mobi-

liarios completos, avulsos, objectos de
arte. antigüidades, ornamentações, pianos
de bons autores, etc; rua Senador Dan-
tas 11. 45, térreo, (3433 S) J

PIANO, 
violino e bandolim — Vrofcs-

sor. Curtas por íavor nesta redacção,
para Arion. (Sot S) J

Fornece-se á mesa ou adomicilio, a 45$ mensaes; rua Vis-conde de Itauna 11. 30. (sli-'S) R
PENSÃOdoi

PENSÃOEntrega-se ia domicilio,
dico;

Dá-se em
1 ia ílon

rua Silva Manoel 17.

a$a dc familia.
Preçp mo-
(U09 S) M

PENSÃO 
_ Fcrnccc.se bem folia, de

casa de faniilia; na ma do Canele
11. 2S7, largo do Machado. (3553 S) .1

IJIIAltMACIA 
— Vende-se uma bem

. montada e:n unia das melhores esla-
ções dos subúrbios, fazendo muito bom
negocio, por preço módico, devido ao do-
uo ter ipie se retirar; lrata-sc á nin Ria-
cbuelo n. 391, pharmacia; (598 Sl M

PIANOS 
— Afinam-se por 6$ c concer-

laiu-se por preços baratissimos; dili-
¦nados A, rua do llospicio 11. ilii), proxi-
1110 ã ma dos Andradas. (O89 Si It

QUARTO 
com pcnslo, nlmtase n pes-soas do tratamento; rua Senador Fur-. soas do tratamento-, rua

tado n. 122. Tem telephone. (80c SI M

50 uiaihiuas Siuger, feitio gabinete.—
Liquidam-sc a 10$, 20$, 30$ até

aoo$; rua Visconde dc Itauna u. 14.
(907 S) R

1-

PENSÃO 
a domicilio, fornece-se de

casa de familia; ruu Senador Furtado
n. íaz. (803 S) M

ELOGIOS, despertadores, compram'Se,
trocam-se, vendem-se c concertam-se

por $300, 1$, 25, etc; rua Uruguayana
11. 133, casa dc gramoplioiies. (4042 S) S

w
(J bilia, 'completamente 

independente em
casa dc pessoa discreta, Cartas a Octa-
vio, nesta redacção. (571 S) J

SE

FERIDAS, c 111 p 111-
gens, dar-

thros, eçzemas, sardas, pannos, co-
micliücs, etc, desapparecem rápida-
mente usando Fornada Lusitana.

Caixa i$ooo, Pelo Correi» i$5oo.
Deposito : Pharmacia Tavares.

Praça Tiradenlcs n. 62. (Largo
do Rocio). (A 4030)

MODISTA 
— Perfeição e gosto em

(jliaipêqs sob iodos os modelo'^ \i
preços módicos, acceitam-se cncomtncndas
de lutos; rua liarão dc Iguatemy n. 55,Mattoso. (864 S) J

Costureiras i Ai^atcs 1 . Vendem-
VJ sc, uma machina Stnger muito boa i
lorte, uni balcão, tres cadeiras, dois ma
ntVpilns 42—44 para senhora, duas grau
des c bonitas molduras para espelhos
tuna cama para casal. Tudo _ isso
150$. Tauíbem separados. Motivo í
vé viagem; rua da Constituição n. 39, -'
andar. d"95 s) J

por
bre-

cAPE* — Veude-sc uma linda arma
copa com pedra m/irmore

TJiERDF.U-SK a cautela dc n. 112.3J1,
X da casa de penhores dc Guimarães &
Sansevcrino; rua Alexandre llerculano n.
5 e Luiz de Camões u. i A. (787 Q) S

1>ERDEU-SE 
a cautela de n. 123.531,

. da casa de penhores de Guimarães ,t
Sansevcrino; rua Alexandre llerculano n.
5 e Lr.íz dc Camões íi. i A. (oro (.)) S

DIVERSAS
ATTENÇÂOphã dc pae: e mão,

Dá-se uma menina' 'or-
coin 15 riiczes,

de cor Lranca. Trata-se á rua Senador
Pompcu 11. 138, sobrado. (605 S) J

\rKNl'KM-Slv unia meia mobilia de pe«
V roba, estofada, c mais objectos; rua Ce-

neral llritcc 11. S.i, S. Cbristovâo. (.13480)0
"ITBNDEM-SE ormações. balcões, escriva-
.,T ninlias, copas c balcões de mármore,
mesas de dito para botequim, mesas para
hotel, divisões para repartimento c escrí-
ptorios, estantes para livros c papeis, cai-
xas de ferro para agua. vidraças c vitri-
r.cs, cadeiras diversas, ditas para barbeiro,
e espelhos, ferragens e ferramentas, vare-
jos para íumos, de tudo temos novo c
usado, assíni como tambem fabricamos e
recebemos qualquer cncommeuda c nos en-
carregamos dc instaltações cm casas con:-
merciaes c escriptorios; na rna do ÍTospii
cio n. 180. (J 1387) O

\fl-:Xlli;.\l-SE, á nm do Senado, cinco
V prc3io> para remia, juntos ou separa-

'i.s. ira:...-- á rua dn llospicio 11. 198.
(S 4037) N

lTEVI'1-i-SI-, á rua Mar.qucz Je Olinda.
* prrdío i chácara; informes e tratos á

ria l.jcn» Aires 19S. S 4037) X

*'7i!-;XI)l;M.Slí, á rua Aqueducto, na T*n-
V goiaba, dois lindos prédios: informes e

tiafos :. r. Huenos Aires n. 19S. (U;8;)N

irEXliEM-Slí,
> tres b.tcs de

infünncjj c trato

j ruà liarão dc Mesquita,
terrenos dc io pur 40 *
á r. Uucnos Aires. 198.

(I< 5S5) N

T/TENDE-SE um .bom
>' hom eslado, atinado,

tembro n. 215.

plano Pleyel, cm
rua St'tc de Se-

CM 6nS) O

ÜTENDE-SE u:n contrabaixo de quatro cor-
> das; rua Urugiiayanà u. 13;. (J328i)0

T7IENDEM-SE, á rua Haddock I.obo. 417.
> lindos "F-ox-Terriers", puro sangue: unia

cama de ferro esmaltado para casal e nm
fogão a paz, com .| focos. (H 74) 0

TTlENBE-SE por preço módico uma e.vcel-
V lento serraria a vapor, montada á mar-

gem da Contrai, cm líussaquínha, Kstado de
Minas; para informações, na _ mesma loçali-
dade, com o proprietário, liellsario Moreira.

(.1 191) o

AP. 
DE AGRICULTORES E COM-

. MERC1ANTES DO MERCADO
MUNICIPAL: De accordo com o capitulo
X, art. 45, paragraphos A dos estatutos,
são convidados todas os sócios titules c
em pleno gozo de seus direitos, a rompi-
recerem a assemblea neral extraordinária,
a roalizar-sc em 17 dc maio, ás 3 boras
d.i tarde. — A Direetoria. (.iu S) J

A 
FIXADOR de pianos,

de estridente para
qitçno reparo, tudo
praça Tiradentes n.

muda o som
riautado c pc-
Café tíuarauy^

Tei. 4191 ('.
(343 S) R

YTENDE-S-E unia niacKínã registradora
\ National, cm bom estado; rua lWnto

Lisboa n. .16, casa 2". l.\l 5'J3) O

VlEXDE-SE 
por aoo$ um superior vio-

loncello com caisa, metliodos e musi-
cas; rua do Rosário. 8S, 2». (M 420) O

de doe balas,Tr-ENDE-SE uma ea
V bombóiis finos, assucar, empadas, pas-

t, is, maltc, chá. c-,fé, farinhas para min-
gáos,- frutas naeionaes c estrangeiras, etc.;
ver c tratar 110 bóulevard Vinte e Oito
de Setembro 11. .s.;:. O motivo da venda se-
rá explicado ao comprador. (lt d;;l O
¦TTEXDE-SE um cachorro de raça. bran-

» co, pequeno, fclpudo. eom quatro mc-
tes; ú rua da I*tl2 u, uõ. (li ('õ-) O

T71E'NDE-SE itm cofre com pouco uso.
V dc afatnado fabricante, com segredo;

rua São Francisco Xavier 47f>. (Ol074*íS

IfEXDEM-SE cm prestações casas c ler-
V i-.:iits ro Hcalougo, na ilístrada Real

<lc SanVa Cruz; trata-se com o sr. Mar-
(|i'cs, na Kstrada Kcal de Santa Cru/, \oy,

n:a's ini "iiiuçõc-í á nu da Alfândega, 2$,
Companhia Predial. N

AOS RHEUBiâTiSCSS
O sr. !•'. R. Barreto, conceituado negociante i rua dos Coqueiro', estava

entrevado na cama desde dezembro, com íerrivcl , rheumatismo," A ¦ conselho do
sen medico, usou o a fama do Rob de Stunnia Salsado, <le Alfredo do Carvarlio.
Com tres frascos apenas já tomou conta do seu negócio. IC, como este caso. conta
o Rob dc Summa niilhures. A' venda nas boas phariiiacias e drogarias. Deposito, i"
de Março n. 10. Alfredo de Carvalho & C.

AGENTES 
—

ganda dc ui
roso, dando-se de comtmssí
tas a J. K., nesta redacção.

Acccitam-se
n negocio,

para
.sério

propa-> hon-
Car-

(-(ii S) lt

sim como outros utensílios,
rna do Kisario ll, 105, i°.

Informa-se na
(7W S) S

(1ÜMPUA-.SE 
imi piano

J alé 200?. Dirigir-se a
rua Huenos Aires n. 25C.

usado, barato,
Waltcr Stale.

(872 S)J

rtOSTURICIRA aperfeiçoada, fcórla c
\J cose por qualquer figurino, para Ira-
balliar por dia em casa dc familia de Ira-
tamento; rua Frei Caneca ]75**(748S) J

(1ARTOMAKTE 
pernambucana e fc

) vence n impossível. Consultas das
da .manhã, ás 10 da noite
picio n. iüi.

feia

rua do Hos-
(3?i S) J

COMER 
bem? só no restaurant e

são á rua Huenos Aires 11. 158.
5 prato svariados por if
Vendem-se cartões.

pen-
loja;

pensão 6o$.
(3503 S) K

/CARTOMANTE, seiencia
\j diz n presente, o passado

occulUsmo,
t prediz o

futuro e faz n.ualqucr trabalho para o
bem; 111:1 Tlicopbilo Ottoni 119. UlSS)M

cienttííca, gáranlc seus
das 8 ás 9, casa

Cattcle n. 4S, sobrado, e$ooo.
(C08 S) R

IfiARTOMANTE
\J trabalhos; consult
dc Íamilia.

CASA 
— Alug

142 — líocca1 do Matto.
Maranhão

(ÓO-I S)

D.V-Sli 
iiuarto, pensão e café a rapares

do commcrciq, pnr 8o$ooo c aluga-íc
um quarto de frente com pensão, n.iin
do llospicio 11. 54, a" andar. (848 S) M

A 1*1.AS de conversação: francez, pre-
A ço de propaganda; ^5 lições por 10$,
Ias 7 i|a ás 11 ho:

está aberta; nf>. rua
96. Professor Alphoiife

in noite. Matricula
Sete de Setembro,
l.cvv. (3181 Sl T

— Traspassa-se um bom
num dos melhores pontos

di cidade.' tem uni bom contraio do pre-
dio inteiro, não paga aluguel; para ver
c Iratar, na rua Camerino n. S, armazém,
com o fr. Antônio. (97Ú S) S

aminhão — VcÍtdc*SC, reformado
mil e duzentos lil-

Ios. Preço de oceasiâo; rua Visconde de
Itauna n. 114, com o sr. Santos.

(1080 S) R

ATTENÇÂO. botequim

AUTO 
caminhão —

de novo, ciirr.osa

APPARELHOS 
dc gar

Vendem-se alguns, na rua
llj-gino 11. í86—Tijuca.

a ran delas —
Dr. José
(920 S) R

I Gonorrhéa
cura-sc cm 3 tlias "com

Injecção Marinho
Kua 7 de üotembro, 180

jjilljiiii ff*r»« r**f^ ^r--^.'^^1^ I I

^tmmmm^j%^^2j^^mJMm'

FUtro FE

E algum senhor viuvo com filhos pe-. qturnos, precisar de uma senhora de
edade e dc respeito, para <lirigir «na cas»,
a educação de seus filhos, dirija carta
para Senhora de lida de, rua D. Ann*
Ncry u. 222 — Estatuo de S. Praneiseo.

(646 S) R

SEXIIORA 
com longa pratica de costtt.

ras, confecciona costumes, vestidot
leves, por qualquer figurino; acceita en.
comtnendàs e lecciona tambem toda a
qualidade de bordados d machina, ifilet,
pintura a oleo uo setim e vclludo, pyro-
gravura, bordados a eedo a alto relevo «
outros trabalhos modernos, por preços
módicos. Acceita chamados e lecciona a
domicilio. Tara tratar á rua dos Vollim
tarios da Pátria 11. 95 — Ilotafogo.

(671 S) R

8o$ooo Aluga-se .\ pequena fami.
lia, uma boa""' casa, <endo a

salas, 2 quartos, boa cozinha, Jogar mu*
davcl c socegado e com boa vista e bas-
tante agua. Infornia.ee, nn rua do Ite;
zende n. 40. (»>Sj S) S

SALA 
nu quarto, aluga-se cm casa

íamilia sem outros inquilinos; rna do
Diltetc n. 51—Cattcle.

de
do

(700 S) H

SALA 
— Trccísa-se «ma, sem mobilia,

cm caía dc pequena famjlia ou sctün
. De preferencia

Cartas tiesta redacção,
uos arrabaldes.

Octavio.
(587 S) R

Approvado e recomendada
pela Exma. Direetoria de

Saude Publica .
iV venda nas mnls importantes

casas de loucas e ferragens,
especialmente :

CASA VIANNA — Ouvidor n. SO —
Teleplione 1268.

CASA L1MOGES — Avenida Rio
Branco n. 120.

AGOSTINHO FERREIRA & IRMÃO
Rua í" dc Março 19—Tel. 17

ALBERTO DE ALMEia\ & C. —
Avenida Uio Branco n. 99.

J. FERIIEU » C. — Rua daQuitan-
da, d8.•RICARDO AUGUSTO BLVTO-Jiua

dos Andradas n. 79.
BARBOSA & MELLO — Rua do

Hospicio n. 134.
IA. UMA & C. — Rua do Ouvidor, 71.
CASA FIEL — Rua 24 de Maio 163

Telephone V. 41.

1'ARA VENDA A PRESTAÇÕES
J. FERRER & C.

Rua du Oiiitimda 48. T. 1026, N.
ou 11a fabrica — J. R. NUNES
— Kua 2-1 de Maio, 162.

CASA FIEL
— Telpplione, Villa, 41 —

ttemctte-se para qualquer ponto do
Brasil devidamente embalado, recebendo
a importância em VALE POSTAL.

PEDIDOS A J. R. NUNES

MOVEIS,de m
louças

uma casa

IKIIEIKO rápido
negócios sérios;

n. i!»8, das ic ás

hypothecas, só
rua Ünciios Ai-

S horas. (5C1) Sl M
na

¦\INHEIRO sob hypothecas, juros 1
caução de apólices; L. Moura;^Ro

sario n. i"o. (3
D'

I)1
81 S) !

Te

A CEITA-SE roupa
XI. do Kczcudc n.

.para lavar, na rua
25. Trata-íe na car-

(608 S.i J

A 3VUGA-SJ? uma moç adecente, para dn*
XVtaa de íompanhia. em casa de família
dc tratamento dando condueta; tratase na
praça 

'tiradentes 11. .19. =° andar.
(1000 5» S

"AT-K.MHvSlí um hom predio por módico
\ pre<; ¦, titt iHnscuho

Souto Carvalha n.rua

\ti:níií-:m¦» lt.-.:! IV
em esq;
ntolhadu
n. 135.

Novo;
26.

trata-se
(J (.33) X

Ij daa.» casas, i
ia le), alugadas,

na, cum. armazem <le
; trata sc á rua Asi

a Estrado
endo uma

í.'c:oà c
is Carneiro

U 4.18) N

I7."\:n-;)l Sl' sbir.s casinhas com muito
. í terreno: travessa Iilira n. ^o, Inhaunm.

(K 7.10) N

TrRNDIi-SK
V D. Clara

SK, minutos da estação dc
casa, no meio de ter-

reno, com duas salas, tres quartos, cori-
olta. por preço de oceasiâo; para iuiorma.
toes á rua losé llouiíacio u. 3.1, Todos
ss Saiilcs. (li íoi) N

XfKNHICM-Slv óculos 
e pincc-ncii e

apromptam*sc concertos com rapidez, a
preços módicos; casa Kotha, rua da As-
semblía n. 50. (O 10M) 11

VEXDEJI-SE 
superior

para febre, a preços
05 sr«. pharmaecuticos,
vantajosa reducçãoj rua
casa liocha.

& thermometros
módico-:, o para

cm dúzia, com
da Asscmbléa 5''.

(Miodj) li

XTi^NOlC-Slv uma maquina <le costura,
T na rua i:rei Caneca 14a, casa .'o, Vi-

bratoria e dc mesa. Trcço, 70S000.
(N 107:) S

V.KNIVC-SK 
uma caixa d'asua dc i.soo

Jitros, cam pouco uso, ua rua Maria
José 11. 43. Estacio. (O- 105S) R

iTT-KSDIi-SIÍi na Aldci
> babel conforiavct

Campista,
casa, com

Villa
tres

quartos boas, arca envidraçada, copa, des-
pensa, cozinha e niai.i dependências c l»in
quintal t.id.i murado. i.1rd-'n ao lado. fa;
jendo es-iuina para outra rua, que da
jrunlc vabr á cara. situada i rna <Io!
Artiaus n. 351 informa-se í rua aa ta-
(iwa, "Café da Ordem", com o 

y^;t':rJj

TTiEXOT-SE uni.i boa e.isa de bilhetes de
V loteria, perfeitamente licenciada c fa-

rendo boa feria; informasse á rua de São
Pedro n. 340, das K ás 12 horas, com o
sr. Jo=é Menezes. (J 567) O

tun bom p;ano
quasi oovo e perfeito; trala-se,

por íavor, eom o sr. Alfredo, ã rua Uuiz
de Camões n. iS. (JI 576) O

TTlENIMi-SE Por 6110$
V il-lcycl, 1

\ri;.\l>IiM-Sl\ 
tres bicj-ctclas, uma para

senhora, nutra para menina c outra
para menino, em perfeito estado; rua do
Catiete n. 105, loja. (JI 344) O

\^-KN"lll>Silv 
uni balcão cam varejo para

charuiaria, muilo próprio para porta de
botequim ou qualquer casado negocio, esta
novo, por preço de pechincha, para des-
oecupar lesar; rua du Cattete n. 105. loja.

(M Sjo) ü

TTÜNDEM-SE 22 cadeiras atistriacas
> quasi novas, duas mesas de pe-

dra mármore com pés fundidos, 11:11a
mesa comprida própria para casa dc pas:o
c dois bancos de madeira cff-.i.tl compri-
menlo; ver c tratar á rua Jlasaljiãcs Cas-
tro a. 1S9, Estatuo do Kiochuolo.

AACÇAO 
entre amigos de uma ma-

I china píabíneic íjuc dería cxtraliir-
se hoje, fica tr.-.nsicrida para 25 — s
_ 91O. t'J°9 S) R

T»OJI quarto cm easa franceza, no Cur-
JLÍ vcllo. Santa Thcreza, 5 minutos do
lariio da Lapa, descendo, e cm lindo ter-
raço sobre a bahia; aluga-se para uma
ou doas pessoas. Uenda 75$-mensàeS, tu*
do coraprchendido, na rua Cássia no, 179,

(7S1 S) s
"DICYCfcETA — Vende-se uma por
.IJ 35$ooo, faltando somente as câmaras
dc ar; na rua Coronel l'cdro Alves Sj.

(594 S) J

BICVCLETTAS 
usadas — Compram-

sc c pagam-se bem; rua do Cattete
11. 105, loja. (3498 S) K

Bexiga, rins, próstata e uremra
A UROFOKMINA cura á tnsufíiaei) cia renal, as cyslitei, ¦ pyelilcs, . ncphríles,

urethrites, cararrho da bexiga, infhmmaç ão da próstata. DUioIve as arcas c os
cálculos de acldo urico e uratOS,

NAS BOAS PHARMAClAS-RüAr OE MARÇO 17 - Deposito

TOICVCLETTES — Vendem-se 3 novas,
X> sendo 2 para meninos c 1 para me-
nina; rua de S. Luiz n. 49 — Haddock
Lobo. (7fia S) It

TJORDADOS — Acceitam-se encom-
JL) mendas do bordado; á machina e
Qttaesquer outros; rua Conselheiro Costa
Pereira n. 27. ÍCSi S) K

COLI.OCAJI-Sq 
es quantias seguintes,

pertencentes a terceiros, sob primei-
ras hypothecas, a izn\a: 30:001*$, o:ono5
e s toooÇooo; rua Buenos Aires, antiga
Hospicio n. 46, pavimento térreo.

15SC S) J

INHiaiItO — Adeantam-se jiuros
apólices dotacs, ou de usoíruto, e

alugueis do prédios, na cidade; trata-se
com Santos, rua da Misericórdia n. ca,
pharmacia, (5-3 S) R

DINHEIRO 
sob bypotliçcas, juros i

canção de apólices, etc ro contos;
cartas a esta redacção, a C. JI.

(644 S) R

toda? as miudezas
de familia, compra-sc

(5S4S) J
qualquer quantidade; paga-se bem; rua
do llospicio n. 170, loja.

EXTISTA — AUiRO-sc o consultório
rua da Carioca ll. 0-1. tres vezes

ás 2U.?, 4".s e Cas-feiras, dc
ii horas ás 3 horas da larde; não é ele-
ctrico) li.ita-se com Raphacl. (096 fc) R

D1
por semana,

Í^lXIIETRO 
— lCuipresta-sc sob liypo-

/ thecas c inventários; A. Falcão, á
rua do Rosário 11. 15?, sob. (97S S) S

IXIIEIRO — Emprcita-se qualquer
quantia sobre moveis domésticos; á

rua do Hospicio 304, com QúiHno.
D'

(60.- S) J

ESCOBERTA de furtos dc caracter
mais ou menos intimo. Serviço a

americano: rápido, seguro, tpcricito. Sl-
líillo completo, por pessoa sem auxilia-
res. Cartas a Schtuidt, neste jornal, com
detalhe»  (W s> j

jiM casa de pequena familia,;oluga.se
um quarlo, tendo luz electrica, com

ou sem mobilia, o um cavalheiro decen-
te, preço módico; travessa Oliveira, 2a—
liotaíogo.

D1

EJ
(590 S) J

ESCADA 
— Vcndc-se uma de volta,

dc peroba e nova. Informa-se na rua
Uruguayana n. 138. (3755 S) R

EJffRESTIMOS 
sob earantias, collo-

ca-sc algum capital, juros que se
Trata-se á pr.iça da Repu-

Jlcllo, das 8 as
(716 S) R

CARTOMANTE 
Mme. Thompson. —

Reconciliações cm S dias. responsos c
todos os trabalhos para o bem estar. 73
rua Maprity, Mangue, Cons. grátis.

-díl S) S

convencionar
blica n. 139. com o sr.
10 c dns 15 is 17 lioras.

171ICA 
transferida para o dia 6 de ju-

1 nho, a acção entre amigos de uma
machina [*otographica, que devia corier
a ii do corrente. (95o 5) J

ri RAMOPHONES E CHAPAS - Tro-
XX cam-ic de $300 a 2%. Vendem-se dc
$;co a 3% Compram-se usadas. Concer-
tàni-se srramopltoncs e vendem-se a 20$, e
j55ooo. Compram.se á rui líruguayana
nf 135. ' ^10 S)- S

VIAS URINARIAS
Syplillis o moléstias de

senhoras

UR. CAETAXO JOVIXB
Formmlo pela Faculdade de

Medicina dn Nápoles e liuliiii-
tado nur títulos du do Uio dc
Janeiro.

Cura especial e rápida dc es-
treitamentos urelliraes (sem opera-
ção), «onorrliéas chronicas, cysti-
les .hydrocclcs .tumores, impoten-
cia. Consultas das o ás u c das 2
ás 3. Largo da Carioca 10, sob.

de uma boa modis-
MODAS, 

precisa
ta, para arranjar, e lazer cliapcos

dar lições
trai 11. 13,".
elevador.

uma mocinha; avenida Cen-
3" andar, saia 17, junto ao

Alta
MME. 

OI.C.
com que os amantes

cartomante—Faz
c os esposos sc

entreguem dc corpo c alma e laz todo
e qualquer trabalho, sendo os mesmos ga-
rantidos. Consultas s$uoo. Tem um bre-
vc para o socego do lar. Preço io?ooo;
correspondência com c$ioo, em sellos_ para
•1 resposta; só attende a senlioras- a ma
Fernandes n. 19—Engenho Novo, das 9
da manhã às 8 da noite. (3350 S) K

TITOVEIS — Compram-se mobílias, pia
1YL nos, quadros, tapetes, trens dc cozi-
nha, roupas de cama, caulelas _ do -Monie
de Soceorro, etc., rua 5. Luiz Gonzaga
n co. (,(i!>3 S) R

MME. 
FOURNIER — Alta cartoman

cia, deita cartas, prediz
futuro

cartas-, lia rua
dar.

f\FER\J fon

presente,
iissado; trabalha com ga
•'rei Caneca 11. 7-, ¦'' an

(693 S) J
cozinheira dc

na rua Ca-
(1032 II) J

SALA 
e quarto mobilados ou não, alu-

gam-se por módico preço a uma. pes-
son de tratamento cm casa dc uni casal,
todo o respeito, limpeza c conforto; na
rua liarão Guaratiba 11. 55 — Cattele.

(900 S) R

com pensão, nluga-so uma cx-
dida, bem mobilada, para casal ou

avalheiro, em boa casa, ua rua Senador
Dantas n. 20. (1091 S) J

O plend

TOJIA-SE 
roupa para lavar e engom.

mar, com perfeição; rua Silva Jfa-
noel 11. 17. (610 S) JI

UMA 
senliorita deseja collocação em

casa de familia, sabe costurar o ser-
vlços leves; deseja no centro. Resposta
por este jornal, a Amélia M. (.S02 S) J

UMA 
familia do Norte, fornece comida

para fora, a preços módicos; á rua
General Silva Tclles n. 13 — Andarahy.

(3747 S) It

JIA senhora franceza, cose por dia,
cm casa de familia; rua Carolina n.

30 — Botafogo. (488 S) J
IP

UJIA 
senhora

uma
de tratamento, deseja

_  sala dc frente e um quartu, dc-
centemente molúlado, com pensão, cm
casa de familia, ua avenida llcira Jlar,
Russcll, Flamengo e llolalojo. Dá-se boa
fiança e informações, ua rua da Qmtan-
da n. 87, 1° andar, rua dos Araujos n.'
77 _ Fabrica das Chitas c run Aristides
Lobo 217—Rio Comprido. (682 S) lt

UJIA 
moça, quer aprender o ponto

jour, paga a quem llie ensinar; ruu
Fralncisco

4.

lüugcnio n. .1-8, travessa K.
(94H S) J

UMA 
senhora deseja cncontli

casinha que não exceda dc 70
uma
looo.

Nas proximidades dc Maracanã, até Sacnz
Pena. Resposta por esla [olha. (910 S) R

UJI 
casal portuguez, acceita unra cre-

anca para eriar cm sua casa. sendo p
leite bom e saudável, como pôde jusli-
ficar; preço 45Ç000; rua Conde Lcopol-
dina n. 5 — S. Cbristovâo. (1002 S)S

IpiA 
senhora deseja encontrar uma

/ casa para concertar roupas e par»
algum trabalho leve; quem preclsar_ dei-
xc responta ncsle escriptorio, H.J.8.
¦\TAI,I-:S —- Compram-se c pagam-se bem,

V na lalMc.iria da rua da Assemblea, .105,
onde se dão por iodas as marcas de.elgar-
ros, até 9 c 10 vales cm cada carteira.

(J 4Õ84) S

MÉDICOS

FERÉCE-SE uma boa
.rno c fogão; trata-se

tumby 11. 35.

FFERECE-SE um moço com basiante
pratica de moveis, para tomar conta

dc uma casa nesta capital ou loral car-
ta neste jornal, a J. D. v5o9i>)J

MATHKMATICA 
— Tbcoria

professor dc comprovada habilitação,
cm domicilio. Chamados a L. JIo-lecciona

reira, á rua Delphim 71- (5«3 S) R

wiVSSAGISTA — CMaiíh Cavalcanti,
massigiit.i cega, com longa pratica;

rua D. folixcma 11. 60. Teleph. 1.243,
Sul. '6ü9 S)-J

PRECISA-SE 
de alumnas c alumnos

diurnos c nocf.irr.os; preço modiciy
Cattete n. 48, sobrado. (6G7 Si R

Fornccc-sc em casa dc fa-
sseio c prom-

rua Radmackcr n. 47— Muda
(5S7 S) J

PENSÃOJL milia, com esmerado
ptidao; â
da Tijuca.

¦EXSÃO cm casa de íamilia. Acceitam-
á me:

Preço 7o$ooo;
Pu •-. ---.- - - ,

se pensionistas a mesa e manda
domicilio
26, Lapa

rua Toylor n.
(11085 S) S

Poderoso tônico 6 estimulante do systema nervoso
ADOPTADO NA BRIGADA POLICIAL

DOENÇAS DO APPARELHQ DIGE5-
TIVO EDO SYSTEMA NERVOSO-
DR. REMATO DE SOUZA
LOPES, docente na Fa*
cuidado. Exames peloa
ralos X, do estômago,
intestinos, coração, pul-
mões, etc. Cura da asth-
ma. - Rua S. José 39, de
2 ás 4. Grátis aos po-
bres ás 12 horas.

A36»

DR. ALVINO AGUIAR
MODÉSTIAS INTKRXAS .,

ESTÔMAGO — FIGADO — IN-
TESTINOS - RINS - PULMÕLS,
ele Consultório: rua Rodrigo Silva,
n. s. Teleph. 2.271, C. Das 2 ás 4
horas. Residência: travessa Torres n.
17. Teleph. 4.2O3, Cent.

nJVENTOL
DA' MOÇIDADE

Cuidadosamente estudado e approvado pela Saude Publica
E' o especifico mais enérgico até hoje conhecido para as moléstias

do systema nervoso
Cura rápida e garantida do enfraquecimento sexual

Na neuraslhenia, insomnia, fraqueza nas pernas, dores de cabeça,
nervosismo, impotência, fraqueza geral, esgotamento nervoso etc.

esle delicioso licor tem uma acção prompta e efficaz
Attençâo: NÃOCONTB'M CANTHAKIDAS

ENCONTRA-SE NA PHARMACIA MARINHO
Rua 7 de Setembro 186 - RIO DE JANEIRO

e era todas as lwás Pharmaeias e Drogarias do Brasil
Pelo Correio, vidro 7$000

Consultas grátis Por me-
dicos

operado-
res espe-

cialistas em moléstias dos olhos
OUVinos, GWUíA.vrA e nariz,
enfermidades das senhoras, pelle,
syphilis, venereas, blenorrhagias •
das vias genitaes e urinarias do ho-
mem e da mulher. Todos os ili.ts
das 3 as 6 horas da tardo. Itua Uo-
drigo Silva n. 20,1- andar (entre A.S'
sembléa e 7 de Seteriffiro). Consulto,
rio perleitatuente apparelliado cem
todo o material priciso para os oxa,
mes e os tratamentos constantes dei
sas especialidades * i>sjy-

EA
Tratttmct.lo espcciil, scientifico, tilo>

derno * pelo prof. dr. Leonissa, da Aca>
demia dc Sciencias de Portugal, etc.
Clinica geral, operações c partos. Con-
sultorio t rua da Caricca, a6, MIM
3 horas da laje. ..
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|T)*.' OSCAR DE, ABREU-Clinica cmMir geral. Especialista em moléstias dastenhoro* e creanças. Consultas- diária,«ente das io as ii; na Pharmacia SantaIsabel, rua Mariz e Barros n. 339, Tel.»«*, Villa. (1357 S) R
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DisCO1? ~ Fav°rite, Odeon, Victor,
,_! Colômbia, Gauco, Gramopho-nes e Miraphones, a qualquer preço. —Tudo cm grande quantidade, encontra-se«gora na antiga casa de graraophones ediscos, a rua da Constituição n. 36. Of-ficina para todos os concertos e peçaswulsal. (609 S) T

DENTISTAS"™

DENTISTA

DENTISTA
DR. SILVINO MATTOS —- Ex.

tmeções, absolutamente sem dôr, a 5$;dentaduras a 5$ cada dente; concertoi
tm dentaduras a 10$; obturaçües a
1$. Trabalhos garantidos e pagamen-tos em prestações. Rua Uriguayana
a. 3, esquina da rua da Carioca; daa
9 da manhã ás 9 da. noito. Telephone
__ 

'-555, Central. J 047
AMERICANO

DR. C-FIGUEI»
REDO cipeeialit-
te em extracções

... . completamente
Km d8r • outros trabalhos garantidos ;¦yatema aperfeiçoado, preços módicos, •_n preatacScs, daa 7 da manhã ãs 9 danoite, rua do Hospício d, aaa, canto daavenida Paasrii.

DENTISTA
11. Baldas Von Planckenstcln
Esp. em obturaçoes a ouro platina,esmalte e extracções completamentesem dor; eolloca dentes com ou sem¦ chapas, a preços reduzidos. Garante to-doe c qualquer trabalho e acceita paga-nicnlos parodiados. Das 8 da manhã,as 8 da noile, aos domingos só até ás 3lioras. Rua Marechal Floriano Peixo-to 11. 41 (sobrado}, próximo á rua Uru-

guayana.

DE~N7m7
A. Lopes Ribeiro, cirtirgião-dentista

pela facilidade de Medicina do Rio dc
Janeiro. 1 rabalhos garantidos c a pre-ços rasoaveis. Consultas diariamente,tons : rua da Quitanda, 48. J. 136.

_Vxl___*S^*_l""I™",l^<'!_j»__^^íK ii_ , /Fa. 1 l» I ___¦ n^^fi^S "-*-'- ___^______V//MyS±. Wm L_ LwmMW _____9___H

¦ EXTBAORDIlfARIAMEMTE ^£3^1 J

¦ SUPERIORES BaI-H
\____\\ 

•* -u«° ° iuo foi descoberto ate htij. fl MT l |A_M __
BB 'fl mn ¦ ¦¦ pastilhas mhm
ÍVALDAjBI
JI 9 SÃO SEM EGUAL ^__P^ II
|9 PADA*' -¦ __,
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m.. -J-"' Cathaxros, Conatipaçôei, Dores da Oargaata, i^migin, | H
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' 

4 Orlppo, inflo .tua. Aithmi, Emphyieiaa, «tc. 9
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MURES

^¦"¦F:*""-"1* <*m 3,di" infallivelmente com
DULlJ'"1'"1 -' pcrfum'!'t9j '

bonitos,
rias,

fe! 1 D0RM.T0RI0

„ ,„„ ... » ONDÜLINA, produeto modi.
¦« «ia aos caoctlos brilho hll-" COntr- a 'iué'la d,°* «abellos, a OW-

uüc_s e -roganas. Deposito, rua 7 de Setembro, 61. Casa Hubcr<
_____-«___,.,. (S ai7)

Vende-se um em bom estado ou porpeça avulsa. Preço haratissimo. Rua
Senador Dantas, 73, sob. (91.3 R)

S£-___- ° ,d,e é0 «-mento 0 ffiaí8 açradavd e0 mai8S_S___ta^-to_P'1* *? crian-a8 desde a ida& d" SS
da crSdão? tt0mCnt0 da ab,actaí2o « durante o periodo
a SriãâL1 i-^ííi!0 e ,or _-aÇ--° dos ossos. Previne ou supprime

mSf_5_,_lf0 fre<.ue?te. --«rante o tempo de calor. Wuw aos estômagos delicados, aos velhos e aos convalescentes.
EtÍ9ÍAv-JSrca ''PHOSPHATINE 

FALI Ê RES"
nJL a 'O*toda> as Pharmacias e Armaiens.DEPOSITO Geral : 6. Rua de la Taoherie. PARtlPARIS.

MACHINA DE ESCREVER
_ Compra-se uma com estojo para via-
jante em perfeito estado. Para informa-
çoes das 8 ás 10 horas com A, Pcdroso.Candelária, 53. (932 j)

MODILIAS -
Vende-se uma elegante sala dé visi-tas e um lindo dormitório claro, gtiar-necido de vidros de côr, e coiífeusc.rara ver e tratar á rua Senador Oan-tas. AS. pavimento térreo. (938 J)

-___¦___
______$ ^^3BSa\.'.

J—_a '-"' *CS__>—-

__^«_^t-___P_fir

¦rvii ~.^i__m^

TERÇO

FAZENDA DA BOCAINA
Vende-se esta fazenda, com 177 ai-quçirçs geographicos, terras optimas e

W.Í ° rr 0''"lc-,-1• *,,0 ks- de BarraMansa. Informações á rua do Ouvidorn. 10», nos hotéis em Barra Mansa eem Falcão, com Marcondes & Carvalho.
__, (R 1521)

ESPLENDIDOS APOSENTOS
Alugam-se ricos aposentos bem clarose arejadoss, com moveis novos e opti-tua pensão. Lindo predio completamen-te novo, banhos quentes e frios tele-phone e todas as commodidades': naavenida Mem de Sá n. na, praça dosGo.vernadorcs. OM. 420).'

Pensão só a família e
cavalheiros de trato. DispSe de gran-des salas de frente e bons quartos no
parque reconstruído de novo, eom todoconforto. Preço reduzido, «com ou sem
pensão; rua da Cattete n. 176, tele-
phone, 2.008, English Hotel. J. 4380

Gramophones e discos 1'avorite,
Odeon, Vielor, Co-liimliia. (miielio, Miraphories c Gramopho-nes a ipialqucr preço. Tudo em grandequantidade; encontra-se agora na ¦ antigacasa dc granioplmues e discos, á rua «IaConstituição 11. 30. Officinas para todns

os concertos e peças avulsas. (690 S) j

CATARATA» S? M cata"l Clinica de moléstias das

PARTEIRAS

_*R AVIDEZ
velas an-

íiscpticas, São inõfíensivaj, conuuoilas
c dc effeito seguro. Caixa com 25
velas 5Ç000. I'elo Correio mais $6011.Depositário: praça Tiradenles ti, Ci-,
pliarmacia Tavares.

U 2321)

parteira mmsid. em Dona Mariano, 27 (Bota-logo). Gliainudo a qualquer hora.
J. 2283

rata por processo operatorio seguro,qualquer
que soja a edade do doente, peloI)r. Noves da Rocha, oculista comlonga pratica de sua ospeciali-dade .no paiz o nos hospitaes deBerlim. Vienna, Paris o Lon-dres; medico de diversos hospi-taes desta cidade. Avenida RioBranco, 90, das 9 ás 11 o de 12 ás4 horas. Honorários moderados.Dispõe de aposentos para hospe-dar doentes que quoiram estarsob sua completa direcçâo.

S985

senhoras e syphilis
Pi,W* VALENTIM BITTENCOURT -
ípnffi 

~ 
S"ra, '""ore* dos seios e do

L?me'i'r?iSJ mo]' <1(: *:ias «rinariã», geniíaes,as metntes, os corrímentos uterinos e va-gniaes c rcgtilarisa a menstruaçao porprocesso seu; appl. CoC c 914. (Tons.: «ra-lis. Cons.: rua Bodrigo Silva, afi, dis 10
Z-2,To!' S6'7- "^í*1" Senallor *E™ebio!

e4f,Vr„t, ' S'f"'« V,lla- Tr-"a tuberculoseejicrnia, quebradura, sem operação. (C03 J)

GRAVIDEZ
_ Senhora elegante, que usa formulainfallivel .para evitar, de grande vogana Europa, onde a mesma sempre está,e de ef feitos inoffensivos; indica a
quem pedir enviando endereço e um sei-lo de 400 réis a' mme. Fany Garcia, noCorreio da Manha. Rio de Janeiro.

T 204

'Esta na rua S. Francisco Xavier,473. um terço achado no Boulevard sS"Ue betembro, _ia noite de 4 e será entre-geu a quem der os signaes certos.
(943 J)

METADE DE DMA CASA,
Pequena familia de tratamento, alugaa outra nas mesmas condições metadede sua casa. Na rua S. Clemente, 94.

!otaf°S<>- (7767)

MMB. V1KITAS
"W^T» estrangeira, renceaora

SSíVÍ i s," "° *"""-** concurso de car-
__-_» í?,aSrec'a4<» -emonarlo "O Sub-urbano', trabalha com perfeição na «cien-

o fu-,S"ll'Sm% -"z <\W»t« e p«d-O luturo, desvenda «uialquer mysterio da
-,e-,CT,C-la-q"al<Iucr a*«Scul____ en? ne!
«a», une 09 desunidos. Possue as verda.
dê'r5en?-?,, d°P 

hSIvi"' Vin,'?a» direciaSeue Jerusalém, roderoso talisman conhecido

ioo$aoo
5S$ooo
6o$ooo

I30$ooo
i8o$oon

ata hoje.
Sua da Carie

LOTERIAS FEDERAES

PENSAO FAMILIAR
Farta e variada, fornecc-se a domi-

Çilio, feita com toucinho e o máximoasscio, a 7o$ooo -mensaes, á rua Coro-nel Cabrita 52, S. Januário. (R4054)

404

^lâ____i_S^ $n»
TYP06RAPHIA

MOVEIS
Vendem-se barato na officina e depo»sito — LEÃO DE OURO — que mu-do-.i-se da rua da Carioca 89, para árua Visconde do Rio Branco ii. 3c-Camas de peroba ou canella
T^.V-f8*  5o$oooToilettes, 
Lavatorios inglezes, . . .Commodas de 40$ a, . .
G. vestidos, 35$, 60$ a. .
G. casacas ,..,„..
G. comidas 35$  so$oooMetas elásticas  60^000
Cadeiras de canella, dúzia,

dc 60$ a.  90Í000Grupos para sala de visitas
de 90$ ijoíooo

Camas de arame, de 8$ooo a ujooe
Camas para creança  is$ooo
Colchões de crina, de 12$ a 3o$oocGrande e variado ^ortimento de dor-
mitorios, mobílias de talas de visitai,
tapetes, apparelhos de "toilette". To-
da a nossa fazenda é nova e de boa
qualidade, não se vende uma coisa poroutra e uão se diz — " Tinha, mas aca-
bou-se." E' ver para crer, no amigo
do povo.

Precisa-se arrendar, uma, em pentic-na escala, cartas nesta redacção, á H A
(«50 J)

APOSENTOS MODILADOS
Na-villa .Rio Branco, Avenida Memde ba, esquina da ru. dos Inválidos,alugam-se a cavalheiros, eom serviçoroupa de cama, banhos quentes c frios,-luz elecírica, etc. (4Kj)'

FAZENDA
Vende-sc uma, dc criação, ricas pa»tagens, nor preços de oceasião. Infor-

mações detalhadas, Ouvidor 55, i" an-
dar, com Saldanha. j. 3273)

MOVEIS OE LUXO
Casal quc sc retira para Europa, ven-'de seus ricos moveis c um «piano, tudocom quatro mezes de uso. Preço dc oc-casião. N3o se trata com intermedia-

rios. Rua do Cattete 23, sobrado.

GONORRHE'A

norrh^íes^SrodS.prodigiosa descoborta.

Quando tudo
uuico allivio

t Não lia go»niurca registada vãníiá _t ;*'*ii;";" ,K'«.i'«e«uouiuu»uoüorio.cipaes pharmacias e drogarias desta cidade e do todo o _3raziíf "a GmuaAo à Rua 1 *-« M»rí» «• 18 e nasprlo-

Agencia no Estado do Rio

Comíchão

INGLEZ

PARTEIRA — A verdadeira
,,,..,. . mme. PAL-M\KA com longa pratica, attende achamados. Acceita parturientes cm suaresidência, a rua Canierino n. 105.

3243

iprarico, Mr. Pe-
ter garante ensinar
em seis mezes, 10$mensaes. Rua da Quitanda n. 50, 1» aii-dar e rua de S. Jose 72, 2° andar. Vaea domicilio por preços módicos. (499 S) J I mara

darthros, empigens,
eczcmasç frieiras,
earnas, *brotoejas,

. ., etc, desapparecemfácil e completamente com o DERSII-CURA. (Não é pomada). Vende-sc cmtodas as drogarias do Rio e Nictheroy.Deposito geral: Pliarmacia Acre, ruaAcre. 38. Tel. Norte 3265. Preço 2$ooo.

Cartomante
n. 2ir,

seinetifica —
única no gc-ncro. — Rua
General Ca-

J 773

PARTEIRA".lime. Maria Jose.pba, diplomada pela
... , t, . Faculdade de Medi.ema de Madrid, trata de todas as doen.ças das senhoras e faz appareccr o in-

commodo, por processo «cientifico c sem
1 11 "'"' ° !"P',lor P"'*0 P»'" a "'""de; Ira-lia lios garantidos e preços ao «alcance detodos, Avenida C-oinee freire n. 7;, tele-
Jilionc. 11. 3.Ú42 Central, consultas grátis.'J-.in ircuicte ao theatro Itcpublica,

(43=0 S)

05 INVISÍVEIS
^^»feÍL#ía 

"nada

A todos os «juesoffrom de qualquermoléstia ostn socie»dade enviará, livrede qualquer retribui-
ção, os meios decurar-se. ENVIEMnome, morada, symptomas oug«ft_ajg_t z -,ste .* aft-Sg^

F. Guimarães seientifica aos srs. cam bis-tas, e seus amigos e freguezes, que é agente daCompanhia dei Loterias Nacionaes nesse Es-tado.acceitando sub-agentes nas principaes lo-cahdades, devendo os pretendentes diriei-rem-se s

Fu Guimarães
11 - Kua da Conceição - 11

KflOTBCEaaO-E"

Não
mobiiia

M1'?-; li-f.l.Il!XI (brasileira), parlei.. diplomada pela Fac. dc Med.<lo Rio «lc .ranciro e ex-interna da Ma-íciinda.Ic da mesma Fac, faz partos sem«lor. Kcs. Conde de Lage n. 35. Telen.
34M;.'-C.'  . (2SS3 S) M

PARTEIRA M"E; BÀRRòsói
«ttende chamados aqualquer hora. Acceita-.parturientes, ofle-rece lodo o conforto, preço razoável—lttiavisconde dc Itauna 11. 143, (4775 S) R

PARTOS c moléstias de
| mulher, o DR. Ií

S T,ni,'"e',"0"'• ''emorrlwslá^-D?t»?eÃ!soes, de modo simples, evita a cravideznos ""os indicados, fazendo nppa?ecer o¦neonunodo, sem provocar hí inorrbacia,<cml„ ei.nin enfermeira mm. JOSEPllI.'
n„lA' 1'.' 

"nl°", mlata ão Hospital
,.'r,"_ Ij-reelonaj .consultas diárias«ratis ao.s pobres. Aeceila clientessensao. Consultório c residência: ruJ-avradio 11. m, «obrado

Moveis a prestações ! -
a sua casa. só quem, não quer, pois 

".."casa

frrrS, *"" "Ua S,cnMl°; *°!«bio "n!
ir',. . 3 ? •qu<! yenie nl°ves a prestai5r°"„.e * d'"-'.'-''o, com vantagens pira os

PRISÃO DE VENTRE-
Doenças de figado, estômago e intestinoscvm eom as Pilulos -do bSb. C?mJS-
,_„„° ,PIla™*«"{ico Santos .Silva. V dro

COLORINA, Tin^a i<Jeal •#
ri»„í» .« i-v rantida, para rc_-
t., ifi V. f-1"0 * ¦_- c6r 0»3inal pre-ta ou castanha. .- Preço, loSooo; írir

mil, rui.
Kanitsu

Gravidez?:"J-f™
jector — Xauterre. F«acilcommodo _ hygienico.

A' vciidü nas casns do cirmuiti.

CASA GUIMARÃES
Esta antiga agencia continua a remetterbilhetes para o interior, listas e ordem de ex-tracção, dando vantajosa commissão.

^ 71, Rua do Rosário, 71Caixa IS73 -
F. Guimarães

Xarope Peitoral de Desessartz
e Alcalrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Ápprovado pela Inspectoria de Hy.

gicne « premiado com medalha de ourona Exposição Nacional de 1908. Estemaravilhoso peitoral cura radicalmentebronchites, catarrhos chronicos, coque»Inche, asthtn.a, tosse, tisica pulmonar,dores de peito, pneumonias, tosse ner-vosas, constipações, rouquidão, suffooa-
ções, doenças de garganta larynge, de-fluxo asthmatico, etc. Vidro i$soo. —
Depósitos: Drogarias Paclieco. Andra-das n. 45; Carvalho, rua Primeiro dcMarço 10; Sete de Setembro 81 e gi»e a rua da Assembléa n. 34. Fabrica:Fharmacia Santos Silva, rua Dr. Aris-tides tolio n. 229. Telephone 1.400,

ESPIRITISMO
CONSULTAS GRÁTISllypnolismo Somiiumbulisino Psv-cliismo e- Suggoslão; faz-se qualqueritrabalhp neste gênero com seriedade ediscreçao. Luras garantidas c por cor-rçspondençia dç todas as enfermidadesnervosas pelo hypnottsino c suggestãoiIratamcntos garantidos pela., plantasmedicinaes de todas as moléstias corri-mentos; impotência, venercas c doençasde senhora, -." •

Rua Acre. 69, Flora Indígena.
M 57i

BOEIROS «ARMCO»
Para estrada de ferro e de rodagem

Enseígnemenf gratuit du chant
Madame Seguin eleve de M Isnar-don, professeur du Conservatoire deFans, coniintic ses' cours gratuita dcchant, piano et solfége, á son école demusique, Avenida Rio Branco, 127 2"etage. Les cours sont diriges par les meil-cttrs professeurs. Se faire inscrire tousIcs jotirs dc 2 á 4 lictires.

MÜCHINISMOS
Vendem-se eixos, luvas, cadeiras emancaes, der-a'-'; 7 polias inglezas; 3de 26": 2 dé 30"; i de 34" e 1 de

56 . Uma prensa Biackburn 78x42"para malharia. Uma machina Biackburn18 , parada automática, 1.100 agulhase 36 conducíores para camisas de moú.Um banco com 2 cabeças de niachiiuiáBiackburn ponto 32, para caiiii"sas oufiollas 9 ; 2 conducíores e 250 agulhas.Um banco com unia machina Singer decascar c duas dc costura. Unia inachiua
(overlock. Singcr, para bainhas demeias. Unia Singer K4. Tres machinasWtldman para elásticos 160, 188 e 200agulhas. Tudo em muito bom estado •
a rua Ribeiro Guimarães n. 69, telenh.'Villa, 380, Aldeia -Campísta.

em
do

(4-138 S) J

Creme de Amêndoas —-
O legitimo está registrado sob o n. 10.011.e traz impresso o nome do fabricantenharmaceutico- Santcf. Silva, ete

-,;,?S'SI",il1»!"lí*J, "a toil*-'"e li'ls ¦¦-""» de-B.inte». hiubcllcza o rosto, tirando-lhe asrugas e as manena-s. Pótc 2$ooo Vende.
V = 

110. deposito. Drogaria Pacheco: ri ruados Andra,]... ,1, .15, (10 S)ruJ

Carto-
mante,

diz tudo
Gom cia-
,foza o•' quo se
deseja

realiza os trabalhos por mais dif-uceís que sejam amigavelmente e
correio, mais ajooo TDe_S»w""-?I.'i */5"* r,.* ° m_-* J-ara cima da W>m <*m S»^o'r^epZúoRgltn^ feá0™ da Constituição n.SO^so.

Má
DOM NEGOCIO PENSÃO RIO BRINCO

Alugam-se a familias distinetas e a
esquina, preço"! Ç?V.alHjiiros respeitáveis, esplendidos apo-

medindo 57 riic»l s_[>nos_ a Preços razoáveis. Cozinha dcí" ordem. Rua Fialho n. 20 (PalaceteF-alho, CílleterGloria)i Telephone Cen-

Vende-sc uma casa coberta de telhacom ttm terreno medindo 20.x.o, em logar de futuro, fazendo
7oo$ooo., e um terreno medindo 57 fhc-tros dc -frente por 50 de fundos, com

Professores e Professoras
A' M A Sele, 109, 2", mesmo paraconcurso, lia prol. dc portug., franc.,

Reogr;, gcoin., etc., desdenao cm cutso. . (660 S) J
arithiu., ;ilhr
X"? iiieiisaes,
~il 10(."0, 2i__ annos, lendo curso gymna-olicrece-sc para Icceionar em
ò-,leíWT 

011 '¦>--'."'1- Coiitcnta-sc eomOttlcnado dc 100$. 1 artaáu ]'. J.

O unlco mc-icanientoji._e cura a syphilia
Hfl APProJv'-do pela Saude Publica. Dejiu-
IV ^-1Vm d- s,ar-8'uc* D°P' GeraI: Pliarma-IA cia .'vlannho, r. Sete de Setembro, 180*W nio de -aneiro.-Vende-se nas Pharmacias. I

uma pequ.uia.casa, poi».75o$ooo,.,_ia pa-rada da Prata, Llriha 1-üxíliaW.ÍParaver e tratar com Pedro Vieira, todos
Ü-_____ (641 J

trai 3732'. (R410)

LEILÃO DE PENHORES
6 DE SIAIO DE 1916

— SIMOX EXTINGEU 
55 ~ Rua Luiz de Camões — 55
.leilão do todos os lu-iihotvs ven-

SiJos „coiu o PKASO _DE 12
31__fAl_S*

Tlie Aniericau Koiling MIU Co.68 HUA DO OUVIDOn 68
Caixa Postal 19 nio de Janeiro

"GRANITO BRASIL"?
.E' o melhor de quantos tem apare-cido para obturaçoes e collocação de pi-vots. Tem causado admiração a todosos que o tem experimentado 7 cores.Amostra pelo correio, enviar $200 cmsellos. A. C. Pinheiro, ma Dr. Aratv

MOVEIS DE ESTILO
I j i'?0Y,elten!. ? 

¦"¦«ida.ào dos mezeslde Abril e Maio na CASA ALVESIU"A I)A ALPANUEGA, 133.

tt ocaõ, • í;" tí ri' "u"* UI' "ratt-(J 2806) 'jo Vianna, 17. P. Formosa. (gs9 J)

BELLflS

VAREJO DE CIGARROS
Compra-se «m que seja antigo c bemlocalizado. Negocio urgenteCartas com preço e todas

çoes precisas
nal.

a L. A. J.

e serio,
as explica-
neste jor-

(M 575)

Homoeopalcos videntes
- A todos que soffrem de qualquer ni.*.-Icstta, esta sociedade beneficente fofnecc, GRATUITAMENTE, diagnosticoda moléstia.. So mandar o nome. cda-dc, residência e profissão. Caixa pos-«ai n. 1.027, Rio de Janeiro. Scllopara.ii resposta. x,. j

I. d

f[?™pM''V„alra,,ení?s..sc <?-''•."' ns senhoras
s?r,1nV íííff. ida a cul13, 'mniediatamcntosardas e mais impurezas da pelleformosa e bella - initbfcnManicnt,

pcz, nas Perfumarias, ílhannáctas .e Drogarias,

OABTOJMJ.TÈ E CHIR0>M\TB
ESJKANGEIKO

peh.a,l.!,i,"*c-0HÍ W-ro bfMos de c-'lr'" e
P^n.L as das ,"'"10S' fa2 quaesquer tra-bali os, une os desunidos e faj reinar a

n-ftiirS", 1 q i' •"-'' mV° ic mna consulta
m-t. . ffL- *-"oli,'c .nualquer segredo, por

Sufiln °Ül° -fe í-r"ro' onde se tomou
rik,n con.' "c'< o Pelos seus acertos e bons

hii,a i09 ,a fc,t0Si mot:l na P""-,-- da Repü-blica ha s annos, e sempre satisfez a pes-soa mais exigente. '
. 

"ossue as verdadeiras pedras de Sí-ivindas directamente de Jerusalém, poderoso
das 9 da manha as 7 11 da .noite, -nn praçada Republiea 11. 84, _ PRAÇA DA RÈPU-
)>h. i . ' **• (esquina da rua Senhor dosisssosj, * \ |

imeaiatamcntc -5_'í^.%;^S_£iíi 
^r?A? -D,E VENUS'

icllci o uso diário da LOCAO DP VPiSfi»! "P^js, pannos,
E ÍTfJÍ»^. ^\§_fÃt^^%_^«^a a cutis.

Collegio Sylvio Leite
Mariz e Barros 256

Interna to.
Cursos

-Rua
e 258

semi-in-
preliminar

este jornal,
l-l8.li S) J

1>U0l"!_SS0KAtia Kuropa,

)ji'oi-i-:ssoií.\n confeccionar

professora dc
veies nor semannn • dc qualquer tr.-ibaihrder pude tlirijir-sc '
ti;

que ha d.lis annos veiu
.,,,.-, „',.-¦ ul"Ic recebeu esmerada¦mncji.iio, coiitinua a ensinar mesmo á
í™íf; .Porl-l|8UC2' rroiiifc-í, .-irütluuerrca,Reogr., etc, nn rua Sete dc Setembro, ioo,*Í___.!_L"_?"'-'__: («94 S) J

- Senhora habilitada,
qj-lquer vestido e to-

nt',,,,-,--,-' '"illc (lc L,'">:"'h»los á machina,
.¦'•,'.;'', Vi, "•'¦¦¦sravnra. cerâmica e«......, trabalhos nioilcrnos, precisa de uma

plano, para Icceionar duas
troca de costuras

Quem preten-1 rua dos Voluntários
(670 S) I(

Teleph. Villa 1.252.ternato e externato.SSS 5« » %sm
5. _SÍ2"" dc P-.-PS-atonos para admissãoa rs a. °kti S
cue|lilh?aia--nhVa9' i-1"51"'^^ -"iIiiaPr"(fa0
mcàdò ™in «tr" ír"-*"0 d, nííicial "°"«niauo pelo hr. Ministro da Guerra r
?êS"er.is-S»o1",m,0S' d'""l° t\á*38£,'£reservista ao terminarem seus cursos Ins riteçUo moral e cívica. Abàllçlo>com"pie a dos castigos corpóraes c «los soorisviolentos, como o "football". Ensino dégyninasliça sueca e dc apparelhos parao quç dispõe o collegio de uni gymnasíóprovido dos necessários elementos?* Tra a°mento excellente, tendo os alumnos as re"feições cm commum com a íamilia do di-rcaor' (M 

3609)

Zumbidos dos Ouvidos __j_%
pelo Dr. Neves da Rocha, comexilo seguro, dos zumbidos dpsouvidos, pela massagem vibra-tona, pelas correntes continuase pelas correntes dc alta frenuen-cia. Os zumbidos diminuem logona primeira applicação e acabamdesapparecendo completamente.Consultas da 1 ás 4; AvenidaRio Branco 00. s 935
Machinas de escrever

Oceasião única. Casa Exposição.119, Av. Rio Branco.

, 1'ntria 95—Hoiafog

P.KOl-ESSOlíAJ- 110. Solfcin c
habilitada, Icccioiin pia.

1 - v "' t„"'<{- ¦' t!,cori"1' programma do1. .\. de .Musica; portuguez e francez,preçiis niodicos. Cartas para E. X Aneste jornal. «-„„ jj j-'

pltOKIiSSORA de canto, solfejo e tíieo.
iTln,.. 

''¦ !' ;' l""nuilu "".acionai, 
acceita

,.^,. ,; 
¦1"S""" "lensacs, sendo «luas"'.' ,-lur "";"'":"; ma Jardim Hotanico

-__'-_,__ (5--7I S) A

Doenças do estômago, intestinos, figado e nervosas
Dr. Cunha CruzpÕR1"™1»'™^™,«"« habito da i.embriaouezsuíta? í^eâi f¥í s?S?*?—";" ato-? ièt

Moléstias das senhoras —
Ur. Octavio de Andrade, com pratica dosliospitaes da Europa, evita a gravidez porindicação seientifica, sem prejudicar o or-gamsmo.. llemoirliagias, suspensão, ele.Kesidciicia e çons.: rua Sete «Ie Sctcin-
!'ro »• -!*1,». sobrado, das g ii 11 t ii' .as 4. lcleplioiic 1.591
liralis.

ENXOVAES
«j as 11

Central, Consultas
(518 S) R

Duchas
ESTÔMAGO
de 1

Digfistõos 1 cnldadi
clifliceis, í tino,

perda cia I dade
appetito,
.dyspop-

tabOM, aztn, min hal-to, enjôosda ytavltlez u vômitos: - cura piem-Pf-"Jfl rnpidacom.o Kl.ixiu i'st0.Al a (..\l. A' venda na Pliarmacia
Btaguntma, lOo.rua Uruguayana, lOü.

massagens, etc. Insti-
tuto Physiotlierapico
do dr. Gustavo Arm-
brust. Docente daTFa-

_ s do estômago c intes-neurasthenià, artliritisino, obesi-diabete, clc. De 7 ás 11 da ¦ ma

Doe

Beceinnascitfo

nhã. Kua Senador Damas, 48. J 496

00N0RRHeas;
III

1>I-Iii
enxaquecas, m»ijiüestiíos, dores
cio cabeça, in-
flammaçao «lo a-
gado o dores Inas cadeiras • _ '
cura radical e I
piompta com as
pílulas DR. M(j.
HII.I.O-. A' von»
«Ia na Pharma-
(•¦ia Urngantina,
10j, rua Uru-
guayana; íoi.

chronicase
lecen tes.
Qtiereis fi-
car radi-calmenle curado cm poucos dias? Pro-curac informações com o sr. Feijó, quegratuitamente as offerece, não conhe-centlo caso nenhiim negativo: riiallieoplnlo Ottoni .167. 38»o J

MEIAS

completos paricollcgios e bapti-zados. 1'araizonas Crianças. R
7 de Setembro.
'34.

Enxovaes cem.
Pletos para re.o c mnascidos,
inclusive 0berço. R. _,Je Setembr0,*34.

e roupas bran.cas para crean.
cas, no Paraizooas Creanças R.
7 de Set., 134,

; 152. AJ

Quando faço compras, não es-
.cjueço 0

fflHUt

"fiels-rP Mágico
Para Qualquer Callo

Expcrirnsat-iaNoTa Cura Para Cal*
lo!,"GeU»It." Fácil, Simples,

Nunca Falha,
"üm, dois, trez!" E n5o levarêia

^'8..Ae„,?.p?.á0 (1UG lst0 Para- app»-
SimSi-í _"It' ,a nova cura- a maiselmples e mais cejta ia vista no

ISO
>i^-?K__3g_-'ãS

(S ai?)

Perolina Esmalte - v"',° "rc-
...Iquire c conserva a belleza EFp&gg.provado pelo Instituto de Uellezã «e ?ris, premiado na Expdsiçüo de Milaio.Preco ..$000. PO' DE ARROZ PERolLINA, suave e cmbellczador, Preco x_hxijam esle-s preparados, á venda em to-das as perfumarias c 110 dcp.isilo deste c«le outros preparados, á rua Sele «Ie Sc-tembro n. 209, sobrado. Cl>37_)J

ALTA CARTOMANCIA
. Mme. TAGII.D, iniciada nos myste-rios do occuiiisnío, possuidora de gran-dc poder em sciencias oceultas, diz o

presente, o passado e prediz o futuro.I-az (ittaliiuer trabalho para o bem estar,como sejam: casamentos difficeis, rc-conciliações e embaraços commerciaes,
etc.; na rua Frei Caneca, 58, sobrado.

. M 5/S

iMHINISMOS
ADOLPHO WOEBCKEM & KREBS,rua da Quitanda, 147, offerccem o seu

grande stock de 5MAQHINAS ALLE-MAS de superior qualidade para OF-MÇIXAS MECÂNICAS c SERRA-RIAS. Orando stock- cm POMAS,¦']'!"HAMI_XT..\S 
para mecânicas MO-TORES ELECTRICOS e OLEO CRO,BOMBAS GOULDS, DESXATVDEI-

RAS, TUBOS DK AÇO para CAI.DEI-RAS MANOMETR.OS, BUSLNAS paraAUTOMÓVEIS, et6. P

pois éo único preparado com o
jaual consegui ter cabello e nãoter caspa.¦ Não acceitem outro em sub-stituição; exijam o de OLIVIER
que terão resultado seguro.

Vidro 3$000
J3i__ tocla.-s as

per íumariais,
cit-og-at-ias

e _-J_______É__J^^*
Xarope adstringente

de Quina, Cascari-
lha e Simaruba

dc%keT'°™da ÍC'a '"^lOri"
contra"n»°L7f?,?-'maÍS ^P™*™ mc^°^contra ns a fecções do tubo gastio-intesti,«a1, prnicipalincnlo contra as diar héa" re.;bcldes, acompanhadas dc eólicas, dymnte-fias e mcscntcrites, diarrh«i,s da denlição edas convalescenças das febres graves e das
maravilhosa0"'^""* <°™°"'^ «W»

Modo de jsar: veja-se no vidro.
. ' reco, 3*000. Deposito — Drogaria

Nunca corte um callo! Use "Getê-Ie." Nuncafalhai Soltarei»vonoTÍdaevoiioip.1.
niundo. J£L não se perde mais tempo"™"-sÇ. ou uperreamlo-so comcanos. Ca.los, dores o callosiiladcs
çstao absolutamente condomuados Amorte desde o momento cmapplieais "Gets-It.""
tormendo de

JElimlna-se oinuíeis emplastros,

3* »««»g———_____!!__________fiUS/íW>lfiifflM___Bi_. ,

Chapéos¦'•riai8*'?^ 17 üfu-
rino, .1 0.>, .(;. e 5$; enfeu

tam-e a j$. l.avam-sc e tingem.se pln.nuts c palhas; rua tia Carioca n. 48 íai.i Elcganle. (1036 S) R

OS VISIONÁRIOS
I 

via 
gratuitamente o3 recursos parSã onrt comple

P Correín,fn»8eHie5n UaJ'ta íach*«9 MSVistgffl

S: S: B: que tem por fimsoecorrer a todos os necessi-tados. Quem soffrer de qual-quer moléstia esta S: S: U: en-
eta.

IllOS. Caixa do

Casamentos
COSTUREIRAS

trata-se com
b r e v i d ,1 d e,
mesmo sem

certidões, cí-''', -5$, c religioso. co$, inventários,
montepio e meio soldo, justificações,

.etc. eom Ilruno Scltegite, á rua \'is-'conde do Rio Branco, 32, sobrado. To-
«tos os dias, domingos e feriados. At-

.'•"''¦lem-se a chamados a qualquer hora.
i.Ttlcphone a. 4.54.1, Central. S 1650

,-recisa-se de perfeitas saieiras eajudantes para costumes "Taillcur"
atelicr Mme. JULIA REVS
n. 105, iu.

Ouvido
(J. 693

MiGml10

UTERINAEeVe^
gue cura FLORES BR ANCAS e osCorr.meníos das_Senho.-as.

Vende-se nas principaes phar-macias e na Drogaria Araujo Erei
tQS ix d

PINTURAS DE CABELLOS
Mme. Ribeiro oarticularmehte tingecabellos com um preparado vegetal in-offensivo, de sua propriedade, á ruaRodrigo Silva, ..titiga ..cs Ourives 11. 10,1° andar, entre as ruas S. José c As-semblea. (s. IS39)

Pacheco, rua dos Andradas, 45, f_ d^Março 10, 7 de. Setembro 81 c 99 e As-semblea 34, Fabrica, Pharmacia Santos
f,"va, a rua Dr. Aristides Lobo, 220—ter.; 1.400. Villa. Rio de Janeiro.
GÕXÒKRHÊA — J.MPOTEXCIA

. lor niais antigas c rebeldes que se-jam, curam-ie certa c rapidamente pormeio de plantas medicinaes, infalliveisc yioffensivas. Portanto, se o senhorsottre de qualquer destas moléstias éporque quer, pois milhares de pessoasse tem curado por intermédio destesmedicamentos—FLORA BRASIL— Lar-go do Rosário, 3. teleph. c4g8, Norte
R 73a

unguentos quo ao espalham pelosaedos, pequenos anneía ou calços
navallios, tesouras o o perlRo deevenenamento do sangue, devido aocorrlmento de sangue e as arma-auras que simplcmente fazem o
feèt_ VíK-í- 

"aets-™' nunca af-«'W, W PeHe. nunca falha. E'
d?pP C2i^ím- 2 ou,;< minutos e sem
í!íí;,i Sec'ía immediatnmento e po-
?nnei&o„-?Isar-as mola8 depois da
?Bhn'CaÃ0' O.oaHo amollece o
iriri," _,J„ a "l?10.1*, _""» do mundoPa|a callos, callosldades e verrucaa.Fabricado por B. Lawrence & Co.
?mCa.sS' I1-i*"°i'*. ti. S. A. Vende-se
macl "3 (-1'oe'*ria3 ° Paai-

Afim de melhor servirmos 0; pre-tendentes dos cofr.s "Nascimento" te-mos em nosso deposito 150 COFRESde diversas dimensões e pedimos aosmesmos quc nao comprem dc outramarca sem primeiro verificarem a nua-'„ínt»C n PrC-<:oS do3 cofres "^^sci-

CURSO PREPARATÓRIO
Rll4n?r*a P,'-DR0' "X CASCADURA1 repara alumnos para os exames da
MilSar- "' C Col!*s:°- PcJro ll *

GLYCOLINA
IM^M DE L R. DE BRITTOApprocada e premiada com medalha deouro nas exposições de hygiene
-«£ p mc .PreI)ar'-.»° <'a antiga nit.
rnC^=Raspa-'-' emP«^o com sueces-so nas empigens, comichões, frieiraste í™s' *™é' -i,annos' ¦ «WS éirritação da cutis,,rugas, suores fétido»e todas as moléstias epidérmicas.Deposito: Drogaria Pacheco, ã ruados Andradas 45; i- de Março to, As-
F,'üb,lra _í Setc .*le Setembro 81 e 99.Hbnca, Phanuaeia Sanlos Silva, á rm
n^o^^of-Viíií0 2:!J- tC,el!h0"C °U-

Pílulas Purgativas eAnti-biliosas de Brite
Approvadas

11,, ",í as , Premiadas com meda-lha de ouro Curam: prisão dc ventre,
fi»_í '¦ cabcç:l,' vom"os' do""í*is dofígado, rins e rheumatismo. Não pri»duzem eólicas. Preço, i$5oo. PDepósitos: Drogaria Pacheco, rua dos
ÍS f,ow;.á,w,,St,t de ¦3c-«n>"»
Utn ,, 9Pl ¦ ^ JLar-° ,0 C Ass^-
Silía-1'1.' 

FÃbriC'V. pJl>-'™acia Santos

pSTF.^^
rJÍZ: R,hC'ro Part-culermelitc tingecabellos com uni preparado vegetal in-oCfensivo de sua propriedade, J ZRodrigo Silva, antiga dos Ourives 10entre as ruas S. José c As-

S 225

andar,
semblea.

APOSENTOS

Deseja-se um commodo, 00111 iDòilsâ»em casa onde não haja' _£?í.*h_5£

A.SS'?7, Cat^e. XCVCS* - r=d"
nana
ia1

¦1K

Aliigam.se tuna sala _. anosentoskm mobiliados, com todo o ?oStocom 011 sem pensão: na riu das I ¦,-¦ranjeiras 105; telephone 3.478 Cen-".""• (R. 575)

KiBiifnnaiüaiiiii

lünant-C-i-sal
I -,. ,e, .'¦'-'. de fami- I
jH na e. boteis. Máximo dc duração ¦9 e nuuinio de dispendios. Únicos 1
p agentes, Francisco Leal & C, ¦
g i" dc Março n. or, telep. sjo Vil. MEntrega a domicilio. ™

UM BOM ESCRIPTORIO
Com dois cpmpartimentos por 70$.-.iraia-se na Casa Muniz, Ouvidor, 71,

GRANADO & C. Rio dó iTniiciro

AO COMMERCIO
Superiores Cofres Americanos, tro-

cant-se por velhos com vantagem para os
compradores, tem tambem grande stock
novos e usados dos melhores fabrican-
tes e de diversos tamanhos, por preçode oceasião.

Rua Canierino n. 104. (Sr~s)

| ACURADA I
SYPHILIS I

§ Ensina-se a todos um meio de 1!
I otfherlditS, 1í£ ^t I 

"tsSK? n"l"ZCr ..Tf»' msh' b0- *
I menfe tf^S^ ^ ¦ ^Zn?, >M>" ~ Ma"'
g mente em todas as manifestações ¦ c_Períodos. Escrever: Caixa Cor-. ¦

MALAS
Qiirni

reio, 1686,
resposta.

enviando aello para B

lilüü mm.i«!iii!íaniii!iii
M 3494

LINDO PREDIO Á VENDA
. ende-se nn AI.I..I-, f». :_._ t

L0C0M0VEL
,8 i5deD!: T-"-Va dc 6 H- r- nominaes
it.'i'*- P- f£í«h*"0s fabricantes Mar-
çhal Sons <_r C. Ver á praia Santa
í±__-___  (R 553)

Feridas, Esfoladu-
ras, Cortes, Ronliaetc. curados rápida-

<.vnvi_in_H3> caRegistrada. Venda por Atacado
í *«*! «-i.pl.cac.3es. Cura radical pot tnã 2' •;/«?. ata 31300-Seis Ia»
Ç'"^-3 'wra e lapido». Dr. joao :. lu-ls,ü<j0- ' '"'•¦'los acompanhadosDas s „ ,, e das 13 i, ,( < <£ miporiancia ao "Senhor Dr. Wil-Pedro. .4 1 Jiatns» 45 Largo S.Kronoleco-sobrttdo

PÍLULAS de caferana

A MEDICINA POPULAR
Precisa-se de um medico para con-sulcas diárias. Rua Buenos eVTres 234

(_t 816)

Abreu
Sobrinho

V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pódc conseguir facilmente,

por aluguel mensal e módico, todos osmoveis; rna do Riachuelo n. 7 CasaProgresso.

ndc-sc na Aldeia Campísta, VillaIsaliel, a con tortave casa com 3 quar-toa bons, área envidraçada, copa des-Pensa, cozinha e mais depen enciasbom q„,,„ai todo murado, fardiS dó
,. i laíl° ?. ftusendo esquina para 011; ra ruaEm casa nova. e com todo o conforto I <ll,c *ia Snmdc valor á casa; a casa érua Riachuelo n. ai, (127J) ! 1!a r1,a <>os Artistas, 33. Dá-se infor-mações na rua da Carioca, Café da Or-*'  eom o cliarntcii-o. (g„ j

Esplendidos comniodos
moderno;

AÇOUGUE

PEXSIOJÍ ET RESTAURANXJ.a lable du Commcrce, Av RioBranco. 157, 1» andar. Telefone'4.138Almoço ou jantar com tres pratos aescolher do menu, sobremesa variadac café i$5oo. Alugam-se quartos a fa-milias e cavalheiros, fornecc-se pensãoa domicilio. r gg_

ABHEU. _... „ „,Twiiii U. rua de S.

OURAM
Sozõcs-Maleltas

*"ebi-e6s palustros
.- Inti-rmittecies

«alto cuidado eom as imitações e falsiGca^5eJralíí*Ía8Oüicos depositários,Bragança Cid & C. -Rua Do Bospicio9

Mme, Olympia
Cartomante brasileira, tem um brevecom que se consegue tudo qtie sc qui-«r. Uuarda-se segredo. Consultas ver-baes e por cseripto; ua rua da Cariocan. 13, sobrado. (J4814)

Uma mobiiia por 65$000 ?
Vende-se para sala de visita; sendo-1 sofá, 2 cadeiras de braças, 5 cadei-ras simples e 2 consolos pequenos commármore (10 peças). Rua Frei Cane-

Ça. 309, cm frente á rua .Visconde de«Sapuoahy). (R_ -7Jr

Vende-se um açougue, fazendo bom
ZrZ'-'0"1! T al,,lns de CP»t*"a^por motivo de doença do proprietáriona rua Engenho de Dentro 22,* nerto daestação. fr 

^

dem.

CALDEIRA
Precisa-se de 11:11a caldeira tubular itá cavallos em perfeito estado; trata-' " rua Visconde de Inhaúma n. 36,R nrsobrado.

0 FIGADO
O fígado c um dos oreSr.s «««.;«  »_ _Um figado;dcsord7n-adoKcaUusa'd_%;X0rdolC5 da "°^ economia,

appetitc, prisão de ventr»,e comer, perda de energia para o tra-

c um dos órgão
dores
balho, píiysico
somno desassocegado, 

'"uriíã 
carregad a, tristeza

f"ò ÕÚe Inrí03 S5'm'ítomas acima menciona.
pode? sexual ^ct 8rfVCS r"""»''o'. conto seja... bypocondria, perda

tVm1mPsiL?sLàSenKE^?AES MELHORADA DE PERESTRF
Esta pilulaftóo e^dnC"JacS/ara co-nlmcr °' raaics «»'«»• •»

do, nem de boca "_S_. WZ-Z* rtÇfâ£ 
&£. 

US° ™ «T** —
cai._ por 3$ooo, 6 caixas por i3$oot

¦ 
' __, "",* v»uaa ot cabeçs, mfarlação depois d

e„»Tn ..,.:„P.Crda de Memória, cansaço, paipitaçáo do coraçãi
ele.

nervoso que produz" «_iv5r>?-i1?fS?? m»ncionados, sobrevem um estada-¦'  'ete resultados, conto sejam bypocondria, perda dt

nem de boca nem dc tempo.Rerae.tte.se pelo Correio umae 12 caixas por cCSoúo.

-t-O.con»
merados.

Vende-se na A' Oar-rafa Grande
Peieatrello & Fillio.

K 15»



;-'¦*.

¦ ' r; «* CORREIO DA MANHA-- SabbadOí 6 de Maio de1»16 11

t«- _.

Bota fii
I6.540 {

.... 20:000^OfDO
AGRADECIMENTO

âiS^lffi 16.536 e 16,538
feliz casa

da Loteria da Capital
íoram vendidos pela

\ M
K- 1/P-WÍàI'\ I ^^^

109 Rna Marechal Floriano, 109
Canto da Avenida Passos

Grande moda
22$000

Borzeguins
de camurça

branca
com bi-
queira e

salto pretos _
1A-_flíin -3$ e 2e$, borzeguins de
lUfUUU casimira e pellica cnvei»*
ninada, artigos finos e da moda.

On-Cflfl-t c --•¦? — Borzeguins dc pcl-
~"rfy"". lica enverniiada, canos de
camurça branco, beije ou cinza.

OCíMA '<>$ e ia$ Sapatos de vellu-
fVyyy do, com tiras no peito do

pi oii pulseira, artigo moderno, custam
nas outras casas 15$ c i6$ooo.

fiCCAA n$ooo e i2$ooo, sapatos de
Ui. *JVU verniz, para senhoras, ar-
ligo moderno, entrada baixa 011 com
tiras no peito do pé, saltos de couro ou
alto.

lAÇfíAA e is$ooo, elegantes bor»-
*W"™gtiÍris de pellica preta ou
mnarella, canos de fantazia, o que ha
de mais modem» para homens.

14-CAAA e i5$ooo, botas de pellica
lUipUUU pret__ ou amarella, artigo
superior para homens,

1i.4i.AAA Botas de pellica. preta ou
__-<.*-UU amarella com canos de
FANTASIA.

(PARA HOMEM)

C<ÜAAA e 6$ — Sapatos de lona bran-
C-^IUUU c!l( sa_t0_ baixo ou altos,
com tiras no peito do pé, par» senho-
ras.

15$, íww^^jst
fantasia, artigo fino c moderno para
homens.

A-&AAA Borzíguins de bezerro, preto,
UipUUU urtigo forte, próprio para
collcirio, de 27 a 33.

9*RflAíl e 2$2oo — Chinellos de be-
«6-PyyU zcn-inho, belbolina ou ama-
rcllos, a ponto, muito fortes.

2AAA sapatos, com saltos brancos,
.VV\> amareHoa 011 envernizados,

(ic 17 a -7.

Tlltimas novidades em sapatos para
senhoras.

GÁtJfereiA DA SORTE
que por este motivo chama atlençüo de seus freguezes para o noro piano
de amanhã, de lO9AÍOO.00Oi da Capital, que sorà vendido pela a

GALERIA DA SORTE
J. __./__-..A.NCA -Sc O.

Rua Treze de Maio ir 80, Largo da Carioca
Por baixo do Hotel Avenida

CARTOMANTE ESTRELLA
Trabalha com 114 cartas," fazendo

quaesquer trabalhos para vencer os
atrazos -e rivalidades da vida. S. João
Baptista, 86 A. (.R. 717)

A MODISTA DE CHAPÉOS
Aluga-se sala de frente, em casa de

oalbellcireiro ipára, isenhoras, cm opti-
mo ponto; informa-se á rua da Cario-
ca 57, sr. Julio. (K* 34»)

AO CHAUFFEUR - ,-..';. 
'

O chauffeur do auto 2.537, Antomo
Ribeiro Cabral, tendo achado 110 seu
carro 20 notas promissórias de minha-
propriedade, veiu fazer-me «ntrega no.
que muito o considero por sír;uiti'.hp-
nesto. /odo *Diaj Martins, Travessa'roo
Guedes, 27. • M 847

Acção entre amigos
Fica transferida por mptivo ;de for-

ça maior para o dia 12 do comento, _a
rifa de uma cgua arreiada que corria
hoje, 6 de maio. J 'OS'

RUA DO SENADO N, 35 - Esquina da do Lavradio
Aluga-se este predio no todo ou em parte, completamente í

reformado, com boas accommodaçoes no sobrado a «tanüe loja. I
nos baixos, còm installação própria para bar, café e «»»»«• 1
rante. Trata-se na Companhia Cervejaria Brahma, rua Víscod- I

de de Bapucahy n. gftft- ¦______ ¦——-*¦

"Registradora National"
Vende-sc uma com coupon e fita

cm perfeito estado por 50o$ooo, á rua
Sete de Setembro 109 U" andar) -—
Sala dos fundos. S 098

"Registradora National"
Completamente 

'nova, 
vende-se tuna

por menos da metade do preço, servin-
do para qualquer negocio. 30, rua da
Carioca, 30* S I00°

A'S SENHORAS E
8ENH0RÍTAS
A Casa

David Ferro
Chama a atteu

çào para as
suas vitrines

,. Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil
Extracções publicas sob a íiscalisação do governo ifederal

ás 2 U2 e aos salibafloa às 3 Horas, r
RUA VISOOHPE DE 1TABORAHY N. 45

HOJE HOJE
A*s 3 horas da tarde—300-28

§m o i ooosooo
Por Si. ooo em décimos

A CELEBRE CARTOMANTE
MME. MARIA

participa a iodos os seus clientes que
garante ifodos os. seus (trabalhos por
mais difficeis rjuc sej.iih e só' acccita a
sua remuneração .depois dellcs protn-
ptos; aqui não se engana a litimanida-
dc. Tambem se trata dc qualquer doen-
ça, pelas seiencias oceultas, sem que
seja preciso tomar beberagem. Rua
Visconde de Itiima n. 2tr, sobrado.

R 5-6

Rua ' de Setembro, 124
S IÜ3

Depois de amanhã
334-9*

30:OOO$OOO
[ , Por $750 em inteiros

Terça-feira, 9 do correuti.
. 33?-ta

16:000*000
Por l$(i00, em meio* -

Acção entre amigos
De. um bengala de castão dc prata

para extrair-se hoje, 6 de-maio, .fi.ctitá
transferida para o dia 27 do cotrenté
mez. (1017 S>)

PHARMACIA

&> j. AMtãauifíh,
Companhia Industrial e Con struclera

¦¦BOM.BBTIKü"
(CAPITAI- KIJaM.IZADO, sno:ooo$ooo)

Kncorreaa ¦ se dc CONSTRUCÇÕES
PRlvDIaVES cm terrenos próprios 011. em
terrenos dos clientes, mediante condições
muito vantajosas, sendo o pagamento a
prazo longo e em- pequenas prestações.
CONSTRUCÇÕES IMMiEDIATAS COM

M.\TER!A«ES DE "i* ORDlvlI
Encirrcga-se tambem: . ,•

 da conservação de prédios, recon-
strucçücs, recebimento -de alugueis, com--
pra e venda de terrenos e de todos os nc-
rocios nue se relacionem com immove.s.
¦1'EÇAM PROSPECTOS K OvXPUCA*
ÇÓIiS A' RUA DOS OURIVES N.. 45

Tolepli. Norte 3970 — Rio de Janciri_

TRILHOS
para construcção, com Raul Dias; ma
Jo Cosario, tabellião Victono. S. 995-

DENTADURA

GABEREL

Offerecc-se 11111 pratico competente,
trabalhador e de conducla afiançada.
R. S. neste jornal. (60S J)

PHARMACIA
Vende-se uma bem sortida e próxima

ao centro da cidade. 'Negocio urgente;
informações a av. Mcin.de Bá, 99, ou
cartas a A. C, A., nesta folha.

(1017 J)

Grande e Extraordinária Loteria de S. JOÃO
EM TRES (SORTEIOS

Sexta-feira, 23 e Sabbado, 21 de junho
Â's 3 HORAS DA TARDE A's 11 e 1 DA TARDE

,•..,¦--;-.- 336 - 3'
I- sorteio ... Ioo:ooo$ooo
2a sorteio ... Iooiooo$ooo
3- sorteio * • • 2oosooo$oooTotai ns-. m^ 4oo;ooo$ooo

Preço do bilhete inteiro 10*000 em, vigésimos de 800 réis.
Os pedidos de bilhetes do u; terior devem ser acompanhados de mais.

Goo réis par.i o porte do correio e dirigidos aos agentes geraes Nazareth & C,
rua do Ouvidor n. 94. Caixa o. 817* Telcg. LUSVKL. e na casa P. Gui*
marücs, Rosário 7t. esquina éo Beco das Cancellas, c.iiia do correio au*
..tro i.«7a.

11

ACTOS FÚNEBRES
Antônio Pereira de Le-

mos Junior

Í 

Antônio Pereira de Lemos e
faniilia, convidam as pessoas de
Sua amizade, para assistirem í

• missa de 7" dia, do pranteado
ANTÔNIO DE LEMOS JU-

NIOR, na egreja dc S. Francisco dc
Paula, ás 9 horas do dia 6 do correu-
te; desde já se confessam gratos.

(J 768)MARCELLE ___
Cartomante — Tendo trabalhado em

Londres, E.rlim e Moscow onde. ad-
quiriu çrande pratica sobre occultismty
faz trabalhos para o bem estar, assim
como regula negócios mal suecedidos,
etc. Fala inglez, ailemão, russo e por.
tuguiz.' Rua do Lavradio; 36., J .429"OURO"

Platina e bri.hantes, compram-se; na
rua Sete de Setembro n. ua, "Joalhe-

ria Diamantina". (R. 733)

COLICAS UTERINAS
,£• ÚTIL AS SENHORAS LEREM

Um pharinacciHÍco chegado do Norte
tem. um medicamento que cura as.coli-
cas do uteio, evita o aborto, prepara o
utero para a concepção, cura as'nemor-
rluigias e o corrimento branco, Para
informaçües. dias uteis, das 12 âs 15
da ir.aiiliã rua Marechal floriano 231.

J-.1«33

HOMePATHIA
O dr. Américo Tavares dá consultas

grátis todos os dias das 8 ás 9 horas
na Pharmacia IIointcpa,tliica, da .rua São
Francisco Xavier, 400 (Maracanã).

Ç69-. R)

Prectsa-se falar a esta família que,
cm 191-!, morava em Paquctá. Carta a
Ulpiano, nesta reda-cção. (R. 745)

OURO

Grande quantidade de
calçados estrangeiros e
nacionaes, para sal-
dar, por menos do
custo que estão em ex-
posição com os preços
marcados.

'Compram-se velhas, qualquer quanti:
dade; 138, Avenida Central, 1° andar.
— Santiago. S. 989.

60N0RRHEA e ASTHMA
TRATAMENTO ESPECIFICO .

pelo Dr. Lemos Duarte. Clinica medica
moléstias idio senhoras 'a operações.
Cons.: 3 ás. 5; rua Evaristo da Veiga,
30. Telephone, 3191, C. S. 9->3.

PROFESSOR 00 PROFESSORA
LEITÃO DA CUNHAR ^ 

^

'Precisa-se para leccionar á umas
creançás, para tratar na avenida Rio
Branco n 11, 2" andar, com d. Can-
dida Lessa. Prefere-se pessoa edosa.

(198 J)

GELADEIRAS

CASA DE MORADIA
'Aluga-se uma, moderna cuiii todas as

ci.mmodidades, t:cs quartos, duas boas
silas, banheiro e chuveiro, cozinha com
dois fogões, de gaz e lenha, c dispensa,
ludo de azulejo branco. Rua Jorge Ru-
dge n. 73, trata-se no n. 71.'

Compram-se ouro, brilhantes, iplati-
nas, jóias usadas c cautelas do Monte
de Soecorro; na rua da Constituição
a. 64. próximo á rua do Núncio.

M 572

CARTOMANTE ORIENTAL
Rua General Pedra n. 171, sobrado,

cons., 2$, das 9 ás 5; d.;, com clareza
tudo o que se deseja. (R 5541

AGENCIA LOTERICA
Vende-se uma por 1 :ooo$ooo com li •

cenças pagas, fazendo bom negocio, á
rua Senador Pompeu n, 32; trata-se na
mesma. (*>n J)

MACHINAS DE SERRARIA
'Vende-se engenho para couçoeiras,

machina, apparellio, topia, tico-tico, es-
meril, transmissões c um cofre. Ver e
tratar á rua 4 de Novembro 40. list.
de Ramos. E- F* Leopoldina. (R 552)

CACHORROS
Vendem-se Ulmer; na rua S. Pedro,

173. ___?__;

Vendas cm pi estações.
L. Rufíicr, fabricante.
Rua Vasco da Gama ü{." '¦""-•

Doenças da pelle e venereas —
P-piotíeràpi

Dr. J. J. Vieira Filho, fundador e di-
rector de Inslituro Drrmothcrapico do
Porto (faitusal;.Tratamento das doen-
cas da pcllo * syphülticas. Applicação
ddr-. agentes p'cr5Íi-j-r..ii-irae3 (electricl-
dade, raios X, tailtuni, caior, etc.), no
tratamento das ni:.le?tias ehronicas c
nervosas: con.* : n:a da Alfândega n.
o*j, 'ii* 2 i, j horar, ________

MOTORES ELECTRICOS
de .', IIP a 10 HP. dc bons fabricantes
e cm perfeito eslado. Vendem-se á rua
Vasco da Gama n. 16Ú."IüPÍÍ" 

TERRENO ::Z
Vende-se em P.otaf.ijo, 11X44; tra-,

i.r a rua Assis Bueno 11. 48. (S 4038)

PLATINA A 7$000 A GRAMMA
•Compra-se qualquer quantidade de

platina limpa, na casa "/Meridiano ,
rua Uruguájana, 77. __l__i_i__

CARTOMANTE "AFRICANO"
Diz com clareza tudo que se deseja

saber. Dc3t'az todos os malefícios, (..a-
rante os seus trabalhos. Cons.: 2.000
réis. Rna General Câmara 178. sob.
(Entre o largo do Capim e A. Passos,
das 9 da m. ás 8 da noite. (M 59->)

INSTITUTO PMT8RI0
Fundado em 1013

pela professora
MARIA GOMES ARRUDA
•Este estabeleci me 11 tn de ensino, re.-

modelado de acconlo com n reforma
da Escola Normal, continua a. fun*
cionar preparando candidato.;, ú ma-
tricula no i" c 3° annos' d., mesma
•escola. « ao exame de admissão a
Academia do Commercio. a\s màtri*.
cuias acham-se abertas das i6 ás -ia
lioras. Sede. praça 15 'lc Novembro,
Academia do Conunercio. (Ssoa)

| HEMORRHOIDAS
Cura radical, de 1 a 3 dias. cônsul-

tas graus, escrever a mine, .Maria,, á
rua Senador Euzcbio n 76, loja.

U. 303)

ESCREVER Á MACHINA
lEnsina-sc com os dez dedos em ptm-

co tempb, por metliodo amefreano, a
10$ ipor mez. Rita do"Senado 173, sobr.

CJ 770)

jm Roír©-Pame de Paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20°|o em todas as mercadorias

Plombagina e Grapiiite
Vende-se qualquer quantidade desses

mineraes; traU-so com o sr. Carlos
Dunians, á praia da Lapa, 78 — Te-
leph. C. 4263. (B r*>r*

OURO
Prata, brilhantes, cautelas do Monte

de Soecorro, compram-se; na praça Ti-
radentes 64, Coíb Garcia.

OURO OURO OURO
Conipra-se qualquer quantidade dc

ouro velho, prata e platina. Praça Ti-
radentes n. 83. (;!9(io s)

Gabriella Magalhães
Braga

(i* ANNIVERSARIO)

tLniz 

Rabello I-raga c filho
participam a seus pare .tes _ e
amigos que mandam rezar hoje,
sabbado, 6 do .cort-eiítc, in g
horas, 110 akar-ntór dc Noss»

Senhora da Piedade, da egreja do SS.
Sacramento, uma missa por aluía de
sua esposa e mãe. J. 948.
_HB______|_________________________MflHHÃflHB

A CASA JARDIM
participa aos seus amigos e freguezes
que se adia sempre prevenida de
flores U-ara qualquer encotiiinenda de
coroas de flores naturaes, á rua (lou-
çalves Dias 11. 38. Telephone 11. 2S52 —
Central* ____53

Margarida Augusta de
Jesus Corrêa

OLIVEMRA AZEMÉIS
S. THIAGO -- PORTUGAL

t 

Joaquim Gomes Corrêa, Mano-
cl Ferreira da Costa, esposa c
filhos, Luiz Ferreira da Cosia,
esposa e filhos, tendo recebido
noticia do fallccimcnto de sua

querida niãc, irmã, cunhada c lia
.MARGARIDA AUGUSTA DE JESUS
CORRIÍA, rogam aos seus parentes e
¦pessoas de sua amizade para assistir á
missa dc sétimo dia que por sua alma
mandam celebrar depois de amanhã,
segunda-feira, S do corrente, ás 9 lio-
ras, na egreja de São .Farncisco de
Paula, c antecipam seus agraileci.nen-
tos. It. 887.
______________________________P>

MALAS
Artiga solido, elegante e baraliJ*

simo, só na A Mala Chinesa. Rua La-
vradto 61.

ALÜGAM-SE
sobrados c casas, á rua dos Inválidos
a; Avenida Mem de Sá; informações
com o sr. Bastos á villa Rio llranco,
á rua dos Inválidos 153. (435 J)

____ <

A grande Tinturarla Brasil 0ÜR01$90° *GR™
n fciuiiuu imiuiuiiu um*. 11 brilhantes, cautelas
a\ttende a encomniendas pelo tele-

phone 3.628, norte. Especialidade cm
roupas finas. Rua Marechal Floriano
Peixoto n. ifi. (129 S)

Acção entre amigos
De uma machina Singer que devia

extrair-se hoje, fica transferida para
O dia t6 do corrente. 11 911

AGRAFINA

A. ., TUBERCULOSO?!... PORQUE QUER!
.- Pulmões fracos, tosse, febres e escarros j cores pallidas, anemias, ma-
greza.com-dyspepsia, vertigens; flores brancas (corrimentos) nas senho-
ras e moças; neurasthenia produzindo: impotência, falta de memória, des-
animo, palpitaçõcs, mal estar, dores de cabeça, insomni-is. si se obtém a cura
com o STENOLINÕ, sabia descoberta mundial, receitada pelas notabilidadcs
médicas da Europa Rio e São Paulo. Estupendas curas no inundo inteiro!
.Depositários: Granado & Filhos. Rua da Uiugtiayana, 91. Vidro, 5Ç000. Pelo
•Correio, 7_$5______ -1 K'

COFRE

PHARMACIA
Vende-se em. bom ponto, tem soríi-

mento, faz bom negocio., tèm cônsul-
torio, casa ipara moradia c chácara.
Trata-se á rua da Assembléa 73 •

(R. 577)

VINHO
Vendo-se cm muito boas condi-

.oe» uniu pequena uiiftidu, cm
cnixns. fiuo. o imtiiro, recebido
ditcctnmonte du (lllm. du M»aeit'n.

Prçciirai- o sr. -topes, Hotel
Globo. Quarto. 11. ». (li «W

ARMAZEM DE SECCOS E
MOLHADOS

Vend.:-se uin fazendo bom negocio e

pagando pequeno aluguel, lem commo-
dos para familia próprio para un_-.pr.tn-
cipiante, reduzinilo-se o stock a qu?.^
quer importância 011 mesmo so os ino-
veis e utensilios (.':-"t»la-.Be:aia:,.'*h»'--ai<i;
Senado «'. 12. com Pacheco. ¦ ) too-

PHARMACIA
Pessoa que. tem-, 2' vinde uma 

' bem
sortida, única no local, fazendo bom
negocio com moradia para família pa-
oando pequeno aluguel; tratar. listra.
3a dc Santa Cruz, 245C, Piedade.

(277 -w

OUR01$900 A GRAMMA
Platina, prata e brilhantes compra-se

qualquer cjusiitidnde, ''.a casa Jk-rtui:.-
no", rua. Uiiiguaya.na, 77* J 

"'ü

Maravilhoso preparado para tirar
borrões dc tinta. Preço 2$ooo a caixa.
Grandes descontos a revendedores. Al-
fandega 197. ? •,,Si!

Acção entre amigos
A rifa de uni "cxcellente cofre íi pro-

va de fogo", que havia sido transferida"
para hoje, 6 dc maio, fica novamente
adiada para o dia 20 do eorrenle.

875 J

Vende-se mn quasi novo com banco
dc ferro, á prova de fogo, tamanho
médio. Rua do Rosário 147, loja.

R 747

QUARTO MOBILADO
Moça allemã deseja era casa de fa-

milia honesta um quarto mobilado, a
preço módico, perlo do Flamengo. Car-
tas a esla folha, S. L. C08 J

Platina, prata, brilhantes, cautelas do
Monte do Soecorro -c de casas de pe-
nliores: compraaise á roa do Hospi-
cio n. 216, única casa que melhor paga.

693 J

GUSA Dl TO3SRC3L055
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ
Modernos mcthodos de tratamento

medico a cirúrgico, conforme a melhor
indicação. Consultas, das 8 as ti da
manhã. Rua Uruguayana a. 43*

B 32S0

BENZOIN
Para o embellezamento do rosto «
•das mãos, refresca a pelle irritada
pela mv.illia. Vidro 4$ooo, Pclu Cor.
reio s$ooo. Perfumaria OItt.ANDO
RANGEÉ.

GCSB

TERRENO EM IPANEMA
Vende-se um cor.i 9 metros de largura

por 50 de comprimento,. Av. nida Meri-
dionàl. Rua Vieira Somo 11. 1C6. Ipa-
t-eitia. Trata-se nos fundos do mesmo.

R 921

PENSÃO UNIVERSAL
Rua D. ("irrald. n. So, esquina (le

Avenida Rio Hrati'.''. Alugam-se exccl-
!. mes commodos mobilados para fami-
lia e cavalheiros d? iratimcnto. Co-
íinha de ia ordem. Com ou sem pensão.
Acccita avulsos. '° 980

Automóveis camiiiti.es Saurer
ds 4 c ; lonêladís, em perfeito estado.
\ endem-sc á Praia dc São Christovão

* 1 1.1 n.

CASA EDISON
RUA 1)0 OUVIDOK 135_— i»lp DBÍASB1BO

Discos Duplos «7 Olm 5S000 -

ULTIMAS NOVIDADES DE GRANDE SUCCESSO-OR^W PAULISTA

Direcção — Maestro Russo

21150 (tam beijo de amor — Valsa.
(Saudosa — Valsa.
(Choro Vagabundo — -a"-.0'
(Apanhei-te cavaquinho—Polka.
Direcção — Maestro Luiz (te
Souza. „. „.
CBaealbáo com Coco—Tango.
(Fa(l„ _ Fado- Portuguez.
(O Teu Signal — Polka.' 
(Carne assada — J,a?8°;
(Dora Valsa
(Vivas Brincando — lango.

Grupo o Passos no Choro
121136 (Apanhei-:.. Cavailiunho-r-Po.lka' 

(Flor do Mal .-.-.'. ... Valsa.
(Soluçando i;,0l1lta
(Beira Mar ^"f1-
(O Teu Sigtial . . . lota.
(Midiuha Brincando lango.

"MIL A'
Brilhantina ci.tic.Tia_ com petróleo,

dA-ciosamcnlc perfisnada com pene*
«.an:.. c escolhida essência, dá brilno
c firma a còr do cabello, ao contrarie
das demais brilhantinas que tomam os
cabellos russos. Vidro. 3$ooo. Pelo

rt[f^^aHKá_^_v 12(156
l_^s_____/^^^*--BÍ\ 1211S0

i_____j_ fT

j_^^^__l____ '-"ò8
mmwS^B^mM _5__w

ÍthÍSSÍo

COPEIRA-ARRUMADEIRA
Precisa-se uma conhecendo betn o

serviço que se apresente bem, condueta
irrí-prchcnsivcl, não estando nas condi-
ções excusado apresentar-se, Para tra-
tar domingo, 7 do corrente, das 10 as
- horas, rua Figueiredo Magalhães. S3,
Copacabana, perlo, praça Serzedello.

873 J

CHÁCARA
Vcndc-se unia á rua do Cimpinho

n. 101 A, estação dn Cascadura. lendo
tuna magnífica casa com iodas as com-
modidades, quatro quartos independeu-
les, tudo cm perfeito evado. Preço de
'oceasião. Trala-sc'na mesma. R -1)7

-________«_í____i_íi**____*__*____**_i -1

Retratos modernos
Trabalhos photographicos artísticos. Secção especial de pholographia

a domicilio: grupos de familia, casamentos, baptisados, pic-nies e festas
intimas. Keprodueções e ampliações de qualquer retrato por mais. antigo
e deteriorado que seja. Retratos a cores. Rclralos sobre verdadeiro hs-
tnalle, dc duração eterna, para anneis, broches, medalhas, etc., e em
grandes formatos para Jazigos. Atclie-r aberto aos domingos alé as 5
horas da tarde. FOTO-BRASIL, rua 7 de Setembro 115. Teleph. 4224,
.Central. Pedir catalogo de Esmaltes. ...... S 98-'!

PARA DENTISTA
Vcndc-se um motor de chicote com-

pleto e quasi novo, do fabricante S. S*
VV. no gabinete dentário do largo de
S. Francisco dc Paula, 44, sobrado.

S> 992

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

Approvada e premiada eom medalha
de ouro

lnfallivel cas empigens, darthros,
sarnas, lepra, comichões, ulceras, ecie-
mas, pannos, feridas, frieiras e todas as
moléstias da pelle Pote t$5->o. Depo-
sito: Drogaria Pacheco, rua dos An-
dradas n. 45 e Sete de Seteabro. 81.

4110 J

Ignacio Rodrigues da
Rocha Goulart

3° MEZ DE SEU FALLECIMENTO

ÍA 

viuva c filhos ,fazem ceie-
Jirar segunda-feira, 8 do corrente,
ás 9 horas, na matriz de S. João•" Jlaptisia da Lagoa, mna missa cm
suffragio da alma de seu sempre

lembrado e querido esposo e pae IGNA.
CIO R. R. GOULART, para cujo acto
de religião convidam os parentes e .pes-
soas dc amizade, antecipando seus agra-
decimentos. S 1093
mmmm_____________________h
Joaquim Francisco Pe-

reira ! ;

t 

Margarida Pereira da Silva, Ju-
lia Pereira Alves Vianna c dr.
Álvaro Alves Vianna, commtuii-
cam o fallecimento de seu esposo,
pae c sogro c que o fcrelro sairá

da rua Pinto Sayão, 29, hoje, ás 4 ho.
ras da tarde, para o cemitério de_ Sao
Francisco Xavier.  p PM

| UNHAS BRILHANTES
Com o uso constante do Unholino, as

unhas adquirem tun lindo brilho c cx-
ccllente còr rosada, que não desappare-
ce ainda mesmo depois de lavar as
mãos diversas vezes. Um vidro, i?5o_o.
Rcmelte-se .pelo Correio por 2$ooo. Na
"A' Garrafa Grande", rua Uruguayana.
66. '34 J

We.ide-ss uma em
bom estatSo, com vi-
(.raças, iendo 5 me-
tros de largura. Pa-
ira tratar á R. GLuitan-
da l47-Bo|a.

-LÂMINAS GILLETTE
I.egilimas lâminas Gillette, cm eaixi-

nbas dc nichel; dttzia, *i$5oe; rua da
Carioca n. zS, Irmãos Acosta.

PKARMACIA
Compra-se uma boa pliarmacia a di-

nhoirô á vista. Proposta por escripto
para A. & F. — Hotel Globo. (R 1066

BOM NEGOCIO
Vende-se um, livre e desembaraçado,

bem collocado c .limpo, por motivo do
seu dono .precisar ausentar-se._ Carta
para esta redacção com as iniciaes
C, M. M. (M 575)

SITIO OU FAZENDA
Pessoa competente dispondo de bas-

tante pratica de administração, offcre-
cc-sc para dirigir fazenda ou sitio em
qualquer ponto do ipaiz. Dirigir cartas
á rua Conde de Bomfim 217, a N. M.

(M 421)

Alfredo Cândido da
Silva Nazareth

Í 

Falleceu hontem, 5 do corrente,
ús 11 lioras da manhã, no hospital
¦dos Inglezes, o sr. ALsRI',1.0
CÂNDIDO DA SILVA NAZA-
RETH, agente da estação de car-

gas da Leopoldina. O fcrelro sana. do
mesmo hospital, hoje, ás 12 lioras. Un-
vida-se os amigos c parenles do extin-
cto a acompanhar, o enterro, b íoi'»

Coroas para enter-
ros por preços módicos
só na R. DO PASSEIO,
62. F1 o r e s naturaes,
panno e biscuit. 3224 J

HOMQEOPATHM
*' Vende-se unia pliarmacia bem sorti-
da. Preço de oceasião. Ver e tratar a
avenida Passos 62. (R. 1046)"Tens¥ 

põnT7Q$ooo
Família mineira fornece almoço e

jantar a donveilio, para uma pessoa,
optimamente preparados co.u banha dc
oorco. 011 e.n sua -.residência, a rua da
Assembléa 115 (2" andar), por 6oí, dc
11 á 1 hora c de 6 ás "7 da noite.

(J. lojnl

Cor
de",

4..000 Na "A' Garrafa Gran-
rua Uruguayana, 66.

_t«i___ — ___. _n«n a, ^-i-_- l-.mprcza b*" Jusé Loureiro
d

T-mpauhia-di comédias o vaudev« t^íjo Mvllteam», Lisboa, direcção do

UHJE - A's 8 3.4 -
A 
"Saí*, 4 aclos, n^-oj^^a^^

LEILÃO OE PENHORES
Km 1G .'o maio <le 1916

A. CAHEN &C.
22 Rua Barbara de Alvarenga22

(ANTIGA LEOPOLDINA)
Tendo de fnzer loililo em 1G de

maio. ás 11 \\'i horas da manha, da
todos os penhores vencidos.prevlnem
nos í-^rs. ti.tituarios que podem resga-
lar eu reformar as suas cautelas ate
_ referida hora.

ICstu casa nSo tem liliaes

Vsuve Loií.s Leib S G. suecessores
.11 ntQ-

1 inmiViiiMiiiinriíi-ir-ri ...—— nm
«_«_.__._,-._»...-- i«*«('««w».<?**lft'™ "?"-—¦"^ Jn^^r. Cl v\,\ l'MTi1P\Unn-**1™*?™***!*. ,,,••! t n MV!>«li"rn rnm o littllO OALDU hiN LUUiNAUy

StfjSgSS jS^ffl,WcJ5Í5áSS2l 
Se^ l"iiio Peixoto, liibeiro Lopes o O. de UrvalhO

Enscenaçío do Ignacio Peixoto
Scenarios de Julio Hlachaiio

Mobiliário da casa Leandro Martins & Comp.,
ú rua dos Ourives

á.*.-.-.--. >M.n(a__»|
Os princi

Amanhã
Matinée ás 2 l[2

La Pari du Peú

Amanhã
A's8 l|2da noite

LuPart du Fe
I-UWT9I

iübeí^vêúda no .Jornal tio Wi;^h« t^^mm^éSSnfS. 2; 3$000 ; Ga.,.
1'ltEÇOS— Ftiza e camarotes, 3.ÜOüu , i_aut.ias, "- -• *• H lu.o

rias numeradas, 2M00 ; Geral, 1S00J
gaaaeEBJSK

LS
ll\ íi")  -...«mi T-nrwT"*******

_______-__i__n___—mmurrwTTTxmr,m^mf'i *¦—-*¦ MMmmmtwitoi&Wm^tav&xsmmmm^ _-

MOLÉSTIAS DAS GALLINHAS
A gosma, o RÒgo. a corysa e o rheu-

inatijnio das gall.nlias e de outras cs-
pecies de aves, são combatidos com sc-
guratiÇi. pelo Corysol.

Com o uso deste preparado as galli-
nlias,. engordam e a postura augmenta.

Em todas ás drogarias c pliarmacias
e á rua Uruguayana, 66. 13- '»

PHÃiÉüTICO
Diplomado pela Faculdade (Ie Medi-

cina, está em' condições d-* assumir a
direcção techtiica de qualquer pharma-
cia. Cartas ao sr. G. 11., para esta rc-
dacçâo.,; R »9"

THEATRO S. JOSÉ*
ífMPRRSA PASCHOAL s"Í.GRETO .

Cbimianhla N--.ci.mal, fundada cm 1. dc iu-
riho do 1011 - Direcção scenica do
: actor líilunrdo Vlcirn — . Maestro,

director da orchestra Josc Mines a

__2_Oj© .OIO j©
A's 7, 8 311 e IO liU

_ hnrlcta em .1 actos. de costumes dc São
Paulo, oriamal dc

DANTAS VAMl-ltl.' c rOAO.F.ELMARDO
. mitaica do muestro LORbnA

Uma lesta na fregiiszia oo O
Ko .-" acto. fluc sc mm n _ quintal do

n-IICÜ MANSO; na uuhe dc iwo João. (-a-
tullo Cearense caliiará uma deliciosa canção
«in que sobresác a sua admirável arte de

.*2Bmemcnlé - O GAÇXIIO, peça de cos-
lun.ci rio-grandenses, dos. festejado.-., escri.

tores dr. Raul 1'cdcrneiras c Luiz .'*."-
-."ir. Ema peça está sendo montada cum
grande. propriedade c será um verdadeiro
acontecimento. _ft„„.MM.

PREÇOS DO COSTUME
Bilhetes á venda na C.nicitar.a Uítelioes

e nã bilheteria do tlmalro, das 10^ i|3 em
,,..„.,. -.- .\o; domingos rmatinee • . . „'"-?\BBADO, n' .1^ mulo. em,"matmco
A 

SCABANA DO PAE THOMAZ.
¦ AMANHÃ - Grandiosa maunee.^ .

¦emana easneoi mmmawm l^J3J^^¦¦B»-aw^^B^M¦iP¦¦B¦¦^¦¦^»»I^,^^,^^ _____„____. ¦ 11 „>>•Atten0o-F>AL,AC E TH EAffiEj!?!?0.
Eora.lc$Í^
(listinctos artistas 1'AIaMVKA PASTOS. CKKaAIiral).. írOUVEIRA o JQSE ltlOAUliU.

HOJE BrW° *a e miica reppesewtação
esti*. cniniiiiiiililii. ...,.,_ ,,ln m~"'¦**j*-.*..w-i —.i,..---_uH.i..KirB__En_raiHi ___nw____i1--^-viptáuUmSmV témj%m*tíà\

¦-r»ry-f-r_^-]?«^Iir*t''T n ht jt iwMt-W«WM''-|B*ll*WM'1 —-^¦™

^^PaimrraBastosi Luciana-Crcmildad'0!i*eira
taasimiio. ,\l,MKin_ ClíUi. Jul una . . ¦ JtLlhTA.___.U_.'.*--

•secnico c grande orchestra, íuli a dirccçau d.a maestro Assis Facneco. n*

U &^#mh ™ g;^S^M^ ^_m___ c-w)

**' J - 9 ™OPERA 
EM 4 ACTOS DE G* VERDI

Am, X 13 «^3L
__, , .,— , Aida escrava cthiope. Elvira Galeaz7-i; Amneris, Rina
©IStnbUlÇaO - aSoA; Radamés, capitão das í^"cn-.^?(|?-MS_JÍ
Amoriàsro, rei daElhiopia: Ugo flarturauo; Kamphis, grande seeerdote, C. Meloclu, Hei
•sSoS^SZist,^!""-, oapit.es, «.otó^JJ escoas, prisioneiros elhio-

picos. Numero comparsana-- Banda em scena . ^ __,...
___,_- ' r-tiiinilnnriprital Dela 1' bailar aa solista Augusta Marcuetti
BaÜadOS W0Sffi MalSée ás 21,2 AIDA --'boininso á noite a opera

TROVADÔà - para estréa do soprano MARIA BALD1NI do mczzo soprano AMÉLIA FR.V-

Guicrias U$0OO. ^mcna*;*a__gBBgBa^^

mmmM__mm__^__

THEÃTRO__APOLLO Empreza
José Loureiro

A'a 7 3(4
Uma peça de suecesso

AVs 9 3[4
Uma i-eça de suecesso

Representações dn íautasia satyrica e„, 3^ctos e oito «*g&&g_0*1
<le João Phoca e Autlié Brun musica de Lu* Juuiot e \ -»*«-<>

—'-"¦'''¦'¦"''' ~~ "____- •»_-_¦ Avenida Gomes

T HEA T ROJFlEgP:U BIJÇA. __?M^^^
Freire
LOUREIRO

O Diabo, lòrffe Oontil; Joüo Ninguém, Jorffe Roldão; O Bom Penso, Joac,xiin»

Tomam parte todos os' artistas da companhia

Mais um brilhante exito Suecesso collossal
Brilhante enscenaçao e desempenho a rigor

AMANA - Matinée, ás 2 1]2. A' noite, ás 7 3x4 e 9 3[4 '

O D^A^O CiTJ___. O 0_-_-XlH.Ha-TJ-BJ.

Regisseur F1. QUERO^ü _.

A companhia alcançou «m grande exito

"THEATRO 
CARLOS GOMES

Companhia italiana <i.» opc rel.n.. —
DA QUAI, PAZ PAUTlv A liMl.Nh.Ml-,

MARE3CA.WE1SS 
ARTISTA a,.\K.\ \\ 1-.IS8

HOJE - 6 de maio de 19.16 - HOJE
A'S © 3l4 »i»X POSTO

Re->r*--ntacão da lindiíãima op-rtta cm trts 2-.10-, do mac-tro -^ '
SIDMEY JONES

0 Professor "irojcaESasotib
e sua numerosa collccfio tle cachorros sábios

Los 5 Freires Sedicte
V.m seu precioso trabalho

Emocionante trabalhou S metrojr de _altura___£lsa_ GX»QVJL%X»ÍBi
G}'m_u:i-..iica_graciosa Trapeáius volanlos

"os celibí^a^^
Queirolo, creadores da cmociooante e perigosa Po^,»'n,,oatoe1_;8d
da morte, grandiosa attracção. - 

K^s^wi^ 5°c^SpanhiaNo espeotsoulo de Hoje tom" P"Tl° V° e ser__*_i^tribuidos no Theatro
A ordem do espectaculo e nome dos artistas no* prograiiiimasque^"- uu 

tinée
PREÇOS-Frizas e camarotes, 30$; .ea-Je.ras o balcGcs de i . 

f^« 
• »J!_J_Í£è 

depois
galerias tntíii.cradas, 2$. geral, UõOO. - Bilhetes u venda no <-Joi nal ao oi __ ^
yo lheatro .f-i-vS.s

Mimo-a "-im  CLARA WEISS
SEdSoNACEaNSi - -Mi...).-..i San; fiara Wciss; Miss Molhr, Ti"? d ArcosStT°l 

ix, Cimepoe Silv.nl'. Wni.Cy, Cav; O. D-Salvi; íord. K"tó-»__t
feossij W'illia..., Alber Améndola; J.ulette D'Amont, intero esc, Olg Silva-

,„i M-ircl-Ci.t. Iroari, E. Cappa:. Taltimim. A. ííajnar.i ¦•J_»«*«_l_. 
_»fi? £'

Caili- ü' Kino Sau, I. Ma.nani; Kosa l.ica. Cor.naCo.la.ro; I.ady . Marte, (la-
im-, dt comnoni* R Collato; PasKl; Oeishe. Popolo, "Iar-5;-"..___ -,-

Maes.™ duc-uor da orelieítrST CAV. ERNESTO MOOAVERO. _•- -

R-d.v
M

Preços do costuma
N B _ Os blUietes á venda na Confeitaiia Castellóci

tra das i(.:|- da m-iihà at6 5 da t..rde_ depois de;sa hora.
lheatro. — Ams-ihâ graad o?a "rnatiníe'.

e na bill.er.a do thea-
tb ma bilheteria d(

U «OB»)

i

¦:Ê
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CORBEIO DA! 
' 
_ff__S___. -í*c_Mitó 6 dc Mal© _e 1916

HOJE SABBADO-MATINÉE CHIO

E_

i HOJE

Sobre a nudez crua da verdade o manto
diaphano da fantasia

Horário das entradas — 1 hora -- 2.15 — 3,35 •
6,20 —7,-45 —0,5 e 10,25

O entrecho da extraordinária concepção dramática da peça
principal deste programma justifica a legenda imprescripti-
veldoinolvidavelestylista luso; porquanto, a amenisar o
combate que oppõe o autor ás hostilidades quasi systemafi-
cas dos paes ao amor dós que so elegem ao mutuo devota-
mento d'alma pelo voto do coração, existe a fantasia—o anes-

thesico aos golpes fundos da verdade. O drama

CONSCIÊNCIA
VINGADORA

ou tO AMOR DOMINA 0 MUND0)1
Em 6 actos, 735 quadros c 3 apotheoses deslumbrantes, 6

Dosto em scena sob todas as.exigências dc seu actorD. W. GFUF FíTI-J
Pedimos » attenção dos srs. espectadores para a»

allcgorias do 3;. •*•„ 5 e 6' netos

PARISIENSE
exhlbo 88gurida*feiraüm fllm de maior valor a artístico que-a quèri*

da artista italiana HBSPKR1A da fabrica «riBER-
FILM», de Roma editou

BELLEZA 1 ARTE !... E VALOR 1..,

MARCELLA
extrahldo do romance do immortal poeto VICTOBIEN SAUDOU, em

* Wt^*99ê • MtM • **-* «UP4roí-

¦_H mamimmmmmamesmmmmÊÊtmmmÊmma^mma*s*sm^^

¦

____-'•*-*'_______¦ ¦______?**,-«*_«__.

__^__S_ _______*_--•__
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CINEMA PARIS
(Hüjè-Penul.iini) dia deste grandinso succaiso I-Hpje

LYDIA BORELLI e LEDA-GVs. as duus fulgurantes estrellas,
continuam brilh-tudo na •

MARCHA NUPCIAL
I Emocionante peça passional em 4. longos e bolloy »«*•"•.

da fabrica Cines, .xtrnido da magistral pec.. de Henri Bata lie. Es-
* '.:*' tupendo tiMb.rlhode LYDIA ROKbLLi. ^^ ^^m PEP1TA DE OURO
- Empolgante drama policial, em 3 extensos aetos, de Gaumont.
."*' Co-noí extra, na matinée :
teüffioí-f^

A seguir: - VAMPIROS, 4 serie«-Evasfio da Morte

CINE a _H_yii-_.6_$

|
KOBRÈZA GAÚCHA NOBREZA GAÚCHA

Uma das seenas grandio-tas flo o- auto
ATISO AO PUBLICO — Este importante «capolavoro»

Clnematographico, a fabrica editora «Tiber-Film» o metteu em leilão
para a sua renda e exclusividade para todo o Brasil, sendo o lance
maior do comprador desta poderosa Empresa, que oííereceu quaren*
ta e cinco mil francos (36 cnntos), pagamento á vista. .

O publico vae ver segunda-feira o que é trabalho cinematograpln-
eo,tudo quanto se tem npresontado ate e4a data flcn a.zerp.-.'¦ *¦

Com abertura do PARLAMENTO NACIONAL reabre tambem este
velho e afsmado Cinema o seú escrinio de raridades pura: exhibir as
suas series de FILM D'ART, resorvadas para esta epooa.;

J_xhtbiç3o durante uma semana de '!* a li» do cor»
rente, a preço «lo com muni

I CINEMA ÍBIS

O remorso que mata !

¦ _p í wwm¦'—' IR*

ME ^^__^____B_________r'-'l-V^*^* mmmm _pP*^___r»*^¦1 ^^3_5 __¦ * ¦'¦'¦-v*.-'.'''-i.y:*,v\:*.-^v!'.'^H B(^^^

No êxtase aro sonlio

Se_-r--i_d.__e.ira — O extraordinário trabalho cine-
matographico __\_Ta r-ftlla extrahldo do sen-

siioional ro- ¦<T'**s*w _"**«» mance do iinmor-
tal Yictorien Sardon, tendo eomo interprete a
divina e bella HESPER1A, 1 prólogo e O netos

EMPRESA
- J. CRUZ JÚNIOR -
R. da Carioca, 49 ò 51

_3
SS
_>

__
m
»
O
SC

ODEOlSrl
Companhia Cinematograplilca Brasileira

O cinema mal*, cüle, rnnls eletrante e melüor fpe-
quentado da Avenida. — Os melhores program*

mus — 1-lius de arto e <lo valor

TTf. TF, 6' dia de cxhibição, 0- dia dc HOJEXXKJO ±J ura suecesso sem pàr
Cada dia que se passa, maiores sfio oa louros

colhidos eom o admirável film

HOJE—0 MAIS BELLO HOJE
O snecesso alcançado por esle programma tem

sido o mais completo

Dl joio i li lo ir

'MiiiiiiHiaiiiii'»» lUlHfHDKUIIIMIIH

(SOM33NT.3 HOJE)
O mais assombroso film do mundo, pela sua rarl-

dade, mais ainda, porque não ha outro egual
4 longos actos em quo se vô as façanhas doa celebres

irmãos WILLIAMSON, que desceram ao fundo do mar para cine*
ma.ofíriiphnr os seus sesreilos.

E muitos outros quadro» quasi phenomenaes verels
neste fllm de sensação. ¦<

g_/j\ão do Esqueleto
Estupendo romance policial, da Fabrica NORDISK,

cm 3 partes.
Continuação dns aventuras do temivol bandido JOÃO VERMELHO,
o "Homom dos 9 dedos"... — Sao seenas empolgantes e tambem

sensacionaes que pos resevva esle fllm.

SEGUNDA-FEIRA — Attenilondõ nos compromissos assumidos
para com o seu publico, o cinema ÍRIS nâo podo deixar de lhe pio*
porcionar, na próxima segundii-feirn, o seguinte programma; que
de modo contrario não poderia ser exhibido :
lATinTUPT TTIA1W do estupendo romance do Alexandre
JLilX rUriJUllJ-VUri DUmase executado pela linda THEüA

BARA.
Consciência Yingadora tffi?^*^^™,

II111 á1 II4 YllPfll
B_____________iMa>B-**«****-**-'^^ln

Extraído do celebre romance do Henri ilataille
e executado pela mais admirável das artistas do «écran»,

pele invejada porém inimitável, pela divina
ar
-^mmi >___n_____________________r^._________________________________l _H-T•-^ "-*K^T_01__l-M_WlMi*-^i*-l*l***-*^*-*»*»*-*--i*-*-*-*- j

Mm—* ' ¦':.;' V.'.;" ^".'i''¦'.'- 
'¦£."¦'- 

!.-.¦'¦...¦¦"¦'-:_ 
'S'''\:^^%S^.'..':'j:y^ '* '.-¦ .}.'-. '.. -*\ÍÈt\;l''::''~ :'**.'* * " ¦ *\ '•-'¦' "':'- *','' i

¦":- QXTÀttTA-FÈlR^L ift.de Maio — O. mais impo-
ncnttí, o mais extraordinário dos fllms policiaes:

«¦ STJBOR3XTO, ..- :-
!• série—A lei e o álcool, em 3 partes.—2- série —Ter-

versidade dos donos de casas. — 2 partes.
J 1003

<
33

<

ld
OSno

üm espectaculo da cinematographia üLTRA-raodema i
HOJE - Um suecesao continuo 1 - HOJE
Matinée da moda

Penúltimo dia
__MI__.i_|>^M-B-M--^M-B*M_M-_-HHH-__M-M_i^HMP

Temporada "Cine-Tíiealíal ie obras celebres^"
Apresentação da magistral peça de Alexandre Du-

mas "I-.-affaire Clemenoean" adaptada,»
cinematographia sob o titulo suggestivodo

Infidelidade
6 Actos arrebatadores desempenhado., pela

grande e diabólica THEDA BAR a,
appellidada A SEREIA SATÂNICA

DE TELA> DE TELA |

km mmi \ t

0 TI P-l S 31 •
A fm Wr*mm\"' '¦i<_S___--_b)_____________.' u

y T __Í í*_S^____t-__P___rÊffilS Si 1'
« • P^^i^i^^/â K^tT'" • S| I|
5 À líb" 5^**^ ¦§§ v mm I f
Si-*-- _________t'__________________B II

2 À t- .*_..-« fí*"*|j_B H À
q T IL.: .„-. :Lx...^%_ji ' Ti

adaeanalyse.perigosis9imil.u :
èdida, o amor insaciavel* aO assumpto gira num eixo¦vida moderna 1 a paixão desmedida, _ _. .

vilania da mulher amada, a adultera repugnante e de s°""
timer.tos,|deshumanos, a baixeza e corrupção de um ser be"o
e quo inconscientemente é arrastado ao ponto de merecei 9
terrível e justo castigo que lhe arrebata a vida, tul e qual s°
deve fazer a um réptil, a uma serpente: «Morto la bete»
mortlevenin». „

«Miso-en-scéne» gyaudiosa, edição da
Fox-Film Corporation

HORÁRIO - 1.00 - 1.40- 2,20-3.00 -3.40
— 4,20 — 5.00 - 5,40 — 6,20 — 7.00 — 7,40 — ,
8,20—9 00-9,50-10,30

I_TT_OA tOZ___I-__X

MARCHA NUPCIAL
é a ultima,.palavra em cinematographia

MARCHA NTUPCIÁL
6 um (Ilm digno da platéa do -ODKON»

-. _.-* -' " '-. - ' ¦• - ¦"•^? TT-F _rj_« - - ' •"'' -¦¦¦¦M 'OUIKM

Completará o programnia:

GAUMON-ACTÜAIilDADES. Mr.9 "IS"
com MODAS de Paris, noticias da GUERRA e com informajões
de todo o munito.

__»
flsb r^"^ i_____ 
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CINEMA IDEAL
|B_^_HB_BM__BM_M_«l__H_i-Vn

u Mn_ana_BBBfeia_M_MaBBai«_ai_^i^E_uEW3__i vi

HOJE HOJE
Sensacional programma
Revelando a mais áccehtiíiida

inclinação para a nrlc cinema-
tographica, apvosenta-so a

prodigiosa menina de 4 annos
Cnrmen Varlale,

que interpretará com proflcieD-.-ia a protagonista do pomposodrama

Paixão selvagem
Aventuras policiaes emocionan-
tissimas, om 1 extensas partes
Prece a Nossa

Senhora dos
Navegantes

(A GOLA AZUL)
3 extensos àctòs pom celebre

fabrica líciair
Uma fervorosa invocação á Vir-
Rem dos muros traz a eterna fe-
licul,'i*Ki do casal.

Aciualidadfis — NOVOS RE*
CHUTAS si-.nvios—inieres-ran*
te fllm ao ar, surprclienditlo no
lheatro da guerra.

Como extra na matiniie:

HOTEL TIUNÇUILLO
parca ultra-comica, do Kclair

2* feira
F-T- OTE._4_.
Nova serie de aventuras

porMlle. Josette Andriot
í> partes

sob o titulo JURAMENTO
DE POLUl-b-S

Quinta-feira-OS MYSTE-
RIOS DE NEW yORIC. A seguir
a Hclla llesperia e Za-La-Murte
no intempestivo drama trágico
do V.ctorien Sardou — A MOU-
DAÇA, 5 partes. .11093

CINEMA AVENIDA
H?S BBT Empresa Darlot Ss C. -Ave-

**<***, ni,ia Rio Branco, 153
O AVENIDA apresentará mais nm bem escolhido program-

ma novo, não temendo comparação.
Amanhã Matinée Infantil de Biblie Rltohie

1- íi' :» S- partes :

i_ verdade sempre
sipparece

SEGUNDA-FEIRA

PROTEA
¦Drama commoyçntc c sehsacionài; rc-

preséntado t pelo apreciado artista Her-
bert Hawíinson, o protaKonistn .la CAI-
XA XI'XU.\, iiuo ncslc tini ilcninnstrii
mais ítma vez -a sua nunca desmenti*
ua competência Je artista de /*r..ui..í
ínterpares. Apresentando-se como sem-
pr.* ncslé film com unia audácia adtni-

4" c 5" partes :

mvcl e perseguindo os mãos, os per-
verso?, ainda mesmo «uc estes iwrlcn-
cam' a pessoas .ic sua intimidade, a
protagonista deste drama miss.

Demonstra neste- drama, mais uma
vez. a sua erande fama de artista
Krandioso basta vcl-o na scena .do sal-
to dc uma janella cln um terceiro an-
dar, para scr apreciado e admirado.

Mais forte que a morta
Drama emocionante, scnêro compíe*

tamento novo, de enredo encantado.*,
mimoso c surprelicndentc, que torna
este fi.m unr.i vcrdadcii-iL joíi rara,
seja pclá fôrma rcprcíentada, pelos
exímios artistai Mr. M. K. Wilson'e Louise Wellock, seja pelai seenas
impressionantes fjue deixarão o espe-
et a dor em c-pmçtcto êxtase, t-il c a sen-
sã-jão (tiie se têm aa ver este íncguala*

vel film. Para completar este maraví-
ihoso proRramma, será exhibido mais
o film cômico
que canservará o publico em continuas

ar.Rallmíhis,
SIíGUNDA-TEIRA — O AV-ÊNI-

DA, contiiiuandn ru scmla ila victoria,
nnrcsciil.irú ao publico culto c intclli-
rciUc desta urande metrópole o film
documentado* c scientiíica

O tio Sm no trabalho
Km onze séries, cada qual diífcrcn*

te, sciidõ que a primeira fiarte tníns-1
portam o espectador para Nova York,
mostrando n presidente Wilson c seus
ministros nos differci.tes trabalho-:, e.
por fim. entrará na Rrande t: mon ti-
mental biblioíheca de Nova York, de*
mónstrahdo todos os recantos c as
Brandes obras dc#valor ali existentes.
A secunda pa» te é uma verdadeira ma*
ravüha : trata da Casa da Moeda,
mostrando, além -do edifício, das gran-
des machinas, das diversas c extraor*

dinar.í.5 caixas fortes, como se foz n
cunbnjícm tias moedas desde o início
até á -conservação c posta cm circula*
ção.

Ao AVENIDA', sempre para ver
films custosos c caros.

BRl-VE — AIMORÉS OU CORA-
ÇAO DK UMA SICRKIA — Tr»t,.illio
da crai.tlc ariist.-i MARIA PULLER e
SARAI! BERNHAUDT. no crandioso
draini* .lo TOISTAN BERXAR1. —
JEANNE DORE'. (R 857)
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Companhia Cinematograpliicsi Brasileira
Segunda-feira
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Depois de amanhei
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O ODEON apresenta mais um trabalho nílmimvol
LONGO — BELLO - ADMIRÁVEL - EMOCIONA..'! E

A IDEAL

i Uma nova e inédita
fterie de aventuras
pela arrojada e es-
culptural

Mlle. Josette Andriot
que brilhará no no-
vo e sensacional ca-
pitulo

O Juramento
de Dolores

5 partes
Inegualavel I

Arrebatsdor!
Romance policial

como a Protéa só...

PROTÉA

____. ¦ _________ ___--___ _____¦__#^*«f-*^ A^ iHOBREZA
m^ ¦¦ B B _r^ \mm -mm
¦ »_. H a B h m Wrm É 1V|MU\pW

Film da fabrica argentina CAIRO-FK.M

se

T_H:_E_-A.-T-_E.O -3. _P_E_D_E?,0 - Empresa Paschoal Segreto
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DUAS SESSÕES A's 13.4 e O 3; DUAS SESSÕES___ mel-ior- peça actualmente em scena.
Enchentes sobre enchentes

A triumphal revista, em dois actos
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Gargalhada constante com os Reis do Riso
9 O CL1NE AIVD WHITOEY © Q

... ., . . „, ¦_ -m Os celebres bailarinoa norte-americanos_3r-iiian_iss_.no desfile dos alliados em saudaçãa a Portugal — Hilariante chargeaos mosquitos políticos
Çorrectissimo desempenho de toda a Companhia —::— —::— PREÇOS POPULARISSIMOS

Amanhã e Domingo na matinóo o nas duas sessães da noite — MEU BOI MORREU
'• n-iKBieXtHl"íHÍríi-"í 

Fostiyal em homenagem aos Alliados —Sensacional programma — Espectaculo completo

Todo o RIU precisa ver inüKHE/jA.
GAÚCHA, porque

é uma revelação sensacional; - —
trata-se de um romance verdadeiramente
admirável original de Humberto Cairo •

-- é um film de costumes dos Pampas, com
todos os incidentes da vida do gaúcho ;
porque a sua nitidez maravilhosa nada
tica devendo âs producçòes européas e
americanas ; •

PORQUE E' UM VERDADEIRO
TRIUMPHO SUL-AMERICANO

_R*r Veiam na penúltima pagina os annnncios das thentros: Apollo, Republica, S. José, Lyrico. Falace-Theatre, Carlos Gomes e Recreio.
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