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0 PREFEITO
- RIVADAVIA
'¦Deixou liontem o governo da cida-

de o sr. dr Rivadavia Corrêa, eleito
senador pelo Rio Grande do Sul.
Perde o Rio de Janeiro excellente
administrador. Pó_,_ o dr. Wences-
«Ir.o Braz senlir-se satisfeito com a
nomearão (jue fez do illustre rio-

' 
j-ra-ndensc para o alto c diííicil cargo
dc prefeito do Districto Federal.
Desde que o assumiu o dr. Rivadavia
Corrêa sc traçou itnt progratiima
duro c -preciso -de seriedade c lioncs-
lidade, solicitude pelos interesses

ituinicipi.es, c zelo pelo dinheiro dos

conlribitiMes, uni prògrainma dc

mais administração que «política, e

desse progfamina não se afastou. NTo

primeiro momento clioveram-lhe os

..taques incitados pela paixão poli-
tica, e pelos reseritimentos dos que
i«r«s suas conveniências foram con-

liariados pelo ex-ministro da Justiça
e do Interior e da Fazenda. Mas

esses alaqucs aos primeiros actos do
r.ovo prefeito calaram-se e, ao encer-
rar-se a sua administração, são una-
nimes as affiriniações dos elevados
méritos -do digno estadista c dos
rcaes serviços por s. ex. prestados,
que lhe fazem jus ú aspiração aos
piais altos postos a que pôde chegar
o cid,:u!íio na Republica.

lAtites de tudo, a Prefeitura, com
o dr. Rivadavia á sua frente, honrou
51 us compromissos. «Pagou cm dia os
"coupons" de sua divida externa,
serviço nacional, .porque levantou o

tuini. do llrasil, firmando ao mesmo
tomipo o credito da cidade do Rio de

Janeiro num momento dc crise an-

gustiosa, em que não são muitos os
devedores que -podem dar cgual
cumprimento ás suas obrigações.
Mas, para chegar «a esse resultado,
cuidou o prefeito da arrecadação das
rendas, que muito melhorou graças a
acertadas providencias por elle toma-
das. De um anno para outro, as ren-
das cresceram tres mil contos. Tam-
bem realizou economias, fez cortes,
mas economias e cortes justos, crite-
nosos, que não -prejudicaram os ser-
viços sobre que recair.™. Adoptou,
com excellcnte resultado, como era de
esperar, o systema de comprar a di-
nheiro; modificou, simplificando-a, a
cscriptitração, como já havia feito
cem a do Thesouro Federal, quando
ministro da Fazenda, e diminuiu dc
muito a divida fluctuantc.

Mas a sua preoecupação de «pôr
<m ordem as finanças do municipio,
não o injiibíu dc promover melhora-
nctitos materiacs. Resolveu c iniciou
,i abertura da avenida do Rio Com-
prido, que. além de embcllezar, me-
ll.ora sensivelmente aquelle bairro
-,ilu lado da hygiene; alargou mui-
tas ruas, como a que liga a avenida
Atlântica ao Ipanema e á avenida
Meridional. Deixa estudado, espe-
laudo apenas os recursos pecuniários
para ser levado a effeito, o plano da

gra-nil. avenida que ligará «S. Christo-
vão ao extremo norte do Districto
liderai, através da zona real cm que
o trecho de Maugttinhos será sanca-
do e rcflorcstado. Deixa estudados
outros planos, como o embellczauicn-
to i',e morros que em alguns pontos
p-cjudicani a formosa perspectiva dc
nessa encantadora cidade. Alguns
i. '.'cs 

serão cobertos dc jardins, c
c nados por túneis que facilitem as
i--".iimtnicaçües urbanas. Melhorou o
ni; iadouro publico, e oecupou-se do
transporte das carnes, aproveitando
us progressos da industria do frio, dc
lumeira a evitar os inconvenientes do
«'.-'"i' e da poeira ua viagem dc
í.-.n .i Cru:', á cidade. Tomou outras

lidas acaitteladoras da alimenta-
ção publica, ampliando os serviços de
higiene. Resolveu, com proveito para
.-. população, recorrendo ao juizo ar-
biíral, duvidas que surgiram na in-
li ; retação dos contratos com a
l,:ght, cujo serviço de viação foi
qualificado dc modelar pelo arbitro
'l>:-«".ii;-.:«.:."ilor. dr. Ubaldino do Ama-
:'. eminente republico de incontes-
lave! «- indiscutível respeitabilidade.

O ensino publico mereceu especial
cí idado do dr. Rivadavia Corrêa, o
i.ue era de esperar do um estadista
i ni vivo sentimento da democracia,
ouja prosperidade assenta na instrn-
"i> ib povo. Encontrou para a boa
execução de suas idéas um auxiliar

r-.-.-iimoío na pessoa do director do
M-rviço, ;i quem confiou em boa hora
n presidente da Republica a sueces-
são do laborioso prefeito, e, portanto,
a e üititutaçã > de sua obra meritoria.
Mão lhe foi possível, em anno e me'o
i' a hiihiistração, fazer tudo quanto
exigiam as más condições da in.-''-.:-
1'çã.i -nesta grande cidade, afim «le
nu.iioral-a, e col!ocal-a em situação
de não envergonhar-nos. Fez diíic-
rentes reformas, todas inspiradas no
profundo desejo de levantar o ctisi-
no, para cazcl-o enipaiclhar com os
dos centros culios c adaptal-o á evo-
It-ção q»e por toda parle sc tem ope-
*. ib« no que respeita á formação do
espirito c Cio caracter popular. Re-
formou a Escola Xormal, transfor-
mon o ensino profissional, instituiu
escolas ao ar livre e o serviço da hy-
gienc escolar, reformas essas que
bastam para fazer sempre scu nome
lembrado como um dos beneméritos
d.i instrucçáo no Rio de Janeiro.

E' o terceiro cargo da alta admi-
r.istração que oecupa o dr. Rivadavia
Corrêa. Depois de por muitos annos
representar dignamente na -Câmara
dos Deputados o 'Estado do Rio
Grande do Sul, que se desvanece de
iel-o como filho, tendo feito ouvir a

¦ sua palavra som-pre que a isto o !e-
¦v_v» "umprimento do ikver, pala-

-tfc*. ,':-^7-'

vra sempre applaudida pela sua cir-
cumspecção c bom senso, o hoje sc-
nador oecupou as pastas do Interior
e Justiça e da Fazenda, cm que dei-
xoti vestígios de suas preciosas qua-
lidades de estadista.- 'Naquella fez
diversas reformas uteis, a começar
pela do _nsino superior, a -tão malsi-
nada lei Rivadavia, cujo maior de-
feito era o dc ser muito superior ao
meio' em que teve applicaçao. 'Mas

muitos dos seus bons frutos ahi fi-

çàraní. Na direcção dos negócios da
Fazenda distinguiu-se pela sua ener-

gia, .pela sua intransigência na defesa
de bons princípios financeiros e d,e
altos interesses nacionaes. Foi elle

que primeiro teve que soffrer o
embate da tremenda crise financeira
cm que ainda nos debatemos, e da

qual ainda estamos longe' dc sair, E
para attenuar seus ef feitos c dar tem-
po á nossa reconstrucção cconotni-
cr. e financeira, celebrou o novo
"ftillding", e .por tal modo que
mereceu louvores até do estran-
geiro. Se não levou a effeito o em-
prestimo, que lhe offcreccrám nos
últimos mezes da sua administração,
foi por só o querer em melhores con-
dições para o Thesouro do que as
que «pretendiam os presíamistas. E
foi ainda um bem o ni.il.ogro dessa
operarão. O dinheiro tomado em-
prestado não escaparia á voragem do
ultimo governo. «Estava o paiz com
maior responsabilidade exterior, mas
com as mesmas emissões que depois
se tornaram imprescindíveis. A ges-
tão financeira do sr. Rivadavia Cor-
rea, cm momento tão diííicil, tão
amargurado, em que teve que affrou-
tar tantas conlraricdades, consagrou-o
homem de governo. E homem de
governo elle é. «E* um dos poucos es-
t.tdislas reservados á Republica .para
lcvantal-a e conduzü-a a «melhores
destinos.

Gil VIDAL
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A carno
Para a carne bovina posta hoje cm con-

sumo nesta capital, foram affixadqs pelos
marchantes, no entreposto de S. Diogo, 05
.preços dc $740 a $500, devendo ser co-
brado ao pubíico o máximo de $;oo.

Carneiro, i-f.ioo; porco, i$25o c i$30o, e
vitella, $5''o a $800.

VILUS PROLETÁRIAS
Propõe o Deputado Vicente Pira-

gibe a venda dds villas proletárias
construídas pelo Governo passado.

Jè.ssa venda, como se sabe, foi já
deliberada, sendo aberta concorreu-
cia, ti qual não compareceu ¦nenhum

proponente, lim vista disso, síiggcro
o representante carioca que se faca a
alienação, por parte do Governa, uos

próprios operários habitantes das
villas, mediante condições que o pro-
jecto cslipithi c que o Poder V.xecnú
vo regulamentará.

As villas proletárias, pretexto,
como se sobe, de uma série espantosa
dc negócios administrativos, que fio-
resceram «' sombra do Governo Her-
mes, constituem liojc para a Eslado
mu problema financeiro sem saída,
lillas ficaram por um preco muilo
n-aior que o seu cusl-o razoável. Além
disso, a remia de locação não repre-
siula um juro compensador do capi-
tal empregado.

Dc sorle <;»«' a situação toma esle
aspecto: 011 -o Governa aiigmenla os
alugueis, para aliginc-iitar a sua ren-
da, e as villas deixam de ser prolela-
rias, porque vão ser habitadas pelos
remediados, ou dellas se desembaraça

pela alienação, e o que as alienar
será tambem forçad-o ao aitgincnla
dos alugueis, afim de cobrar-se do
principal c furos.

Desse modo, qualquer das duas so-
litçõcs que sc insinuam voe tirar ás
villas o caracter cin que cilas foram
construídas.

O projecto -do Sr. Piragibe como

qttc atalha com uma solução pratici
Iodas as diffieuldades c. acaittelando
os interesses do Eslado, protege n-j
mesmo tempo o -operário no goso das
villas, onde muitos s: acham depois
de sc terem desfeito de pequenas pro-
pried-ades que possuíam,

A venda ao operário, nos 'ermos

do projecto, rcalha-se cm condições
de mutua conveniência, pois. sendo
feita cm prestações meitsaes qne mio
e.vcedcm um terço do salário ganho,
não lia, de p.irlc do comprador, a hy-
pothese da sua insolvabilidadc e dei-
ra d,- existir, para o Eslado, o en-
cargo das despesos de conservação.

Ez-idcnlenicnle, o projecto, como
todas as proposições de lei, pôde ter
defeitos, que só o debate preliminar
na Commissão dc Finanças indicará
e a discussão, no plenário, apurará.
Mas c fora de divida que o scu pen-
samento capital não soffre a menor
suspeita c qne o essência ou o miolo
do trabalho do representante carioca
contém, por um lado, uma idéa huma-
nitaria de defesa da classe pobre que
Irabaüia e, por outro, de salvação,
tentada dum ntoio intelligente, do
próprio diltlteiro que o listado anis-
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qu

cou -na construcção das villas e

está ameaçado dc ver irremediai
•mente perdido, constituída que fi
aquclla, obra numa fonte dc novas

incalculáveis deápesas, a absorver

cursos, sem a menor esperança

com-peusação e muito •menos de lucr

O Ministério das Relações Exteriores
recebeu liontem da ligação brasileira
em Londres coinmunieiiÇ-O de «pie a
ciiiiipagem do paquete Rio Branco clie-
sou salva a New-Castle, havendo par-
tido ;i noite para Christj.iu._l_a.

O vice-cônsul do Ürasil em New-
C.istle telegvapliou tambem ao Minis-
terio informando-o que, segundo as'de-
cl.irações dos seus tripulantes, o Rio
Hranco foi torpedeado por uni subiu..-
rino allemão no dia 1" do corrente, ás
io.so da manhã, ,1 50 milhas de Coquei-
Isliind, acreditando li ei.uipagcm ser o
submarino U 2$. E mais: qnc um offi-
ciai allemão sc «apoderou de todos cs
papeis de bordo.

Cl ministro das Relações Exteriores
ordenou ao minislro do llrasil em Lou-
dres que o inquérito sobre o torpedea-
mento do Rio Hranco fosse feito por
pessoal brasileiro da legaçãp ou do eon-
sitiado.

O sr. Edwin Morgan, embaixador dos
Estados Unidos, conferenciou lionlem,
em Jacarépaguá, com o dr. Lauro Mtil-
ler, ministro das Relnçõcs Exteriores.

Na sessão de amanhã, será eleita a
primeira parte «Ia Mesa da Câmara, queficará assim ¦constituída, tle accordo
eom as deliberações liontem definitiva;
mente assentadas:

'Presidente, Àstolpho Dutra; i° Vice-
Presidente, Vespucio de Abreu; 2"
Vicc-Presidcnte, Collarcs Moreira.

Na sessão inimediala, serão eleitos
os secrctnrio.s, na seguinte ordem: 1",
Costa Ribeiro; 2", Juvenal Lamartine;
3", -Alfredo M.-ivii.nier; 4", João Per-
nctla.

E' possível que se convoque uma rc-
união dos leaders «le bancadas para de-
liberar sobre esse assumpto. A reunião
será, porém, uma. mera formalidade c
terá por fim a homologação solenne «do
que já foi combinado entre todos os
chefes das correntes políticas da Ca-
mara.

As primeiras nomeações do dr. Aze-
vedo «Sodré foram muitíssimo felizes.
O novo director de Instrucção Mmiici-
pai é o dr. Afranio Peixoto, que, na
direcção da Escola Normal, foi dos
melhores collaboradores <lo professor
Azevedo Sodré.

A escolha 'do suecessor do dr. Afra-
nio Peixoto recaiu 110 dr. Ignacio, de
Azevedo Amaral.

O director da Escola Normal c um
cx-official dc Marinha, cujo tiro-inio
escolar foi dos mais brilhantes e nota-
veis. ' N,-r passagem do almirante Mar-
quês de Leão pela pasta da Marinha,
o, dr. Ignacio Amaral íoi seu secretario
particular. Depois dc pedir exoneração
do serviço da -Armada, o dr. Ignacio
Amaral dd-.licou-sc mais especialmente
ao ensino, apresentando á Congregação
da Escola Polytechnica um trabalho que
lhe grangeou reputação invejável nesse
estalielccimentA, que O recebeu como
livre' docente. O dr. Ignacio Amaral é
actualmcnte professor na Escola Nor-
mal e acaba de conquistar o posto .para
que foi nomeado, graças exclusiva-
mcnlc ás suas qualidades de intclligen-
cia, cultura c caracter. O dr. Ignacio
Amaral é irmão do nosso ccjlaboratlor
A. Amaral.

Na segunda pagina, em roda-pé, sac
hoje publicado o conto O Jogo. ilo emi-
nonte escriptor Coelho Mctto, cujo re-
appancimento nas columnas do Correio
da Manhã Umi.os o prazer tle aiuunicinr
aos nossos leitores.

O sr. Tliicrs Fleming chegou do Pa-
raná com a impressão de que o povo
c o governo desse Estado não desejam
outra coisa que a solução do triste ne-
gocio do Contestado, e na falta dessa
solução, o uiodus vivendi segundo as
idéas do presidente da Republica, idéas
que o sr. 1'lcining expoz claramente e
sem evasivas ao sr. Affonso Camargo
como já as havia exposto ao r.r. 1-Vlippé
Schmidt.

De Sanla Catharina o sr. Fleming
trouxe a mesma impressão. Nesse caso
é possível admitlir o amortecimento
das paixües existentes em tnn otilni
Estado, até qi_ a questão de liiui-
tes chegue ao scu termo natural.

K não é sem tempo. Já se podia ter
chegado .1 bom resultado se o coronel
Fcli.ipe Schmidt sc não tivesse oppostó.
desde que o sr. Wenccsláo resolveu
intervir nessa contenda, a toda e qual-
quer idéa de accordo, eu coisa que o
valha.

(1 sr. Schmi.lt necessitava de solidi-
ficar a sua politica e como essa contro-
versia do Contestado não tem passado,
110 fundo, de uma coisa profundamente
politica, o sr, Schmidt teimava c:n Ic-
val-a até ao fim dentro de termos ex-
cHisivamcnte políticos.

Já agora é impossível qne, por parte
de Sanla Catharina, continue a preva-
lecer esse estreito ponto de vista. Essa
questão do Contestado tornou-ss nacio-
nal, dosapparecendo, portanto, o seu
caracter regionalista, e como a nação
lhe tem sacrificado homens c cunhei-
ro, não pódc dc forma alguma consen-
tir que ella se submetia por fim ao ca-
pricho exclusivo de governadores sem
patriotismo.

_i._1.re5 detiiiNit..

Redacção — Rua do Ouvidor, 162
T-l.p.on-s: K.dncçlo, Nortf, ,17 - Administra..., Norte, 3;,_.

O presidente da Republica conliniiar.i
a receber, no palácio do Governo, os
senadores o dç-putados, ás segundas, [
quintas e sextas-feiras, das 3 ás 5 horas
da tarde.
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Banco Nacional ultramarino
SrJDE EM LISBOA—FUNDADO EM 1ES.1
Kio ilo Jnncii'0—S. Paulo—Snntos

Cnnilal 1".000 contos fortes
SAQUES A' VISTA E A PRAZO

sobre iodos cs paizes c todas as opera-
ções bancarias nos seus variados ramos
nas melhores condições do merendo.
11. du Qnltmidii esquina Alfandegn

Aiioniin, Prnçn 11 <!<« .íunlio
—*' '¦'¦¦¦ *»_**-«j__.?l-«_>»<Gfl'>*^-~-;-M'"

O presidente da Republica reaeb-ii
hontem, no palácio do Governo, varias
pessoas, cr.irc cilas o ministro da Ea-
zemla c o presidente da Câmara, que
tiveram larga conferência com s. cx.
sobre questões dc finanças c que têm
de ser ventiladas no correr dos tra-
bnlhos legislativos, já iniciados.

Ainda ali estiveram, cm visita a s. ex.,
o dr. Rivadavia Corrêa, que acaba de
deixar o cargo de prefeito municipal;
o dr. Azevedo Sodré, que o assumiu
interinamente, e o dr. A. G, de Arauj.

[Jorge, quL- lhe fez offerta dc um exem-
plar <!e seu livro Ensaios de Historia e
Critica.

Acompanhada pelos -retratos -de
tres menores, appareceu liontem nus
jornaes a noticia ela prisão de unia
quadrilha de pequenos saiunos, lia-
beis, adestrados, sabendo fugir ús
perseguições uolictaes e inautendo-sc
activissimos na pratica dos crimes de
furto e roubo. Kalta ainda, dizia a
noticia, prender o resto da «.uadrilha,
constituído tambem por menores.

Os rapazes agora presos procediam
nos seus trabalhos com singularissir
mo nictliodo. Inventaram signaes por
meio de assobios, com os quaes se
correspondiam perfeitamente mesmo
a distancia, possuindo assim, os pe-
quenos meliantes, a mais completa
escola do crime.

Tod,os elles são imberbes, moslran-
do estar ainda na edade em qt|e sc
inicia a existência moral, e todavia
apresentam já notável gráo de per-
versidade!

'Não são essas as' únicas creanças
na nossa capiial, para as quaes tem
de voltar-se as attenções da policia.
a acção dos juizes e a 'preoecupação
dos carcereiros.

A classe dos pivetes, nome pelo
qual são conhecidos os pequenos ga-
tunos, é muito grande, e áügmeiíta
visivelmente d,ia a dia. Kstão ali os
criminosos de airnanliã. os futuros
grandes assassinos e Jadrõcs -nota-
veis. Enxameiam pelas ruas da ca-
pilai, pullulam -pelas praças publicas;
.''.pparentam vários misteres: dia ven-
dem balas, ora jornaes vespertinos.
O emprego é apenas para elles a mas-
cara que cccuita a verdadeira pro-
fissão a que sc consagram.

O numero desses desgraçados, que
na maioria ficam .perdidos, e que a
sociedade terá, mais tarde ou mais
cedo, fatalmente, que ropcllir «le seu
seio, aítgmenta incessantemente; São
centenas, são mesmo milhares de
creanças entregues a um abandono
muito mais conikimnavel do qne os
crimes que cilas praticam.•ü Correio da Manhã já se tem re-
ferido á falta de assistência -á infai. .
cia -desamparada. Voltamos hoje ao
assumpto, aproveitando a monção,
Esta receritissimn noticia da prisão
de mais tres pivetes, de mais tres
creanças que. .parecom inteiramente
perdidas sob o 'ponto de vista moral,
de mais tres precocissimos crimina-
sos, cpiidtiz-nos naturalmente a. com-
nientarios a que não devemos sub-
trair-nos.

IR' indispensável que o governo—011
a municipalidade — organize a assis-
tencia á infância, faça construir ãsy-
los-escolas, estabelecimentos correccio-
naes apropriados para a regeneração
d.o menores, com a amplidão e des-
envolvimento necessários a uma capi-
tal como a nossa.

Porque, o expediente que entre nós
se adopta, de prender rapazes crimi-
nosos que são mantidos em convi-
vencia nas prisões com outros crimi-
nosos, e que, passados dias ou me-
zes, são postos em -liberdade, para-pouco depois tornarem a ser presos,
pode .ser utn regimen ideal para a re-
publica da Libéria, mas para o
JJrasil constituo apenas hiimjlhamis-
sima vergonha.

_ _;Sabçinos:.ter- grandes expansões -de
patriotismo; sabemos ter. ioda a vai-
dade e todo o orgulho pela iiacjto a
que pertencemos, mas absolutamente
não comprchendemos que o verdadei-
ro patriotismo 'deve condi:*ir-nos a
um severo regimen dc administração
nacional, enfrentando -todos os pro-
blcmas -dessa adniinislração, sem es-
quecimento dos do ordem moral,
como este da assistência á infância,
que é de resto de importância exce-
pcionaüssima.

O grande mérito -das nações nã,«
consiste cm ter rigorosas leis pciiaes,
applicaveis aos criminosos, mas em
procurar reduzir o numero dos cri-
minosós que tenham do sujeitar-sè
aquelles rigores.

«Ora, 110 llrasil, o que se fa/. é ape-
nas favorecer o augmento da crimi-
utilidade, pela notável escassez dr
acção repressora, ou educadora oa
infância desviada das noções da
moral.

Xão temos id'éa <'.e ter visto até
boje uma única mensagem presiden-
eial que se refira a qualquer das mo-
dalidades da Assistência que a nação
deve aos que .precisam de ser soe-
con.dos. Iniciativas particulares pou-
cas têm -havido, e essas lutam com
diffieuldades nem sempre venciveis,
para poderem exercer uma acçàò
útil e fecunda. A correcção dos me-
nores delinqüentes, que é tão neces-
saria como o asylo -para menores
abandonados ou orphãos, não pó.le-
ser obra exclusiva da iniciativa par-
ticular. porque unia instituição dessa
natureza «> bastante dispendiosa, e
porque tem de viver cm estiuita bar-
uionia com a justiça e com a policia.
Estabelecimentos dessa natureza, :'.ào
convindo quo estejam inteiramente
entregues á acção de genle nierceiia-
ria, não podem, todavia, ser produeto
exclusivo da bencmer.ncia de parti-
eidares. ¦]',' preciso que. pelo tncnos,
o Estado ampare a iniciativa indivi-
dtial, daudo-lbc recursos econômicos
e íi.calizand.o-a. Para „aia institui-
ção daquelle gçhcró é mister encon-
trar um espirito abnegado como o do
missionário José Severino da Silva,
em boa hora regressado ao Ufasit
nara olhar pela infância abandonada,
li não será diííicil encontrar quem
encare a missão de salvador de orca-
íuras atiradas para os abysmos _ da
perdição, com abnegação e carinho
idi ntico3 a«»s do illustre sacerdote
cujo nome citámos.

Soja, porém, como fòr, preciso é
oue o Estado vá ininiedi.itameiite._o
encontro d,:> problema «io que nos
temos oecupado, _ para o resolver
como exigem a civilização brasileira
e a sentimcntalidade nobilissima do
nosso povo.

considerado 11.1 Guarda Moria: só-
mente os charutos continuam a figurar
no processo; elles, que talvez rcrpiescn-
lassem .1 parto menor c menos lesiva,
do crime, porque provinham provável-
mente- da Bahia.

iHÍ outra face desse caso escabrosa
aindit mais interessante: o automóvel
dos contrabandistas, «pie teve .1 princi-
pio ê muito justamente a mesma sorte
«do rçsío «lo maieri.il apprelicndido, foi,
nüo-cc sabe mercê de qnc deuses, no-
vãmente restittiido aos seus donos tres
dias, depois, quando esses deveriam ser
pare. sempre desapropriados delle, que
pela-.boa norma do processo teria de
ser posto em hasta pública; tal qual
sttec-d. com as lanchas c embarcações
ciaritiiiia-s empresadas cm egual e cri-
miiiuso mister.

Sé as sedas, -baralhos dc cartas c o
qúo mais houve, estavam destinados a
dcsapparecer na Guarda Moria, melhor
seria ,«jue nunca as tivessem apprehcn-
dido,- so o automóvel deveria voltar aos
criminosos, mais valia quo nunca lh'o
tomassem das mãos.

Regressou hontem do Estado do Pa-
raná. pelo rápido paulista, o «-apitão dc
frny.ta 'fhiers Fleming, que fora, em
misf.io especial, expor ao presidente da-
quelle Eslado o pensamento «lo Governo
Federal sobre o modus-vivendi no terri-
torio Contestado.

Apezar da grila que se levantou no
Conselho Municipal, o sr. Azevedo So-
dr-, ,é hoje o prefeito do Districto.
Muito de propósito falamos no Conselho
Municipal, para que o novo prefeito
procure precaver-se -contra as insidias
da politicagem do Districto.

O sr. Osório de Almeida e outros se-
ivhorts do Conselho só se atrevem a
/alar da possível nomeação do sr. So-
dré, hoje transformada em facto. por-
que sabem que o sr. Sodré não é li-
gado: aos seus conchavos políticos, e
não eslá na Prefeitura para iidmittir as
Hrossjis immoralidadcs de que o Con-
stdho se tem constituído patrono,

Co ,no não se exigiram milagres do sr.
Rivadavia Corrêa, tambem ninguém os'requer do sr.. Azevedo Sodré. O que
o publico desta capital tem o direito
dií exigir do novo prefeito é que elle
se conservo acima das tricas partidárias
do Districto, e administre bem, quer
isso agrade ou desagrade a «parte do
Cous-ellio, j,i agora ajudadaMo sr. Iri-
ncu Machado,

. E'v uni í.-.cto que o sr. Rivadavia
Corrêa não esteve pelo que lhe deseja-
va impor aquelle pessoal. Não o cs-
teja taiiihem o sr. Azevedo Sodré, c
fique certo de que, beneficiando o Dis-
tricto, e fazendo face como bom admi-
nísir.ulor aos grandes compromissos da
Prefeitura, 

^ solvciido-os regularmente,
não ha politiqueiro que lhe cause pre-
juízos,

O tempo dos politiqueiros já passou.
O de que Precisa o 'Districto é admi-
nistração, c só administração.

o _--_ca3_>_r_E:!-_TTo europeu
©-
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A resposta da Allemanha á nota
norte-americana
¦- »
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A linha_ de combate em Verdun, .,„ terceira semana da grar.de lula, comparada com as posições maiiti-das pe los exércitos belligcrantes, a 20 dc fevereiro

O commandanto Tliiers Fleming apre-sentou-se ao chefe da Nação, hontein•..icsirm, 
_ scicritifieando-b do resultado

que, oblivera; no desempenho da missãoile que fora incumbido, revelando, ain-da,.a,S. cx. a excellente impressão quelhe cjipsara o modo por que recebeu o
pr«-',iletite do Estado as idéas aventadas
Sitie _ Governo da União, ns quaes, co-:..necid!ts • do povo paranaense, lambemtiveram o melhor acolhimento, tal é o'lcse.10 que o amina de ver definitiva-mente resolvida a velha questão, quetantas agitações tem proporcionado na-
quelle ponto do nosso paiz.

O ministro da Fazenda deu o despa-cho aiiaixo no requerimento tle loãoMai.uilia», continuo da Câmara dosDepulndos, pediiído permissão paia ir-cei;,r ajudas de custo <!«¦ ¦congi'es3Ís-
"M secretarias da Câmara e do Se-nado sao organizmlas privativamente

pelas asscmbleas respectivas, sem au-diciieia da outra, nem do poder exe-cutivo. Nomençõcs, licenças c mais
phases da vida administrativa desses
empregados obedecem a regras diversas
da dos funecionarios. Nessas eo.i.diçõcs
as regras restritivas não podendo ser
interpretadas por ampliação ou analo-
gia, não se applica no pessoal de Se-
eveiaria das duas casas do Congresso
a .limitação vigente tio nreaipento,
quanto' á procurações. Em vista do
que dcíiro a petição."

«—— ¦-c___*»_>*-.-3E-- •___*______¦ ....— .¦

A ADMi.visrR.içAo do Correio da Ma-
alia, assim cimo todos os stus agentes
c viajantes, acceita assigiiaturas para_ revista portugueza O Rosário, uma«Ias mais bem ft-ilas publicações catlio-'ir;t;; frlitadíis em Pftrtuííll.

;Piops &_R8spingas:
Tr-i lida :..i Câmara'-- proposta tio go*.

vir:;-) c_t3_iclecc;"ído o cffcctivo dns lro;i;is
dc terra para ipi?.

— O cffcctivo ! Iv' dc admirar íjuc o
governo :i5«_i tonha proposto o interina I

Vor ter de partir para Matto "Grosso,
onde vae servir na Âotiliia, apresentou-
sc hontem á-5 alias autoridades da Ar-
mr.'la o i* trnenie Antão Alves Tlaraia.

Xo dia dezenove do mez passado; foi
apprehemlido abundante contrabando
que um automóvel parado junto á ram-
pa do Mercado Velho recolhera de um
bote ali atracado. Os fardos achados
pela policia continham mercadorias di-
versas, entre cilas sedas, charutos, ba-
ralhos dc cartas; tudo isso foi recolhi-
do á Guarda Moria da Alfândega. As
pessoas implicadas no ciso estão sen-
do naturalmente processadas, mas ao
envés de instaurar-se um processo de
contrabando do todas aquellas mercado-
rias apprchcndidas, foi somente eiíe in-
staurado para os charutos. De maneira
que os demais objectos encontrados no
automóvel, ou não mereceram a hinra
de ser considerados contrabando, ou
desapparcceram na Guarda Mor;.1..

Esse caso é bem typico do relaxa-
mento, ou coisa peor do que isso, que
reina êm alguns dos nossos dcpartarr.cn-
tos administrativos. Entre uma avul-
tada e variadissim.i quantidade dc
íiw.cadorias apprchcndidas como con-
trabando, tudo desappareceu ou foi «lis-

Côiitituísin -cm amltas ;ts casas do Cot'.-
gre*ço os votos de pezar.

¦Gdpsolõií-O-nos, porém ; não são esses os
veto.*. ¦ tj-jc ntaià pesam na bolsa Jo conlri-
iisiini..

r.ic.\çor._
Viaríauwite «õ. í_í> Poucos

os cüüoquios através dos appa-
rcllics H'ctltenices. Vedara.
ç~;s c.c fi:;;..*, encontros em
cinemas, cm campos dc "foot-
bali", rm rcujúC-es sclcclcs. /*•¦
«_..) ouviines,

IDe tuna cnlrcvíst.i «l.i Rua
com tis tclephonistas da I.ight.)

,_-w
?*7\:rcx"«,i? toda mínlia sympalhía,
Rapariga*- gentis do TcIcpJione,
Ou., Hrãballiando todo o santo dia
Ftlta r.üo tendes que vos desabone I

Qne cacetada c qne -monotonia
Ouvir n todo instante, attenta, insomne,
O i'.:c--io: "Allò, Central I" ie cie aisolila
Áquells fala, cm roncos òe trombone I

Tor isio eu sempre vos desculpo, quando
Viço à pedir, um quarto dc hora, n fio,
A ItgãçSo, com r> tom dc voz r.::i.:s tirando.

Justo ó rL\:«, ás vcücs, vós, .por ícsfastlo,
Fim losar de ligar, fiq-.ieis ''ligando"
A's :'-;c;'cs de .mor que andam no fio.

* *
Titulo dc um artigo do Jornal da tarde :
O C-HJiS-Cio dc caf_" ÉxrnB o Brasii.

II A SÀMERCIA DO XoRTC.

Qae elle vá em augmento ! E' urr.a pro-
va qae Deus sc amercia de nós.

ef.
;¦* f»

Fei preso, em Siclhero;-;
Custodio da Si!:e, que fabri-
ema moeda falsa i:c< fundos
de uma escola publica.

Qttánlo C'.'=!a io C-.isíodio a vida bonradí !
Vão sgora c»nrar!h. a palinodia :
As custes vae pagar, perde a fornada ,
Ei, porcim., ir.o-.tido r.a custodiai

Cj-rauo & C.

! ALLEMANHA — ESTADOS
UNIDOS

A ohano© liaria
norte-ameri-

cana estuda a
nota alleraã

Washington, 6 (A. A.) — A Secre-
taria dc listado das Relações Extcrio-
res publicou uma declaração official,
aiinunci.indo que o governo não adopta-
rã, por eniquanto, nenhuma acç,ão rapi-
da, pois a nota do governo allemão,
¦pela sua extensão, precisa ser estudada
com a maior attenção.

Londres, 6. (A. A.) — Telcgrammas
de Nova York dizem que toda a im-
prensa, exfvptuados naturalmente os
jornaes cujas symp-.l_.ias pelos impe-
rios cciitraes são notórias, coiimiemam
em termos muito severos a resposta do
governo allemão á nota dos listados

I Unidos, que de modo algum correspon-
de ao que se esperava, dado o tom
enérgico c peremptório das nllegações
d.i nota do presidentí Wilson.

A resposta allcnã eqüivale a uma rc-
cusa de reconhecer o fundamento das
reclamações dos listados Unidos, c é
crença geral que não poderá ser evi-
tada a ruptura das relações entre os
dois paizes,

I Nova. York, 6. (A. A.l — O "New
York Sim", que se publica nesta ci-
dade, em scu numero «lc hoje, imitando

I os demais órgãos da imprensa yankee,
I dedica columnas inteiras á nota envia-
I da nelo império allemão 11 rhancellaria
I de Washington, levando a questão para

o terreno das boas intenções.
j Neste sentido, o referido jornal diz

nue nenhum dos dois paizes quer
.1 guerra e que as relações entre am-
bos são as mclbòícs possíveis, não sen-
do, portanto, dc admirar que o governo
dos listados Uni.los, estudando detida-

1 incute o.s termos da nota allemã, _.s
1 concessões e os meios que a Allemanha
apresenta para resolver a questão ami-
gavclinciite, abrace esta hypotliese, evi- i
tando assim qne a grande catast-rophc se
alastre até a America.

Continuando, di- ainda o "New York
.Sun'' que, em face dos" termos_cathc-

goricos dn nota aliem.*., não c licito du-
I vidar das promessas fi-itas pela Alie-
- manha, convindo aos listados Unidos

experimentar os seus resultados.
I lista opinião, enlrctanto, não é a sc-
| Rtlida pela maioria da imprensa r.civ-
I yorkina, que acha inacceitnvcis os ter-
' mos da nota dc llerlim, além de jui-
| í_ni1-os mesmo insolentcs.
j Como quer que seja. o espirito pu-
I blico tanto de Washington, como nesta
j cidade e cm todo n p.i.'. .conserva-se

bastante apprehensívo, convergindo to-
; das as attenções para o grave proble-

ma. que se julga de diííicil solução.
Os círculos officiacs de YVasliin-

como os daqui moslram-sc impe-
1 rictraveis, ignorando-se o verdadeiro
I pensamento do governo.

O presidente Wilson con=--rvO'.i-se ate
: alia hora da noite em seu jrabiucte dc

traballio na Casa Bronca, em compa-
i nhia do sr. Kobert l.ansin., secretario '
' de Estado.
I Lisboa, 6. (A, A.) —- Toda a impren- ¦
I sa desta capital, cm longos despachos jtelcgrapliicos; oecupa-se da resposta do

governo de Berlim á nota da Chanccl-1
laria de Washington.

Alguns órgãos, nnalysamlo os ter-
mos rcpntam-n'a irisolonte, sendo dc
opinião Rcral dc quo o presidente Wil-
son .1 repcllirá pi>r (=.-e motivo e, pies-
mo, por não satisfazer nos altos inte-
rcssi-s que os listados Unidos defendem
perante a humanidade.

PORTUGAL
Inscripção para o

voluntariado em An
gola

< Lisboa. 6 — (Correio da Manhã) _—Foi aberta inscripção para voluntários
ao serviço militar na Província dc An-
gola. tendo neste sentido sido transmi;-
tidas as necessárias ordens para ali.

Lisboa, fi — (A. A.) — Os jornaes
daqui, a propósito da chegada da dele-
gação portugueza á conferetieia inter-
parlamentar dos allliados, em Paris,
oecupam-se dos resultados auferidos
com a mesma, referindo-se lambem ao
acolhimento dado pelos francezes aos
enviados de Portugal, qnc se dizem ca-
ptivos da gcntiliza dos filhos da nação
irmã.

Lisboa, 6 — (Correio da Manhã) —
Partiu para -Madrid o dr. Augusto dc
Vasconcellos, ministro de Portugal jitn-
lo ao governo hespanhol.

Lisboa, 6 — (Correio da Manhã) —
No próximo dia 10 do corrente, rrali-
zar-se-á no theatro São Carlos, desta
capiial, um grande espectaculo pátrio-
tico, promovido pela Cruzada de Mullie-
res Portuguezas, em beneficio dos fe-
ridos em campanha.

iA festa nroniettc ter 11:11 grande bri-
lliantjsino.

Lisboa, 6 — (Correio 1Í11 Manhã) —
Foram mandadas cassar -Iodas as liceu-
ças concedidas a embarcações allemãs
que estão registradas nas capitanias dos
portos das Colônias.

Lisboa, 6 — (Correio da Manhã) —
Toda .-!_ imprensa desta capital applaude
as medidas preventivas decretadas pejo
governo.

(i) Xão está claro o nn*---T telcgram-mn
nrste ponto, parecendo-nos. entretanto, -inc
os medidas a f]tic o mesmo sc refere silo
sobre os acontecimentos havidos c-in Ma-
ira.

A GUERRA NAVAL

i
Alguns revolucionários tive-

ram a sua pena ..minutada
Londres, 6 (A. A.) — Os revolueio-

narios irlandezcs Bevan; Walsli, l.yneh,
Mcrcyn, Sweency, (PCallaghan, Mac
Ncthry, Claucy, Mosin, Invine, Doher-
ly, Caclimi, Rccd e Williams, foram
condeninados á morte, scmlo-lhos eom-
r.iulada essa pena, na reclusão perpetua.

Londres. 6 (A. A.) — Uma nota
official, diz não ser exaclo que o cx-
ministro dns listados Unidos da A:nc-
rica do Morlc, sr. Suilivan, sc acha
detido, como cúmplice da tentativa _»-
volucionarin da Irlanda.

íoiiiiVcí,
sumir
esta manhã o revolucionário iriajuifi*
sr. John Mac Bride .

Assegura-se quc haverá outros fuzil»,
mentos.

'.oiiiiVei, 6 (A. A.l — Depois «!<'
nmariamente julgado, foi fuzilai!.

Varias noticias
A Inglaterra quer a luta

atè a victoria final

A BATALHA
DE VERDUN

Continuam riço rosos
dtielíps dc artilharia

em vários sectoros
Paris, 6.— (Official) — lia sómcn-

tf a assifínalar alguns duellos de arii-
Ibéria. O máo tempo prejudicou as
operações na maior parte da linha de
batalha,

A oeste do Mosa bombardeio de vio-
lencia sempro crescente no sector da
colina 304; um pouco menos violento,
mas continuo, na região dos bosques de
Avocourt c Caurettes.

A leste do rio. houve regular activi-
•dade. especialmente no Woeyrç,

O Es'ado Maior do Kxercito do Ori-
ente communica que foi destruído um"zeppelin" próximo de Salonictl.

Paris, 6 — (A. A.l — Os alíemãcs
tentaram um ataque ás posições fran-
cezas do Haucourt.

-Apezar do violento preparo dc arti-
üieria que. precedei essa tentativa de
ataque, o inimigo foi completamente rc-
pellido. com grandes perdas.

AS C^ERACOES NA
RÚSSIA

O.S TURCOS SÃO PER-
ROTA DOS K.t ER-
ZI.VG1_1.VX

Londres. 6 — (A. A.) — Tclegra-
pham de -retrogrado, annunciando que
as forças russas travaram combati cem
os turcos na região de Erzinghinn. in-
fligindo-lhes séria derrota _ pondo-os
cm fuga. Os turcos soffreram perdas
nvultadas.

Os russos_ continuam avançando em
direcçio á cidade dc ErzínghUn. .

Contra-toupetleiro
anstriaico posto a pi-

que
Roma, 6. (A. II.) — O submarino

francez "llesnouüie" torpedeou c poz
a íiiuiic ante-liontcin, uo baixo Adria-
tico, um eontra-torpedtiro inimigo.

Londres. 6 (A. TI,). A Agencia Rctttcr
informa, em telegramma dc Copcnba-
cue, (pie .1 senhora do coniinandatite de
um navio dinaiiiarqucz saido da fn_-
íílaterra no nio: fiiulo com direcção á
llesp.inli.i, recebeu de seu marido unia
interessante c.irt.i que contem impor-
taiitcs detalhes elucidativos da campa-
nha submarina, l'or essa carta se vê
olaríimetue como os aüeiíüts não lio-
sitam c:.i adaptar os metliodos mais
.iboniniaveis para conseguirem os seus
fins.

Conta o signatário que quando o scu
navio sc encontrava um pouco a*~> sul I
do cabo Lizard, íoi avi ««.elo um subma-
rino, «pie aprisionava um pequeno v.t- «
por. Momentos ap«>z. este co!ncço:i_ a [
sossohrar, provavelmente por ter sido j
torpedeado. Ü conmiandante do vapor \
dinamarf|uc" \c~ proa cm direcção co
local do incidente, na esperança de sal-
var a tripulação do navio alvejado, mas
o submarino allemão intimou-o a afãs-1
tar-se. O vapor teve de desistir do scu !
intento'e assis;!'.! inactivn durante cer-
ca de urna hora, ao afundamento do
navio torpedeado, sem que lhe fosse
possivcl reconhecer a nacionalidade, j
ne niprcstar o menor auxilio aos tri-:
pu.antcs.

Segundo parece, estes morreram tc-
dos, visto não se ter encontrado nc-
nhum sobrevivente durante as horas.
que se seguiram.

O jornal de Copenhagtte. " Lolicnha- jva", commentaiido esta carta, diz que
,1 data do loca! do acontecimento coin-
cideai perfeitamente com o dcsappareci-
mento do navio dinamarquez "Askcr
Kyg", que foi ao fundo em 7 de abril.'Londres, 

6 (A. 11.1 — Procedente
dc África, chegou com ligeiras avarias
o vapor inglez "Clau Macíady.-n", que
conseguiu escapar a dois ataques de
submarinos. O primeiro deu-sc nas a!-
turas do golp'10 da Gasconha, onde um
submarino inimigo o atacou, disparan-
do cerca dc sessenta tiros a cincoar.a
jardas de distancia.

O vapor respondeu ao fogo, servindo-
sc de um canhão, e conseguiu attingir o
submarino varias vezes. Ao que pare-
ce. o submarino foi destruído.

Tres horas depois, o "Clau Macfa-
dyen" foi sorprchondido por outro sub-
mnrino, que immcdiatamentc o torpe- i
dcott. O torpedo, porem, não attingtu
o alvo, pondo-sc o navio cm fuga.

Londres. 6 (A. A.) — Informam de
Roma, que unir. esquadrilha de lorpcdeiros
austríacos tentou novamente uni ataque
á cidade do Ravenna, sendo porém pos-
ta em fuga pílos destro;-ers italianoi.

Aeroplanos italianos perseguiram os
navios inimigos, lançando algumas bom-
bas sobre cllcs. Acredita-se que um dos
torpcleiros auslriacos foi attingido por
uma bomba.

Um "Zeppelin" a fluctuar
no Mar do Norte

PariV, 6 — (A. A.) — Dizem com-
municaçilcs aqui recebidas di- Ámster-

.dam. na Hollanda, que os pescadores
daquella zona viram «fluctuando no mar
v.m "zer1;'1'!'-1", «", e depois se averi-
guoii ser o "U c)"', não havendo, porc-n,
noticias dos seus tripulantes.

Londres, 6 — (A. II.) _ niscursan-
do numa reunião do Partido Conserva-
dor, o ministro do Scljo Privado, Lord
Curzoil, declarou que' quer a guerra
dure um, dois ou mais annos, dure mui-
to ou pouco, o triumpho . absolutamcn-
te necessário á Grã-Bretanha (.Applau-
sos.)

^ O governo c o paiz, proseguiu lord
Curzon, eslão decididos a ir até ao fim,
custe o que _custar. (Novos applausos.)
Xão ha hesitações entre os alliados.
Tmliii ouvido discutir os mais varia-
dos assumptos nas reuniões dn gabine-
te. Ha, porém, uma coisa que eu nunca
ouvi discutir 1 é a paz.

A paz é uma palavra que continuará
irradiada do nosso vocabulário, cm-
quanto não tivermos alcançado a vi-
ctoria. (Apoiados calorosos de toda a
assistência.)

Cepeuhagiie. 6 — (A. II.) — O "Sa-
,__.1_1 1....... n •_• ,*_Con-cialdemolcra-tcn" noticia que

gresso 'Socialista das Nações Neutras,
especialmente convocado para estudar
os meios de apressar a paz, inaugurara
os scus trabalhos cm llaya a 26 do, pro-
xiino mez.

Roma. 6 — (A. II.) — O priucipe de
Galles tem visitado, cm companhia do
rei Vietor Manoel, diffcrentes pontos
da liiiha de frente.

Florianópolis. 6 — (A. A.) — O go-
verno italiano mandou stipprimir as
quantias cnm que eram mantidas so
escolas no municipio de Urussanga,
neste Eslado. Nessas escolas era obri-
gaiorio o ensino da lingua italiana,
lissa ordem do governo italiano foi
motivada pelo facto de não haverem o»
filhos dc italianos nascMos naquelle
municipio se apresentado para o servi-
ço militar na presente guerra, pelo que
passaram a ser considerados deserto-
r«-s.

O governador do listado, coronel Fe-
lippe Schmidt, mandou providenciar
para a substituição, das referidas es-
colas.

Florianópolis, fl — (A. A.) — Dois
vapores inglezes, que fazem a linha do
Chile não quizeram receber a carga de
uma firma de Joinville, constando de
berva matto, a pretexto de que a mes-
ma é -i_iiMi.fi.

O cônsul inglez cm S. Francisco ten-
tou impedir, tambem, que vapores ar-
gentinos tomassem aquclla carga. A
firma cm questão c composta de brasi-
loiros, havendo, apenas, na mesma, i.:n
allemão natur.tliado brasileiro.

AS OPERAÇÕES NA
ÁSIA

A HITCAOAO DOS DJ.
GT.K5.ES NA MBSO*
POT.VJIU

Jíou/f.í-c, 6 — (A. A.) — Dcsmcn-
te-se officialmcitte a noticia de fon.o
allemã «ic ter a expedição ingleza queopera -na Mesopotamia recebido ordem
para evacuar aquelle theatro da guerra.

As noticias que aqui circulam daquel-
la procedência deixam antever que a
situação naquella frente é boa e que o
desastre dos inglezes em Kut-el-Amara
não p-oporcionará tal aos ottonianos as
vantagens quo estão annunciando," 90-
bretuao cm face do grande avanço mos-
covita, que ameaça o flanco destes.

A GUERRA NO AR
AVIÕES ATISTHIACOS

PERSEGUIOOS VOJi
AVIADORES ITA*
LI AN 08

londres, « — (A. A.) — Telegjám.
mas aqui, recebidos «le Roma, dizem
«me 05 aviadores italianos perseguiram,
com exito, uma esquadrilha dc aviões
austríacos, que tenfEou bombardear 09
quartéis das -forças italianas em Vi-
lese.

Os austríacos apenas cor.scgu-.ram
atirar alguma s bombas em .ponto afãs-
tado dess«:s quartéis, sem causar pre-,
juízos de monta, retirando s«: a toda",
velocidade para fugir aos aviadores »«.»-
lit. nos.
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0 torpedeamento
do "Rio Branco"

PaAs, 6 — (A. II.) — Todos os
jornaes reproduzem os telegrammas do
Uio dc Janeiro nos quaes se assignala
ii .profunda impressão causada cm lodo

. o Brasil pela pirataria, teulonica e fe-
licita o governo do Brasil por ter lc-
vanlado officialmeiite a questão do
Rio Franco.

Num artigo que a respeito publica, o
Rappcl mostra como o Brasil está ce-
gumcnle confiante no seu futuro, na
sr.a riqueza e na sua civilização e apto
a carregai' também a sua pedra para o
edificio iiumcnso do progresso humano.

Ií líccrescenta, referindo-se aos nn-
vios allemães internados ein portos bra-
i-iilciros;"A presa é tentadora. Resto, porem,
laber se o Brasil receia a.' ruptura atjso;
lula: com a Allenianha. ..Mas o que é
certo c que, desde que çoincçou a guer-
ra, o sentimento brasileiro/ alimentado
pelas idéas franci-zas, deseja ardente-
incuto a victoria dos alliados e espera
ii victoria como uma libertação.'¦

INSTANTÂNEOS
Rio, C—Y—1916.

(> Sr. 1'atisto 1'erraz, Deputado de M'i-
nas, record da eloqüência parlamentar, dç-
íensor perpetuo da áflorcsta. Dc chapéo
1 hilc t.-iiJo sobre os ollios sonhadores,
fraque o guarda-chuva, cs;.cra o bonde c
tem o ar occtuwdo dum estadista ua imim-
iicncia dc subir oo poder.'

Então, multo trabalho ?
_- Comecei, antigo, comecei... Fiz boje

na Câmara o necrológio do Glyccrio ; e
vou defender, depois, as florestas do Ura-
sil. Protcjainos a arvore, qne é a melhor
an i|.a do homem. lista cruzada pela ar«
vere- tcm-lnc dildo ulguns cabellos brancos.

_ 'Mas essa cruzdda não i, dc preferen-
cia, ti" Augusto de Lima ?

Pódc-sc cotejar o trabalho delle com
o meu. Primeiro que tudo. íiz pela ar-
vore mais discursos que o Augusto ; olcm
iPssi., sempre pronunciei discursos mais
longos. Se a eloqüência parlainciilar é uma
árvore, lancemos a imagem : a minha é a
capada mangueira de galhos rijos e rol
tc. fortes e télvaficns; a do. Augusto, o

. oitiMÍro da A venida-liei ia Mar,
.15 a physlonoiíia do Deputado de Mina*

ibrc-se num sorriso do intima satisf.i.í".
Caramba ! digo-lhe eu. \'ocò até pa-

feci o Coelho Netto. 'Cuidado, que pôde
ncãbar na Academia de 'Letras!
' — Letras ? Tenho-lhes horror, inclusive
9.3 promissórias.

Um automóvel passa o assusta o nobre
representante das montanhas.

Diabo os leve, a estes malditos ti-

gre*. da civilização !
O lioiiile chega c tem a lionra de trans-

portar o Rrande tribuno mineiro.
li cn, sú, meio npalermado, fico na rua,

íob o Sr. Augusto de Lima, quero dizer
fo!:. o oitíseiro ao lado do qual estava o
ihisi*.. do parada... — FtioTo.Amador.

¦x» *—
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CB. 

uciii comprar moveis sem visi-
í|:.u*, antes, a exposição valiosa da

JpCasa í/cr.nilro Mnrtins & O.,
sofíreiá prejulso inevitável ¦— Rua do
Ouviiloí 0,1 e 95 e nos amigos armazéns
:'i 111:1 dus Ourives 39 a -1.1-

... .-—io-^-taa»-«a-ai^' ¦ "¦¦—
Con o sr. Carlos Maximiliano, mi-

nistro. da Justiça, confcrcnciou honlem,
;i tarde, o sr. Manoel Cícero Peregrino
da Silva, director da Bibliotlicca N'a-
ciuttni.

Continua a não
liarei- numero no

Senado
(Presidência do sr. Urbano, presentes

31 senadores. Acta da sessão anterior
approvada sem observações. Nem expe-
cliente, nem pareceres.

O sr. Viclorino Monteiro pede a pa-
lavra. Au|JÉte do Senado quando esta
casa do Ccmgresso cumpriu o seu dever,
homenageando á memória dos illustrcs
brasileiros drs. Ramiro Barcellos, Joa-
quini de Assuinpção e general Francis-
co Glyccrio, o orador viu-se privado de
assim collaborar com os seus collegas
de assembléa. Vinha dc chegar, lionteni
mesma dc paragens longínqua., do Mar-
lo Grosso o ali eslava, da tribuna da
sua bancada, agradecido ao Senado e
renovando os honrosos necrológios que
sobre os seus dois conterrâneos, Ramir
ro Barcellos e Joaquim tle Assuinpçfio,
ambos illuslres, ambos cheios de ser-
viço ao Rio Grande do Sul, o sr. Azo-
rodo havia pronunciado. Aproveitando
estar na tribuna, o orador alarga-se e.m
considerações 'históricas sobre a vida e
a obra republicana Ue Olyccrio, a quem
tece os maiores elogios como propa-
gaudista, como organisador politico e
como homem de eslado. Ií concluo, ex-
Iiort.-imlo a S, Paulo c ao Rio Grande
do Sul, eslados irmãos, para que mais
sc unam om beneficio da Federação,
da Republica e da Pátria.

O sr. M. dc Aliwida consulta ao
Senado se approva a inserção, na acta
dós trabalhos da sessão, de um voto de
pezar pelo fallecimcnto de 11111 mara-
nhense illustre, o dr. Alfredo da Cunha
Martins, .antigo magistrado, cx-depu-
lado federal c ex-governador do Mara-
iihão.

Consultada ã casa, é esle reqtierimcn-
lo approvado..

jS'ão havendo mais oradores, passa-
sc á ordem do dia. O sr. Urbano ainda
espera mais 11111 senador para ver se
consegue o quorum. Nada. E as ciei-
ções da meza c das oninini.ssõos per-
maneiilcs são, imais unia. vez, adiadas,
Ícv.-inlamlo-se a sessão.

-M|-> «BI in —I» -

Todos sabem que são lin-
dos os moveis da

Red-Sfâr
o qu?: nem todos sabem é
quanto ó conveniente o seu
preço c faoil o paga incuto 1
G. Dius, 71. Urugaa-iniii, 82

CORREDORES CA GAMARA

ii Ministério 'da Viação, respondendo
á representação da Associação Com-

¦.merciai do I-sliido do Paraná, acerca
de revisão dos contratou, dc ; .le agosto
si- 1.15, declarou que ;i referida revi-
sâo é já acto perfeito c acabado, que
consultou convenientemente o.s inter-
c?s< s da União, c nella está estipulada
,i preferencia para a construecâo do
ramal do Gurinlio, da "Companhia lí.
I'-. S, Paulo-Rio Grande", sendo que.
opporhtnnmente, o Ministério, tomará
.rn considcraçãii a parte da diia repre-
seniação que diz respeito ás tarifas,

Na sala do caíé :
rola já tivemos esle .-.nuo uma crise

e ella deivse na bancada de Minas, Poi
a propósito do necrológio do Glyccrio. O
Anionio Carlos mandou dizer ao [..amou-
uicr que falasse; cm nome da Câmara c da
Dançada mineira. 0 Lainoiinicr quiz ler utn
gesto dc cortezia para com os seus colle-
Itas de representação c a cada um delles
deferiu u honrosa inciimlicucla, que, iiatu-
ralincnlc, não foi acceila, porque "citava

c.n boas mãos". Faltava só repelir a gom
tileza para o Sr. fausto Penai, O Sr.
Lriiiuiinier fcl-o e o Sr. Fausto... accei-
tou ! lí abi c-ítá porque no necrológio do
Glycerio falaram dois deputados de -Mina:-.

Ilt .! *
Xa bancada de tMimis:

Kntãoi lfaiisto, fcrrast&nas com o teu
primeiro discurso !

v # v
O Fausto, nessü caso tio necrológio do

Clyeerio, ficou damnado eom o I<atnoiuuer.
Ií' verdade! hpiive a danmaçSo do

Fausto.

OUTRA SESSÃO FÚNEBRE

Is homsnsgens da
Câmara

ao senador Glyc&rio
Sob a presidência do sr. Astolpho

Dutra, secretariado pelos srs. Costa
Ribeiro e Juvenal Lamartine, foi hon-
tem, á i.is, «aberta a sessão da Ca-
mara, com a presença dc 52 deputados.

Após a leitura da acta, que foi pos-
teriormente approvada sem observações,
falou o sr. 'Francisco Bressane, que
justificou a ausência do sr. tíonies de
Lima, que se acha enfermado.

.Vo expediente foram lidos, enjre ou-
tros .papeis, a .proposta da fixação de
forças de terra, de que damos noticia
noutro local, uma relação dos funecio-
narios que estão addidos na secretaria
ç demais dcparlanteutos administrativos
da Viação, remcttidà pelo _ respectivo
ministro, u, por fim, requerimentos de
diversos servidores da nação, solicitan-
do licença, sob diversos fundamentos.

IQepòis da leitura do expediente, o
sr. Lamoiinier Godofredo, que tez de
sub-tenrff!,- interino, tomou a .palavra e
tragou u necrológio cio senador Fraiicis**
eo Glycerio. O orador demorou-se eç-i-
ca dc trinta mimiíos nessa tarefa, bis-
tonando, com repetidos cr.comios, a
vida politica do grande paulista morto.

.ralou ei!) seguida, o sr. Alberto Sai-
mento. Começou agradecendo, cm nome
da bancadr, paulista, as homenagens
que a Câmara, pelo seu Ceder inlerino,
iria pre-íar ao co-es!;'..ioano fallecido.
consubstanciadas 110 requerimento dc
suspensão da sessão .proposta pelo ova-
dor precedente, declarando que IIIe não
cabia prestar por sua vez a homenagem
que an e.-J.iiict.i senador *paiili-,:a de-
via .1 representasão de São Paulo, mas
recebera delegação na véspera e pro-
curava cunipril-a. O orador fez, 0111
seguida, a apologia nociologica do ge-
ncial Francisco Glycerio, procurando
evidenciar as Iqualidades •democráticas
e as tendências republicanas do ex-
tineto.

O sr. Vcspucio de Abreu, ocQitpando
em seguida a tribuna, em nome da ban-
cada stil-rio-Krandense, declarou asso-
ciai-se ás homenagens que deviam ser
prestadas ao senador Glycerio, aceen-
(nando o quanto os republica nos gati-
chos .prosavam o extineto, lendo-lhe
acompanhado, em varias jornadas, os
passos. O orador relembrou, então, va-
rios episódios da vida do fallecido,
traçando encomios á sua acção e aos
seus iJeae.-i.

O sr. Fausto Ferrai, discursou em
seguida, recordando aceidencias da vida
do general Glycerio, quando o orador
era apenas collegial, gymnusial e, pos-
teriormcnle, esludante da Escola Jtiridi-
ca 'Paulista. .

,0 sr. Tliotnaz iDelpliino, que foi
cliefc do .Partido R-epublicano Federal
carioca, quando dirigia o P. K. I'. o
cxtinclo paulista, foi tamliem :i tribuna,
para prestar a sua solidariedade ás ho-
monagons da Câmara.

Deinoraiido-se bastante o orador na
tribuna, o presidente, sr. Astolpho Du-
tra. chamou-lhe a attenção, .observando
estar extineta a hora do expediente.
Minutos apus essa observação, cou-
cluiu o sr. Thomaz De.phino o seu dis-
curso, sendo sucoctlido na tribuna pelo
sr. Torquato Moreira, que, depois de
rememorar a acção do fallecido na po-
litica nacional, i-eatfirin.ou o seu sen-
timento de doloroso pezar pelo cruel
iusiiccesso.

¦Posto a vntos, foi, afinal, o rçqttc-
rimento do sr. Lamounier Godotrcdq
,"i;ipi'ovadu, sendo ;-. sessão SUSp.Ctlsa.
Eraiii --55 ''a tarde.

 ... «mmng •» fn.»'--»**^*»-; -——

li sr. .Imita Hloy, dircclo.v da Des-
p. -.1 do Tliesourn Nacional remetteu
lioilieiii a todas delegacias fiscaes nos
lístatloit as tahellas de distribuição de
créditos na importância nn.il de réis
.;.(..'iu :S?_i?ooii, sendo 1/. iQ.l iHjfiS.í.V)
para as delegacias dos listados do norte
I* 17.001:02i$53fi para as ilo, sul.

Cigarros,
de cortiça,
aoo réis,

brindes, Lopes, Sá X: Comp.
¦¦¦,,. ... —**n8&+m**Rfr **> 1'W""1" ¦

L ponta
para
com

A Directoria da Despesa do Xhesou-
10 Nacional recebeu liontem, devida-
mente registradas pelo Tribunal de
Conta-, as Itíbellas de distribuição de
créditos orçamentários para as despe-
sas a efíectuar pelo 

'ihesouro, 110 cor-
rente anuo, por conta 'do Ministério da
Fazenda, sendo 19.150:000^000, em
ouro e 65.03.3:96.!$475, papel.

A GUERRA SUBMARINA
Importantes declarações cluiii almi.

raute' alleniao ^
A. propósito da guerra submarina, o

aluiiranie von Uoltzendorff, chefe do
estado-maior da Marinha allcniá, .pres-
tou ao sr. Karl Ackerniann, corVespon-
deiue da United Press, dos Estados
Unidos, as seguintes informações:'"A Allenianlia não pódc fazer novas
concessões aos listados Unidos no. que
se refere á guerra dos submarinos.
Isto nâo significa qne desejamos um
rompimento com a America do Norte,
o que seria um acto de loucura. «|.uc -já-
mais praticaríamos, Xão cbsiante, dese-
jamos continuar vigorosamente possa
guerra submarina. Não afundamos o
yttsse.v, esl ou ilicitamente couvencitlo,
nem somos 'responsáveis* pela maioi-ia.
das faltas que os nossos inimigos nos
aitribueni. Sc v. pudesse ler .as,-iia-
Tiicções positivas e as ordens proeilas
.re tem cada coiumandantc dc subnutri'

110. comprelieu.UvIa que o toriiedoamín-
to du Sitsscx era coisa impossível.. Miii-
tos submarinos regressaram de suas
viagens: viram muitos navios Ijptiiniii-
cos e muitos vapores do passageiro.*-,
(pie faziam a travessia entre Ameriea

Inglaterra; mil» nenhum desses, fai
attingido, embora soubessem qtie^ ellH
carregavam munições- para os aluados.

agora a -gueritt.. submarina, assim como
não acrsdrlo que os, listados Unidos de-
cejcui proteger a' Inglaterra. Não crem
tambem . qme o povo norte-ameri-
i-icano; deseje fazer-tudo o que possa
para ajudar a Inglaterra a ganhar, nem
inesr.iO prcilogéi-ós'ii.avios mercantes 111-
glezes; com, «às vidas'dos cidadãos ame-
ricaiiQS. '- . ¦¦

Toda «1 gcjt.tc deve saber que e pe-
rigoso viajar.;4ioje -cm dia por mar da
ou para a Inglaterra. O.s neutros devem
ter cm grande conla as características
dos nauos em, que pretendam cnibar-
car.

Sc a Inglaterra se jacta do seu do-
niiuio nos mares, deve acceitar a res-
pousabiüJade e a ciilpabtlidade do que
aconteça c nio a-Allenianha. A Allcina-
uha eslá cm guerra com a Inglaterra;
a Allomanlu, pois, deve atacar o nervo
da vida ingleza, qué é a sua navega-
ção. Nós. com os nossos submarinos,
podemos fazer isso, c devemos con-
limiar.

BILHICTES DE MINAS

O CASO EM FOCO
Minws «\ov.\s, abril 1916- — Noticias

vindas de ltello Horizonte informam
que o presidente do 'Estado eslá dis-
posto a entrar em accordo com o go-
verno baluano, no sentido dc cstabele-
cerem com precisão os limites entre as
duas unidades da -Federação, para evi-
tar os constantes abusos que se vem
praticando.

Este facto põe 0111 relevo o desleixo
dos nossos homens públicos com rela-
ção ás coisas que muito de perto lhes
tocam. Prova que elles nem .ao menos
conhecem o espaço territorial sobre o
qv.al se exerce a autonomia do seu l'.s-
tado. -?,,. sem duvida, nr.iilo curiosa
11:11a tal organização política que igno-
ra uni dos princípios íundamcntaes de
direito publico. 110 tocante ao seu tem-
torio próprio e limitada. «Minas c Ua-
hia constituem dois grandes Estados da
Federação, duas unidades políticas dis-
tinetas e autônomas, tuas 110 que toca
aos seus limites iinn entra .pela outra
c viec-ver-ra...

Por ahi se vê que interessante ajun-
lamento politico não 6«'o eni que o ci-
dadão não sabè*.a que Estado pertence,
a que tribunal de justiça local deve re-
correr para dirimir seus negócios ju-

, die 'árias e, finalmente, a collcctoria
j onde tem de .pagar o imposto a que é

obrigado por lei. , ,
Em taes condições, em nada divergi:

! mos dos povos, nômadas e errantes.
í Somos, por ahi, uns forasteiros.^ Vive-

mos da mesma sorte que os irracio-
A Inglaterra é responsável pelas vi

rias iiorfc-aimericanas que se encontrem | (N(; ^ ,,,irt ha j;.
a bordo dos seus navios niercantes. a em que os

I jornaes não noticiem guerrilhas entre

americanos que se encontrem
1 como uão

. i os riscos que correm os neutros que se
Resolvemos definiuvan^nte avisar I hc_n" c^tno' uão podemos advertir sobre

previamente aos passageiros e tty.pm.iii-
tes dos navios mercantes,
cumprido essa promessa .por todo
meios, mas não podemos tratar do mes-
mo incido os navios propriamente dc
carga. Isto ultrapassa o limite do que
se pôde pedir a qualquer nui.-ão belli-
gerante. Falo claro e francamente,

Conseguiríamos destruir centenas do
milhares de toneladas mariiimas do
inimigo desde que começamos a guerra
submarina,
fossem
Unidos

temos | .,(.__,,,__ „.,__ trincheiras inimigas antes
dè as atacarmos. A situação no mar é
a mesma.

.Saheiiios que todos os navios de pas-
sageiros que nct.unlmc.utc so* dirigem
para a Inglaterra levam munições dc
guerra, iião simples cartucho-!, mas nr-
tígos outros muito mais necessários
para a continuação da luta por parle
da Inglaterra."

o .criamos feito se não. | «interrogado sobre si a AUemanha
•dido a partir d

ité hoje algum .submarino, o almirante
fossem as promessas feitas aos Ksiailos, |,a%«i^ 

't-êrdídoTá 
partir de 1 dc março

mas nao pouqinos ll' a.c-iu. O- 1 .,,.. ,,_,; |„,„„ U1,i„„*,,.in/i n .•ilmiinnte
tlllimos cinco mezes 1110.stra.am_ o. que | _-[,,!ui;|U|or|-f (!issc-:ne francamente que
linderianios fazer a navegação inglez,.,: íin)i fetRuiitei-Hiç depois se sabia como
O cc-ço ás ilhas britaimicas ÍM-se-a , j,avi.im tjd0 logai- essas perdas e o ai-
cada ma mais estreito, l.n.ao voreiiios ulií.a,,,e aUemno respondeu:
se a Inglaterra continua a sustentar
que Hão assignará a paz emítuaiitu a
AUemanha não fôr destruída.

Ha muito tempo já que os aluados
poderiam ter feiio a .paz; mas entende-
ram que hão de vencer a Allenianlia
pela fome. Quanto mais odes- insisti-
rcm nesse ponto, tauto maior será a
duração da guerra, e lauto maiores se-
tão as nossas exigências,

Sobre o que digo a respeito dos 11:1-
vios dc carga, O claro que ine refiro s*
mente aos transportes inimigos.
vamos torpedear, nem lemos torpedea-1 ,_.„,„„<, toneladas nas costas inimigas."
do, sem aviso .previu .01) sem previo, .^ é ;i ullima entrevista concedida
exame dos documentos c da tripulação, ] 

¦ 
yQ c]l(;fe (lo CS|a(l0.ma;or da armada

propósito da guerra siibinari-nenhum navio neutro, apezar das noti'
cias espalhadas pelos nossos inimigos.
Tampouco tcncionanios atacar, ssin
aviso (irévio, os navios neutros . que
demandem a Inglaterra: os nossos sub-
marinos têm respeitado até agora todos
os navios neutros.

¦Não romperemos as relações diploma-
tícas com os Kslados Unidos; os nos:""

Nós não podemos prevenir aos norte-, y.^. po> via d- confus-o (,_ ,^;i.._' A cada região do Brasil, onde dois F.s-
lados cliocãni, chocam se, também, as
questões de limites.

Ainda não noa forrámos das ronten-
das desta malureza suscitadas 110 Cou-
testado, Espirito Santo, Pará c Ama-
zonas, c já agora unia nova apparcce,
110 norte de Minas. E assim sc vae
tornando intermina a Dclcnda Curtlui-
ao dos limites entre os Estados da l''c-
deração Brasileira, pondo a cada passo
c a lodo instante a calva dos nossos di-
rigentes á .mostra. Ninguém, entretan-
to, toma para exemplo a repetição quo-
tidiana destes factos, tão vergonhosos

deprimentes para nós outros que
stvppomos tudo isto muito bem orga-
niza.lo.

Do que abi fica dito, tirará o leitor
a conclusão do estado de abandono a
que estamos expostos.

Eu, que me presumo íiortista-minci-
ro, tenho, neste momento, fundados re-
ceios de affirmar a minha natalidade...

El de se esperar, >no entanto, que a
solução do caso, como propõe o sr.
Delfim Moreira, *:<t'a breve e a conlcu-
to geral.

Não seria, mesmo, fora de propa-
sito, caso não vingue tal accordo, que
o presidente de Minas propuzesse as
governo da Bahia uma troca de ^ terre-
nos, dando a parle ora cm liiigio por
uma faixa daquelle aoendice bahiauo
que tapa o nossa .fronteira de léste,
margeando o oceano.

E' uma velha aspiração do povo mi-
neiro, que, a 'realizar-se, contentaria
loiií lc monde et son pere... — João
Da Koç.i,

11 POLÍTICA

" Xeni sempre sabemos como se per-
de um dos nossos submarinos, assim
como não podemos saber se cllcs agi-
rani ou não cm momento oppprtuno. _

Tampouco perguntamos aos respecti-
vos r.mniandaiites se pretendem ou não
afundar algum navio, por isso que elles
cumprem estrictatuente as ordens que
recebem."

i"liitcrroguci-Hic ainda sobre o exilo
!" da nova campanha submarina e obtive
'_} 

| esia resposta : " No mez de março as
minas e submarino., destruíram mais de

allemã .. ,. ,
na, cuja divulgação achamos tanto mais
interessante quanto agora o assumpto
do dia é a resposta da chancellaria de
W.hüiolmslrassc á nota nortJ-amcrica-
na, resposta cuja integra não i ainda
conhecida, mas que deve rcf.lec.tir mais
ou menos o pensamento do almirante
Holtzendorff, (tue na sua entrevista dei-

submarinos poderão! atacar qualquer Xn bem frisado o desejo que nutre a
navio inimigo, sem prevenir; mas, croia, Allemaii'nha de não romper com os Esla

.. .., allemães, não desejamos o ítnn. Idos Unidos, ao mesmo tempo que pro;
pimento cont a America do Norle. _ j cura convencer aos neutros de que até

Não creio que o povo iiorte-aiueri-: boje os submarinos allemães que en-
cano queira 

'declarar 
guerra á Allemã- j xameiam o mar do Norte não nu-tlc-

nlia, por cansa do modo como fazemos I ram a pique um só navio neutro....

TEGIOÜS PM
A Casa Nascimen-

to possue actualmente
uma bella collecção de
tecidos de lã, de fabri-
cação franceza, que es-1*
tá vendendo a preços
de verdadeiro reclame.
RUA DO OUVIDOR

167

Qó nn HESTAURANT CASCATA se tti.
(Ot-ont..:! bôn alimentarão, ..ã e dc pulada:
agradável; preyw modiecò.
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O ministro da Justiça designou o dr.
Armando dc Carvalho, engenheiro de
seu ministério, para fiscalizar as obras
d.' construecâo 'dn novo, edificio da Fa-
culdade de Medicina desta capital.
-»iti*w*---~»n..*i.i VKímwtmm^SlMOÊmmmJXStmTXm—VUimmVSStt

BARBARIDADE SEM NOME

Como se carrega,
pedra para o

Morro da Giaea

pobres ninares não avançavam muito,
j resolveram applicnr-lhes o seguinte pro-
! cesso que revoltou a quantos o assis-
tiram: lançaram fogo a grandes molhos
de palha, e os apiiroximam da barriga
dos^ míseros animaes I

Fui até este ponto a crueldade dos
carroceiros, c se ¦ policia não 05
tUu', como aliás tem feito, O quasi certo
volvam á barbaridade que oficnde e
deprime a nossa cultura.

• —— 1,1 finai*t>-i_i\--*a>-du"" ¦¦¦- — —-¦

O ministro da Viação remetteu ao
consultor geral da Republica diversos
processos da Secretaria do. seu minis-
terio solire providencias a adoptar por
parle do governo, para garantia de
direitos e interesses da União, empe-
nhados na rede dc viação sul-mineira.

Esteve lionteni 110 Thesóuro Nacio-
na.l em conferência com o sr. Pandiá
Calogeras, ministro da Fazenda, o dr.
Astolpho Dutra, presidente da Câmara
dos Deputados.

PORTUGAL E ALLEÜNHH
Noticias locaes

1N0 Cinema I..ipa, á Avenida Mcm
dc Sá u. .:,i. realizam-se todas as quar-

Chamámos, ha dias. a attenção da
policia para as barbaridades praticadas
contra os ninares, das suas carroças por
dcshtinianos carroceiros que tèni_ a em-
preitada de conduzir grandes blocos dò
pedra para uma muralha que se eslá
levantando uo palaceté do Morro da
Graça. A policia 101110:1 em considera-
ção a nossa queixa c as supplicas que fas-feiras, çiliquanlo durar a guerra, cs-
lhe fizeram por telephone moradores jicctaculos cujo prodücto reverterá em
da rua Guanabara indignados contra os beneficio da Cru?. Vermelha Portu-
algozes que sttppliciavam os pobres liai- j gueza.
macs. Mas. não dissemos tudo o qué *"***?*******£"********
faziam os carroceiros para força'.- os j foi nomeado sub-arebivista do Ar-
ntuares a vencer a fortissima rampa chivo Nacional' o ainanucnse Argemiro
ene leva ás obras da casa da viuvii P'- I Mattos dc Souza. Para exercer interi-
nheiro. Ao principio, os brutos se utili- jnaiiicnte o logar de aínanuense, foi no-
zaram do relho, e como vissem qiiè'os 'meado João Moraes Pio de Almeida.

F.111 conseqüência da reforma do co
ronel .losé da Cunha Pires, chefe da
2a secção da repartição do estado-maior,
será Iransfciido para çhefe desta secção
O tetii-nle-coron 1 Alipio Cama, actual
chefe da ;," secção. sendo proposto -para
a .." secção o tenente-coronel, Inuqcen-
cio Velloso Pederneiras, ek-commandan-
te do 2" r.giniento de cavallariã.

Sobre a próxima exposição algodoei-
ra, coufercnciaram hontem com o sr.
Pandiá Calogeras. ministro da Fazenda,
os drs. Miguel Calmou c Paula Ramos,
membros da directoria da Sociedade
Nacional dc Agricultura.

¦0 çruzador-torpeileiro 
'Famoyo, 

que
está na Bahia, vae ser substituído, pelo
Tymbira, do mesmo typo, e não *pelo
"destroyer" Alagoas, segundo estava
assentado.

O Tymbira partirá para ali, depois
de soffrcr ligeiros reparos dc que
carece.

mbbi ti.... 0mVtíz_n__w_\__t_______^___________a

Oi sv. Joilo Luiz vae fallar
O senador João I(uiz Alves confirma a

..utlietiticidaile da carta do coronel Mar-
condes a um oinigo da roça, missiva da
qual o nosso corrc^oiukntc cm Victoria
ir.andou-nos alguns trechos significativos.
Por estes, ficouse sabendo, com a publi-
caç*io que liontem fizemos, dnfl disposições
sunguinaria*? do presidente espirilu*sautcn$c,
que jurou vencer a campanha du sua sue-
cessão, custe o que custvir, indo na lutij
que provocou alé ao assassinato dos seus
adversários mais em evidencia. O sr. Joilo
Luiz, como o candidato opposicionista sr.
Pinheiro Júnior, tiveram amboà aviso pre*
vio dc que nesta capital já sc «cha o
liando sinistro do coronel, encarregado de
liqiudal*os. U isto mesmo, provado pelos
documentos que tem cm mãos, vae o refe-
rido senador denunciar amanhã í. Nação,
da tribuna da stia bancada, para que o
paiz inteiro possa julsar d,.s procciSos de
que sc servem, os chefes da. ólygàrchiu
terrive! que ha annos desfruta as econpmitts
do povo do pequeno e visinlio Kstado do
lispirito Sar.ío.

Analysando detalhadamente ¦ angustiosa
-ittioção financeira da terra que representa
110 Senado da Republica', pretende o sr|
João I.uiz desmascarar a farça do nnrcon-
dísuio, no que diz respeito ao .pan-uiu-ulo
dos iiltinios coupons da divida externa cs«
tadttól. 1; assim', mal começando o actual
periodo do amio* legislativo, temos todos
que apreciar a historia dos crimes c dns
delapiihições de uin dos mais famigerados
governicli.is estaduaes contada pela boca dc
um parlamentar que ata ha bem .jiouro tem-
po estava misturado c solidário com toda
aquclla gente... * *

As eleições cearenses
'.l^R.Ai.r.z,., 6 (A. A.) _ o P.irlido

Utiionista apresentou chapa, disputando o
terço na próxima eleição municipal.

Desligou-se do punido o coronel João
tlrigido.

* :.:
O sr. Severino está zangado

S. .Salvador, (- (A. A.) _ o ZJÍprío da
Bahia, órgão do 'partido iscverinista, cin
artigo du fundo intitulado "A Nação doen-
te", trata da viagem dn sr. Antônio Car-
los a .S. Paulo e serve se do assumpto
para dirigir censuras á chamada politica
dai! "embaixadas mineiras c paulistas" que,
tratando dos interesses regionaes, esquece
03 demais distados da Federação. "re,lu«
zindo-os á subalterna categoria, sem voz,
sem direitos, sen-, competências c sem fi-
l!.os".

l-'az ainda, a propósito; outras considera-
ções c termina ne.-tcs termos : ''.Mas ó que
a incutia dos representante* da nação cs-
tava a desafiar «aquclla primeira nianiíes-
lação da preguiça alguma coisa em pro-
testo a essa politica absorptora, que se cs-
quece dos sagrados deveres do civismo,
que não cuida da pátria, para viver de
conversiiihiis e :i jogar cartadas o iscas,
cm detrimento de imperiosos assumptos
palpitantes, que reclamariam dc uma nação
de homens, estudo, a.-lividade, luz, franco
debate, assiduidade, concurso c collaboração
dos competentes."

* :|: í:
O sr, Heitor Maia vae ter nina

colloeaçiío...
Ritcnit, C. (A. A.) —Foi publicada lioje,

pela imprensa, a circular quo o directorio
c'o Partido Republicano Dantista dirigiu no
eleitorado pcriiaiiilmcana, aconselhando as
candidaturas ás vagas de senador e depu.
tados federaes por este listado,

A circular apresenta nos stiffragins, pnra
senador, o general Dantas Ilarreto, e para
deputado, u.i vaga do sr. Manoel Borba, o
àr. Cotivêa de liarros, c na vaga do sr.
Jusé Augusto do Amaral, o Sr, Vabio da Sil-
veira Barros.

O mesmo documento salienta os serviço;
prestados ao listado peler. candidatos acon-
solhados.

Na parle relativa á questão d.is cândida*
turas, a circular diz que, durante a clalio-
r,-.ç,io das mesmas, foi apontado o nome de
rm outro dedicado -eorri;lÍfíiünnrÍo, o do
sr. Heitor Maia. Na impossibilidade, po-
rcm, de ser esto contemplado, cm vista das
divergências quo surgiram ú ultima hora,
para que ,10 Partido não sc afigure um cs-
quecimõnto ou um abandono ao sr. Heitor
Maia, de accordo com o sr. Manoel Borba,
governador do Kstado, fica opportunamontc
reservada uma collocação de destaque na re-

-_-_»_--i--r--i.L--..----.--^*.-*ip1|^^

', N O A C R lá

UM HOMENAGEM âO POI-
HO.DEGTOfl

DA INSTRUCÇÃO PUBLICA
O (' . José Vicente de Assutupção,

prefeito du Departamento' de Taraua-
cá, fez publicar a seguinte resolução:

O prefeito do Departamento do 'fi-
ranacá. por nomeação legal,

considerando que o analphabclisnío é
o peor mal de 1:111 paiz, porque não faz
concidadãos;

considerando que a expansão da In-
strucção Publica é, pois. o primeiro de-
ver dos governos bem orientados;

considerando a situação precária da
Prefeitura do 'Departamento, que, sem
verba especial pára attender ás exigeti-
cias da natureza da instrucção publica,
por outro lado não a pôde impulsionar
devidamente; com a diminuição da ver-¦ba geral quç as injuncçíies diíficului-
sas que soffre o paiz determinaram;
mas,

considerando que nenhum obicç deve
fazer recuar a administração onde quer
que sc trate da educação do povo;

considerando que não é somente pe-
j Ias creanças <<.ic o poder j>nb>ico (em o

dever de velar, acautell.iinlu-lhes o fu-
turo,

considerando que é lambem de ne-
cessidade publica a educação dos adul-
tos, onde quer <juc a sorte da vida on
a natureza do meio haja obstado á li-
vrc manifestação do desenvolvimento
iutellecltial;

considerando que não lia em lodo o
Departamento nenhuma escola para
adultos; c

considerando que o extineto dr. Pau-
lo Oiittenberg de - Mendonça 'Kirniilio
foi uo Departamento o primeiro dire-
ctor geral da Instrucção Publica;

considerando o zefo c o dcvolamonto
com que o illustre extineto desempe-
nliou sempre as funeções do seu cargo;

considerando que o.s seus bons servi-
ços devem ser perpetuados numa ho-
nienageiu que traduza lambem estimu-
lo a seus «substitutos,

Resolve cre-ar nesta villa, com a de-
noniinação de "Paulo _»imiino", uma
escola publica *para adultos.

Determina, pois, a todas as autori-
dades, a quem o conhecimento e a
execução desta resolução pertencerem,
que a cumpram c façam cumprir como
nella se contem, O sr. secretario ge-
ral do Departamento assini o tenha en-
tendido, mande imprimir c publicar.

Prefeitura do 'faranaeá, cm Villa
Seabra, o dc outubro de 1915, 05° da
Independência, c 27" da RepiiuHca. —
(a). José Vicente Assumpção."

Publicada a presente resolução ucs-
ta secretaria geral, aos .nove dias do
mez de outubro de mil novecentos e
quinze. — (a) Osicaldo Maya Cunha,
secretario geral inlerino."

presentação estadual ou em outra situação
e..iialincnte honrosa, para. aquelle politico.

RtiCUU!, 6. (A. A.) - Km seu numero
df hoje, o Diário da Pernambuco diz que
a reorganização do Partido Republicano E.m-
t stn ficou adiada por algum tempo, aceres-
contando que os factos, mais tarde, com-
provarão a noticia que ora dá curso.

A propósito, convém dizer que o Jornal dn
Recife, na sua edição de 3 <!o corrente,
já adcanlou que, do conselho director do
pr.i-i.ido, serão cxcluido:* n senador lliito IV
borda e os deputados Gonçalves Maia, mem-
bro cíícclivo, e So.ito Filho, Sllpplelllc.

•f* »!; ;'j

A organizaçüo partidária flu-
aiinènso

CAMfot, 6. (A. A.1 — A Câmara Mu.
i.icipal dosta cidade escolheu o seu presi-
dento, dr. I.uiz Tinoco, para representai-a
na convenção do partido, que so realizará
110 próximo dia ij do corrente, cm Kicthe.
roy,

Cahpos, 6. (A. A.) — Os dlrector.os
districtacs c os chefes pditicos, reunidos no
palaceté dc _ residência do <Ir. João Guitna-
rães, presidente da Assembléa Legislativa
do listado, elegeram o directorio central do
partido dominante, que ficou composto dos
drs. João Guimarães, Itanuro Draga c T,uiz
Sobral,

Nessa reunião foram tamliem votadas mo*
çr.cs de apoio á candidatura do barão di
Miracema ú senatoria do Eslado, na su-
ceessáo do dr. Nilo Fcçaulia, saudações ac
presideule do listado, pela sua fecunda ad'
nnnislração c apoio ao seu governo.

Kssas resoluções foram approvadas unani-
rr.cmentc pela grande nssraibléa,

C j
llc ri e.snada nã Btlomana, olhando .dis-

t.',.;dair,eute os .pcslnbos marmóreos,
mis. afogados no ifrol das renda» dc
uma alinofada, Annita remordia o lábio.
rc-nrdiiu.lo o desastre da ,véspera, a illirill üe todo o kunono
roleta, c a generosidade discreta de
Augusto Riilunel que, seu uma palavra,
sem um olhar, quando o banqueiro
taiilav,. o jogo e o enclnho rasnava
¦estropitosainente as paradas, insinuava-
Ilu para debaixo das mãos alguns dos
seus cartões que ella recolhia rígida,
num gesto maeliiiul, filando e:n frente
um olhar aberto, immovcl, duro como
de SQmiiainbul.i.

A roleta fascinava-a e aqucllcs pas-
ses subtis, insistentes como uma tenta-
ção, ..ggiavavain-lho o delirio. Jogava
vertigiiuisamcnlc arfando, iiiinia anciã
que a afogticava, accendcndo-IIie rabo-
ris no rosto, ardendo-lhe nos _ olhos,
irriamlo-lhe a carne cn arrepios, A
s-.',i respiração era sôfrega, as narinas
ba i..::i-!li*.', us lábios reseccnvam-se-llic,
queimailos, A's vezes, 11:1:11.1 revolta,
cücliia selhe o peito cm arquejo. aba-
laia *.* lagrimas snb:aiii-llic aos ollios.
K elle teimando, forçando-a... porque?
com que -intenção: naturalmente para
icl-a puto. para sentila. Unia vez,
querento apontar cm mu numero, tanto
sc iiu-ilin.ira nara o lado delle -que ilio
sátira a perna de encontro á sua.
Perdera ainda e surprcliendi.la, 11a rai-
va dai|iicll;t "infelicidade", buscara-o
«.'oit... um conforto: os seu.*? olhos \\\".
rani-se longamente c ella 'descobriu 110
•fundo das pupillas negras dique'.!,' ho-
v.:m estranho. (|ttc a al.trai.1 e -donriia-
1.1 Coai o prestigio do dinheiro, a fiam-
111.1 dc mu d.sejo Ittbrico. A tal lem-
'!>f.i'!'.ça deu de hombros, desdenhosii,
:*..-);¦ Meando nervosamente o .pollegar.

.'* unha longa e brttnida c os seus pé-
.¦.'nli.M agítarani-se frenético?, engalfi-'.'.i.indii.Fc. retorcctidn-9-.! como sc lu-
i;i<*»em. "Commigo? Vo\> sim!" rxfl.i-
i. 1.1 surdamente, com tun arremesso do
ui'1-ixo nbotoanlo n boca e.n 111.1:110 <le
d -,irezo. li es cabellos saltavamse-llie
frouxo-, dcsenrolaiido-so cm ondas
iiie:a-, dcspcnhandii .*•>.' fulgtiraiilcs pelo
lecosto da ottontaua. «Mas a idéa de o'fic-aiiirar ::- corredor, 11:1 sala dn hotel,
re'.r.".iu;u-:i. Afinal, nem dia sab'a, ao
.'.:M, quanto lhe ficava a dever. Se
a:i*d;t íos.-e ttm -antigo... nr.-s não, co*
nbectira-o nlt: cumprimentos, lirevea

t* .'.i*. i.i. obre o tempo aborrecido, uma
ii''-,i dc valsa á noite, no saião, qomo
hypn,.|iz:'.d.t. acceitara-lhe o dinheiro.
io-.áiiiTo-o, per.lcndoo c espalmando as
i; ã.is para abafar sorrateiramente os
c :.*;¦ *!:..¦ cile ü;.- passava coül a c-:.;-
I.'la c *:*,-. que uai !.*irã> transfere o
furto a nu-ro para nuc » soneeuc.

C-íuf;. «íir ao marido? Só a ítlêa de
o > ¦¦: _¦ f !¦.-! f:.*ar sf-m snn ene, c. como

fura da cima. a creada.
o chocolate, pasmou num

t, -li m, i.uii.-i-.i
N*em

;.-':tí>.*
;uer'a

lhe a- queixas,
marido, set-.irt

..dos;'"cabe'ça b:
:/.;llaJcs -ia vid
.-; il • pa*2umt:nto
MrotioPs. duas

f:.
i.am

inirattdo, remiraivtio
orpo, como sc o desejasse.
to ardor de um canrkllo poz-se de

pé deante do espelho do guarda-etisaca,
o seu corpo

nti app.ireotni como uma pérola em
uma concha. Bateram de leve á porta
c a creada aiinuiiciotrsc.

Compondo-se r.t.pidamente correi', para
a ottomatia c, estirando-sc, di*i?c;

listra
Vendo-a

que lei;.va
sorriso:

Oh I ([iie milagre I boi o so' que
a tirou da cama,.. 

'1
O so!?!
Sim. senhora. Sempre veiu. lista

uma manhã lindíssima. Também iá era
tLmpo. Nunca vi Petropolis a.->:m.

(lue boras são?
Oito.
lintâo vou tomar o meu banho

para dar uma volta, ar. jar tu;; pouco.Ah! sim, vale a pena... Mesmo
os senhores tem levado 111*.:. vidal...
Quer então o seu banho, não?

Sim.
-- lv' já.
I>e novo. só, tomando o cuoco-

late ás coihcrinhas, voltaram-lhe os
receios de um encontro com Augusto
Uimmel. K quem cru, afinal, esse lio-
mem? DUíam-no mUíionano, filho uni-
co dt- uni cslíincteiro de Ba^ê, muito
viajado, falando seis línguas c pianista
de graitde estylo. \ sua conversa *ra
un. encanto, Ottvindo-se-lhe a palavra
lenta e branda, ás vezes quasi em sus-
surro, tinha-se a sensação de nina suave
viagem por agitas lisas, á sombra fresca
il'arvur .-, nvistaiulo-se, por entre os
ramos, em longcá ennevoados, cidades
quietas, dc inarulore, montes de 11111 azul
de eelagcni, gente em vagares dc idyl-
Hos, tudo como nos sonhos nu m>* enu*
los maravilhosos. A sua palavra, talvez
por muito harmoniosa, tinha, tonio cer-
ias nuibicas, n prestigio da suggestão.

Pensando nelle tirou o ila memória
como se abrisse uni >cscrinto pata exa-
minar uma jota, e ziu-o hem : ali ), Tor-
le, ti gante, de um moreno eburneo,
olhos e cabellos negros, tíorriu eom um
pensamento amável, mordiçando o Ia*
I>io c, levantatulo-sc a cusio, derreou-se
cncíavinliando as mât)!:. ievanlou os bra-
ços cm arco acima da cabeça colleando
ein esprcguiçanienio sensual. Riu lan-
giiidii, bocejou c, firmando 11111 I raço no
giiardii-easaca, pousou nelle 11 fronte c,
eom us cabellos d-írrainados, dourando-
llie a nudez, ficou olhando os pesinhos
nu; que arrchitavam os dedos cor de
rosa gozando voluptuosamente a maciez
do tapete molle,

u
riram onze horas quando Annila

chego;, r.o bolei coin um molho dc era-
vos, os olhoc brilliantes, corada dc
exercicio. r**''»r.i até á Crcmcrtc, a car-
ro, e por I.i andara, fartando se do ar
fino impregnado do aroma agreste c
crepiíando em vo^os de cigarras e chil-
ros dc passarinhos. Xos míítlos, cresci-
das cn;u :.s chuvas; as águas rolavam
runiorosiinieitV- c. rompendo, dc chnfrc,
por entre r.s 1: rva>. despenhavam-se
da.s barra*:c;is descendo cm torrente

•un mi tuíi
irnUiM-sc cc.n
coi -a algüíta*
cn*. .- li-se a c

.".l-m::

cr. 7-

m ue
Ut.lo, -•
sempre

convites, iiif.ti
:o depois do jantar,
;, a contar tünhetr
itra os csbaniaaicntos.
:i-o pros^ciro, íiio. marí-to
ra 05 effcitos s.iciars, áspero
lade, indifferíiilc, síiti um

es-

-,'n-

i:,.̂r.nm...
¦Píftiá íi-se mun orrebalamcnlo de

íespciti... c, como se voli.isse dt- fl.inco,
llllOIIO c•«.¦«.ll

um .' •«,'
alva, redonila

/.- .-iioiio c cila teve coiiio
i.f-n-o vendo a nrrna nua,

?i:r:;t e, curió vi dr si.

V.

.0 d-.t linha um tom festivo, o ar do-
mingticiro, apaziguado e doce. Sins de
pianos -. ibravam na quieíiu*: copada
das residências luxuosas cet-.-.o rumorc-
jos th* c..-.-;itiulias lios bosques. A ver-
dura parecia renovada, c luzia, e nos
canteiros dos jardins as bortencias bo-
íliavam ein íufos como cnormts tur-<
qt: zas. A cidade rejubilava com o sol,
parecia nuc toda a -população sairá a
aquecer-s», a g*:«:ar o esplendor da
manhã,

Nas ruas, nas praças r.ão desconli-
nuava o ir e vir: gente a nó, aos gru-
pos, Uatc.vJo o passo, cavdlleiros, carros

abertos, charrcltes, aulomoveis com sc-
uhoras em trajos leves, apinhadas, riu-
do, com ramos floridos, véos .soltorí
voando ao vento. Sombrinhas claras
passavam entre as arvores, amas roda-
vam carrinhos com 'pequenitos. li a
gente das colônias, que recolhia ás suas
hortas, aos seus estabnlos, com os btir-
rinhos pei.i rédea ou iiupeliindo car-
rocinhas. chegavam-Se multo á calçada
no receio dos automóveis qne ávàuça-
vam numa fúria dc aposta, emparcllian-
do-se, investindo a toda com os passa-
geiros dc pé. acenando, rindo cm as-
suada, para os que ficavam atra/. Au-
nita sentia a vida, sorvia-a aos haus-
tos. contente, com uma vontade irre-
iiiiivcl dc rir. de cantar, de agitar-se,
seguindo aquclla gente que passava, co-
mo em vôo, na arrancada dou amo-
moveis.

Pequenos maltrapilhos paravam cs-
pautados, olhando; cila acenava-lhes
adeuses a C[ttc íllcs correspondiam tola-
mente, d-olhos muito abertos.

Um velho arrastou-se na sombra
duma arvore, cstcndcu-lhc o chapéo
com um murmúrio humilde. Annila fez
parar o cario, tirou da bolsa unia moc-
ila, dea-a ao mendigo e partiu mais
feliz. Ainda Se voltou para ver o velho,
que tornara :.o seu posto na pedra do
caminho, á sombra, sentando-se com o
cajado entre os jrelhos.

Pia lindo! Havia um perfume estra-
nho uo ar, aroma de flores, cheiro dc
húmus e de seiva c um sussurro leve,
tremulo como dc pequeninas aza., qtte
batessem vôo. lira. talvez, a luz viva.
a luz vibrante c crcatlora que descia a
jorros para a anciã da terra, para a
avidez das raízes, para a volúpia das
eorollas, para alegria dos corações. Dia
lindo!

Ao entrar no salão do hotel viu ape-
nas o creado junto á janclla, cujo storo
bifava á aragem, olhando extasia.lanien-
te o eco. Sentou-se :i stut mesa, pediu
o almoço. Comeu pouco, á*. pressas,
sobresallando-sc com os rumores de
íóra, receosa (ic ver surgir Augusto
Ri minei. Mas não, eram bospeJes que
entravam do passeio, carregados dc fio-
rcs s.vlvcstres, garridos, louvando o dia.
rindo ás gargalhadas, cantarolando.
Elle era scc.ipse dos últimos; ás vezes
não appareeia.

S;;i'i;i ao quarto, tirou o chapéo an
espelho, niirando-se. Achou-se mais
bella que nunca naquelle desarranjo dos
cabellos, doirados canto se viessem
cheios de sol. naq-.lcllas rosas de saude
qtte se ihe abriam nas faces, no In-üho
dos olhos verdes. Mas, voltando-lhc a
idéa ao rspiriio, ropelliit-n com tini
gesto d'hp.:ivbi'Os: ella insistiu, teimosa,
com a iinpcrtiiiciicia de ema mosca que
vae e volta, aborrecida e. zumbindo.

Deteve-se d'olhos pirados, esteve
um momento a pensar. Abriu lenta-
mcnlc a gaveta 'lo lavatorio, olhando a
ntoxinifada que a enchia: fitas, laçaro-
tes, papeis, grampo.s. Remexeu em tudo
c leve uni ges.o anulado. Foi ;i ouira
gaveta, revolvendo o qne havia, a re-
buscar, com anciã. Achou uma bolsa de
seda. abriu-a atafulhando as mãos deu-
iro e tirou uma esponja dc nó dc arroz.
papeis, um lencinlio de renda, peças do
estojo. \a:la! Bateu o pc. frenética.
Xa pedia do ...vatorio Inziani moedas
de prata, tio troco qtte lhe dera o to-
cheiro.

li estava na hora da primeira banca.
Se jogasse?! Palpitava-lhe nue seria
ft-liz, que levantaria unia grande nara-
da, talvez nma repetição. Mas como!?
1'oz-se a andar pelo quarto, irritada.
Chegou á janella, lançou os olhos rapi-
dameute á rua, toda cm sul.

Então revoltou-se conlra o marido
que a tratava como tuna creança. Se
aquillo era dinheiro que elle llie dei-"asse...

Uma e meia. O jogo começava ás
duas. Já o saião devia estar cheio. Se
fosse?! r.ó para ver, conversar, tomar
nota dos números qtte saiam, co: 10
fazia a Beatriz... ? Estiróu-se na oito-
mana c, com a cabeça descaida no
recos'o, os ollios no tecto, poz-se a

assobiar baixinho tamborilaudo -com «w
dedos nos lábios embioCí.Jüs, di Rim.
mel passou-lhe pelo pensamento. Qui.:
sair. Levantou-se resoluta, foi :iié á
porta; ouvindo, porém, passos fortes uo
corredor, dclevè-se. Se fosse et iti!-.-vi
O coração bateu-lhe viranicnt:. cu nn-
giistia. Tossiram. Não, não era ille;
uão era.

Dirigiu-se á janclla, abriu-a c,, com
uma rajada de ar lépido, entraram tu*
mores de carros, sons de btuiiias,
zoeira de cblisma. Poz a mão no. pci-
toril, retirando-a rapidanicntc, como s:
a tivesse tocado em uma chapo dc li,:-
milha.

Recuou e, cerrando o.s olhos, lio
cncandciaiucnlo da claridade fivgi.la.
avistou, ao longe, uma sombrinha, lis-
tiuln. Mais perto rcconheccti-a : " l'.u-
cia!" exclamou, lira cffectivantcnto
"•Artcmis", a mais alegre das seniio-
ritas que animavam Petropolis, assim
alcunhada pelo seu ar viril, pela stia
desenvoltura espirituosa c estroina-,
lira como um rapaz — gestos desçmpc-
nados, audácia de commctitarios, anec-
dotas a propósito. . critica dica/ e um
dom subtil dc adivinhar escândalos,
que r.nnttn.iava cem larga antecedeu-
cia, acompanhando ardilosamente o tiuc.
ella chamava "as phases 

"desde-o.pri-

meiro ivliar até... e estalava a unha'do
pollegar nos dentes.

Apezar das maneiras livres, da Un-
giagcni desembaraçada, os mais ousados
rcspcitavain-na, temiam-na desde que,
num pic-uic na Cascatinha, cila (pie-
liiara um leque na cara de certo secre-
;.-!-;,.. de legação, Era cila I Não costu-
ntava apparecer no hotel -- detestava
o jogo, principalmente a roleta: "1',

como o bond, dizia: deiuocralisa muito.
Quem se senta á roleta perde tempo,
dinheiro, reputação, que ú coisa seria,
¦c ganha relações incomniodas c compro-
nicltedoras, por serem, cm geral, de im-
beci.s". An vcl-a Annita teve uma i.léa
c disse, fiando-lhe o seu destino: "Se
_!!.i entrar, vou ao jog-i".

Antes que Artcmis chegasse á porta
do hotel foi uni fesiivo alarido *riso:i!'o.
K a estroina, agitando-se entre as, mo-
i.a-, que a cercavam, pilheriava, atirava
uma palmada a esta, beliscava aquella,
dizia um segredo a outra, mas quando
:, convidaram, negmt-se: "Quem? cu?
Vucl-> estão doidas! Xão vê ipic e.^lrriüo
meu dia raro, como o do hoje, meti ida
nhi, a ouvir muneros! Tive o meu tempo
de laboada cn Sion. Ali não havia
ví.medio. Martelta está á minha espera.
Vou divortir-me com a chronieii do
dilúvio, todos os escândalos dos dias
dc chuva, que foram sete,'os rli.ivjá
sc vc.Os escândalos... i=so vae; por
abi íóra. Ao menos ri-se. Até logo!
Cciuin chanceI" li, rindo, atravessou a
rua. lomou um carro, mandou arri;ir a
capota, e foi-se acenando adeuses com
a mão, por fim com a sombrinha, até
dcsappavocer.

Foi uma decepção para Annita. Dei-
xrm a janclla c caminhou vagarosamente
até a ottomanat; parou, batendo nervosa-
mente com o pé. Em súbita c decidida
resolução foi ao lavatorio. cuinoou-sc,
assentou o cabello nas têmporas r\
rápida, com receio, talvez, de arrepcn-
der-se, pe;: o chapéo, atravessou-o com
um grampo; lomou um lenço c saiu.
X? varanda encontrou a pequena Eu-
lalia muito eshaíorida. Ao vela parou,
esponjando o rosto com o lenço e, ar-
quejando:A senhora vae para I.i?

Já estão jogando?Já. Mas pouca geme. Faltam ns
melhores, desctr.iní todos. Um jogo
sem graça: fichinhas. Quem está ga-
nltando é a Moreira. Aquelle moço do
Rio Grande não está. Aquelle sjui 1 ex-
clamou d'olhos arregalados. Aquillo é
que é jogar! A senhora conhece-o.
Como se chama mesmo?

Annita sentiu o sangue subir-lhe ao
rosto. A pequena insistiu:

Aquelle que jogou hontem com a
senhora, aquelle alto, de cabellos pretos.
Bonito rapaz! Dizem que é muito rico.
Como é o nome delle?

Não sei, disse Annita baixando os
olhos. Conheço-o de vista...

Hoje é
velhos.

as per-

¦ —* Bonito 'irapãzl li rindo:
ttm jogo frouxo, piabageni: SÓ
Alé já, Vou ver mamãe.

lí foi-se a correr, mostrando
nas gordas,

Annita esteve para voltar, meiler-sc
uo quarto, deitar-se, Sentia-se muito in-
feliz, como perseguida por um máo
fado. Demais a mais aquella estúpida--irh.i a levantar caltinitras: "O moço
que jogara com ella... !" Idiota! Coino
?e, elle fosse dar importância a uma
singaita daquellas... Que iria lá fazer?
Desceu as escadas aborrecida, através-
sou o hall onde uni sujeito obeso, des-
cajdo muna poltrona de vime, com as
mãns eiiclaviiihadas no ventre, dormia
um somno beato, e saiu para o sol sem
destino, na fúria daquella decepção,
humilhada, com um despeito que a rc-
mordia aceusando no coração o homem
pérfido que, depois dc a lançar no
a.)ysiuo, de a viciar com a sua seducção,
partira sem uma palavra, deixando-a,
talvez, por outra, lá cm baixo. Canalha!

III

J'oi no salão, á noite, que se deu oreceado encontro. Annila achava-se á
janella com a viuva Fcrnay, que com-

mentava, em sussurro, com um besoar
j !"'ri'5ciia em Ptitrilagcin, os casos
du hotel: as "poucas vergonhas" da
Cec.v, uma magricella sardenía, ainda
eh.-irando ao incenso do Sacra Cautr.

.que vivia aos cochiebos pelos cantos
com ns rapazes; o cyiiisino da Rosa
Sluart eom u feres da gazolina. as cri-
ses de álcool -da Vieirinfia, a viria inex-
plicavej da Silvares, cs:,ideando luso
de niiliionari.-i. emquanto o marido, cri-
vaclo dc dividas, desempregado, arras-
lava o seu tapes pela cidade. Riinmel.
que descobrira Annila. adeautou-Se c,
estacando a alguns .passos, dsonho, per-
gililtoti:

Não serei indiscreto ?
De modo algum, disse Annil.a e,

atarantada. eslendeu-lhe a mão, que elle
beijou, indo depois á viuva:Ii v. ex. ? Bem ':

A velha encarou-o a fito, sobrccenba
íe, meneando rcprchcnsivamentc a ca-
beca, iiilcrp'clioti-o:

-- Bor onde andou o senhor, queninguém o viu ? Não sabe que é aqui
figura obrigada ? U hotel ehcheu-se de
pontes de interrogação. Náo imagina a
falta í.-.-.c fez ao jogo. «Aquillo esteve
como umi missa de sétimo dia. A's
quatro horas havia iá tres frangolas e
o lagárella do Julio a falar dos seus
suecessos uo I,im_i Par!; com a "Mou-
chette".

Rimmel relatou o seu dia: almoço
com um amigo do sul, visitas, um tele-
gramma ao seu correspondente cm I.on-
dres. reclamando encommcndas. Bre-
tendia até demorar-se uns dois ou ires
dias, mas o calor no Rio estiva de eu-
louqucccr. li Petropolis ? Descera com
uma manhã incomparavel ! A serra toda
em ouro fluido e a planície ao longe.
um esplendor. A viuva louvou o dia:

Fora uni encanto, um jubücu de
sol... <: na cidade um movimento, uma
alegria... e a estréa de uma limoiisine.
Dias assim consolam... Bem. deixo a
amiguinha cm boa companhia. Está
esfriando e a minha asihma não me
dá tréguas. Bca noite !

K foi-se. Ficaram os dois.
Annita sentia-se tolhida, enervada,

sem saber que dissesse. Debruçou-se ao
hn,cão c o s.eu pesinho batia com esta-
lides no patim de mármore. Rimmel
rclauceoti um olhar pelo eco. duma
transparência de íanoJthysta, desecu-o
á terra que o luar illuminava deslacan-
do alvuras ua escuridão do arvoredo,
clareando estradas, trilhas na sombra,
reluzindo nas folhas, brilhando nas
águas quietas do lio. Os grillos trilla-
vam e. monótono, era incessante o coro
Knrfí^icjado dos sapos.

—Jogou hoje? perguntou Rimmel, de-
bruçando-sa ao lada de Annita.

Hoje, não. O passeio fatigou-nie.
Passei o dia no quarto, lendo. Houve
um silencio e foi ella quem o quebrou:

—li o Rio? deve estar sempre mais
alegre do que isto, não ?

O Rio ? Execrando I Aqui, ao me-
nos, resjira-sc, tentos as noites que re-

pousam. 'Demais o Uio está deserto,
uão ha viv'alma.

—¦ Como !
Quero dizer: h.i povo, gente; a

sociedade não eslá toda aqui.
O salão agitava-se para as dansas:

formavam-se pares. Eulalia atacou um
Ragüine. De improviso Annila perguti-
tou timidamente:

—- li' verdade: quantos cartões cu
lhe devo, de liontem ?

A mim ?
Pois então ?
Oh ! minha senhora... Eu. sim;

eu é que lhe devo a felicidade com que
os ganhei. Sahi com um lucro escan-
daloso. Jogamos juntos, pois não fai r
Éramos dois perseguindo a sorte, uma
caçada no .panno verde. A senhora é
que fui generosa fazendo que tudo vi-
esse para o meu lado. Eoi isto.

Ah! não... o senhor emprestou-
me.., Até viram. Já boje me falaram
nisso, a Eulalia.

Eulalia !? Quem é ?
—¦ li' a que eslá locando.

E que viu ella?
Viu o senhor passar-me os car-

toes.
Ilille fez :;m gesto de enfado c, dc-

bruçando-se, este.ve tun momento a
balangar a perna; por fim, baixinho,
como se pousasse, de leve, as palavras
no silencio, disse:

Eu não sabia que unhamos aqui
espiões. E' incrível!

Movcu-sc cila, <• sentiu-lhe o braço.
Olhou-o de esgucilia e viu-o pcrlo,
quasi colhido ao seu corpo. Quiz afãs-
tar-se, fugir-lhe, mas estava como deli-
da, sem anímo, sem forças. Um Ire-
mo:- ríspido percorriadhe o corpo, sen-
lia-se gelar.

—- O que liontem fizemos foi uma
brincadeira. Ku jogo como converso:
para dislrahir-me, questão de passar o
tempo. O que peço á banca é um pouco
de vibração e contento-ine com isso.

As suas mãos tocaram-se dc leve cre-
trahiram-sc sensitivamente filia sentia-o
cada vez mais perto, aconchegado ao
seu corpo: o aroma dos seus cabellos
começa.a a pcnetral-a. 'Elle Eirmou-sc,
a prumo, dominando a d'alto, olhou-a
de frente e, um momento, fitaram-se
como inimigos,

Um automóvel parou á porta da lio-
tel. Ambos se debruçaram curiosos. O
clarão dos pharóes estendia-se, largo,
pela rua. Senhoras falavam, riam. Uma
apeou-sc. "Até amanhã". "Adettsi-
nho... ".

O automóvel rodou silencioso. Os
dois seguiram-no com o olhar. Apre-
goavam jornaes. Um silvo de comboio
cortou o silencio. Ella seníiu-se busca-
da. Rompeu-lhe o coração aos baques
impetuosos. A mão de Rimmel rasteja-
va subtil, sentiu-a rcr.te do braço, insi-
nuando-se; súbito, num bote. colheu a
sua, tomou-a, encerrou-a num carinho.
Ii elle segredou, numa voz que ondu-
lava:

Bois amanhã jogaremos de novo,
mas para que não continuem a com-
mentar a nossa camaradagem cada qual
jogará com _ os seus próprios cartões,
comprados á banca, diante de todos.

Ella encarou-o espantada, li elle. em
voz surda, mas imperativa, continuou:

Irei vcl-a amanhã, para combinarmos.
A que horas?

Como?' perguntou ella, airada.
F. elle insistia:

Depois do segundo trem, não? Ba-
terei ou. se quizer, talvez seja me-
lhor... !il!a tremia, olhando-o bebe-
tada, cem Ímpetos de revolta apagados
em lagrimas. Os lábios batiam-lhe cm
palpitações, as ipcrnas bambas dobra-
vam-se-lhe em esvaccimento dc assom-
bro. Olhavam-se mudos.

D. Annila... Por favor... Só a
senhora... Tenha paciência! Aquelle
ouc stcp de hontem. Era Julinho, o tan-
garelho, como lhe chamava a viuva FcV-
nay, um ¦pinlalegretc de cara lorpa, bei-
fas moües, respirando aos silvos, que,de pés juntos, todo curvado, offerccia
á Annita o braço cm rosca. Ella sor-
riu a Rimmel, um sorriso vago. inex-
pressivo, como o friso na agua dc uma
laaaiia á queda d'uma folha morta.

-- Dá licença?

—. róis não, minha senhora. E cu
dcspeço-nie.

Tenho umas cartas a responder.
Ii, bcijando-lhc a mão, apertou-a mu-
ciamcnic.

Aií amanhã,.,
Até amanhã, repetiu ella, cm

ecco.
1; foi-se pelo braço do Julio,, incon-

seietiic como uma cega.
IV

O marido ainda trabalhava quando
Annita entrou no quarto. Elle voltou-
se, lançou-lhe um rápido olhar e mer-
gtilhou na papelada.Porque não apparecesle no salão?
Elle cuca rou-a, como se a pergunta o
surprelicndesse:

Eu?! c baixou, de novo, a cabeça.
Estás zangado ?
Qual zangado! 'listou é cheio de

trabalho...
Ella sentou-se. -humilde, e, olham

do-o, tiía o outro, 'Rimmel, na atti-
tude atrevida que assumira á janclla.
Seria .possível? Alas era um louco, dc-
cididamente. Nunca imaginara que um
homem pudesse tratal-a daquelle modo.
Tinha assomos de dizer tudo ao inari-
do, refugiando-se nelle, na sua força,
na sua piedade, como tuna creança nos
braços de um pae. Via-o, porém, lão
iudiffereiite. tão longe delia...! Teria
de vencer todo aquelle aceunitilo dc
trabalho para chegar-lhe ao coração c,
lá dentro, .procurando o seu logar, o
caminho do amor, talvez o encontrasse
cheio de números, atulhado de nego-
cio.s como aquella mesa. Sentia-se des-
amparada, infeliz, muito pequenina e
fraca. O .peito enclietfsc-lllc, um sus-
piro cscapou-sc-lhc, tremulo, da gar-
ganta.Deita-te, disse-lhe o marido sem
voltar-se.

Encostou-se-lhc á cadeira, com as
mãos no respaldo, ávida de afü-oto:

E tu?
Elie insistiu: — Vae deitar-te.

Não me dás um beijo?
-- Oh! filha...
Agitou-se na cadeira, chegamlo-se

mais á mesa, enfesado. Ella deixou-o.
lista bem, não tc zangues. Até

amanhã.
Até amanhã,

Despitrsc vagarosamente e des-
calçava as meias quando, de re-
pente, lcmbrando-se dc Rimmel, olhou
a cama muito lisa, as ai mofadas,
todo o quarto, oarte em sombra, c sen-
tiu uni arrepio de horror. Deitou-se
muito encolhida e o pensamento en-
chcu-se-lhe todo com -aquelle homem,
que vinha para ella forte como um des-
tino, direito ao seu corpo, á sua honra,
á sua vida.- E desatou a chorar b.i.xi-
nho, com o rosto abafado no traves-
sviro.

Accordou cedo, eni sobrcsalto. A pc-
lllimbra do quarto estava seindida por
uma fita de sol que pousava cai disce
r.o assoalho.

O marido já se havia levantado, des-
cera para o banho on talvez houvesse
partido uo primeiro trem. Sentou-se e
seus ollios, já afeitos á sombra, desco-
briram o chapéo dc valha no cabido;
inclinou-se ú berla da cama: lá esla-
vam solire o tapete os borzeguius ama-
rtllos. Ma's calma, sentou-se de pernascruzadas, olhando tudo. como se hou-
vesse ali dormido pela primeira vez.
A porta abriu-se c o marido appareceu
de roupão de banho, chinellas de íd-
pas, os cabellos eriçados,

Oh! accordadal?
Passei mal a noite, NTão sei quetenho...
Ou? estás sentindo?
Molleza...
Pudera I dettamlo-.e, todas as no;-

tfs, á uma hora...
E tu? A que horas te dcitasle?
í\Ci lá!

Vcstiti-so assobiando, áccenâeu un:
cigarro, tomou a servtèlti, o cha-
Déo, c, deante delia. d'olbos altos,
como a lembrar-se: Hoje é...? Ain-
d.i esteve um momento seguindo uma
idéa. Bem. Queres alguma coisa? Ella
fez tun movimento como -.ara levainar-

se. atirar-sclhe nos braços, dizer-lhe
tudo, mas _ elle seguiu para a .porta,
abriu-a e, já de ifóra, disse: Alé logo.

Ji íoi-sc. Um degredado, ;;o ver partir
a chalupa que o deixara na costa de
uma ilha solitária, rastejada de mons-
tros, não ficaria mais aterrado do que
ficou Annita, á saida du marido. Cru-
zoti as mãos *no collo e, inclinando a
cabeça, deixou-se estar vasia, inerte,
csiagiuida na resignação dos que nada
esperam. iMas o coração crcsccu-lllc,
inchou tempestuoso cm onda de revol-
ta *e, .cerrando os dentes, arrcpellando-
se, dc olho:; seccos, atirou-se da cama
estabanadamente, tomou o jupon, cal-
çou os papuzes de banho e tocou a ciai-
paiiih.i. Instantes depois a freada ca'
treabriu a porta.

Meu banho.
A senhora vae descer?
Não. li... olha aqui. Podes ar-

ranjar-ine o quarto agora?
—• Porque não?

Depois o chocolate, Quero ficai
á vontade. Vou hoje dar unia arruma-
ção nas gavetas e pór cm dia a niuih-j
correspondência.

Sim, senhora. Kntão vou indo.
Coin licença.

Só, enrolada no jttpon, passou
uma coxa sobre o respaldo da
(itlomana e ficou distraída. d'olhos pa-
rados, mordicando os nós dos dedos..
Súbito, .numa resolução estroina, -resva-
lou ligeira, foi dircila ao guarda-vcsli-
dos ci abrindo-o,, recebeu no rosto o
aroma, tepido como um lialito, mixto
de essências e de cheiro languido de
carne e, com a cabeça entre frouxas
caiiibraias e sedas molles, apartando
vclludos macios, cisemiras, gazes te-
•nues que afiavam, tirou um penteador
aberto em bordados, esctiniando em
rendas leves, e uobo sobre uma cadeira.
agachott-sc, otixou o gavetão, escolheu
uma camisa dc bretanha, um par de
meias de seda, novas, cor de rusa. A
creada rearrpareceu,

O banho está prompto.
Já vou. Arranja iâto, ouviste?
Sim, senhora.

A' volta encontrou tudo em or-
dem. A janella, nu fr.-sia, r.:ee-
bia o ar e um goloe de sol. Quan-
do lhe chegou o chocolate tomou-o de
pé, fazendo a creada esperar a bandeja.

Se perguntarem por mim, sai.
Sim, senhora, dintão até logo.

'l*echou-sc e respirou desafogada num
allivio. Sentia-se leve, com uma ale-
gria toda da carne. Alçou os braços em
lyra, farejando-se a um lado, a oulrn.
Trauteou baixinho o tango eni voga,
desnalgando-se cm passos arrast.tdos e
desprendendo os cabellos, cnvolveu-s,
em ouro. Então, sentando-se a1» louca-
dor, penteou-se; vestiu-se de vag.tr,
com faceiriee, mirando-sc: as micias
bem est:cadas, 03 laços liem corrigidos.
Unia nebiina de pó de arroz caiu-lhe
sobre o coüo. Uma gota de perfume
nas mãos, duas pulseiras finas, o ciliar
de .pérolas. Viu-se de frente, de fian-
co, ondulando os quadris; deu uai pa.-su
aí roso, a sjrrir.

Olhou em volta inspeccionando luda
— arr.anjou os papeis na mesa, a roupa
no cabide. VenJo um romance, abriu o
sobre o velador marcando uma pagina
ao acaso, .com um cartão postal e. cau-
telosa, cerrou as cortinas da janclla.

Mas uma idéa oecorreu-lhe." Rápida
'.'rou os grampos que lhe prendiam o
Dcnte«\,do c os cabellos cairam-ltoc far-
tos. cm manto, pelos hombros. Bate-
ram de leve. Estremeceu instantânea-
mente pallida e ificou á escuta, d'oll.os
muito abertos. Insistiram. Sorriu, a'n-
da ínitott-se ao espelho — abriam-se-
lhe rosas nas faces, os seus olhos fui-
guravam. Tomou u >oentc de cima do
,..vatorio e, né ante ,pé. chegou á porta,
ficou á espera, c tremia. Bateram mais
forte, Xevfi UID,gesto resoluto d'ho:ii-
•brus e abriu. Runmel entrou 4'áitpStô,
como um pcrsegilído, Sem lhe dar tem-
po para uma palavra, nara um gesto e,
como- c'3a ainda segurasse a chave, c'!e
abarcou-lhe a pequenina rr.ão com a suj
e deu volta á üngueta.

Co.;lho NETTO.
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OS COLLEGTORES FEDERAES
AGITAM-SE

A reunião de hontem,
no Club dos

Funccionarios Publi-
cos Civis

Mais uma vez, reuniram-se hontem os

collíclorcs federaes dc diversos Esta-
dos, afim ilo deliberarem sobre o as-
siiniptn <lo interesse geral para a classe.

A's â lioras du tarde, presente gran-
ilu numero <lc intcressailos, no salão de

sesões do Club dos 1'iiiiccio.iiarios lu-
Gonçalves Dias,

OS PALSAJRIOS

$ descoberta de hon
tem em Nictheroy

Uma fabrica numa
escola publica

A acçio das policias
carioca e fluminense

em
ser

Micos Civis, á mu Jo -, •
•foi aberta ti sessão, sob a presidência

<la seguinte mesa: presidente, dr. Ar-

thur Vieira Peixoto; 1" secretario.
Franklin Almeida; 2" secretario, Ho-

racio P. de Castro.
Aberta a sessão o presidente ilt'11 a

palavra ao 1" secretario, ipic leu o tra-
halli'1 elaborado i'-.-!i eoniuiissão, com-

imita dos coleciorcs: dr. Vieira Pei-
xoHi, dr. lidiiiundo de Lacerda, Fran-
blin Almeida, Alberto Fernandes, Do-
mingiis Marques de Gotivca q Joaquim
Antunes, eleita nu ultima reunião.

No relatório apresentado, estão -cita-

dos us favores quo desejam obter col-
htetores e escirvftes de collectorias do
t Inverno. Federal.

Terminada a leitura, o presidente poz
etn discussão o trabalho, pedindo então
:, palavra « escrivão da Collectoria de
Magé, sr. Antônio llouilin, que, após
fazer uma série de considerações sobre
n trabalho, da coniiuissão, discutiu o
art. .1" do pedido a ser feito á Câmara
dns Deputados, enviando neste sentido
:i mesa tinia < mentia.

O art. .1". diz: ,
" Para provimento do cargo de col-

li clor "serão, sempre preferidos os es-
crivâes dus respectivas collectorias.

A rmrnihi enviada á mesa, diz:
" Para iiroviniento do cargo de col-

li.tor. será nomeado o escrivão
. xçrcicin, ficando o sen logar a

preenchido a escolha do go.vcrno.'_'
D presidente põe em discussão a

emenda, pedindo a palavra o collrclor

Joaquim Antunes, que rebate a opinião
ilu seu antecessor.

Volla 11 falar cm defesa da emenda
o escrivão (Ia ColUetoria de Magé, que
é Fecundada por diversos collegas.

Falam ainda diversos oradores sobre
o assumpto, fazendo uso da palavra o
collector de Monte Verde, sr,; Alfredo
J.enins, que propõe, fique a critério da
¦iiiiiniiss.r.i dos cinco 11 aeceitação OU

recusa da emenda apresentada.
Posta ;i votos 11 ptoposla do sr. Le-

mos. é ella approvada por unanimidade,
Fez-se di pois ouvir o collector dc

S. Carlos di 1'inlial, sr. Horacio P. da
Custa, representante de 35 collectorias
do listado dc S. Paulo e que apresenta
nina reclamação, que julga poder fazer
nn no,ue da collectividade. Essa recla-
inação é contra o acto das delegacias
íiicaes nos listados, ns quaes se negam
:: dar quitação das quantias que rece-
l.in dus colleefores, e contra a falta
dc ligi-ns nus estradas dc ferro,
quando tèm dc recolher quantias ás
iiicsma.-í delegacias,

.\s palavras do sr. Costa foram
iipplnuilidus por toda a assenVbléa.

Terminados os trabalhos, o presiden-
te declarou que havia algumas despesas
11 satisfazer e pedia por isso o auxilio
iíe seus collegas,

1'i'diu então a palavra o collector tle
Monte Verde, o qual propoz que cada
tun dos presentes entrasse -com a quan-
tia de míimo, o. que foi approvado,
teilJo "iilu por maioria escolhido para
thesoureiro o m. J. Antunes.

Nada muis havendo a tratar foi sus-
prnsij n sessão 11 qual compareceram os
M-guiutcs oolliclores e escrivães: Hen-
fique Manoel da 'Silveira, Fernando
Muni/, (freire, representando o collc-
vior dc Catagttazes,

'Horacio 1'ires d.i Costa, como repre-
switaute dü 35 collectorias em São
1'íittlo, .1. Kaliiano, José Kstcves Azc-
11 dn. Antônio Homem Cardoso Mello,
Henrique 'Manoel da. Silveira, Antônio
Santiago, Oscar Wcrneck, Alberto For-
nnhili s. Lttdgero Pticho, Alfredo Pc-
reira de Lemos. Fernando Pereira da
Cosia, Marcos I.uiz da Cuiilia. José
Mamicio de Araujo, Francisco Goulart,
Manntd l**ernandes, Antônio Cardoso
Íl;iíiueíra( Joíto Í'irrs Branco, Manoel
Hernariles Júnior. Manoel Almeida Ba-
ptisiii, Zaeharias Vieira Motta, Orozim-
ho Sen ia, Augusto Luiz , Kcniaudcs,
(Moreira Guim&rãe*, João Gualbcrto í'e-
reira. Reyualdq Paula Mattos, Joaquim
Kudrigues Peixoto Júnior, J. Gomes,
iliiof-ii Ciiinilln da Costa, Oscar Fcrnaii-
drs, I;, Virgílio Kamos, ltandolpho de
Mitllos, Thcotonio Kiheiro, Mello e Al-
ihuquerqiie, l''laviano tle Souza, Manoel
1'ortujjai João Padua, Manoel Antônio
de Kaniiis, José Mariauo Coutinho,

A coniiuissão já tom nte agora ad-
lu-in de 337 collectorias, sendo que
• Ii.i listados mais longínquos ainda não
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A Escola Complementai' Silvi Pentes, em eufos fundos foi installada.
o fabrica.. No me.Ialhâo, o preto Citstoüo José da Silveira, 911c pnr

nha em circula cBo a\ moeda falsa.

Iiceiictl
liou.

Filtre
oarios v
1'Slii
montepi

l-spOS circular que llies en-

mmmmmmmmmmmm&mmam

Álvaro Rodrigues
Costa, uni dos

falsários presos
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tdid.-i
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Parece que o nosso ipaiz é o paraíso
dos nioedciros falsos. iParece e o i
indiscutivelmente. <E quem tiver duvi-
das, nada o esclarecerá melhor do se
lembrar uma pessoa de que 09 esforços

da policia são
•constantes, c h Cr
gando a acção dos
nossos sherlocks
a ser necessária
até nos paizes cs-
traiigeiros, com»
uma vez envia-
mos, do accordo
com a policia uru-
gnaya, uma mis-
são de agentes se-
crcf.s a Monlcyi-
deo com o fim
d e capturar o s
"industriaes" que
iam enriquecendo

•com a falsificação
da nossa moeda.

E isso de falsi-
ficação de dinliei-
ro brasileiro lem
sido tão constati-
te e tão couiiiuuu,

que assume a im-
portancia de uma
verdadeira-' cala-
niidadc. li' preciso

uma pratica enorme, uma altenção ali-
soluta para que so possa evitai- o pre-
juizo decorrente do derrame dc 1110c-
da falsa entre nós. Parece que nós so-
mos' o povo que mais facilmente se dei-
xa illudir nesse ponto. Devemos possuir
uma pouco vulgar boa fé, para nos dei-
xarnios enganar assim com uma lal fa-
cuidado, que dá logar a que u indus-
tria de "fazer dinheiro" do llrasil seja
tão prospera, não só entre nós, mas em
diversos paizes da America e dn liu-
ropa tambem.

Os centros, porém, onde essa indus-
tria mais dava que fazer eram o Kio
de Janeiro, lluenos Aires, São Paulo e
Montcvidéo. .

Agora, appaivcenos a vizinha ai-
clheroy com boas disposições de se
collocar á vanguarda das capitães aci-
ma lembradas. Ali na pacata 'Praia
Grande a industria floresceu, floresceu
muito, a tal ponto que a policia, tendo
hontem descoberto uma das inais tule.
antadas minas, pude observar que, além
de se fabricarem, com apparelhos 1110-
dernissinios moedas de ' inchei c
"prata", faziam-se tambem, e com ai-
guina perfeição, louros "soberanos".

Xa sua constante vigilância contra os
nioedciros falsos, a policia carioca che-
gon a saber que cm Nictheroy; num
ponto que ninguém ainda pudera des-
cobrir, havia uma fabrica muilo bem
moinada e com uni serviço completo
de disseminação do "produeto" por to-
da a zona central do paiz.

Foram levadas a effeito varias dilu

gencias 1; por fim, tuna acção combina-
ila da nossa policia com a nictheroycn-
se pôde dar como feliz resultado 11 des-
coberta da fabrica o a prisão dos fal-
sarios. . ,

A fabrica eslava montada, muito bem
' 
montada, nos fundos dn predio 11. 235.

que essei funecio- i'la ruu Visconde de Uruguay, onde

pedir i" Coimrossn' funeciona a escola publica mixla (im-

as aposentadorias Uidn pela professora d. Lcont.na l 111-
1 serão concedidos; Luzeiro da Costa. Oecupava dois com-

obede- partinicntos separados do cdilicio. u

trabalho era feito cm lal sigillo, que
nunca se poderia crear suspeitas ia
existência de tal fabrica nos fundos de
uma escola publica, mantida pelo go-
verno, . ,

A nossa policia, porem, por mei.i 11
Irnc conseguiu tudo fácil

Deutsch-SudamerikanisGhe Bank A. G.' 
(Banco Germânico da

g& America do Snl)
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Rua 1- de Março, 57
Faz todas as -operações banca-

rias e abojia os seguintes juros:
Em conta corrente de
movimento 3 '|*

Em conta corrente limi-
tada. . . .'¦ ;„ 4 *l*

E a prazo fixo:
De 1 mcz 4 ' '

" 2 mezes 4 i|2 • '
"3 5 ' '
"6 6 • '
"9 6 i|3 • '
"ia 70'

A PREFEITURA

Banco do Brasil
A ELEIÇÃO DA NOVA D1RECT0R1A

©-

A TRANSMISSÃO DO GOVERNO
DA CIDADE
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deiro". Custodio, depois mesmo dc ma-
nifestar ao agente a certeza que tinha
dc que não tratava com um authcntico
fazendeiro, mas com uma pessoa da

policia, tentou atirar-se da barca ao
mar, no que foi obstado pelo agente. ,

Ao chegar a barca a Nictheroy, foi
o preto colhido pela policia, e, vendo-
te perdido prestou todas as indicações
que eram necessárias ás autoridades

As autoridades cariocas, em compt-
nliia do 2" delegado auxiliar fluminense,
dr. Fortunalo Duarte de Menezes, se-
guiram a dar busca na escola onde es
tava installada a fabrica e que tem (
nome de Escola Complementar Silva
Pontes.

Um dos principacs falsários, o irmão
da professora, foi preso quando ainda
dormia, pois que era muito cedo quando
a policia começou a agir.

As primeiras provas da falsificação de
moeda foram colhidas no quarto onde
o irmão da professora dormia, durante
a busca que a policia levou a effeito
em todo o predio. Em baixo da cama
do falsário foi descoberta uma certa
quantidade de "pratas" de i$ooo c
üijooo, assim como nas gavetas dos mo-
veis diversos apparelhos para o fa-
brico,

Encaminhada pelo falsário preso, a
policia íoi até aos quartos onde se
achavam as insinuações, que eram ad-
miraveis, nada lhes faltando para se-
rem completos. O laboratório era nos
quartos afastados, aos fundos do edi-
íicio da escola,

Interrogado pela policia, inesmo 110
local, o irmão da professora disse que
sc chama Álvaro Rodrigues Costa e sc
protuptificoti a dar todos os esclareci-
mentos necessários.

A fabrica era completa, desde os ap-
parclhos até ás combinações chiuiicas
que eram dirigidas por mãos de mestre.

Proscgttindo nas buscas, a policia ap-
prcliendctt fôrmas, carimbos, fogareiros,
r.tctaes diversos, grande quantidade de
produetos chimicos e varias substancias
outras necessárias á falsificação, Ha-
via já proniplos e empacotados, nume-
rosas mordas dc prata de nicltel e de
cobre tambem. alguns pacotes dc 50
moedas de i$ooo, algumas moedas sol-
tas de 800 rs., 50 approxiniadamcntc dc
100 rs., grande quantidade das de ;?
e muitos vinténs.

A fabrica tinha tambem capacidade
para a falsificação de libras, o que de-
prehende pela formula que a 'policia,
na sua minuciosa pesquiza a tudo, eu-
controu ein •um cailéhio c que é a scl
guinte: — solução dc ouro: ouro 60,0;
amoníaco a 96", 6,o; ciamireto de po-
tassio, 13,0, agua, 1 litro.

Interrogando os falsários, a policia
soube a maneira como agiam para con-
seguir trocar a moeda falsa e espa-
llial-n facilmente. Custodio, cujo nome
todo é Custodio José da Silva, era o
agente encarregado de lão audaciosa
missão.

Jogador liabilisssimo, era-lhe muito
fácil conseguir sem prejuízo o troco do
dinheiro falso por verdadeiro. Opera

cer
cat vtgo

¦ações que .1 pare
05 ile coliectores c
de vaga, serão pro-

;urso que versará sobre
parecer lambem indica:

-i.-i das ,1'espeeiivas eollccto-
preferencia para as vagas de t: os serviços das collectorias | mente.

nrrçeadaçãa animal for nic-1 As 'primeiras
i:iiuiV$ono serão confiados cx-1 spectoria

collcctorcs federaes t|UC
l> sua inteira respoiisahi-
nte auxiliar de sua no-¦removíveis os collce-torcs

um hal.il-

vl-4!—UKf^^l
11 uiiys-i nitiM sr.vKAor.
'Piios VKtiK.xnoH i:s
S.W !".\NN \
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informiições que a In-
de Segurança Publica leve

na muito vaga. Ura preto viajava con-

timiamente para o interior, disoendeniio
algum dinheiro em j»Rn
viver o mais ignorado ¦•

de ser suspeitada a sua vida quasi inys-1

teriosa, ninguém, ubsolutainento 11111- _
guem lhe sabia o mune e se esquivava ;
a conversas que viessem satisfazer a

curiosidade da gente do interior, onde

principalmente quando era a|
¦ 1 oliiecto dessa ,ln

IIVH.A

Ainda não iliiTiriTu 11111 anno o S-.i-
pi cnm Trüniiud discutiu ,¦ concedeu uni''.'..iliiiií-corpits.", 

|iara alguns vereadores
''¦-¦ r-autWnna do Parualivba, no listado
di \i.t.;u Grosso.
, ,'iK'ia outro grupo dc vereadores,
julgando-se coagidos para funecionar,
porquanto, desde que foi concedida

a offcrécer a
dinheiro falso

muito liem trabalha-
naturalmente deve

que acecitott a proposta.
) conhecimento da policia

enl.i
ido

de o a.
pelo

ema vam
s legacs

operava
sua pessoa qin
curiosidade.

Um dia elle chegou
alguém um negocio de
cm moeda sonante
üa. líssc alguém, qu
ter fingido
iez chegar
tal facto.

Nislo a Inspectoria de Segurança
Publica se baseou, ''"mo ponto de par;
tida para a sua brilhante accão, que so

pódc merecer francos louvores.
Em pouco tempo a policia subia oue j

o preto alludido sc chamava Custodio

d» lal c cm pouco tempo um agente da

Inspectoria, disfarçatido-se cm fazeii-

1 deiro, com elle fazia camaradagem.
documentos apresetl- Com imelligencia, o agente encarre-
trimeiros vereadores ¦ „,,i„ je lim;l missão tão delicada, vendo

iciro ialso por verdadeiro. Opera-
no interior tios nossos Instados, l.e-

vava consigo grande qiianlidadc de di-
nheiro, .c em Iodas as'festas publicas
jogava arrojadamente, conseguindo ob-
ter por essa forma o Iroco vantajoso
para o seu dinheiro falso. An que smt-
be a policia, Custodio ia partir agora
para operar nas festas que se realiza-
liam ctu SantaWnna do Japuhyba.

Xa presença do major llandeira de
Mello, do dr. Bernardcs, sub-inspector
do Corpo de Segurança; do agente llil-
delirando e outros, foi lavrado 'pela po-
licia de Nictheroy, o auto de appre-
hensão, qu? foi lambem testemunhado
por pessoas alheias á policia.

Os falsários Álvaro Rodrigues e
procurando | Custodio José da Silva [oram recolhi-

issivel. Além I l'ns ao xadrez da Ia zona dn policia dc
Xicthcroy.

Álvaro Rodrigues Costa declarou que
linha cttnvplicJs, inclusive 11111 chiniico.
mas nã'o quiz dizei* quem sejam.

Varias diligencias foram determina-
das pela policia dc Nicthcroy, tendo
s:do pi: so uni casal de pretos com o
piai Custodio se commiinieavn. Kss

.i'iin 1 ., oiileni, elles não mais se .reuni-
ruiu, li.diti tambem um "habeas-corpus",
i.'-i dc pie so oecupou hontem o Su-
luvinn Irihunal.

Após longo debate, concedeu o Su-
o pedido, a vista da prova offe-

.1 verdade,
ll relatei',

":'° 5en_ que o triuniplio da sua diligencia eslava

,.-,.;,!, „. ¦'¦ ¦ Ua paciência c maneira prudente com
tampos, \cncilo na preliminar. ' iss cspcro„, sc!n precipilar os' ' :''1 !1, " " :l"' 

ácontecinicntos, que chegasse o nioineii-
azado, c aproveitou esse tempo de

pura que se con-'¦'lc.«e o pedido, pois aehavat'indis-
itivJ a situação dos actuaes pacien-- c üssuii, aiinnllar a decisão anterior.

Ue modo contiari.i se manifestoit o'.ledro I.ess-i. que affirinou vir este•dido trazer duvidas quanto á liqui-
içno dos títulos dc ambos, lembrando
csis.riicia de ihialidadc que deve sir¦¦'luda dc accordo com a lei do Es-

I" d'' Minerva, o
ordem impetrada

lViCA.Mli.NIOS XO TIÍESOUBO

As folhas
pagadoria do

do iiniiinliii
,'üicsoura X.i-

e: ¦-.;. ierao pagas amanhã as seguintes
lo ias: Insp ctoria h'eden.1 das listra-
<Ui- -!:• Perro, i_orpo l)i.plomaiico, ias-<"- ' Nac mal tle Musica, Faculdade
ile Medicina. Kscola Polytechnica, Ins-
p ¦••:¦•.! de Obras contra as Seecas,
Conteiho Superior de linsino. Interna-
lo e >'.::¦< riiiito Pedro II e Saude Publi-
ra. r' parte.— ¦ ¦^-aBl^h-t^-^-if.

ruim '.vai, iii-: coxtas
l'ni reitisdqKiii uni cre-

ililo de 70l):í><l0íl
paru os tlairellndog

to ... .
e-pera cm lazer boa camaradagem com
Custodio.

Assim, o "fazendeiro" se foi insi-
nuando e fazendo coiuprelieiidcr ao
preto falsário que era tun homem capaz
de tentar aiigineiitar .1 sua já grande
fortuna fosse por que meio fosse...

Custodio então, apezar de ser lllll in-
dividuo dotado de grande perspicácia,
iâ confiante no " fa/.eiideiro'*, propoz-
lhe nm negocio que seria lucrativo pira
ambos.

(1 agente o acecított. Acceilou-o. po-
rêm nào o realizou, lira necessário >r
mais além. Era preciso stibcr sejttir
a pista, aproveitar a luz que sc ia fa-
zeiu

pratico nn malandragem, via
do a sen te alguma coisa mais

n Tt

di

toti
inai resolveu
credito de 700:

c assislettcia aos fis
do norte;

Dr
pei

rciiis.ro
¦ nS:Cu
mmond.
-ada dc

iledespesa com r. paga-
¦'.io ao dr. José Pc-

pela acquisição feita
Ferro Central do Ura

:o em Bello Horizonte,
n'v\ de 14:1 ilNjíoeo, á

.ma Kniluay Comliauy, prove-
ntí-nre de :ianü,ior;cs e passagens por
ctuiia ilo Ministério da Viação c man-
b.ve o seu aetu que negou registro á

iò:s'rihtiição de credito de ôouiooSooo,
á H-r.ida d,- Ferro Oeste dc Minas.
por conta da '.nha Eventuaes, do or-

iwaiento da Viação.

O negro,
na reserva
que simples receio em realizar utu ne-
gocio algo melindroso, e, suspeitando
dos seus modos, preparava-lhe arma-1
di"n.!s de lodo o tamanho, a ver se de
facto se tratava de tun fazendeiro au-
thentico.

Xão lendo conseguido pilhar o "fa-
rendeiro*1 na mínima contradirão, ;
Custodio ro^olveti-se ao negocio e com- jbinaram ambos que a iransacção se !
faria hontem pila manhã, em Ni- i
ctheroy.

O major llandeira de Mello, inspeçtor !
da Segurança, vinha sendo posto ao cor-;
rente das diligencias, cala Ji.i
passava.

Tudn chegara ao ponlo etn
era possível ir mais alem, sun i
o rosultado das pcsquiz.1
incitido.

As antoridad.-s pal-V
Nicthcroy combinaram :i
para hontem de manhã,

A' hora combinada, •.
cnntrar-se cnm o prtio
raoi a barca
vizinha.

Xo meio da viagem, ns Stt--;iii;.is do
preto »e ívolumavam contra o "lazen-

qiti

fosse

nao
todo

casal ia embarcar liontem para S. Paulo.
Álvaro Rodrigues Costa. lojjo que

foi interrogado, procurando innoccnlar-
se, disse que aquelles apetrechos não
lhe pertenciam e sim a um turco que
alugara o barracão e que, ao que pare-
ce, reside uu Deodoro. A policia está
lambem procurando esse individuo.

A professora d. Leontina Cosia Um-
¦ bem foi ouvida, declarando que igno-

rava a existência da fabrica, pois não
I costumava ir ao barracão, que quasi
1 sempre estava alugado a estranhos.
j Álvaro c Custodio estão iitcominuiii-

caveis,
i O inquérito proscgtie.

Pela policia desta capital foi effc-
; ctiiada uma diligencia sobre o mesmo
| facto da fabrica de moeda falsa na vi-
1 zinha cidade.

R sultoti dessa diligencia serem pre-
sos na rua Ary .1, estação de Ricardo
Albuquerque, João Gomes Sobrinho.! 
José Chied e Eslher Iilisa de Oliveira,

: em cujo poder lorani arrecadados ;.-'oo
- cm pratas falsas.

Esses piratas foram mandados apre-
t sentar ás autoridades policiacà do Es-'• indo do Rio.

Xa estação dc Ricardo 'Albuquerque
i foram presos dois indivíduos dados eo-

tno .pertencentes á quadrilha de falsa-
rios. sendo ambos removidos para a

; Central dc Policia.
Deram os nomes de João Gonçalves

I.andcira Sobrinho <• Ciiefri Abrahão.
I liste é turco e negociante com armari-

nho naquella estação. O armarinho do' turco, ao que apurou o major Bandeira
de Mello, era uma das agencias que os
falsários possuíam.

Us presos foram mandados enlrcgar
á policia de Xictheroy.

A. policia encontrou mais
tes formulas, 110 archivo d.i
moeda falsa:

Solução de praia: nitrato
2i grammas; ciamireto de potássio,
yrammas; amoníaco <!e 996 jrráos,
grammas; fermaío dc potássio, j grani-
mas.

Outra solução dc prata:
Nitrato de prata, io gr. : ciamireto

de potássio, 15 gr.; amoníaco, .16 gnios,* gr.: formato de potássio, 1 gr.; 1!;
litro iPagua distillada.

Esías receitas estavam assignadas
por conhecidos mocdüiros falsos, con-
forme reconheceu as assignaturas o ma-
jor Bandeira dc Mello.

Com significativa homenagem, pro-
movida por funccionarios municipaes,
deixou houtem o cargo de governador
desta cidade o dr. Rivadavia Corrêa.

S. ex., que chegou ao edificio ila
Prefeitura, cm companhia do dr. Alv.iro
Rodrigues, foi recebido pelos chefes de
repartições municipaes, deputados, senti-
dores, intendentes, gênèraes, jornalistas
c amigos.

Ao saltar do automóvel, foi o dr. Ri-
vadavia Corrêa muito abraçado, e sau-
dado com uma salva de palmas.

Na escadaria que dá accesso ao pavi-
mento superior, estavam formadas as
aluninas da Escola Profissional Riva-
davia Corrêa, que o cobriram dc flores.

No salão nobre aguardavam o cx-
governador da cidade irinnmcras sc-
nhoras, funccionarios, representantes do
presidente da Republica, do ministro d.i
Cucrra, senadores, deputados, o presi-
dente do Conselho Municipal, o nosso
embaixador cm Portugal, a bancada do
Districto Federal, excepção feita dos
deputados Irincu Machado e Thomaz
Delphiiio, além de outras pessoas.

Uma vez 110 salão nobre, foi o dr.
Rivadavia saudado, cm nome de uni
grupo dc funccionarios da Prefeitura,
pelo sr. Raphael Pinheiro, que, exallan-
do a administração do s. ex., disse tjuo
ella foi honesta o proveitosa, elogiando
o seu tino administrativo co".i a com-
missão fiscalizadora denominada dos"Sapos".

¦Ein nome dos funccionarios, offerc-
ceu o orador official um mimo ao ex-
prefeito e fez inaugurar o retraio do
s. ex. 110 saião nobre.

Agradecendo a manifestação que lhe
era promovida, disse o dr. Rivadavia,
etn resumo, que nada lhe podia ser
mais grato ao seu coração do que as
manifestações dos seiis auxiliares de
hontem. Quem olhar a sua physiónomia
verá nella estampada a sinceridade dus
suas palavras. Quando a sua reputação
era por ahi atassalhada, elle encontrava,
nesses amigos e companheiros, o respei-
loso carinho que servia de consolo ás
investidas da injustiça. Lembra os seus
tempos nos Ministérios da Justiça e da
Fazenda, onde os seus auxiliares, lio-
meus dignos e bons, procuravam cercar
o seu nome desse mesmo carinho que
aqui veiu encontrar. R quem tem a
estima desses homens, bons, dignos e
independentes, não pódc ser o que a
caltininia diz. Foi recebido na Prefci-
tura com prevenção. Xáo tardou muito
que cila se dissipasse e se estabelecesse
entre o chefe c os •funccionarios estima
reciproca. Leva a mais grata lembrança
de quantos com elle cóllaborárain eni
anno c meio de administração.

Uma aliimna da Kscola Rivadavia
Corrêa offercccu nesse momento ao cx-
prefeito um álbum confeccionado nas
officinas daquèlla escola.

li entre palmas c descerrada a cortina
que velava o retrato de s. ex.

Após essa cerimonia.-esperaram todos
os_ presentes a chegada do novo pre-feito.

Pouco depois das 2 horas, chegou ú
Prefeitura o dr. Azçyedo Sodré, quelambem loi recebido com palmas pelasi.liiiimas da liscola Rivadavia Corrêa.

Introduzido 110 saião nobre, foi o
novo preleito saudado pelo dr. Riva-
davia, que, enaltecendo a obra do seu
substituto, quando director da Instru-
cção Publica, disse que era com sati.-:-

UMA NOVA VICTIMA
A victima de honlcni foi o sr. Ce-

sar Wiliini, morador á rua Almirante
lainandarc 11. 57, n0 Cattcle.

Pela madrugada, deram-lhe os ladrões
em ensa, carregando-lhe com jóias 1:
outros objectos de subido valor.

A victima quei::cm-se f policia 
'do

ti" districto, que está procedendo .1 ri-
gorosa syndicaiicia sobre o caso, afim
dc prender os larápios.

IfOKMI.OMA 1'ASCHOAL — O
maior amigo da lavoura; cncontra.se
em todas as casas de primeira ordem
desla capital c de todos os Estados
" ' " ~—mmmÉmaÈtH&-€íff''^>ÇSammmm—.,. 1 1

A SAUDK l>lltl,ll \ 1'IiK-
CISA AGIU

Campo ólranile ameaça-
llll (ll< II lllll 1'llílll'llliil

Informa-nos pessoa fidedigna que é
deveras lastimável o eslado s.yiiiario
de Campo Grande, oude se lem dado
inntimcros casos de moléstias infecciò-
sas sem que as autoridades de Hygiene
tenham tomado a mínima providencia
para impedir o desenvolvimento da epi-
cletuia.

Xa rua ila Estação 11. uo, bem pro-
ximo a duas escolas freqüentadas por
centenas dc creanças, foi registrado um
obilo de croup, e não Iiotr. e a miiiima
cautela sanitária com o caso.

iXão se fez a desinfecção, nem o
falleciniento foi notificado para as nc-
cessarías medidas sanilnrias !

lavamos o facto ao conhecimento
do dr. Carlos Seidl, afim de que s. ex.
fique inteirado do que se passa em
Campo Orando.

1^ «1 fsi .<-a.il.

o cargo de go-
ao dr. Azevedo

obra que cn-
auspícios.
as expressões

Homero Baptista

.ação que transmitiia
vernador desta cidade
Sodré, qtie proseguirá na
eetoti sob tão brilhantes

O dr. Sodré agradeceu
do dr. Rivadavia.

Irsboçnndo o seu programma aduiinis-
trativo, disse:

"Assumindo boje, interinamente, as
funcçúes de prefeito do Districto Pc-
deral, eu mc proponho continuar a
obra do meu digno antecessor; como
elle, pr.staiei a devida attençâo a todos
õs assumptos de ordem administrativa,
aoifsagrándo-mè, porém, com decidido
empenho ás duas questões que mais o
preoccupar.ini: — a reconstituição íi-
nanceira c a insiritcçáo publica."

Depois de acentuar que a despesa
municipal dicrèsceu e a receita au-
ginenton, diz que, ainda assim, o orça-1
menlo se liquidará provavelmente com
déficit. ;

Tratando da
município, te\e

" Precisamos
o cstrictaincnic
ludo O que fòr

n* seguin-
fabrica dc

de prata,
o
4

ATTENÇÂO
AUTOMOBILISMO.
Pneu Dunlop, câmaras ile ar e 'ie-
mais pertences, tò ua rua 7 dc Sc-
lembro n. 1S2.

Peçam tabeliã?.
ALFREDO PAVACEAU

Casa matriz: praça da Republica
n. 52 -- Rio de Janeiro,
«*o-»-*o«r>-ir=rc»-¦¦ «

ltlil.l.l"/,AS 1)0 COKHIilO

l"111:1 li'1'oiíiiliii'idntli! quo
é preciso .'iinlitii'

"Ccltezas da Central'1 foi, durante
algum tempo, uma celebrada secção do
Correio dn Manhã, em »,:;e tinham re-
gÍsU*adas diariamente as reclamações
contra irregularidades da Central.

A epigratphc cah* aporá, perteilamen-
ío. á Repartição dos Correios, laes o-í
desmandos, abusos a irregularidades
cjue ali se verificam.

Ainda hoje recebemos a seguinte
queixa dc uni nosso assignante: resi-
dc elle em Guaratingueta: entretanto,

, o.s seus jornaes vão sempre parar cm
j São Paulo, para depois serem devolvi-
í dos .para aquélla cidade, causando, des-

Parle, grande atrazo !
Levamos o facto ;

i 
'jticni competir para

i delicias.

O Dü. Al.TIXO

conhecimento dc
is devidas provi-

\i;.\.vn:s
,i'i:i,K(.)t.\l,l!.\ AO di:. HO-

DltKMKS AfiVKS

\. \. 1 — Informam
ie o conselheiro Ko-
nierru le s; i.".i:r dali

irs daqui <¦ de
acção conjunta

agcn'e foi en-.
e ambos toma- ¦

onduzia á cidade 
'

BAÇA GRAKDE; . Mc
.1 60$, na CA-

. 1.1-15.

O "Diário Official" publica hoje o
decreto que approva a modificação pro-
posta ao projecto approvado pelo de-
creio n. 9.817. de o dc outubro de
ioi->, cotn relação á extremidade Deste
do cães do antigo pOito do Kio G:;í:i-
de do Sul.

S. Paulo, 6 —
le Ornara tt ngtuttá

I drigues Alves qv
para essa capital, nos princípios
de junho pro.ximo. recí

I guinte lelegranuna do ilr
tes. presidente du lisíad."Com os melhces vo:

| gem, renovo a v. cx. t
! iui:'.'ia gn.r. lc isiitu.i e
! decimento, pedindo n
; brilho Jo nos^o Estado,
; ridade crescente da Ucpubhca líio cui
; serve e prolongue a preciosa trcL-úei

cia, _lição vi1.a de honradez, trabalhe
I patriotismo. Respeitosas saudações".

oeu lioje o >¦¦-
;. Altino Ai..:-.-
a :
os dc boa via-

o-\ protestos da
profundo agra.
Deus i(ue para

e para pro.-pe-

situação financeira do
¦slas expressões:
1 coiiomizar, despender

suppriniinilnecessário,
supérfluo i; adiavel. Na

despesa ha verbas iiu.- tendem a crescer
c não poderiam ser reduzidas sem gra-
ve dãmno dos respectivos s.çrviços; ou-
tias, porém, existem que podem e de-!
vem .' r minoraiias senão para cífeitos I
immediatos, ao menos para ijuu nos
periiiittani uma certa folga no futuro. O
augmento da receita é imprescindível j
para o equilíbrio orçantentarip; não
nos sendo dado pensar u:n uma aggra-
vação de impostos que, além de iníqua,
110 1110111 nio, .'-.cria contraproducente,
havemos de obíel-o com uma melhor
arrecadação de rendas e talvez com!
nina 'modificação do nosso systema tri-
butario."

lliv. que é necessário exucular as rc-
formas realizadas no departamento d»
inslrucção publica, coiiiplelandõ-a nos
pontos omissos.

Continuando, declara o seguinte:"Xão conheço cidade alguma tio num-
do em que o ensino seja l"ro caro como
no Rio dc Janeiro. Precisamos bara-
tear o nosso ensino; conseguido, po-
reiii, este dcsideratuin, não poderemos
dar-lhe, d-.nlro dos recursos ordinários
d» orçnnienio, n extensão, apuro e ef-
ficaciii dc que ille carece. Julgo azado-
o nioincntii para promovermos a insti- '¦
tuição du fundo escolar, recurso optimo i
dc que lançaram mão os listados Unf- \
dos, Inglaterra, R publica Argentina,
frugiiay e outros paizes, onde a instru-
cção publica atlingi.11 um grão admirável,
dc desenvolvimento." j

terminada a posse forani abraçados
por todos_ o novo_ prefeito e sui ante-1
cessor. liste retirou-se cercado das l
mcsiuas homenagciis com que havia sido jrecebido, sendo acompanhado ale o
portão central do edificio da Prefeitura
pelo dr. Azevedo Sodré c demais pts-
ruas.

Regressando a seu gabinete, palestrou
o dr.( Azevedo Sodré com alguns chefes
de serviço.

. O dr. Azevedo Sodré assignou hon-
lin os seguintes actos:

nomeando: director da Instrucção
Publica, o dr. Afranio Peixoto; dire-
-tor da liseola Normal, o professor
Ignacio de Azevedo Amaral; e secre-
tarjo do prefeito, o dr. Álvaro Rodri-
gues.

MARIDO RAX'/.l\y..l

Deu o fora, mas ameaça
a esposa

D. Antonia de Souza, moradora á
run Vidal de 'Xcgrciros ii. 28, eslá se-
parada de seu marido, que deu para
anieaçal-a com mil terríveis coisas.

Resolveu^ enlão d. Antonia queixar*
sc ii policia, que destacou um agente
para guarilal-a, com ordem de prender
o complicado Olhelo onde quer que
esle pretenda levar a cffcito as suas
ameaças.
._¦ mm ti iig> •)! tgmm — —

Aonde se poderá comer um polvo fresco
á liespaiiliola ? só na CABAÇA GRANDE.

'Hontem, á i hora da tarde, reuni-
ram-se cm usscnitléa ordinária os

neto i o n islnls do
_.. Banco do l!rasi>,

sob a presidência
do dr. Homero
Dapüsla, secreta-
riado pelos srs.
Frédclinlo Cardo -
so e coronel Be-
nedicto A. Bue-
110. Fizeram-se
presentes 9 5 ac-
e i 011 i slas, repre-
sentando 132.698
acções, ou sejam
6.604 votos, in -
clusivo o Thcsoti-
ro Xacionai, re-
presentado pelo
d r. Didinio Agn-
pito da Veiga l?i-
1 li o, portador dc
112.500 acções do

UllIlCO.
l.ida e appro -

vada, sem observações, a acta da as-
semblca geral ultima, ia ser lido o re-
latorio, da direetoria, tendo disso pc-
dido dispensa o sr. P. de 1'ronlin.

Foi lido cm seguida, pelo barão dc
Águas Claras, o parecer do conselho
fiscal, sendo approvado. Após a l-ei-
tura e conhecimento dc parte da as-
semblca das varias propostas existen-
les, o barão de Oliveira Castro propoz
verbalmente que us gratificações aos
funccionarios do Banco, quo bem ser-
virem, sejam sempre calculadas sobre
o ordenado annuitl e nunca inferiores
á quota dos dividendos distribuídos aos
accionistas. Kssa proposta foi appro-
vada unanimemente.

„L> sr. Affonso Vizeu propoz, pnr sua
vez, que ao antigo funecionario do
Banco. sr. João i.Maria Amado dc
Aguiar, encarregado da liquidação dns
bens de diversas fallencias e adniinis-
trador dc varias fazendas seqüestradas
pelo Banco, fossem concedidos os di-
reitos dc empregado aposentado, pro-
posta que foi resolvida favoravelmente,
liem assim a formulada pelo sr. Fron-
tiu, segundo a qual que fosse aulori-
zada a asscmbléa a conceder a pensão
que entendesse justa para galurdoar os
serviços do velho servidor do liaiico.

Foi li.io depois o 
"¦requerimento 

do
sr. José (lonçalves Pecego Júnior, p*-
dindo a sua aposentadoria eo;n os ven-
cimentos por inteiro. O dr, Homero
Baptista leu, então .1 "íé dc ofíieio"
do requerciUe e declarou que a directo-
ria. em face dos estatutos, estava cor-
ceada para attender ao pedido du chefe
do "controle" tio líiuteo, o uuò só a
asscmbléa, que é soberana, podia resol-
ver_ o caso dettíro this pretenções do
antigo funecionario qvte íambem já ser-
\iti como seu director. Pediu a pala-
via o dr. Honrado Muller dc Campos,
que lei o u!jkío tio sr. lJccego Jniror
e propoz á asscmbléa qnc. ileníra dos
desejos -í\ú velho empregado do Danço,
fos^ií elle aposentado cnm os vencímen-
tos integrai.s. li foi a proposta Muller
dc Campos approvada unanimemente.

O sr. Josú Antônio Forícs 'propoz
ainda que fosse relevada no sr. Piau-
cisco Pinto da Luz, em face de sua"fé dc officio", a responsabilidade do
pagamento de uni chique de 10:000$
que, mais larde, foi rejutado fa's.>.
lista proposta foi egtialinciile apiiro-
vada.

O dr. Homero Baptista disse qu

ainda, pelo muito respeito que lhe mc-
recia o estatuto do Banco do Brasil,
entregava á resolução da assemblea ' o
íacto do pedido de relevação da pena
de demissão imposta ao empregado
Arthur de Siqueira, agente do Banco
cm Fortaleza (Ceará), como responsa-
vel por um desfalque. Declarou então
que fura impossível a commissão de
syndicancia chegar a uni resultado _po-
sitivo, mas que alguns companheiros
de direetoria o os bons serviços pres-
tados .por esse cx-funecionario faziam
crer que o sr. Siqueira era apenas uni
responsável moral. Os srs. Affonso Vi-
zeu e P. de Frontiu entendiam c assim
entendeu tambcin a asscmbléa que de-
via o sr. Siqueira voltar ao quadro dos
empregados c relevada a sua responsa-
bliidade.

O sr. Luiz Miiniz Freire, ex-emprega-
do, requereu tambem a sua re-entrada
para o quadro dos empregados. A as-
setuliléa resolveu attender a esse justo
pedido.

O sr. Affonso Vizeu propoz, sendo
approvado, .'fosse contratada com vários
artistas a formação da galeria de rctrttr
tos dos presidentes do Banco do Bra-
sil. desde 185.1,

Foi lido, a seguir, um longo trabalho
sobre a reforma monetária, apresentada
pela coniiuissão nomeada pelo ex-presi-
dente do Banco. Sobre esse trabalho
apparccen uma proposta, .pedindo-sc
um voto de louvor, de agradecimento e
de remuneração. O sr. Frontiu achou-o
de grande valor, mas somente deveria
ser remunerado se elle aproveitasse 110
Banco. O projecto foi enviado, ha
tempos, ao poder legislativo e o dr.
Ilionicro Baptista declarou que só o
Congresso podia facer tal reforma.

Aniiuneiada a eleição, o dr. Didinio
Veiga, representante do governo, pro-
poz á assemblea a convocação de uma
assemblOa geral extraordinária para
reforma dos estatutos, 110 intuito dn
creação de uma nova carteira, a cujo
cargo ficarão as agencias do Banco 110
paiz.

O sr. Frontin estranhou que fosse o
representante do governo quem tivesse
ido fazer tal proposta, pois o governo
estava representado 110 llaiico pelo seu
presidente, que é por cllc nomeado.
Achou aliida o sr. Frontin que a refor-
ma devia alcançar tambem as modifi-
cações apontadas 110 relatório.

O sr. João Brasileiro foi de parecer
que a reforma fosse geral.

Depois, cm virtude do representante
do governo entender que a votação dc-
vi.i ser pur voto de capiial e o estatuto
estabelecia de modo contrario, a as-
semblca resolveu "pcr-capila" appro-
var as propostas dos drs. Dflimp c
Frontin e recusar a do sr. Brasileiro.

Piiutlinenie, passou sc an trabalho da
eleição de tun director, conselho fiscal
c stipplenies, com este resultado:

Para director, o .Ir. Icrnniido I.obo;
para o conselho fiscal: barão de Águas
Claras e dr. Kayiiiundo G. Vianna. rc-
eleitos, e srs. Custodio tle A. Maga-
lhães, dr. J. (1. Pereira Lima e des-

1 qibargadòr Francisco de Castro Rebcl-
I.i, eleitos; e para suppleutcs: srs. ba-
rão dc Oliveira Castro c Manoel Ven-
tura 

'I'. Pinto, reeleitos, e srs. Raul
Ramos Viilnr, dr. .1. M. Leitão da
Cunha e dr. João Pedreira C. Ferrai:
Júnior, eleitos.

Houve, pura encerrar a sessão, ás 5
horas da tarde, um voto dc louvor á
mesa que presidiu aos' trabalhos.

jí-j- j..' -tui BB-jggS?

O UXÔRICIDA DE HONTEM
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Oito fre Botelho, o
tiSSQSStltO

ALZBIER!

Porque ti esposa o
abandonara,

matou-a com dois
tiros

A delegacia do 16o districto amanhe*
ceu hontem sacudida pela noticia ru-
bra de uma tragédia passional: Um ma-
rido enganado e abandonado tinha as-
sassinado a mulher adultera eom dois

tiros de revolver
110 ventre. V. iinuic-
diataiiiehtc, quasi
sem perceber o fa-
nhoso da voz que
lhe dava o alarme
tão cedo, o cum-
uiissárip ali de dia.
partiu para o local
do facto a ver a
Miie havia de tuior-
mal.

A esta hora, J,
da manhã, as im-
mediações da rua
Jorge Kudgc, 120
¦estavam cheias de
curiosos. Connueii-
lava-se a tragédia.

Onofre Bulhões,
brasileiro, encader-
nador, de ,17 an-
nos, residente ii
rua Jaiimtí/.i, .1.
era casado com
Maria Isabel Bo-
telho Bulhões, por-
tugiteza, de jo an-
1103,

Seis mezes de inenage, a vida porém
á Maria Izabel era um inferno e ella
entendeu que dçvia abandonar o lar,
indo morar á rua Jorge Ruilge 120, em
companhia de Augusto de tal, nm sou
pau leio.

A fuga da mulher datava de um mc.
e Onofre não podia conformar-se. Seis-
ínava uni meio de ri haver a adultera,
pois sem ella teria ile recorrer a utn
suicídio.

Ante-lionteni, a noite inteira elle ve-
lou. Amanhecia, quando Onofre saiu
de casa e dirigiu-se para a rua Jori;c
Rtldgc onde sabia estar a esposa in-
fiel.

Ue facto. Mal se approximou da casa'
n. i2o, de dentro da chácara ali çir-
cumvi/inlia vinham vozes de jardiríei-
ros lio trabalho. Augusto, o amante,
tinha vindo para a cidade. Maria, dis-
11 ah ida nos seus aífazeres iloinesticoi,
cantarolava uns versos á moda da sua
terra: ," Oisadinlia da Figueira,

Onde é que está teu marido?"
Dc repeiite. dá com os olhos cm Onb-

fre c a toada da trova morreu-lhe na
garganta ella reinion estarrecida e qui»
fugir. Onofre falou-lhe docemente:

— Vem cominigo. Maria, Fu te per-
dòo, fazendo-ie feliz.

A esposa negou-se e, allegando que
na conipanliia do outro estava muita
bem.

Ao menos, se continuava pobre, não
era espancada.

Cego de raiva, Onofre sacou do re-
volver que trazia 110 bolso do palctol
e alvejou-a duas vezes. Ella cnhiti, fe.
rida no ventre e no pulmão, ainda j)e»
dindo que prendessem d assassino. lvH«
não se moveu, e ali ficou nuulu e pa-
rado, contemplando a victima que .-«
comercia banhada cm lagrimas. Popu-
lares sc acercaram e alguns bombeiro!
do posto próximo correram a prender
o criminoso que tinha nas mãos a arma
homicida^ Mais tarde, é que chegou :i
policia do 10", levando Onofre para
o districto, onde elle não negou o cri-
nic. ,

Soccoirida pela Assistência no local
da tragédia, Maria foi removida em es-
tado grave pura a Santa Casa, oude
falleceu as 10 horas da manhã.

I O ULTIMO L

O ministro da Marinha* mandou «ícii-
vr.r os reparos de que necessita o na-
vio-e?eo'a Bciljamin Constant, que sc

ifim
Bcnjamin

acha 110 dique Ja ilha dns ("obras
que e

¦Inmder
a viagem

uo
vaso de guerra

próximo mcz
rticção.dc

possa em-
de junho

Exame completo.
2iJ; de sangue. ,i"í.

DK. MAURÍCIO FRANÇA, da Factil-
dado dc Medicina - Uriiguayana, 35.
_.¦- "—crivo»-«SP 0Wi-

UM S. PAULO

.1X110

Foi levado pela correnteza
e morreu

Frilz Dcmmarcfc era o nome de um
allemãosiiiho vivo c disciplinado que
prestava serviços de creado na rcsideti-
cia do deputado I.eão Velloso, redactor-
chefe desta folha.

Honesto, obediente e" trabalhador.
Fritz era por essas suas virtudes mui-
to estimado un casa etn que trabalhava.

Sendo esta na avenida Atlântica. 250,
Fritz, que linha, apenas 23 annos, sc
habituara a fazer todas as manhãs um
pequeno exercício de natação, na praia
dc Copacabana,

liontein, pela manhã, afastando-se df-
Jnasiadameutc dc terra, Fritz teve a
pouca sorte de ser levado pela correu-
teza. perecendo afogado, apezar dos
inimediiilos soecorros quo lhe pretende-
ram prestar,

A policia tio 30o districto teve conlic-
cimento do facto, e mandou procurar o
cadáver do inditoso banhista, que, en-
tanto, não fora encontrado ate á noite.

Policial ferido por um
gatuno

,S". Paulo, (< — «A. A.l - Dois ou-
sades gatunos penetraram no predio
11, li da rua Jfs Palmeiras, presetiti-
dos, porém, puzeram-so em fuga, sendo

perseguidos par dois nopularcs e pelo ,"soldado 
-Manoel Pires, de 25 annos, 1 la™'

casado, portuguez, pertencente á Cuar- ; ' "'

da Civica.
Quando se viram aRarradus, os

líaiitcs voltaram-se contra os seu
seguidores, desfechando vários
que foram attingir o policia', que
gravemente fétido, mas mesmo
conseguiu prender um des gatr.n
nome" José Paulo Luiz.

Conduzido á presença da attloridadc, j
confessou que tentara rof.lur, sendo
recolhido ao xadrez,

O policial foi internado, em eslado
gravíssimo, no hospital militar.

SO' NA CASA rOKXUOUESB JOfi
Rua Assemblea, qo — é- que se en-

contra manteiga fresca mineira supe-
rior; Itilo 3?3°o.

'¦¦«i m.' m-mm
Do dia 1 do corrente até hontem a

Recebedoria do Districto Federal arre-
cadou a quantia de 5i6:o53í?333.

Fm egual periodo do anno passado a
renda importou ciu ¦|oj..|2'j?|oci.

AS IICAS «UU maiiAMAM

1'inn transformada cm
floresta

Bxisto mi estação da Piedade uma
rua chamada Belmira que vive 110 mais
completo abandono pnr parte da Pre-
feitura e mesmo da Hygiene.

O matto, ali, cresce alto, e de tal
modo que chega a interromper o trau-

i sito. De noite, então, parece uma fio-
i resta. Chega a niclter medo.

Cos as ultimas chuvas tambem se
formaram grandes poças de agua es-

! lagnada que agora apodrecem ao sol,
fedentina insuppor-

me-
per-

tiros,
ficou
-:sim,

¦-, de

desprendendo uma

todos esses motivos os morado-
res da rua Belmira pedem levemos ao
conhecimento do prefeito o estado de
abandono em ipie sc acha a referida
via publica, afim de que seja tomada
uma providencia em favor dos qtie ali
moram.

Aqui fica o pedido.

I'i>

CASA BOITIiUX Ca
apeçanas. Uruguayana 11.

Todas as Noivas e.:gm.
ompram

DAS NOI-
Kio -

entes
les.

«eus enxovaes no PAT-ACIO
VAS: rua UruBilayana n, Sj
I'rçitn catfllago?.

NA IIEKIUXII.Y

Opornvlos fcriclns num
desabamento de miiiiis

¦Madrid, ifi -- (A. H.) — Tclegram-
mas de Irun aniltinciam que se deu mn
desabamento uas minas de Maximili-
cnne, ficando sepultados nfliitos opera-
ries. Os prejuizos são importantes.

RUA^sTjo"SET~

O CASO DO CONTRATO DE
ÁGUAS VIRTUOSAS

Escreve-nòs o deputado Bucno Bran-
dão Filho:

" Sr. redactor, — Um semanário de
redacção do sr. Fcrdinando Uorla, di-
zendo-se eco de um deputado illustrc c
falador, sob espcctttlosas cpigraphe e
sub-epigraphc, relativamente ao caso
debatido do contrato de Águas Virtuo-
sas, insinua que "a senhora da fl milia
de um ex-chcíe do Fstado recebera a
importância -de duzentos coutos, para
que o sr. dr. A. Wcrneck obtivesse as
vantagens do contrato de arrenda-
mento",

O recibo que iloctimciila esla trans-
acção estaria com o concessionária e
seria "um potleroso elemento'de ate-
mo ri za ção dc parte delle".

Esta insinuação termina por um avi-
so ao abaixo assignado,

A inverosiinilhança . dc iniputação
ignóbil dispensaria qualquer contesta-
ção de minha parle, se nella não fosse
desiTspeitosaniiiitc envolvida a pessoa
de uma senhora, qualquer que ella seja,
d.i familia de lllll ex-chefe de Estado.

Somente por esse motivo, tão sóiuen-
elle, é que, acudilldo ao aviso
Uorla, venho fazer um appello
cavalhcirismo, para que declare
desse deputado, de cujos lábios

s. s. a revelação dc facto tão

te por
do sr.
ao seu
o noiin
ouviu s.
grave.

Com C1
oulra que
a occupai
do; cooiii
honra.

Sc, porem, mc
formação terei o
a impulação e

Antecipando

informação, ou qualquer
incide a impulação, voltarei

asssiimpto, cumpriu-
05 meus deveres de

mc, do
sempre,

fòr sonegada tal ili-
direito dc qualificar

o Seu autor.
sinceros agradecimentos,

uhscrevo-me, adr. e patrício — Bucno
Brandão FilllO."

M.rae A. ETIEME
continua a trabalhar na sua especialida-
de de vestidos originais e cliics, tendo
todos os elementos em alta novidade,
para ejte gênero de trabalho. Preços
muito razoáveis, rua Sete de Setembro
u. 132, 'Í.Wi-1 A)

ESMOLAS

MOVEIS A PRESTAÇÕES
A POLICIA

-«aW^VXHí»-

l'..r a-2to.de Jtort,O; cotTimissari *$ )
,» 2\n districto policial, n
Kibitirn, do .M" n.-.ra o

O.s escreventes: R.:jí
d? is° para o **" di>tr'c
(Silveira Keis, do S'* u«ri

Pefsofl, do
n Antônio

15» pira
le Taioa

llre.o Cliavcs,
e Eduardo ua
ii".

D Iniiiiical «In i'iia
lipiio Camurão

Proprietários e moradores á rua Fe-
lippe Camarão reclamam contra o la-
maçai de uma parte dessa rua c pes-
sinio calçamento, a maior parte esbu-
racado. dc outra, oceasionando danino
nas molas dos automóveis o obrigando
os transeuntes a fazer cynin.-.stica.

Se o sr. prefeito tivesse a gentileza
ile fazer uma visita á citada rua faria j
justiça ao appello des reclamantes que;
não podem continuar como c^tão até,
lioje.

Fica assim rev is: ra.la a reclamação _
idos moradores e proprietários da rua

Feiippe Camarão, que confiamos será
acolhida com carinho pelo governador
da cidade,

Onde falta iioliiinnionto
Pede;!.-nos moradores das ruas Barão

di Ubá e P reira de Mmeida, chamemos
a attençâo dns autoridades <io 15" dis-
tricto pelo abandono em que são dei-
xadas aquellas duas vias publicas, pon-
to de reunião. ;i noile, de .1111.1 malta de
desoceupados, que fazem uma algazarra
ensurdecedora, perturbando o socego e
trazendo as famílias ah residentes em
contínuos sobresaltos.

A rna Sachet campo dc
football

Pedem-nos moradores da rua Sachet
chamemos a altenção das autoridade*.
competentes para que promova uni cor-
r. etivo á garotada malcrcada e iustib-
ordinnda, fine, da i hora ás 3 da tarde
transforma aquclla nta rm campo de
football. difficultaiido o transito e tro-
cando palavreado dc corar os frades dc
pedra.

Ha ali guardas, mas parece que com' a creançada conspiram contra ;, ordem
I e 0; foros de civilizada que deve go::ar
I a rua Sachet.

Commemornndo as suas felizes tbodas dc.
pr.iin, dois amigos da uobreza tiveram a
generosidade dc nos enviar, por carta, a
ipiantia dc roo$. para rcr distribuída dot
vii.te famílias necessitadas, oue costumam
ser contempladas por c;ta folb-i. Assim,
distribuiremos tidos portadores do cartões
de 1 .1 -o, quc titão convidados a vir re-
ceber.

 am\W mm* ¦» P— 
Os bilhetes números 25857, 335C3 e

oiSli, premiados, respectivamente, com
1110:000?. 10:000$ c 5:000$, na extra-
cção da Loteria Federal realizada hon-
tem. 6, foram vendidos nesta capital.

1. —Ü^HgH^tP " *"~" '

13JI VIAGII.M IPARA 0 RIO

Porlaleca, <! — (A, A.) — Embar-
caram a bordo do paquete 

"Bahia", com
destino a essa capital, o capitão Tor-
res Cruz. commandante da policia, co-
ronel Liberato Parroso, irmão do pre-
sidente do F5!ado, dr. Gomes Parente,
engenheiro das obras do porto, o n dr.
Francelisio Oliveira, e <!, Fsther Gon-
ditij cujo eniacü matrimonial realizou-
se aníe-hontent.
—¦——-- "*ao q> »p»t«m

A*s quintas-feiras. Succulenta Feijoada,
-is o da manhS, tó .-.i CABAÇA GKANDE.

mmt O l.ij h <

LAUTAS PLUMlNlüXSliS

AINDA O CONGRESSO DA
BARRA DO PIRAHY ,

ll.vsii.v no Pin.vuv, maio de nníi. —<
H' digna de felicitações a iniciativa to-
niada uo Congresso Rural aipii reali-
zado, do qual só o Correio -da Maiiltâ
sc oecupou, dando-lhe a altenção e a
importância que cllc merecia. lriu dos
nossos maiores males, senão o peor,
têm sido os innumcros focos 'de cusi-
nhas dc negócios uas estradas, itas tra-
vossas e até nas estações municipaes
que proliferam desde a abolição I'V
dahi, na bebida c no jogo, que os tra1
balhadores ambulantes sc tornam viu
gabumlos. Cortando o mal pela i.iiz,
convinha desde já neutralizar a in-
ílucncia nefasta que 110 interior exer.
cem essas vcndolas. 'Por isso, proptr
iiha-se á deliberação do próximo Con-
gresso:

1?) cassarem-se todas as licenças des1
sas vcndolas perniciosas;

/») cassarem-se as licenças d idas di
dez annos a esta parte ás vendas si-
tiiad.H nas estações, respeitadas as dc
tempo suprior;

c) abolirem-se as licenças aos conv
pradotts atiibulan.es ;!e safra 011 cria-
ção;

1/) criar-se licença especial para a
comprador dc café, com 011 sem ecre-
ja, no mínimo de i ípoÍ para ¦> com*
merciante êstabelj^Mo i.o numieip:o «
ds 3 :oon$ para os compradores do pi-
lado vindos de fora:

e) exigir-se dos fiscaes .fiscalização'
rigorosa nas licenças e impostos nos
districtos ruraes;

d) executar diariamente as leis de
repressão á vadiagem c prisões conti-
nuas aos intractores, não poupados cs
jogadores;

g) obterse das autoridades polieiacs
as listas dos vagabundos presos e pra-
vitleiiciar-sc i»ai;i <|tte os mesmos sc-
jtmi internados nas colônias corrtír
ccionaes.

As idéas qtte alll Sllggiro poderão
dar resultados práticos. A criminalida-
de hc de diminuir, e o Correio, que
tanto se tem interessado pelti nossa
classe, prestará mais um serviço relê-
vahte. — Faziindiiiiio.

UMA IUA PERIGOSA

A policia brillia peli
llllSl'111'íll

As pessoas residentes á rua da Ame*
rica. ou quem por ali unha de iws^ir
correm riacos de ser assaltadas pelos Ia
drõvs que operam na referida via pu
blica.

Para é a noite em que não seja :>g-
gredido, para ser despojado dc tudo qtte
leva comsigo, algum temerário transe-
unte que se aventure a atravessur a
rua da America. "

Por ahi pódc calcular a policia qual
seja a situação dos que ali moram e
estão mais sujeitos r.os ataques dos
meliantes, sem que possam contar com
a duvidosa protecçüo policial que é

| um mytho naqucllas paragens .
j Tara o caso chamamos a ifllcnçâo ds
'quem competir, pi>i- que não-se n.',dc
| prolongar por mais tempo a intraiiqtiil-

| lidade etn que vivem 03 moradores d."
rua da America,

¦UM O-CJ^-t»-^»—

lOs Pilões ainda em discussão
no Supremo Triiinn?

O 
"SAI»ilO\TO A LIU'-

QUKRQfJK"

O transporte Sargento Albuquerque
deve deixar esta seutana o poito de
Xova York, com destino ao desta ca-
pitai.

,. mmVtt+ CS*»Saii

Drs. Moara Brasil e
Gabriel de Andrade

OCn.JSTAS
IiARGO 1>A OARIOOA. 8 SOB.

O ministro d.v Viação autorizou :a
director da Central do Brasil a admit
tir pnra praticar na mesma estrada, <
i" ten.-nte Jcia Propicio Menna &>•¦'
rc,'o.

Mais uma vez, o Supremo Tribunal
Federal oecupou-sc hontem da questão
dos Pilões, a qual dependia ai.ida dum
ftcurso levado -'111110110 tribunal.

Como se sabe, os herdeiros de Josi
CabaÜero contenderam _ pelo judiciaria
para lhes ser reconhecida a poo'e de
uns terrenos situados ás margens do
rio í'i!õ-;s, em Santos. \ City, neres-
sitando desses terrenos, pediu ao lis-
tado dc S. Paulo que os desapropriasse.
O processo dc desapropriação encontrou
embaraço' na questão da propriedade dai
alludidas terras, que ainda depende d':

j recurso interposto ti ultima deci-ão do

| Supremo, que reconheceu a des hetJei-
ros de Caballcro.

Deante disso, e só podendo a desapro-
i piiação ser feita quando for executada

a sentença final sobre o pleito, que esti-
mari o qitonliiin do valor das terra*,
suscitou-se sobre qual o juizo compe-
tente paia liquidação «Ia execução um
couflicto .lc- jurisdicção enlre r.s .itisti-
ças federal e local do listado, çonilieto
qu.- íoi affecto ao Supremo e hoje re-
solvido. . . .

D Supremo resolveu sue 3 justiça lo-
cal do Fstado é a competente para pro-
ceder á liquidação o lambem para pro-
ceder á desapropriação requerida.

A questão foi animadamente ilcbaíidi
pelos srs. ministros, chegando mesmo
o procurador geral da_ Republica, dr.
Muníz Barreto, a desavir-se com o :ni-
ntsiro Godofredo Cunha, por di-.eisa!
vezis, por estarem ambos em desacoor
do no modo de julgar o caso.

¦Jfc*.

L.
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CORREIO DA MANHA — Pomingo, 7,<lc Maio de 1910

A Machina de escrever

CoroNA
E' tão pequena que pôde ser guardada numa

gaveta da secretaria, onde não incommoda e
fica sempre á mão quando for preciso delia.

Devido ao seu peso reduzido o seu dono pode
facilmente levai a comsigo nas «mas viagens, ten-
do assim a vantagem dum secretario particular,
sem nenhum incommodo nem despeza.

E' uma machina visivel, tendo os aperfeiçoa-
mentos das machinas mais caras, pela metade
do preco destas ultimas.

CASA PRATT
Ouvidor 125— Rio de Janeiro

Filiaes:

S. Paulo,Santos, Curity' a, Bahia
Pernambuco

Sociaes
D Ai AS INTIMAS

"'•'az aimos hoje :
Sócio tia
prata

íirm»O sr. Valcntim Máelindo,
Gupw Kibáro & _., desta . . .

o i-r. üastSo U. 1'crcira da Silva, i*
.((ji-ial ila Prefeitura ;

-- o sr. Jayme Vieira dn -Silva ;
u joven, joio Cordeiro da Crava, cs-

luilante ila Iiscola Piilj-tcclinicii ;
mlle. Carmen Cordeiro tia Graça, alutnna

do Instituto dc •Muuicii ;
.— -uillt-. Aiitonicla .. ttotafoiin ;

mlle. -('.milia «Miaxima Borges :
a iijnoi.cule iMarin. í.ll.itiliu do sr.'Ar.toi.in Francisco Kibciro, capitalista, des*

tu fraca : , .... sr. O-rancisco Pitanga Bandeira,¦funecionario do. Correloi ;
-- a professora, d. Carolina dc Aguiar ;
™ o sr, Ataliba Cnh-ão, confercn te da

Alfaudcra ;
mlle. Gl__|.1_.l.n Harbosa Rodrigues, fi-

Ilia d.) natnt-ilista dr. Jtoao lturbosa Ju-
tiiui ;

u doutorando e:n medicina Acliillcs lí-i*
beiro da Ai-.iiiio ;

. -- d, Uostuíia Katlcnl.acii, esposa do
)t, tWalilftiiar Katfcenljach, sócio gerente
míj. Casa Jardim ;-- ti. Çorlua MalaRiitli. esposa do esti-

jij.iido artista e jornalista 'Heitor 'Malnguttií

Mlle. Duleo Parreira Ferreira da
Silva., aiiimna do. 4U- anuo de violino tio
Tüilitut. Nacional ile Musica, n filha do
llicsourcído da surcursal dos Correios de
ti., fliristoviío, coronel Mario 1'crrcira da
Silva.

_ — Massa-hoje o dia nátalicio dn seulio-
rita Iracema da Nnl.refta Dias, appHcnda
álímuta «Ia l.scnta l'olytechnÍ':a ir im-lli-
,K*a;»' ;-ütara. Pur esse motivo não aerfio
poucas cs felicitações .(iic receberá a se*
yl)oi.t. Iracema,

c.niiuaiidantc dr. .Toão Cordeiro da

PU'-iI„_
Os cinpicR.ldos

realizam boje,
cotivcscote intimo,
seus orgamüadores
na a,

uu
da Confeitaria -Pasclioal

ilha du -Fundão, um
para o qual tiveram 03
a gentileza dc convidar-

0 CRIME DO ODEON
O inquérito sobre

o falso testemunho -
Uma acção

contra o marquez de
Carvalhaes

GONSELHa DE UM ANGWOa
hoje menino do; seus

a sua saúde tratará
rins, -c.
de si

.<• :...!
apitüa Kodolpho Vosslo Brígio. se-

eretario ilu Collegio Militar «lesta capital :
,..-—¦ o tenente Carlos Gouveia du Almeida
Pilho, .um .assará o ven naiaMrin em l'c-
tròptiUs, para onde saguiu« liontem :

_.-- o ;r. João Dias Oyrnciro, fnucc.oirc.
iio du Colleãiu Militar ;

Ir. Afínusu llomcm da Carvalllo,
clinico ;

iiurnmlista lAlcina Teixeira da
epiilicc

¦,\li)tia
•Ghauveí ;

Santi
¦Santo

iiliniiia Celeste 'Jt.
- - o sr, l.stanislaii típ Olive..

füliü du m'. Scvuriim r.Vlii;i,u'l do

t'.VS.\.Mi:,\TO.S
<*oin n sr. Augusto da Coita r-una.

fillio «lo coiillccido imliistri.-il sr. Mani.i-1
íh C.!_ui Pcnna, consòrciòu-sc . ííentil se-
nlinrita 1'clismiiia. dc MíiRalliãcs 1'iirlirco.
lillia do sr. .Iu__ ile .MüKiiIliíii-i facli-io,
imii rii-iarlu da Dro.aria Paulicco.

Voram i»adrinhns. no civel: o sr. José
de -Mí!r..iJi,.c3 _ Pacheco e o sr. Antônio
l'ia:>: I.- no relÍRioso, o sr. Manoel tia Cos*
¦a- 1'cniia, .-' il. Carolina Soai-rs Pacheco.

I>enfti_ ilu arto os nuívos foram muito¦fclicitiiilii1, rc-cebtiiilo por c... oceasião nu-
merosüi presentes.

Uealizon-sc antc-honjeni, na ,.* preloria. o
rnl.i-u' iiintriinuiiial tlb sr. Maiin dc As-
KÍs cnm a senlitiiila Dulce de Souza lías-
tos. Ü aclo religioso foi celebrado, na
egreja de ¦SunCAnna. Foram tcstemunbas
no jicin civil fi -srfi. Manoel JoaquimFernandes c tenente liasiliu Kelíiipc,

!':
C ou tratou cnvinientn, o

ttiro dc Carvalho, cum a
rida de Avcllar Pròcotno,
Joié de Avcllar Procopio,

* *RBümOBS
I.m sua fi-tic. á rtia dr. Dias da Cru?,

n. 17-, Mcyer, a _'ui_o Ksuiritn «Suliurbana,
reunirá liojc, á r hora da tarde, os asso-
ciados, «para approvação definitiva dos cs*
tal ti tos sociacs.

* *
ENFERMOS

Acha-se enfermo, cm sua residência, á
rua D. Bambina, 153. o. dr. «Soura Brito,
deputada federal pelo Kstado da Ünliia.
O eslado «Io .Ir. Souza Ilrilo inspira sérios
cuidado*, á sua família.

* *: *
PAMEOIMENIOS

Kallccen na capital da Uahia, d. Car*
meu Hnrbofa Sampaioi esposa do dr, Lrc*
linto Kumpaio; antigo deputado federal por
aquelle l.stado c sobriulta *do dr. Souza
Ilrilo.

**¦'•• ., . .Pallcccu hontem, cm sua residência, a
rua Ãhiranlii-Q n. 151. o br. Antônio dos
Sanlos.

-. 1» ¦ 1
Pallcceu liontem, em sua residência,, cm

Oliveira. Oeste de Miuan. o coronel l-Yan-
cisco Híheiro da -Silva, que gozava de grau*
dc prestigio natntclla zona mineira.

O extineto, uue era casado com a sra.
d. limirena Ribeiro da Silva, deixa nove
filhos todoi maiores, dos quacs um é o
gerente da Caixa Econômica desta capiial,
i» dr. Horacio Ribeiro da Silva, qttc, hon-
tem, recebendo a triste nova do fallcci-
muito de seu extremoso pae. scruÍU no no*
cturno mineiro, afim dc assistir ao enterro
do seu progenitor.

t Fallee.u na estação da Tenha. d. -Ma-
rianiia Orucllas de Castro, esposa do ca-
pilão Velippc Pereira de Castro, ftmecio*
í.íirio da l.eopoldiua líaihvay.

Viotímada rmr pcrttnaz enfermidade, fal*
leceu d. Carmen lconardos do -Rego
Uarros. esposa do i" tenente 1'elippc Íami.
nha tio Kego Har"us 1* filha tio sr. Othon
Hconardos lunior •& de d. Hcloi<.;i Nabuco dc
Araujo I.conardos. Seu cnterramçnto rca-
Hza.se hoje, ás 3 horas, no cemitério du
Maruby (Xicthcroy), saindo o feretro tia
Caixa d'Agua do Fonseca, ' naquclla ci-
dade.

A foi-çat-6-_-__£-*-
c.to etn 1897

O caso. <iuc tanto deu «iue falar da
tentativa de assassinato do eaiii-talista
Carvalhaes, no -Cinema Odeon, volta
agora á baila com o encerramento do
kupierito policial solicitado _>elo i°

promotor adjunto, para apurar um fa-
cto grave que sc prendia á«iue!le acon-
tecimesto.

«Como não deve estar atada esmteci-
do, o .representante da justiça nublica
denunciava á policia, affirmaiido ter
informações a .propósito insophismii*
veis, que amigos, dos coronéis Cavai-
canti iRe-ro e -Mendes de Moraes, pro-
t-agònistas do crime do Odeon, iiro-
curavam subornar as li-steiuunlias dc
vista; salientando o "italiano Pasclioal'
Segredo", «]ue, aimla na iphrasc do .pro-
motor, servia de .intermediário das in-
decorosas .trahsacçOes. Adeantava ainda
o tlr. André de Faria que _ testeinii-
nha Sadi _awiides, por ititerniedio de

Jorge Soulo Maior, hawfa procurado
¦negociar seu testemunho com os advo*
gados dos iiwercssados.

A denuncia do dr. Andrt: de Faria
teve a maior .publicidade, pondo eni si-
tuação bastante desagradável, suinina-
riamente, os cavalheiros attingidos por
ella.

As altfirniativas do i* adjunto da
proinotoria, como agora se dediiiz do
resultado do inquérito, eram iiiíuu-
dadas.

.Os autos do processo policial subi-
ram já a juízo, acompanhados do rela*
torio do delegado, dr. Armando Vidul,
que é o seguinte:

"O 
presente inquérito foi aberto ein

virtude do ordenado -no officio <le
fls. 2 (do sr. chefe de .policial, pelo
qual cra transmittido a esta delegacia
o ofjficio no qual o .dr. 1" promotor ad-
junto .pedia a abertura de uni inqtieri-
¦lo ipara apurar a criminalidade dos
aceusados que indicava incursos «lio
art. 261 ü 2" do Cod. Penal.

A petição do dr. i" promotor ad-
junto estava instruída com a -certidão
das declarações prestadas pela les-
teiiuuilia Sadi l.a-vitdes, .na i" delega-
cia policial «: na i" .preloria criminal.

Oc accordo cum o officio de fls. 3,
Lawndcs, por intermédio de Jorge Sou-
to Maior, teria procurado negociar seu
testemunho 110 suiumario crime do pro-
cesso a que respondem os coronéis Ca-
valcanti do Rego e Mendes de Moraes,
procurando Soulo Maior os advogados
de João liarnalié Vaz de .Carvalhaes,
para esla criminosa transacção.

Os advogados de Carvalhaes, victima
do coronel Cavalcanti Rego, depondo
a fls. 10 e _i, confirmam ter sido pro-
curados por Jorge Souto Maior, que
foi por ambos reconhecido, -tendo-lhes
Soulo Maior exposto que Sadi Landes
fora procurado .por possuas da 'parle da
familia do coronel Rego, para que mo-
dificasse cm juizo seu depoimento pro-
stado na delegacia, fazendo então Sou-
to Maior ver a Lande, que era o easc
ik-sle ver de que lado poderia obter
maiores vantagens .pecuniárias.

Landes, 110 etntatito, confirma- ter
sido procurado por dov; senhores, de
parte do coronel; que lhe pediram .para
attetiuar cm juizo suas declara.f>;s, mas
nega ter autorizado Soulo Maior a pro-
curar os advogados da victima. Per-
guinado se enlre essas pessoas estava
o empresário Pasclioal begrelo, dei-la-
rou Landes quc não, adiantando eo-
tiliecel-o apenas de -vista.

Jorge Souto Maior nega ter. pro-
curado os advogados de Carvalhaes e
ler sido lambem procurado por Paschoa!
Scgrcto, a quem apenas conhece de
visla, declarando ter sabido por Landes
que cra esle procurado por pessoas da
faniilia tio coronel Rego.

Procedida á acareação entiv*- os advo-

"Trate
amanhã'
mesma."

Este é'o leninia dos anciãos; qiifsiis-
tentam que é bem fundado. ...

Porque ainda quando estão fortes'e
de boa saúde, 05 rins estão bastante
atarefados com limpar o sangue á rarío
de mil vezes aa dia.

tlj quando, ou seja por velhice, traba-
lho .excessivo, 011 algum resfriado, se
debilitam estes órgãos tão sensíveis, .
ácido urieo c resíduos fluidos do corpo
permanecem -no systema .e causam, .lun.
bago, -sciatica, ..Iicumatismo; liydrbpsm,
dôr dorsal, somuolencja,.; debilidadç «lo
coração, enjôos, mão lnuiior, vi_tà._tti:r-
vada, nervosismo, cansaço, irial dhr bc-
xiga, areia, pedra, c outras complicações
ainda mais sérias, • «Não .poderia vi-

ver se os rins sus-
.pendessem' as suas
.uneções, e é' da
.maior importância.
o notar os seus
primeiros .ignaes
de debilidade, .pais
se se descuidam,

perigo sempre
lexiste,

A s PÍLULAS
Í)__ FOSTUR

.YKA OS RINS
são para 03 an-
ciãos cujos rins-
principiam a debi-

litnr-.e, pela velhice. ' ,
Para homens c mui _n*cs de meia

edade «pie não sc sentem bem", iporque
não o estão .-tampouco os seus rins...,

Para joven.. de -tendência natural a
debilidade dos rins.

Para v. s. mesmo, porque sâo um
remédio especial .para os rins e bexiga,
aitidandn-os a deitar fura o oninipre-
sente ácido urieo c outros resíduos per-
niciosos.

As PÍLULAS DK VOSTER VARA
OS RINS acham-se á venda cm todas
as Pharmacias. ,

Enviar-se-á uma amostra grátis, fran-
co dc porte, a quem a solicite.

iíÒSTKR-McGLELIiA-í CO.
Dept. O; Cai-ir.-ò Oòrréío 10G2

Rio do Juncii-o

A GUERRA
ALLEMANHA-ESTAOOS UNIDOS

r. Nelson 7.Í. ti*
.•nhorita Mariía-
filha òo capitão

foi
se-
re-

terra para

terra para o

Hontem, na sessão da Câmara,
lido, pur uccasião do expediente, a
guinte proposta do governo federal
lativa :i fixação da força d
o .próximo exereieio:"Art. 1" — As forças d«
exercito de in.7 constarão:

l.ra.raplio iu — Dos officiac. das diffc.
rentes classe- c quadros creados pelas leis
ns. 1.8G0, de 4 dc janeiro dc ino&t c 2,232,
dc. 6 de janeiro dc uno. com as âltoraçòcs
do decreto numero 11,518 de 10 do niar*
ço de lu

Dos aspirante

gados «le Carvalhaes c conde de üiniz
Cordeiro c dr. Álvaro WernecL*, cunfir-
tnarain suas declarações anteriores,, re-
conhecendo no indivíduo presente.-Sou--
lo Maior, o íucsino «pie fóra ao escn-

ptorio dos acareados .fazer a criminosa

proposta (ils. 3-)-
A fls. 33 -prestou declarações Tas-

cboal Segreto, que nejiou a aceusação

que lhe é feita de servir de intermedia-
rio para que a tiostemunlia Landes, nc-

gasse em parle a verdade sobre cir-
ciunstancias essenciaes em seu di-poi-
mento no juizo criminal.

A' visla dos diqioinicntos de fls. ig
c ai, rciuelta-se o presente ininierito
ao iu. d. juiz da vara criminal."

Como se vê; nem se falou no nome,
do empresário Pasclioal Segreto, nem
mesmo ficaram devidamente apuradas
as aceusações feitas a Sadi Landss c
Souto Maior.

Xo juizo da .|" vara cível -íropoz,

liontem. .pilo seu advugado, dr. Sydney
Haddock Lobo, o dr. Roberto Vreirc.
acção contra o marque/, de Carvalhaes,
victima da tentativa «Je assassinato oc-
corrido no cinema ¦-con.-

O dr. Roberto Prcino foi o medico
da Assistência, que primeiro soecorreu
o marquez de Carvalhaes, c quc conti-
iiuiui, juntamente eom o dr. Álvaro
Ramos, o seu iratamento, no Hospital
dos Inglezes.

Uma vez restabelecido o enfermo, o
dr. Roberto Freire apresentou-lhe a
conta de seus serviços, que estimou cm
iS contos de réis.

O marquez de Carvalhaes não quiz
saldar o seu debito. O medico moveu,
então, acção contra elle .para receber a

quantia pedida.

Paris, 6 (A. 11.) — Os jornaci sio
¦unanimes cra considerar a nora allcnia
mais rude quo descorte* : é impertinente
o constitue tuna traficando, uma "cliaula-

sc' dn. •Allemánlia.
As conccssíi-3 apparentea quo nella se

fazem são couipletaiuciite annulladas pe.o
facto dc que, em ven de serem feitai ao
Direilo da Humanidade, do qual u presí-
dento Wilson, se- fez apóstolo em nome de
todos os neutro», bafarem subordinadas á
attenuação da policia naval que exercem os
alliados sobre os Impérios centraes. Sa a
Allemánlia conseguis.e realizar esse "des:-
ileratuin". tiraria dellc uni beneficia muilo
maior que o quc tira da guerra submarina.

Julgara uinda os jornaes que os allemães
perderam na verdade todo o critério de
julgamento para apresentar semelhantes sug-
gestões ao eleito do povo norte-americano,
qiw é um povo livre.

O Gtutlois, por exemplo, -diz que a res-
posta' allenui c. suhtíl e pérfida ; seria tal*
vez perigosa se não fosse inepta na sua
brutalidade. _* termina t " líssa nota 6 unia
manifestação typicrr do incoiniuciisuravcl or-
giillio allemão c da monstruosidade c liy-
pocrisia du sua politica.""A Allemánlia; — diz o -Ifuíiii — levou
o seu cynismii. e a sua liypocrisla ate ao
limite extremo. *$' duvidoso que o P»'e-
sidente Wilson se preste a entrar cm tra*
ficatici.s, (íuaiido fez sentir ã Allenianlia
que as injuneções que apresentava oram
<3ic caracter .puramente' moral e <tue pela
sua clareza não pcrmittiauí qualquer tea*
lativa dc ''chanlãne^.

ScRtiiido o Jottrtuii, a nota allcjitã c gros-
seíro, inepta, provocante o extremamente
pérfida. K termina dizendo quc sc alistem
dc a considerar ínofícnsiva,

O Uclio tle Paris escreve l "A Allcnia-
(lha. como uão cmifiegiuii bloquear :i In-
glalerra, procura utn cúmplice para que a
venha desbloquear : tal é o papel que a
Allenianlia teve n audácia de ofíerecer ao
presidente Wilson."

Por seu lado, o Vitjaro constata que a"Allenianlia não cede «nada, nem mada con-
cede."."A nota. — diz o Uxcclsivr —• dá a me-
dia de quanto a diplomacia allemã pódc
accumular em má fé, cynismo, impudeucia,
snbttleza c íhepciu."

A Ilumaiiité, finalmente, diz; "IC ilu-
vidos, que a.nota satisfaça a America, tan-
to maia que c -cüu utn documento não isen-
to dc ironia, para com a grande nação ain-
da neutra."

* Buenos Aires. 6 — (A. A.) — Toda
a imprensa desla capital oecupa-se cir-
eiimsianciadaineiite da resposta allemã
á nota enviada pelo governo de AVasli-
in.ton, sobre a guerra submarina.

El Diário, eomnientando, refere-se á
mesma cm tons violentos c, depois dc
varias c substanciosas considerações,
diz rcputal-a simplesmente "capeiosa",

prepotente e mentirosa".
Continuando, .analysa

rente ao bloqueio ingiez
solire o assumpto, feita
de Washington, a quem
Berlim aceusa
'haver ainda
sua suspensão.'_ 

Para Fl Diário esla desculpa tem
sido a eterna niboa dc salvação a «ptc
sc agarra a Allenianlia nas suas respos-
tas "atrevidas" ás notas neutras; mas,
accrescenta o órgão portenho, desta vez
não é dc esperar que os listados Uni-
dos sc conformem. Nesse ponto a nota
do presidente Wilson foi Iranchanlc,
não admillindo. pois, tergiversações.'

Diz ainda El Diário que o resumo
na nota imperial germânica "c uma re-
velação a mais -da megalomania crês-
ceiile daquellcs que governam o infeliz
povo allemão, levado, ao malavlotiro da
guerra para servir ás ambições crimi-
no.as da dynastia reinante",

Visitas ministeriaes
Lisboa, 6 (A. U.) — Os. niinislros

do Fomento u do Trabalho visitarão
por estes dias o Ribatejo e percorrerãor
os logares onde as cheias dos ultimo»
dias causaarm maiores estragos.

«
Um projecto de paz

Berna; 6 (A. A.)- — O Zurieher
Post, cm seu numero de liojc, publica
o theor de um projecto para o estabi»-
Itciiuento da. paz e quc aquelle órgão
diz ter sido posto em circulação por
uma agencia official berlinense-.

.. propósito, o Zurieher tece alguns
coiiimentarios ao projecto e ao modo
por que o mesmo insinua a iiléa da paz
europúa.

*O serviço militar na In-
glaterra

Londres, 6- (A. A.) — O News Ex-
chaiige amuincia «pie a lei do serviço
mililar obrigatorioi era discussão no
Congresso, foi emendada em um de seus
artigos ipara a int-roducção- de uma clau-
sula quc «letermina a concessão da
amnistia a todo indivíduo que, implicado
no aetual- movimenta revolucionário ir-
landez, sc alistar voluntariamente nas
fileiras do exercita nacional, '

•;*
O dia ingiez vae ser

augmentado
Londres, 6 (A. A'.) — A Imprensa

desta capital noticia que, dentro em
breve, será apresentado á deliberação da
Câmara dos Oomimms um projecto dc
lei autorizando a fazer-se um adcatila-
mento de uma hora nos relógios do
reino, aiigmcntaiido assim o dia normal',
a exemplo do que foi feito na Iíol-
landa.

Na rua kia Conceição

Um começo de tra-
gedia

A easa n. nC, da rua da Conceição
íci tlieatro; UoiUein-, ¦;'« noite, de um começo
de tragédia. Tiro*, de -revólver, gritos de
soceorro c depois o tropci de praças dc

K iOU-

PRIMEIRAS

cavallaria (pie acudiani pves_ui'o;o3'hc-se tio que oceorrera.
O toperario Irineu lvulapio Kibciro da

•Silva, residente á rua dc S. Carlos n. iiG.
enchera-se tle amores pela menor Anna
Maria dc Souza. Diíficulilades da vida fi-
zerora com tpic o rapaz, profundamente des*
gostoso comhina.sc com a umante morre-
rem juntos.

Para isso amlios se embriagaram c elle,
armado de revólver feriu-a com um tiro,

[pro st rando a gravemente ferida. Ao veta
caidii, 1/anliaila cm sangue, o rapaz ipcrilcu

'o tino, virando a anna contra si. Quando
a1 policia chegou encontrou ambos grave-
.nienlc feridos, chamando a Assistência que
¦ob: soecorreu. Anna, cujo estado é nieliii-

,dro6n, sc bem. que não muilo grave, foi
removida nara a. .Santa Casa.

O trcsloueado rapaz, que conta 20 nnnos
de cilada- e é «le côr parda, foi removido
cm grave estado para a Santa Casa. O
infeliz antes- dc eonunet.ido este acto lie
loucura escreveu, uma longa carta á im*

prensa, explicando os motivos que o le*

vavam a .praticar tal crime: difficuldades
da vida c terem repouso, elle e cila... no
outro inundo.
»_. policia do 3o dintrieto tomou, no caso.
todas as providencias quc lhe cabiam.

Eis a. carta, deixada pelo assassino sul-
cida :

"A! imprensa — Saudações : — Peço-
llie encareeidamenlt! qu uão nnnunciem a
minha morte como dcsaccupndo c nãn cri-
mine ninguém. Sen unais — Irineu /;. í5»*
nheiro da. Sikv, — líio, 6 dc maio <jiõ.
Adeus — Morro eu e a iniiilia Beatriz
por minlra vontade."
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1'aragrapho
colas Mtlitan

Paragrapho
numero do 1

Pamgrajilto 5'
pret, dihtrihuida.
to, remodeladas
23 ile fevereiro
t» quadru de effectives tninímos. organiza-
úüs jiciii Rstado-AInior do lixercito.

Paragranho 6" — O effectivo em praças
de pret. -ic que tfata o 't*aragrapliQ anterior,
poderá ser ele vario ao máximo, de accordo
com a letra a -lo art. -•{•, do decreto n. ii.-tf)7i
ile 23 de fevereiro de 1915, uo caso de
mobilização,

Art. _u — Paia completar o effectivo
attribuidü a cada unidade, o governo proce*
dera da fôrma soguitilc:

a) nas t\ --1 c 3" it^iõcs militares, rc-
ecrrendt) ao voluntariado, c. na (alta deste,
ao sorteio, dentro da região a que cada
unidade pertencer; ,f

l»l nas 4" c -.", bem a?:*>Íin 
'nas r':! c _?**

a; unidades serão eonstitiüdãs dc voluutariÁS
»-¦ na falta destes, dc snrt.ailos de uma oti
outra das legiões.

Art, ..'¦-.. * >s cidadãos quo. na vigência
da presente lei, .sc alistarem para servir
\ulunt a riamente im lí?:'.-rcjt(i ou forem sor-
toados para o serviço activo, pcrceberão(
como soldado., apenas, o soldo.

Ari. [. . . O tempo de serviço activo dos
sorteados será ile um anuo, na iuíantcría, e
«!c dois anos nas demais nnnas.

Art. y — Os engajamentos c reengaja*
mentos d.i-, praças ouc*. na vigência desta
lei, concluírem seu primeiro tempo de ser*
viço o o primeiro engajamento, obedecerão
4- segui tu 0.1 disposições:

a) os uuc tiverem concluído ti primeiro
temno de serviço poderão engajar-so por
mai- dois annos para a arma a (iue perten*
cerem, -ít* não forem maiores de _<) annos
e além de boa -condueta militar;

1". m! pelo menos a uraduação de cabo
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Verdun
Os allemães estão comoa-
tendo com tropas frescas

(A. H.) Communicado

es, 300 rs,

O (ASO IVV ".ST.\.M».Vlil» 011/

OS "HABEAS-GORPUS" E A
INFORMAÇÃO DA POLICIA

seguinte o officio dc apre

lim-

»'i)\ri:i;i:.vc!As
llt.i.-. saltado, ás ;

t-.ia ile I». fiara n.
<ii::te:e:icia-ili.eus>no publica,
livre para «» adversário qucic: t. t-, iriti.-::u>.

VI.V.IAXTKS
Segui:! -tutu ..ontem para oSítl. ontie vae advogar ua c

CJa.---.i.-.. o ilr. (I.ilb.i ile
.-I>:vri„t..* nesta capita'.
M-u ein!iar«|ue. nue se
chu", ít<i muito convi

cònductorc mu-

primeiro

pior
11

"lia

1 a Si
Iril-un

o Grande dn
nic dc L-i-u-
aivn, escri-

cr.lta-
! ci ras,

ridu.
no

v:at.em dc
1» barão ú

As .aiiilal.
. Ctxolo **-.•;:.

Mnntcvi.1.'-,,.
Joatittim ú.i

para
negue

M.il-

sitóti despem*
Itália, mm..
Ce..u, cujas
tão aprecia-

Irouxc no*? antc-liotitem ns
das. por trr de seguir par,! \
.íulia Dotrarco. a pactisj Julhi
cíiuiVrenelis líteiatins fov\-M
d--* na nt«so meio* artístico

Mme. Jiilia Demarco parte em companhia
i!e se.: cmkiso, o barítono I.rne.-.o Demarco,
c d. .-i.i (illiii.lio üraltlo.
luim m m ¦ 1

dc caao c iiuíb

condueto-

j", íc turcin ani,ícc-*,
5Ícos ou corneteiro.;

li) os quc tenníuarom
lamento poderão reengajr.r_re uas
?( não forem maiores de .ji annos e
l:oa condueta mililar; _

1", su tivcrciai a graduação
o concurso para sarpentos:.

_'", se forem artífices, musíeos,
res ou corneteiros, emr.prcher.ilii.los no nu-
mero de artífices os ouc adquirirem conlitci-
mentos especiaes tle ordem militar.

Arl. í." — As acluii-5 pi-nuna voluntárias.
ene já coutaretu niais t!e quatro nu nus dc
sorv.ço;. poderão continuar a servir nas fi-
letras ;it«í a edade de ;,; annos, sc. alem de
bon cotidue.a militar, satisfizerem as cou*
dit;õcs seguintes:

aí se possuírem serviços de guerra;t
b) sí*, não tendo os serviços da alinra

anterior, possuírem a graduação ile cabo
c approvação em concurso para sargentos;

et se forem artífices, inuaieqs, condueto-
res ou tometeiros, comprelieudidod no nu*
mero dc artifíccj os que adquirirem eonlic-
cimcnlos opecínus tle ordem militar.

1'aragraplto imico. — KxceDtuam-sc do
limite de edade estabelo.-idp neste artigo ns
ttiferiores que contarem mais de iu annos dc
serviço nas fil_tr;.s.

Art. ;•' -- Hevognm-se as dispOsiçOca cm
contrario.

Rij .!- Janeiro, J dc maio de iq:_. o.*0 da
Independência _. .*sv da llcoublica. — (As-
.iitiiailu) Wcncesláo Krn: Pereira tleir.es."
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: Agentes dc Segurança, desde
dc maio. o coninicrciatilc Joa-
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Putr.1 .!.i Sil. rira, um dos indi-
nn iuquerito cm scgrctlo feito
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O juizo ila 1
¦r debatendo c
tricto, (rirando

Vara dc Orpliáos t-stá
11 3 policia do i.*" dií>-
luta cm Inrno «Io caso

d. inênòr Eulmira Camões, dc ... annos,
que leu muito romance, freqüentou mui-
1o cinema e acabou dt-ixamín-s. seduzir
pcíi) seu namorado Ijtr.ncio dc Oliv-oíra.

Scicntc do facto, e como -c'.le ocear-
íesse ciii Bita jurisdicÇ—o, o dr. Olcfrario
Eernardcs, delegado «lo 15° districto,
prendeu o tt-Juctore mandou cntrigar

a menor seduzida a 11111 cunhado
lor, residente na zona.

O dr. Machado Guimarães, porém,
.•.ic é o juix da 1* Vara dc Orphãos,
entendea intc o delegado devia abrir oi

j clássico inquérito. A autoridade poli-
I c'.a.! .'ns'3:i'-i »»»» sua recusa e o juiz' g!:ici.-u ao chefe, cm termos enérgicos,

Indo ao gabinete do dr. Aurelino, o
dr. Olegario Bernardes explicou-.c per-
finamente, pois a menor Zulmira não
está em condições dc miscrabilidade,
proprietária conio é de tres prédios ma-
gniticos. Demais, ;i menor está muito
bem representada pelo próprio tutor,
que foi, ern tempo, nomeado pelo pro-
prio jiu. agora reclamante.

O dr. Aurelino concordou cem
auxiliar. a seu

Urasil"
-¦' vara civel.

Tendo, como noticiámos, declarado
aquella autoridade ao advogado 'do

preso que, embora «convencido de Que
praticava uma violência, pois não tinha
mandado, de juiz, não l .soltaria, assim
como prenderia os outros indiciados,
fui impetrada uma ordem dc Indicas-
corpus cm favor de -Silveira, á 3" Yi-
mara da Curte de Appcllaçno, as.iiu
como habeas-corpus preventivos cm fa-
ror de «lois outros 

* 
indiciado,?, envolvi-

dos uu ameaça formal do chefe de po-
lieia.

Julgando o primeiro pedido .1 n* Ca-
mara ouviu o advogado, que evidenciou
a violência, chamando a attenção para
os documentos juntos ao pedido.

Esses documentos são a publicação
dos jornaes sobre a declaração do dr.
Aurelino 1.. al, não desmentida, e uma
certidão passada pelo escrivão da 1"
vara criminal, assegurando que no seu
cartório não ha processo algum contra
o paciente,

11 procurador geral do Districto fa-
lou então, explicando aos juizes que o
inquérito pe.lieial fóra por elle envia-
do dircctamcittc ao i" promotor publi-
co, dr. Muriilo Fontainha, quc o tem
em sua casa.

Com cisa afíirmação dn procurador
geral do l)i-i!ric:o, corroborando a pro-
va feita pelo advogado de que não ha
.iroccs-o algum eni juizo contra o pa-
ciente, e pois que o acto '.lo chefe dc
policia não assem, cm lei, o desciriiiar-
pador Hdmuiiilo Kego, relator do feito,
deu o seu voto.

Entendeu, s. cx. que a 3" Câmara
tem se&uido uma praxe que consisie em
pedir informações á autoridade aceusa-
da de constrangimento iüe-tal. Nn hy-
pothe.se em julgamento a co.nccssão
immediata do habeas-corpus s--ria bc-
netica, mas cm muitos outros casos
seria maléfica.

A' vista di-so, segue a praxe e con-
eede a ordem piUida, para pedir infor-
inações ao chefe dc policia, para a ses-
são «le quarta-feira próxima.

Assim votaram os outros «lois juizes.
Entretanto, no juizo federal <ia 1*

vara havia sido impetrada, lia dias,
uma ordem de habeas-corpus por uni
amigo de Dutra r o y.dz pedira infor-
inações ao chefe de policia c apresen-
tação do paciente para i liora da tarde
de hontem. A e.sa bor.. fói cumprida
a solicitação «lo dr. Raul Martins, «cr.-

do do tei
scnlução:"Sr. juiz federal da ia vm.

Apresentando a v. vs. Joaquim Dutra da
Silveira Júnior, em favor de quem íoi impo
trada a esse jui/o uma ordeni de hahcax-
ctirpus, cabe.ne informar a v, ex. que con-
tra esse indivíduo lia um inuucrito por cri-
nic dc falsidade, lendo sido os respectivos
autos rentettidos ao dr. juiz da in úta &i*
ihinal, eom o pedido de prisão preventiva.
— Aurelino Leal."

Ao dr. Raul Martins, ao lado dessa
ir.fo .íação, íoi apresentada uma certi-
dão do escrivão «Ia 1* vara criminal, a
mesma fiara que affirmava o chefe f".ra
rcinettido o tal inquérito e assim ndi-'
Sida :

of 1 "Certifico que do Livro Tond-o Uo meu
tj.. j cartório até esla data náo consta processo j' 

I al.uiii contra Joaquim Dutra da Silveira í
Juniiir, cie." j

O dr. Raul Martins, -.i despeito des-
sa prova, resolveu julgar-sc inconipji-
tente para conhecer do pedido.

t» advogado do paciente entretanto
extraiu certidão do officio do dr, Au
reliuo I.cal e juntando uma outra cert;-1
«lão du escrivão da 1* vara crimiti-I!
eom a data dc honlem. até uma hora |da tarde, roquereu ao relator do habeas- j
corpus pedido .1 3a Câmara que tomasse 

'

conhecimento desses documentos,
Já lendo sido instruído o recurso

não pôde essa petição ser ju.gadu, mus
será junta ao processo [tara surtir ef-

PARIS, 4
da*- 15 lioras" Na região dc Lassiíjny levámos a ef-
feito, contra uma trincheira allemã. no
bosque dc Erval, uma acção de surpresa
que nos permittiu fazer alguns prtsionei-
ros «e infligir perdas ao inimigo,"Na Champa:,'.-e, na região de Somme-

\ Pp, os tiros das nossas baterias damnift*
caiam uma bateria allemã quc foi obri-
;;ada a cessar o fogo,"Na Argonnc, hontem dc noite, uma
acção dc surpresa dirigida pelas nossas
tropas contra o pequeno saliente da linha

I inimiga, a leste do oaminho de Binarvil-
le. permittiu-nos penetrar nas trihcheiras
allemãs; capturamos prisioneiros c toma-

J mos duas metralhadora..
I "A oeste do Mosa, o bombardeio das

baterias inimigas com obuzes dc fíro^so
calibre e de gazes suffocantes continuou
hontem c durante a noite, attingíndo uma
violência inaudita nos sectores da cota
304, onde evacuámos parte das nossas
trincheiras na encosta norle, visto terem
ficado completamente revolvidas c se tor-
narem insustentáveis, cm- razão do fogo
da artillieria allemã. As nossas baterias
responderam com energia não inferior, eu-
travando todo o avanço do iuimigo, Um
ataquei aücm^o dirigido d.:;bntc a noi-
te contra as nossas posições no bosque
a oeste c noroeste da cota 304, foi repel*
lido á baioneta. Confirma-se agora quc o
ataque inimigo de ante-hontem contra as
nossas posições ao norte da cota 304, foi
levado a cffcito por uma divisão dc tro-
pas frescas, a qual soffrcu perdas esma
gadoras. O bombardeio lento crutinua na
linha de Mort-Hommc c Cumiére;'*A leste do Mosa, intensa actividade
artillieria na região de Vau..".
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Bombardeio por hydro-
planos italianos

Roma. 6 — ÍA. .A.1 — Segundo
notícias aqui recebidas esla tarde, unia
esquadrilha de quatro hydroplanos ita-
Hanos bombardeou com grande suecesso
a.s posições inimigas na cidade de Du-
razzo, na Albânia,
lumes.

Ao «iiii- parece, a
de Brindist.

regressando ineo-

esquadrilha partira

teiio -_no
habeas-co

Os de.-
o Pedro
relatores

julgamento'pus.
2_«burgadorcs

Vrancolino,
dos pedidos

do pedido de

Elviro Carriliio
respectivamente

de habeas-corpus
preventivos em favor de Romito ber-
namles Moreira c Charles Wille-uicamp,
ameaçados dc prisão pelo chefe de 1--
lieia., fizeram expedir alvarás de salvo
condueto cm favor dns pacientes para
que fiquem livre .J_ qualquer coacção
até ao julgamento dos aljudidos pedi-
dos.

O consumo de carvão em
Buenos Aires

Buenos Aires, 6 — (A, A.1 — Re-
spondendo ao pedido <tue ilie. dirigiu o
niitiis-.ro da Grã-Bretanha, nesta capi-
tal, relativamente ao constituo de car-
vão ii pedra, a Municipalidade infor-
mou que as repartições niuiiicipacs gas-
Iam trimestralmente 1.300 toneladas de
carvão e que as industrias particulares,

pcric-ilo de tempo, consomem
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Ernesto Souza

BR0NCH1TE
Rouquidão, Asthnn,

TnbercDlose pulmonar.
GRANDE TÔNICO

aDre o ?ppeíü: e . r_d__ a
Eorca müscDi-f,

GHAN-DO * C„ lo da r-hu-go, 14
•**"» «n>-<S><5>-_r»-

Marinheiros desertores
Fhriaitopcíi*, 6. (A. A..  O comman-

*rlr.ntL' da fortaleza dc Santa Cruz solicitou
ao cl.ef> de policia a Drisfio 'ic finco ma-
rlnhcíros nacionsís, q-.iu dsli desçrtaratu
Itc-atem, '¦'-• - *_,_

|ii.coo lon--!.<.las desse combustível.

LE GRio' TÂILLEUR
Costumes inglezes e ;'i pliantnsia. L.

Altilio. UI Rua da Asseiublea 111.

Ainda o torpedeamento do
"Tubantia"

Londres, 6 — CA. A.» — A propo-
site. do torpedeamento do "Tiilianlia",
afíinna-se que e?'á averiguado uue. no
mesmo dia em que esse vapor foi a
pique, talvez mesmo na mesma hora. o
Lloyd Hollandez recebia de um pode-
roso FyntHcato allemão a pr-spas .1 tíc
compra das suas aecões.

Ha .iiiiui accrcscentc que não tendo
conseguido o intento, totalnienle, ainda
pôde o referido syndicato comprar tuna
boa parte dellas.

ALLEMANHA 
"QUER 

A PAZ
tterlini, 7 .— O Kaiser f.."" a paz

com os alliados, caso elles enconimcn-
dem 500.000 prosas de "Tônico Ca-
pinette", o melhor preparado para os
cabellos, á venda nas perfumarias, pbar-macias c drogarias. (R 1136)

A situação em Dublin
Londres. 6 — (IA. H.» — Informa•.1.-11 despacho official de Dublin:

rendição <Jcs continge»ntcs arma-
:r feita de

"AIDA", NO LYRICO
Rsalizou-sc liontem, como fora ah-

nunciada, a estréa da companliia lyrica
italiana, contratada ipcla empresa I,ou-
reiro e organizada pelos conhecidos eni-
presarios Rotoli o Billoro.

Sem nos delei-mos em preâmbulos,
que a tarda hora não nos autoriza, di-
gamos «iue a apresentação da recém-
vinda _ coiiupanliia não -podim ser mais
auspiciosa,

A opera escolhida, apparalosa como é,
levada á scena com grande, massa coral,
scenario vistoso, guarda-roupa farto, e
interpretes adcstrados,vcii» logo dcnions-
trai* o insano esforço que a aetual 0111-
presa envidara para trazer, da confia-
grada Europa ao ipublico carioca, um
núcleo de artistas dignos dclle e zelan-
tes do bom nome que os srs. Rotoli o
Billoro conquistaram ein varias e ôri-
Hiantes temporadas lyricas.

.Protagonista da opera verdiana foi a
sra. lEIvira Galeazzi, soprano dramático
de poderosos recursos vocaes.

Timida á entrada do primeiro acto,
recobrou o animo na ária / jiicií mimi
que rematou com uma lindíssima nota
filada. As .palmas com que a sala a.
distinguiu restitiiirain-lhe a necessária
ciilina e 110 dnetlo com a princeza, uo
2" aclo, revelou os -tlicsouros.de arte
que a sua garjanta -privilegiada en-
cerra.

A scena do _«• acto, conhecida pela
ária do --iio, renileii-lhc uma ovação,
e pedidos dc bis, que ajuizadamente
uão foram .-tendidos.

A sra. Galeazzi, sobre ser uma can-
tora de mérito não cominum, é uma
actriz dc fino sentimento que faz da
personagem uma alma quc ipensa e age,
e a -ia arte de representar ajudada
por uma dicção crystallina torna-se in-
tciisamentò coiiiiiiunicativa.

A sra. Rino Agozzoni, Alessio «le
aspcclo imponente, qual convém a
uma fillia dos Pliaraós, fez a Amitcris
c com a sua vç-z ricamente timbrada
deu uiatíiiifico desènipenlio <i não insi-
gnlficaute tarefa-la .partitura. _

No ponto culminante que é a gran-
de scena do 4U acto, o .publico rccnnlic-
ceti nella uma das mais preciosas meio-
sopranos «[ue tciti visitado o nosso palco
da opera.

O naipe masculino «3 cgualmcnio bem
valioso. O sr. Bergamascliij no Rada-
més. fez reviver os áureos tempos de
lia vinte annos, quando os Maiicinclli
nos traziam Gabriciescog c De Marcos.

Bergamnsolii inlerprela o capilão
egy.pcio com uma fleugma, quasi dire-
mos, britannica. Seguro, muilo seguio
do que faz e diz, modula a voz co:n
admirável arte que se não confunde
com o artificio. I.ogo ao levantar do
panno veiu elle cobrar os primeiros np-
[ilausos que lhe coroaram o si bcmol
agudo, beiu sttstcnlado e de fulgente
sonoridade.

Outros applausos com crescente cn-
(jiiisiasmo teve-os elle 110 'final do ,.°
acto, após haver cantado dcliciosameu-
te. com a, sra. Galeazzi, o dnetlo, e re-
matado o tcrzeltino com mn lá agudo,
quc levantou a .ilatéa num impulso de
onl-litisiastntr,

O duelto final da opera marcou uma
verdadeira apotheose nos dois primei-
ros artistas Bergninasehi e Galeazzi.

O barytoiio Marturano é outro can-
lor de retumbante voz, guiada com ar-
le. No dttetto do 3" acto com Aida,
único ponto em «pie os Amonastros pó-
dem poinpe.tr a própria individualida-
dc, íoi Marturano interrompido pelas
palmas do auditório. A phrasc Non
sei mia figliei bastou para que o pu-
blico ajuizasse do bello elemento com
que a companliia Rotoli-llilloro conta
para o exilo da .presente temporada.

l-'iore, O nosso velho 1; conhecido
Fioro, cinciu a coroa de rei e a con-
duziu mui regiamente.

Resumindo as impressões do publico:
a estréa fui promissora de noites lyri-
cas deliciosas e o>:a..i a promessa se
traduza cm realidade. QiioíÍ est in vo-
tis.

"A GEISHA", NO CARLOS |
GOMES

Clara Weiss. no papel de Mimosa
San, «me lhe vae como uma luva: Tina
d'Arco, no dc Miss Mollyi Silvam.
Redgy; De Salvi, Wiin-Cy; Kossi, Iord
Kuntiingani: Olga Silvani, Julictte
d'Ainont: l_. Cappa, marqucz Iniari, c
Maguagni, TaUiinini. proporcionaram
liontem ã platéa do Carlos Gomes uma
esplendida senta com a opereta de Si-
dney Jones, a Gcisha.

Da musica monótona «lo II Lavai-
lierc de Ia I_ina" ,para a saltitante par-
tittira do coui]iosilor ingiez a transição
é tão grande como íl que lia da noite,
e noite brmnosa, pura o dia. Kssa
transição e o desempenho pcrfeilamcii-
te acccitavel para a critica a mais exi-
gente que á Geisiia deram os artistas
que a interpretaram, explicam a farta
messe de applausos quc estes colheram
na noite de hontem, de uma platéa' 

ros lão diminuindo á medida
prcniicrcs" se succedciu 110

"Nobreza Gaúcha", no Odeon
¦Os srs. A. .Manterá e C. Savino, re-

prcseiitantes da Cairo-l.lni, de Buenos
Aires, offercceram liontem á imprensa
uma cxhibição especial do cinema-
drama argentino, Nobreaa Gancha, cam
o qual iniciam sua primeira série de
films feitos na America do Sul.

A e.xbibição teve logar, á 1 hora da
tarde, 1111111 dos salões do elegante ci=
netiia Odeon, comparecendo . muitos
convidados, entre os quacs, tnúflas fa-
milias ila nossa melhor sociedade, c
representantes dc todos 03 jornaes ca-
riocas.

Nobreza Gaúcha, quc _ um extensa
e empolgante drama de costumes ar-
gcnlinos, está destinado a fazer grande
suecesso, pois é realmente um trabalho
admirável que recommenda a empresx
cineimitographica de Buenos Aires,
cuja apresentação entre nós foi tão
auspiciosa.

0 bcllo film argentino será exhibido
amanliã, no Odeon.

Âs villas proletárias
Um projecto do sr.

Piragibe

"«A rendição des
dos rebeldes continua
maneira satisfatória.

Outros tres rebeldes foram
ninados á morte, dos .quaes um
zilaào: os dois restante tiveram
còAimutada para a dc trabalho;
o'o> por tola a vida." -

conde-
íoi fu-
a pena

força-

CUJOS l
que as
cartaz.

Dois ponlos, porém, da representa-
ção «Ie hontem precisam ser acecn-
luados á parte: .1 primeiro, «i des-
empenho que a sra. Clara Weiss
deu ao papel ile Mimosa San, uma
Mimosa que em nada fica a dever
ás outras que temos visto, .cantando
com nma voz fresca c segura, mcttida
num "kimono", o do segundo _,-to, «pie
poderia figurar entre, os mais lindo
elegantes dos niostruarios <!e Tokio; o J accordo

Na sessão dc amanha, o sr. Vicente
r-iragihu cliviará a «Mesa e será.na or-
dem do dia, sc houver numera; julgado
objecto dc deliberação o seguinte pro-
jeclo _"Considerando que .1 construcção das
villas proletárias marechal .Hermes c
Orsina da Fonseca, visava proporcionar
aos menos favorecidos de fortuna habi-
tações confortáveis e liygicnicas .por

preços módicos :
Considerando quc o capital ahi empre-

gado, pelo Estado é, ao que se sabe,
muito superior ao valor da dita con-
strucção c «pie os alugueis actuàlmente
cobrados não correspondem em absoluto
ás soturnas dispendidas ;

Cnsiderando que, com o correr do
tempo, aquella propriedade do Estado
ficará grandemente .desvalorizada, for-
çando a novas despesas de reparos que,
juntas ás necessárias -com a adminis-
tração, mais virão atigmctltar o pre-
juizo ;

Considerando qttc.ninguém sc apre-
sentou ás concorrências abertas para a
venda daquellas duas villas e que, no
caso de apparecer algum candidato este
ou comprará pelo justo valor e nesse
caso terá de elevar os alugueis, afim
de cobrar-se do principal e juros, 011 ad-
r-uirirá Ias referidas villas por baixo
preço, com grande prejuizo para o lis-
lado c sem nenhum resultado para o
proletariado que ali reside ;

Considerando quc os actuaes morado-
res das duas villas são proletários quc,
cm _ta grande maioria, fiados na pro-
messa do governo se desfizeram de pc-
qucnas propriedades que possuiaitl é
bem verdade que muitas dellas sem
con forjo-.sçin hygiene ;

CiíilsfderíiHilo ainda que é do inlc-
russo «Ia Saude Publica impedir a lor-
inação dc agrupamentos insalubres, o
que fatalmente acontecerá sc forem des-
locadas das Villas Proletárias grandes
massas, humanas que ali se reúnem e
que, além disso, é dever do Estado zc-
lar pela liygiciic da cidado ;

Considerando por fim que nas duas
villas existem ainda construcçôes ini-
ciadas c outras já eni meio, encontra!!-
do-su abi quasi que todo o material ne-
cessario para a conclusão das obras e
que sc eslá inutilizando ;

0 Congresso Nacional decreta :
,A;<Jv 1" — A Directoria do Patrimo-

nio Nacional mandará avaliar immcdia-
tamente as diversas habitações, que
constituem' as Villas Proletárias maré-
ciial Hermes e Orsina da Fonseca, lei-
to o que serão cilas vendidas de prt.-fe-
rencia -aos scu_. actuaes moradores uas
condições seguintes :

«il r. prazo para o pagamento será 110
máximo de dez annos, em prestações
mensaes, descontadas nas folhas de pa-
gamento, quando sc tratar «le prolcta-
rio, quc preste qualquer ordem de ser-
viços á União;

b) quando o comprador nrctipar-se
em trabalhos da Municipalidade do
Districto Federal exigir-sc-á a garantia
do Montepio Municipal;

c) quando so tratar dc trabalhador
pnrticuiar, exigir-se-á um fiador idôneo,
a juizo da Directoria do Patrimônio
Nacional.

Art. _•". — .. nenhum co.mprador se
cobrará niais «le 11111 terço tio seu ganho
mensal, deixando dc cffectuar-se _
venda quando essa quota fór insuffi-
ciente para completar o preço, no prazo
máximo.

Art. .»". — No caso de fallecimento
antes do completado o. preço, o com-
prador será suecedido pelos seus her-
deiros, que noderão transferir esse di-
rcito -t terceiro, desde que se .rate de
proletário e sempre 'dc. accordo com as
disposições do art. i".

Art. 4". — As .quotas mensalmente
recebidas, serãn applicadas ua conclu-
são das habitações já iniciadas, as
quaes serão em seguida vendidas de

A conspiração

Proseguiu hontem o
summai-o de culpa

dos aceusados
Xo segundo andar do edificio do Su-

premo Pribuual proseguiu hontem _sitmniario ile culpa do's implicados na ul-tuna conspiração.
Foi ouvida a testemunha major Ran-

deira de Mello, inspector do Corpo dlSegurança Publica.
O suiumario foi presidido -pelo dr

Amorim Clareia, 1» supplentc do juize assistido pelo dr. Pedro laloby Pro'
curador Criminal da Republica.

A' 1 hora da larde foram iniciados
os trabalhos, dando entrada na sala i;
(jus oonspiradores e os advogados Pe-
dro lurlamaqui, Jeronymo de Carvalho
e Alberto Beaiunont.

tida a denuncia proferida pelo Pro-
curador, passou a depor o maior Ban-
«leira de Mello, que disse o seguinte:

que. an assumir, em dcueuibr. ultimo o
çargii que anuiu exerce, leve scieiicin ile quelivrava intensa agitação na classe dos sar'
f-entoa «Io Exercito, por m.iivu da prova-vc». rejeição de um projecto que 05 liem.-.lidava, apresentado á Câmara dus Denu-tailos pelo dr. Mauriiii. dc l.aeeiil.i: que,
pouco di-,ini.s, cerca de 2511 sargentos, sob 11•nculcaçab, provada ci!i inuucrito policial mi-litnr, de haverem conspirado contra a aetualforma de governo, que seria subsllluida lieliiKcputihca parlamentar. I"ssc3 militares ío-ram transferidos para vários corpus com
sede em Estados do norte c dn sul e, porrim, cxclitid.3 do Rxercilo di-ciplinaniu.iic;
em fevereiro seguinte, lio inquérito laliem
nolii-ml militar, fazia certo que, em lucal
próximo a estação Uicardo de Albuquerque-,u .ir. MuuTicio de Lacerda confalnilava com«anua c soldados do 1" regimento, de ani.llicvia do cainiiitnlia, concilando-os á revol-
ta e «lando-llics instiucçõni nesse sentido;
assim sendo, entendeu 11 dep.cnto uue llie
cumpria olirtrvar os ex-cargenlos, afiin deeeiiliei-i-r os seus projcclos c por isso, des-
raciiu par. lal serviço diverso» agentes e o
musico Sylvio de Freitas, da Urinada _*_•
bcial, o qual, devido á sua condição, mais
facilmente, com mais habilidade, r-óz*se cm
eor.ta-.-tn com pessoas ane haviam iliíiaiiu
recentemente a vida militar; o depuenie
não tardou em saber que, nas rodas do.
ex*snraentos se discutia, sum rebuços e com
raiicòr.^ã necessidade de uma prompta "re-
'.anelie", alliiilimlo-se au mesmo teram a
trabalhos já encetados i>;:r.. t:il fim, sob a
incitação- dc Auailias dê" Albuquerque, Wil-
li.1111, "Gunlia Vida", e nutres mais, c a
cl.cíia du.s drs. Maurício ile Lacerda e Agri-
rino Nazai-cili, pelas iiubg.çõcs que o «lc-
Doente fazia procedor, devidamente coutro-
ladas, mino dando como segura imm infor*
inação colhida em unia só fonte; cunho aimla
que o dr. Maurício de Lacerda recebia fre-
ili-cnteiiieut- praças e cx-praçaa na sua re-
sidencia, á rua I.eão n. ,jo, c cm outra casa,
ú rim 1). Carlos n. 4, sefido f|uc, tittimamcn*
te, os reculiia ali u na ladeira da liiuria
u. 3, versando ossas confercuciíis sobre pia-
nos e idéas no sentido da ítnplantaçüo viu-
lenta do rcgiíuen parlamentar; tatnbeiii írt*.
quentes e com c*gunl objecto, ciam as coii*
feronciii- (jue se realizavam ua residência dó
dr. Agripino Nazaretli, entre e»le joriui-
lista «_ cx-sarRentus; cm fins de fevereiro
deste anuo, foi a policia informada dn (íuu
o movimento deveria explodir e:u utn don
dias de Carnaval; como medida -preventiva,
fórum detidos diversos SAiperitbs; un_f, (jiian_
dc saiam da residência do dv, Agrípiuo Kã-
zarolli, outros dum quarto oacupado por
Antônio Geraes, á rua Visconde de Ilabo-
raliy n. G.i, quando aguardavam a presen-
ca «le Ananias de Albuquerque, que llir.i
pr orne t terá distribuir alfium dinheiro, sendo
tambem verdade que ainda outros ex-sarReu-
tos foram, encontrados á rua Mãriauna
n. 223t casa de que lambem dispunha o
ar. Maurício dc Lacerda; que a escolha de
uni dos dias dc Carnaval, para a explos-ío
do movimento, foi acon solhada pela cir-
eu instância, dc, em tal oceasião, terem as di*
versas corporações policiaes a sua attenção
c actividade absorvidas netos numerosos ser-
viços de rua; o dr. A.ripiuo Nazaretli cou-
cedia entrevistas a praças o cx-prneas, om
diversos pontos ria cidade, iiiaitiland.iluci
tambem recado por pessoa de sua confiai!-
ea; que. em fins de fevereiro, os drs. Acri-
pino Nazarcllt o Maurício de Lacerda
discutiam com sargentos «Ia Brigada Fo-
licial, em casa de Nilo de Mello, cm l'a-
mos, sobre assumptòs alimentes á revolução,
seiiilo, então, balanceados os elementos com
que podiam coutar os respectivos dirigentes.
c assentaram varias providencias; que, al-
RUns dias depois, houve nova rc.uuão, tin
íacsino local, provocada nelo ilr. Agnplno
N.zareih, a ella só comparecendo, tres
011 qualro sargentos da Urigatln, «dem. «J»
um ealio c o dono <la casa; o dr. Maurício
rio Lacerda só levo noticia dessa reunião,
á hora cm mie para líamos devia partir,
resolvendo nãg comparecer, c expediu or-
deus para que, naquclla mesma noile, rc
Sentasse o movimento, a isio se opponu-i
o dr. Agripino Nazarclh. não porcina fal-
tassem elementos, mais sim pnr não liavcr
.empo de avisar a todos; quo, nessa mes-
ma noite, ficou resolvido outro ambos qua
os .arenitos, nue haviam ficado em Ramos,
seriam eonvncaihis. para nova c, urgente re-
união, em local et liora que elles 'lesiRiia-
riam; que os sargentos escolheram, ap..s
algum debate, um barracão sito J rua Kcal
Oraudcza, conveiicloiianilo-sc nlnda a aüopc&o
«lc uma senha, c que sc Imaria um baralho
dc canas pura illudir a policia; a liora ila
reunião o a senha foram alterados, dando-se,
ne tudo, conhecimento aos urs. Jlauncio «
Agripino Nazarclh." .

•Disse ainda uue, a 5 de a>nl ultimo,
s_ cfíeetuou no barracão ja alluiliilo a re,
união, comparecendo os sargento. oant.
Anna, Orestcs o um outro, cujo nome nao
sabe, mas que está presente o o uni ilyi
denunciados; nlém doj drs. Maurício uo
..accrthi c Agripino Nazarctlr, «jue. quan-
do saiam do barracão da rua Kcal »¦"."_•
deza, foram .presos os referidos sargento»
c um pouco mais ailcante. um auspccailn
lambem da Brigada Policial, de cor prel»
que tambem figura neste processo como ilu
nunciado : que, nessa oceasião, o autonio-
vel u. t.700 com os ilrs. Agripino iVi-
zarelh e 

'.Maurício do «Lacerda, partia «W
juntn da travessa dos Mosquciros em ili-
recçáo ao Tiinnel- Velho; que, o dcpoçntii
ao ser iiifoniiailo de que praças da Uri-
liada tomavam parte na conspiração, levou
logo este •faclo. urgente, para si, ao en-
rilWcimonto 

'de seu eoinmanu-ante, exmo.
sr. general Olvmpio Agobar de Oliveira
c que este, poucos «lias depeis, se dirigiu
a todos os «piarteis da corporação, fazenda
reunir os sargentos aos quacs falou, como
in-otector le como cliufe, concitando-OS a
honrarem 11 farda a ás tradições, o «pu
elle faria respeitar por totlos os meios lei
gacs ainda que os mais severos; que, rc.
portando-se ás investigações a que ja nlltt
diu c que continua a dar como certas, tevi
coiiiieciniento do quo os chefes da revoluçai
contavam com diversos corpos do l-.xcrci.to
cum ]iarte da iMarinlia e Brigada Policial <
com civis, estivadores, declarando aiiull
quo dispunham do farto material belllcn
inclusive bombas de dynamite e gazes «s
plivxiauti?, (risos demorados) que lambei"
contavam eti.n diversas fortalezas c, firmei
palmcnte, cum a da Lago e o forto Ac_
ileaiicu, e que declaravam contar com tounl
cssei clcinenlos militares .porque se adia.
vam em contacto os mesmos chefes con
praças efícetiva. dc fortalezas e dc corposl
que, entre outras providencias foram asicii-
taiias que nn plano definitivo dc acçap se
riam incluídos os seguimos: o 3" regiincni
to de -infanteria seria intimado n aillieril
ii revolução, so não o fizesse espontânea,
mente -raso cm que o bombardeio do rc*
pectivo quartel o forçaria a isso; que, um
dos batalhões th Brigada effectuarw a ¦«•

são das autoridades mais importantes, em-
quanto outros em coniuncçno com corptH
«Io -xercito, tomariam as convenientes po.
" 

Eram quasi 2 lioras da tarde qttand*
surgiu um pequeno incidente, interrom-
pendo as declarações do major .'lan-
deira. .

Entre ns espectadores estavam dois
agentes de policia, arrolados como tes-
temttntias, os quaes vinham acompa-
iihan.lo o depoimento da segunda tes-
tcmtmha.

O advogado TV-dro Burlamaqui levou
o facto ao conhecimento do juiz sum-
marianle, que, incoli-lincntí, depois de
verificar quc as mesmas pessoas arion-
fadas ¦deveriam depôr^ mais tarde, ou
¦fez a-iiandonar n recinto. Pouco, de-
pois, illuilintlo a vigilância mantida,
um dns referidos agentes, o de nome
João Guimarães, anpareceu na sala «Ios
serviços. Presentulo, o dr, Amorim
chamou as falas .1 desobediente teste-
munlia, exigindo a sua retirada do sum-
mario, a que elle accedea proinpta-
mente.

.- Ioutro, infelizmente, cuja reterencia não
importa positivamente numa amabili-
dade mas «'ale ,por um conselho
quc não deve deixar de ser aproveita-
«lo: a sra. Tina d'Arco, a quem a na-
tureza deu po.;;única cor.íns vocaes, ca-
pazes de fazer da sua (lona urna can-
lora invejada, de noite para noite, tal

Io

eom as disposições -.Ia presente

pelo abuso «le longas vigílias, Ee
.pre.enta cor.i voz enda vez mais «lc-

bil. Demais o nosso ciiuta, pela sua in-
constância, não protege 03 cantores,
antes pelo contrario os prejudica. Mas
a therapculica para o mal esti nas
mãos da galante soprano, incontesta-
volmcnte figura_ de relevo da compa-
nhia Maresca-Wciss.

Quanto ao resto da Geisha de hon-
tem só temos a dizer quc fazemos nos-
sos os applausos da platéa, que re dc-
liciou do primeiro aclo á confissão ta-
cita do marquez Itnari, que se reco-
nliece, depois de uma Inhga serie «lc
peripécias, uma so.ennc besta, como ha
muitas. .. - ,M^

lei
Art. ;'. — As -lespesas dc conserva-

ção c reparo correrão por conta do
comprador, «tuc sob pena de rescisão
do. contrato será obrigado a attender ás
intima.õcs d,. Directoria do Patrimo-
uio Nacional.

Art. 6". — A propriedade adquirida
de accordo com a presente lei não rc-
sponderá por divida dc qualquer ordem.

Art. 7". — Para acquisição de novas
propriedades e das que. por ventura, se
encontrarem _c.lia_i._.--l_ serão moti-
vos de preferencia do comprador;

a) maior numero de pessoas a seu
car.o, entre ascendentes c descendei-
tes;
_ í>) maior numero dc annos <_c traba-:ho»

Art. 8". — A presente íei em -vigir
será regulamentada pelo poder Executi-vo, com a maior brevidade.

Art 9". — .RevoiT_!r.-_e as dtsposii-õe0cx. contrario." . . -•- -

Duas tentativas de suicídio
Deram-se liontem, á tarde, no subiu*-

bio. duas tentativas de suicídio.
A primeira foi em Todos os Santos,

á rua Etclvina 11. at. Narciso Con-
çalves dc Souza, branco, de aa annos,
brasileiro, ingeriu furte dósc de iodo,
sendo chamada a Assistência, que o poz
fóra de perigo, deixando-o em traía-
mento em sua residência.

A segunda foi na rua da Republica
n, S.», cm Quintino Bocayuva. Ilcrcilia
da Conceição, preta de 14 annos, sol-
ttira, brasileira, bebeu ácido plicnico.
A Assistência compareceu, pol-a iV.ra
de perigo c deixou-a cm tratamento em
sua residência,

**»*-3*<»*-**2^->^*.--™-

Chuvas em Portugal
Lisboa, 6. (Carreiacaído grandes chuvas,

c-iiio em todo o f
da Manhã.)
não só noít

O governo provincial de
Santa Fé

Buenos Aires. 6. (A. A.) — Na praxlffl»
terça-feira 1 o <3o -corrente. _ffectuar*sc*á ¦*>
cerimonia d;i tr..n..inis_..D do no.cr do «r*-
Mannel J. Mcnchaca ao sr. ltodo!plio hc.l\*
iLann. novo Rovcrncidor da orovincia de San*
ta Fe, eleita ,pe!o Partido Radical.

•¦-i-t*3I"<>*<S>-«0-l*'~*-**' '—j

A greve em Iquique
Santiago. (,. (A, A.) — Terminou a g"ív«'

íje íquiquci -- - - *¦ —
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THEATROS & CINEMAS ¦iiininiHiii«iiiii_ii«iHi«ni!i inii»iieiiH!iiiiiiaF'!!in!iini

H0T10IAS & RECLAMOS
AS ESTRÉAS DK HOJE, NO

LYRI-0
Com a opera de Verdi. o. "Tr-vatl--'',

estreiam hoje no í.yrico mais tres. magni*
fies elementos 'lu Çompanliia lyrica Ko-
toli & llilloro: a sapranu Mana .llaldini, a
jneno _pratio lAraeliii Frabctti c o tenor
iManoel S-lazar. Juntos uos qm*. hontem
su apresentaram na "AiJn", seriam çllcs a

de nina cxcellente tcmnorada;__*ia8barantia uc umu *-_¦*.»¦*•¦rv*.-- *"-"*.,,yy*~.v ,»_,
li p.,i.i amniiha se annmic.'a o r.eimt . «c
kspcriinza ClateiHi, Alessandra Mola e
•••rimc-scn Ke-Iérici. 1'cla excelência rios
_r.tit_nt.., vc-sc nue a companhia/ Roto»
& llilloro nSo ilUidiu a geral especlntiya -e

ipn. cila é;realmente il'sna da prolee.ao no
m.is-ij publico. ,r.

Maria Hnlilini cantou este anno, em ."i-
15o e «mi 'Gênova, eom grande emto. o
"Troviidor". "iGiocoiida" c •'Mtfistofc.es .

A, frabetli é uma cantora uc escola c
tem no "frovador" um «los seus melhores
trat.alho*.

Manuel Sálazar c o cantor... iy.ie ouvi-
Basta dizer-se mie a ul-

Trovado»'! teve
ü íittàl (lo 3°

primeira vez, ua America, a* graciosíssima
opert?.:. La Ditquisa Albaltabariii, , ,

O suecesso obtido foi extraordinário,/ rc-
ccbcmlo grande ovações da platéa os artistas
Ivanisc y Csillaic Vallé llrant."

1 » — * !¦

MUSICA

istíi noite.rcmoíL
timíi vez que cantou o
qt._i repetir quatro vetes

*mm-*mm*
DE

CONCERTOS
Deve ter logar, por todo este mcz, no

salão nobre «do Jornal do Commercio, um
concerto vocal «a instrumental, organizado
por, um grupo dc senhoras ua-«nossa me-
Ihor sociedade, em beneficio da viuva dc
um funecionario publico, ba pouco falle-
cido.

m * m > em • 

farão as delicias da pcttzada. com os seita
Wlarian.cs números- c. com uma .surpresa de
s_fis_iç5o. *. 

' '

Meu boi morreu, será* representada, a
tarde e á noite, nas dua*. sessões;

Honteni, para á maliníe. ja cstaVain mar-
cadas quasi todas ns frizasfí

Por alu* sc-poderá avaliar a grando con-
còrrencia que hoje vae ãpãubar o S. Pedro.

NOS CINEMAS

A VINDA, ESTE ANNO.
LUC1KN GU1TRY

)*'stá plciiamciite confirmada a nossa
noticia dada lia triz mezes atra-, sobre
«i vindn ii esta capital, do grande actor
(ranecz l.ucien Guitry. ..

fhiitry vem dirigindo a companhia
françeza C|ue vae alirir a temporada no
nos.ro rico tlu-atro Municipal tao pobre
d,: freqüentadores. _

E' o seguinte o elenco da troupe dra-
iiiiiiica organisada pelo excellente ar.
'jcaniie 

Desctos. louisc Starc. Mailç-
Icinc Céliat, .eaimiiie /orelli. --Marccue

Jòsset, Julictte lleyer, Gabrielli Mouca,
Cnniille Dclys, Gerinaiuc Marhier, Al-
cii.ne Leblanc, Jluliette Davin, Made-
Icine Vemet e Blanclic Borlac, ir os srs.
Arniuiiil Numes, Jeaii Joffrc, Paul lis*.
cofiícr, llenry Breuillet, Jean Prcvost,
Miiic Gerard, F-li*. Oudart, Felix Dn-
erny, Gabriel D'E_tienne, Charles Va-
,w\, Armand Lo_w»i Picrre Sidcs, Al-
írnd Ouliret.

Jcanne Detelo., «.ne -#*_ como .prin-
cipul figura feminina, j.4 é bastante co-
nhecida do nosso publico, como a ara.
Alcinc Uibtanc, a conscienciosa actriz
que sempre mereceu as palmas «pie su
lhe ileriiin nafiuclle mesmo Municipal.

¦Infelizmente, desconhecemos os men-
tos dos outros artistas, marinheiros de
primeira viagem ao Brasil. Desejiimo»
Ardentemente que sc apresentem todos
á aluna de Guitry para bem geral, do
•publico c delles mesmos. _Pura «(uando a estréa?
poucos dias o publico o saberá.

Dentro dt

O CARTAZ DO DIA
NOS THlilATHOS

Al'01,1.0 — Agradou por completo
todos quu íiiite-bonli.m c hontem foram ao
At-Olio, a terceira edição da rovista portu-
HL-eza — O diabo que o carregue, cm nada
inferior á primeira c á segunda,

A cngra.adissinla peca dc João Pliúca c
André flrun, caprichosamonte posta em
scena, teve, nela companliin Kuas, um ma-
Riiífico desempenho por parte dos pinclpacs
artistas.

Hoje, novas representações d'0 diabo que
o carregue, em malinóç c â noite. *

. *
ASSVRIO  A actual direcção do Res-

taurnnte Assyrio, tudo tem feito para tor-
nar aquelle elegante centro de 'diyersGes o
ponto de reunião por _-_-._clIe_.cia da nossa
sociedade chie,

Ainda boje, aü sc realize a segunda ma-
linic infantil, rias ,. ás 7 da trirde.

Haverá gentis professoras dc dansas, para
a creançada se divertir o distribuição de
brinquedos e bonbons.:.

CARLOS OOMUS — Os apreciadores da
Ik;i musica terão boje a escolher, entre dois
magnificos espectaculos que lhi_ proporei o-
na a companhia Maresca-Wcísf.

No da tarde, cantar-se*á a famosa l{htva
Alegre, c á noite, a Reginetta delta rose.

São duas recitas attraentcé, que a applau-
dldá troupe representa com brilho c cor-
r «seção.

*
Í.YRICO — A companhia lyrica Rotoli

.*. Billoro, que bouteui fez sua estréa sob
os mais brilhantes auspícios, realiza hojo
dois soberbos espectaculos nua! delles o
melhor, i

Na recita da tarde, cnhtará a Aitla, <Ian-
do-nn.H á noite a audição da popular opera
de Verdi — 'frovador,

•**
r.\T,ACl*:-TIIi;ATRlÇ _ Os ,-iprccia'lores

da applaudida companhia Pnlmyra Bastos te*
rão hoje ensejo dc aprcciart duas da3 mo
lhores peças de seu repertório.. '*

O espectaculo da tarje constará da re*
piesontação da linda opereta — Amor dc
cim/aros, sendo levada, á noite, a não me-
1.0a encantadora peça dc Atidrau — ._ bo-
neca.

Especlalitlades CLm,

Camisaria Luva prefa
Camisas portuguesasCollerinhos ingleses

-r.. Gravatas Unas-

DON PliTRUCIO REI DESTHRO-
NADO, CONFIA-NOS 1MPRES-
SOES
Procurámos s. ex. ante-hontem, no

Cáes do Porto. Achava-se recolhido aos
seus aposentos, sem ter ainda falado a
pessoa alguma. Pelo creado ile quarto
•— uni preto alto como uma torre —
recebeu o no.-so cartão e s. ex. nos
marcou uinii entrevista paia liontcm, ns
j horas da larde, 110 Republica. Tinha
àcabiidd il: almiwiir e saboreava um cs-
filendido tiuvniid dc cem réis. Depois
de mis ter convidado a sentar, começou
o no.iso entrevistado: ^

-- üstou ás suas ordens. Um que lhe
plisso ser útil?

•-- Desejávamos saber as impressões
«ia sua vida artística.', i

 Poiieim c insignificantes. Anles
de ser leão ilo circo, era leão do deserto
e agora eliainaiii-mc Petrucio. Nunca
consegui, porém, ser leão das salas.
Isto de ser fera está pela hora da
morte... Crria (|tic não merece a pena
a sente ter fama e uão tor proveito...
Que ili.ilio! listar cu meuido numa
jáula, è ver o Rainiro Leão a vendei*
tecidos cm Lisboa, o liusebio I.eão di-
.iloiii.-ii.i eni Itália, o I.eão Roussolliercs
,i solta e :i prender os outros, não está
direito...

S. ex. começava a exaltar-se. Açaí-
jiiamol-o.

Ironias da sorte... dissemos.
Deixemos isso.' Semnre fui um

leão hoa pessoa, uni leão á moda do
General Pires Ferreira " quero ser o
primeiro a abraçal-o", uina fira que se
«Iri.a cedo c não bebe alcooes. Como
.louco — nus dez liilos de.çarnc por
«lia, U meu amigo dava para duas ou
tres refeições — e só me dão asua.
r.-icienein.

-' Mus da sua vida artística?
•— Já lá vamos,.. listreii-me lia uns !

f|u:itro annos comendo um preto que
me chamou manso. Não gostei c comi-o.
Depois 111.1 cunhado meu, por intrigas c
lá por cansa ile uma heranr.il, deiiuii-
ciou-me a., m.ijnr li;.ml.-ira de Mello
li «lo deserto, e inettcram-nic ho xadrez,'''cniaram-lhe o gosto e cá estou ainda.
Pedi habeas eorptis e não m'o deram.
Batcram-mc muito, cortaram-me as
inibas, e disseram-me ainda por cima
que sc- fi/isse mal.bules me dariam co-
mula «i'urso Níf.o sei .1 que será isso,
mas acho degradanic para uma fera da
nnnha ali., hiera.-cliia darem-llie comida«le 11111 collega de espécie inferior.
•Agora apresentam-me niiiiia arena como
Sr' los-t' uru reles cavallo c dão palmasao doiuadur (aqui s. ex, teve uni sor-
riso irônico) pori|iie.,, cu não lho faço
mal. liste, coitado, é uiii pobre chefe«lc familia quo finge ter melo de mini.

. coin um revólver sem bala na
direita ." uni ferrinho

R15CRI5IO  Continua era maré dc rosas
0 engraçadissima comedia de Kon e . Van*
cey -__. Calda entornado, que faz nr os
csuòctádòrcs do Recreio dc principio a fim.
Os seus quatro actos sao de uma -cerve
irresistível.

Rcpclc-so hoje ainda n interessante peça,
tanto á tarile eomo & noite.

*
Ul.PUBMCA — Obteve hontem e.iito

«.{liai ao ile antc-lioiitcm, dia de sua estréa,
a grand** companhia do American Circus.
tiui! traz um brilhante elenco; constituído por
artistas notáveis, cm vario*, gêneros.

Todos os lrabalhos injuriaram iniinensa-
mente, sendo os seus executores npplaudidos
com delírio.

Para hoje annuncia a ..'_)../._* uma attraen-
te iuneção, á tarde, c outra á noite,

*
S. JOSM' — Hoje. cm iii.iriii.V e A noite,

rerá levada â scena. pelas ultimas vezes, nes*
ta época, a espirituosa burlcta — Uma festa
na freguesia de N. S. do O' que tão graii-
do suecesso. logrou no popujar tbeaíriuho
da praça Tiradeutes.

S. 1'KDRO — Na nutlincc rh
csceulrieos bailarinos Clinc and

boje, os
Whitnow

rF.ARISIF,NSK — Neste elegante cinema
continuarão as . cxhibiçõcs do maravilhoso
film "Conscicncia ving-adona" ou "O amor
domina o muii-do", fantástico drama sobre
asaiunptos da vida real em 1 prólogo, 5
actos «é 2 apotheoses,a dc episódios ps: mais
arrebat-adores,' -uma interminável serie -de
seenas as mais agitadas e da mais intensa
emoção. .Completará- o prograaima a at
traente fita' do natural " Cascatas perto de
-úahoolm". *_

CIN13 CALAIS — Xo cartnz deste lu-
xuoso cinema 1 continua a magistral peça
rlc Alexandre, 

'Duiii.is — "1,'at'fnirc Cie;
menocaü", adaptada á tela sob o susgcsti-
vo titulo "Infideliiladc", film rle grande
espectaculo que tem a recomn:endal*o o
nome dr; sua protagonista, u laureada
actriz Tlieila Bara.

*
ODliOX — T''*.tc. elegante centro de di-

versões ainda hoje nâo muda -du oartaz,
paru attender a exigências feitas por ami-
tos -de seus freqüentadores que não logra-
ram obter mn billiele dc entrada, nestes
ultiiiios dias. para ver .1 grande obra dc
arte que é a "Marcha iiupeial". arrebata-
rlor romance, extraído da celebre obra dc
llcnri Rataille c que tem eomo prólogo-
nista ü_>-rla Itorelli. Coino fecho do pro-
graimua teremos : — íí Gaumont Actualida-
des", mmiero com os ultimas «novidades.

ií-
PAT1I1C — lisle querido, cinema an-

nuncía para boje novas exliibicões -do em-
polgante progranuna 110 «mal figuram 03 se-
Kuintcs films :"Prece a Xossa Soubera dos Navegam
tes", uma obra prima da --.clair. delicada
comédia draniatic-n calcada sobre costumes
brctõi.:*, sendo protagonista a graciosa
actriz llcnéc Sylviilrc, que o nosso piibli-
eo já tanlo aprecia; "Paixão selvagem;>
emocionante comeilia cm 4 parte*., cuja bn*
lhante acção terá como principal interpre*
te a jilicnonienal anistaz.i.ha de ., anuos
Caimcu Vinallc. , •

AVENIilA — Neste confortável cinema
teremos hoje novas exhlbiçÒés de um pro*
¦,'raiiiiiui vcr.buleiraiiieiite sensacional, que
custa do seguinte: — "A verdade s-m-
pre opparcee", Ia, 2' e ri" partes de com-
movenle drama, de seenas as mais vinlen-
tas, desempenhadas pelo apreciado «irtisla
Herbert Kawlinfon, o protagonista da
"Caixa Negra", que tem nessa peça um
admirável trnballio; ''Mais forte que n
inorle" (j* c y' parles), drama rio vigoro-
sa acÇião, de encantador e bello enredo,
jogado pelos artistas _. R. W.lson c
l.ouisc .Vcllock.

IDIÍAI, —. -\os seus inniimeros "habi-
tués", a empresa deste apreciado ciiieir.a
offercce boje ura prograinina, que é uma
delicia, líil-o: — "Paixão selvagem, .dra-
ma 'de aventuras policiaes eni 4 clcctrisan-
tes actos; "Prece a Nessa Senhora dos Xa-
vegantes" ou "A gola azul", stisgestivo °
Sentimental drama em .1 actos; "Novos re-
crutas servios", film do natural, surpre-
hendido no lheatro da guerra: e, eomo ex-
tra, na "matinée", a farea ultra-coniica da
Kclalr — "Holel tranquillo".

••¦*'•'?¦',

IKIS — Xo prograínma deste popular c
querido cinema figiii-am duis filais sensa-
cionaes. «pie são "Üm passeio no fundo do
mar", unia das mais audaciosas reportagens
ciiieniatograpliicas, em quatro extensas par-
les, e "A mão do esqucelto", empolgante
roínilnce de aventuras policiaes, cm tres
longos at-toâ.

RARIS — "Marcha nujicial", o e.npol-
.gante íiliu oue tem como interpretes T.y.la
iliorelli c T.erla Cy.*,- c o principal atlracti-
vo dos espectadores de hoje 110 Paris.
Completarão o soberbo programma: «'A

pepita de ouro", onipolgaiile drama policial
cm 3 longo* actos, e "Oaumoiit Journal ,
com a resenha dos mais sensacionaes
acontecimentos da actualid.ide. 'Mste Í1.111
só será cxbibido na "matinée", -

Importação directá * ¦ . Os seus preços sfto
Preço flxu sempre os menores

34, Fraca Tiradentes, 34
íl_'ffll!B»l_lil«»il»lí_!!!!i_!llíB_:i»!ll-im
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sob a direcção dos juizes srs. Ernani
Joppert e Savio Sccco.

__ o Carioca disputará com o Villa
Isabel; cm seu cnmpo, á estrada D. Cas-
tòrina'. Os juizes são os srs. Antônio
Dutra e ). Santos. *.'¦
¦¦3''- divisão — Ha ,11111 único encontro

nesta divisão: o do Rivcr com o Ica-
rahy.^As provas serão-levadas a effeito
ilo campo do S. Cluistqvâo. Os juizes
nomeados são os srs. João C. Borges e
Bc-ncdicto Fernandes.

O __OTlu£_i EM FKIRU1.GO

Sports
TURF

•G01VIJVr_B Ft 010
n Rio, 7 de maio de. 191.. • ¦

NOTAS DO DIA '
Hoje, á 1. hora da tarde, deverá reali-

zar-sc a ãssembléa do Banco do Brasil c
ii 4 horas da tarde, a da Companhia Mo-
dclo Industrial; •¦' •• -¦ :

Hoje, 4 i hora da tarde, deverão reunir-
sc os credores da tallcncia de Fausto Josc
Pacheco c i 1 l|a horas da tarde, os da
de Francisco Ramos & C.

Unica o
Verdadeira enrá da HÉRNIA ou

qnebradara
SEM OI-EItAÇÃO, por indo üa CINTA HERNIAHIA ELEOTBIOA

NUME.RO SOS
No granJc estabelecimento do Proíessor I.AZZA-

KIN1 todoi os apparclbos sílo fabricados sob mc-
dída, conforme o raso e a enfermidade. .nSo tendo
nenhuma nula de ferro, são leves c invisíveis, garan-
lindo uma contenção suave e perfeito, tambem das
l.rrnias a« mais volumosas ;podendo, o doente tra*
iKillur, fazer exercícios dc eynmastiea ou cquitação,

jienndo completamente curado, sem opera*;áo a!-
E-initt.

$mMi-

ATTES-
TADOS DE

CURAS_
Consulta das
9 ás ia e

das 2 &3 5.
O domingo
até meio

dia.
1110 DE JANEIRO-LÂRGO DE S. FllANCISOO N. 4_J

.^¦>i
Obesidade, ventre caído, rins moveis, dores rheílraations, -sciattca, debilidade

nervosa curada com especiaes c modernos apparcllios electricos. líeparti.ão ortopc-
dica para senhoras, dirigida por uma dama especialista.
I- _____—. _.

RODAS -- AUTOMÓVEL
Compram-se cinco rodas arame, sys-

tema moderno- com bujões, roúlemenls
e buchas, S8r> x i_*o, ou N05 x 135 —
Paulo ,rla [Cuiiliu. díiia |Corrèa Ditlra
11. "-. 1". flo-i.

i*.Ari*i.i).\i)E
DIREITO

lilVKE DE

A eleição «lo imrnnym*
plio c do orador «la
turma

Houve homem na Faculdade Livre
d.r Direito unia reunião dos alumnos do
quinto anuo para 11 escolha de para-
nyinplio e orador da turma.

Ficaram eleitos por maioria absolit-
ta de votos para paranynipho o dr.
I.uiz Carlos Fróes da Cruz e para ora-
dor Oswaldo Aranha.

pie os 1 *:•_.„„ estabelecido que os alumnos)..._...11 estar cm braza, na cs '
me disse uma ira, aquillo

And
mão
senhores
qui'1'.la. !
ia tudo..

--- As sa.,-. impressões do Brasil?...— b.sioii dainnado com o toureiro
qik- iiuinuiiii pôr um cartaz muito gran-«le .1 poria do tlieatro, como se fosse«11... Aquella coisa .'. «lu uma fila, e1111,1 tom mais que a pelle dum irmão

com m.i homem dentro, Do mais
do publico nada sei.

transferidos fizessem parte do quadro.
, mo ¦» > m

E
Dc

uniu
-.\io desgosto.

mil
saram dn
á ru;. da

c dtuentas pessoas já sc utili-
gabinete que a Casa Víeitas,
Quitanda u. oo, installóu na

t seeeão de óptica paia exriinc rigoroso
gratuito da \isia e determinação do

V imprensa cstoiigrãío"peía diítinc*,-*-- I &c .^l° "uc c*""? I'"b**';1 "'""'""'^
' ''r:¦'¦''"-"lando-me.•rllle ntrei

A noite de maior };lvida?
- Aquella em queO diabo foi n reslo...

gloria da sua

comi o prelo.
- Iv de riag, ¦rn f— Com muno susto, Xasci nas fu-mas inglczas t. sou portanto subdiio«le Mia Magestado Britannica. Tivemedo de um

iiião... Oníiii
«Inibo... Mas

Da -utilidade desse exame não ê neces-
sario encarecer i. vantagem, pois muita
gente, por ignorância, do gráo das lentes
ile i[;ie sc deve servir, tem visto aggra*
var-.ede dia para dia a fraqueza do or-
güo vísufll e não são poucas as pesíòasi|iic pelo mesmo motivu têm chegado á
cegueira.

Quem quizer lêr sempre as ultimas
novidades é só na casa Braz Latiria,
agente geral da ATI.ANT1DA,

78, RUA GONÇALVES DIAS, 78
Kntre Ouvidor c Rosário

.¦»_*.¦

Trinoz
r Toin.co J_U___

¦*'€•¦ ROVÍ
Tônico

dos nervos _____
- NEURASTHENIA

t/IAO N*LI10

íTonicoou" Estômago
DYSPEPSIA
ENXAQUECA

myMit|

Tônico
00 IrlTESTINO
ENTERITE

CM l/EHtCUl O CALMANTE
OE MCUSSA E ANIZ

OS PRIMEIROS MIL ARGEN-
TIN03

Com nm programma muito bem or-
ganizado, realizar-se-á boje, uo Hippo-
dromo; Fluminense, mais uma interes-
sante reunião, teiitlo por base o Grande
Prêmio Republica Argentina, sobre
1.300 metros e 1.000 argentinos ouro,
ao vencedor, equivalente, actualmente,
a 21:000^, moeda nacional.

Os principaes concorrentes a esta
prova são: Arauto (Enrique Rodrigues)
Araucania (Pablo Zabala'); Torito (Au-
reliò Olmos); Salpicou (M. Michacls)
Dardanellos (Domingos Ferreira); —
Firque, (Fernando Barroso) e Gladia-
dor (Marcellino).

Como terão notado os turfmen, o nu-
mero «le concorrentes não pode ser mais
selecto do que é. Sobre as probabilida.
dets do vencedor, nada se pode dizer
com certeza, pois todos elles se apre-
sentam com chance dc obter 11 vi*
etoíiá. * . ,

O Clássico Prefeitura Municipal, re-
une a fina flor dos nossos parelheiros,
entre os quaes destacamos: Battery,
Calepino, Zingaro, Pi?rrot, Sultão V,
Goyiacaz.

¦Além destas duas importanles -provas
teremos mais cinco magnificos parcos.

Eis os nossos palpites:
Etiver Pachã —'¦ Cuarabá.
Pegaso — Monte Christo.
Bnckless — Vanderbilt.
Espána — Laggard.
Calepino — Battery.
ARAUCANIA — T0RU.0.
¦Houli — Guarambu.

*
VARIAS NOTAS

Tendo sido inscripto, incondicional-
mente, e não se achando cm condições,

cavallo Joffre, não correrá, hoje, 110
pareô cm que está inscripto.

Ao contrario do que noticiámos, o
jockey Domingos Ferreira dirigirá o
cavallo Pegaso e não You-You II.

Guerreiro II, trabalhou honteni
pela manhã na raia do Jockey eni cjs-
ccllentcs condições.

O pensionista do sr. Germano Boet-
tcher, se confirmar seu trabalho' deve
figurar bem, no pareô "-Mcndoza'

Acha-se ornfornio o eiiíruiiieiw-
Fernando Selmeider, motivo por que
não tem dlrigo os trabalhos de seus
pensionistas.Têm sido excellentés os galopes
fornecidos durante a semana pelo ca-
vallo Houli.

O representante do sr. Quinta Reis,
terá a montaria do jockey Enrique Ro-
drigues.

Passou a propriedade do Htrfantan
Jacques Fonn o cavallo Kalko.

Esse. animal, será entregue aos cuida-
dos do én/roi/ieiir Aniceto Mendes.

Sentiu-se ligeiramente hontem em
trabalho o cavallo Guatambii' que ape-
zar disso tomará parte na corrida de
lioje,

Foi bom o trabalho fornecido hori-
tem rio Prado Fluminense, pelo potro
Dardanellos. * '

O ex-Cauqucnes é serio concorrente
ao Grande Prcmio Republica Argcnti-
iik, que hoje será disputado no Jockey

O turf man e criador .laulista
José da Silva.Quinta lieis, comprou por

:ooo"l ao sr. Jacques Foiin o cavallo
Voltige, .por Stnr Rubi e Waterbird.

O filho de Star Rubi será emprega-
do 110 'laras 

Quinta lU'is, como reprp-
duelor.¦— Pedem-nos a publicação do se-
guinte: . 

„.,.,'
"A direcção do Torneio Mensal' de-

clara que os concorrentes Bomba c
Otabol, indicaram, este, os animaes
Monte Christo, Arauto e Houli e nquel-
le, Araucania, 'para a corrida de hoje,
eni vez do que foi publicado hontem."

» * •»
FOOTBALL

CAMri_ox.-v.ro do kio de
JANEIRO

Os encontros do lioje uns 3
divisões

1* divisão — O encontro entre o An-

,)

GRANADO i C. — 1 *_e março, 14.
 — . — 

A ARGENTINA RECEBE

125.000 r.i»KAS

BiVrim. Aires, 6 — (A. A.) —O
paquete "Deseado" trouxe para o Mi-
nisterio da Fazenda, a quantia de ....
U5.000 libras esterlinas, que se acha-
vam depositadas nas legações argenti-
nas de alguns paizes europeus.

darahy e o Flamengo, que estava mar-
cado para ser effecluado no campo da
rua Prefeito Serzcdello, será jogado no
campo do Flamengo, á rua Paysandu,
ein vista do estado do campo do pri-
meiro, imprestável para a pratica dc
football.

Como juizes deste interessante embate
servirão os srs. Sylvio Fontes e José
Rollo, do. S. Chrislovão, respectiva-
mente nos primeiros o segundos (canis.

 O outro encontro desla divisão é
o do Bangú com o America, que se
dará 110 campo «lo Bangú, na localidade
do mesmo nome.

Como juizes foram escalados os srs.
Carlos Villaça e César Gonçalves. O
primeiro excusou-sc hontem perante a
Liga, em vista de ter que jogar hoje
ao tcam do Botafogo que vae treinar
com o Fluminense.

2" divisão — No campo do Botafogo,
o Ci lí, Guanabara enfrentará o Cattete

Friburjro "versus" Marinheiros
Realizar-se-á hoje, 7, domingo, em Fri-

biirgo,. ,inn festival sportivo, em conimc-
moração ao 3" -auniversario -do J-Wburgò
Fobtlmll Club, ás 12.30 no "ground" des-
te club,

Progranuna --- Primeira parte, Cabo «lc
guerra; segunda parle — Brincadeira de
lenço (duvidoso); terceira parte — Corri-
da «le sacco; quarta parte — 'Exercício
suceco (pelos marinheiros); quinta parte —
«atalha de travesseiros; sexta parte — Pu-
los de cabos; sétima parte — Wolley-ball;
oitayu .parte — 'Corridas de batatas; nona
.parte — Grande "match" de "football" en-
Ire as "equipes" do Friburgo 1'. Club c
Marinheiros. Nacionaes.

,0 
"tcam" do Kriburgo está' assim orga-

uiia.li) : .
Vidal; Waldcmar e Branne; Alfredo, Luiz

« Armando; Ary, Raul, Octavio, Ortigão
a -ucniKno.

Reservas: Delpeche e Pagoberto.
* 1. *

RIVER P. C. versus CLMJ DE
REGATAS IOARAHIT

Encontrar-sc-ão boje cm "match" do cam-
pcoiiiito, como dissemos, os dois clubs aci-
nm, filiados á Liga Metropolitana dc SportsAtlileticos e pertencentes á 3" divisão, uo
campo do S. Christovão A. Club, á rua¦Coronel Figueira dc Mello n. 300."bcgimdo informações colhidas o Kivef,
aprosnunrá 03 seguintes "teams",

.1° "team":
"<rotta; 

Oliveira e Tatu'; Torres, Cordo-
vil o. Marques; Arlindo, Tullio, Blaurki,
Pinheiro o Antenor.

__u' "team" :
Souza Silva. Feres, Octacilio, Rocha oUraga; Cyro. Aulcr, c Velloso; Ferrohe

e"Amorim; Monteiro.
Reservas: J. M. Carvalho, J. Motla,

Itaniar, M, Mourão o Oscar .Rocha.

ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE
, FOOTBALL

, Realizartsclío hoje, no "ground" „
Lq'air 03 .primeiros "niatchcs" do campeona-
to desta associação entro 03 clubs: Victoria
o Esperança. ^¦Actuará como "referco" dos primeiros,segundos e terceiros "teams", 03 srs.: Syl-
vio Amoriíii, Octavio Gabriel de -Souza e
João Veiga, rcspecti\*amcnte.

.Representará a associação o sr. Francisco
do. Graça 'Leitão.

'-*¦' Domingo, 14 do corrente, está mi»**
callo o encontro dò Club Dramático do
Realengo "versus" Sport Club Realengo.
.Lstc 

"match" é esperado com grande an-
ciedadc, visto ambos serem locaes,

*¦¦: * .¦.'.*

CATTETE F. CLUIl
O "captoin" avisa os jogadores que o"niutch" com o Guanabara rcaüza-su no

campo do Uotafogo, á rua General Seve-
ria no c uão uo campo do lluminci-so como
tem sido annunciado.

LIGA SPORTIVA FLUMINENSE
(OFFICIAL)

A cômmissão do football, cm reunião ul-
tiiun, escalou juizes c representantes para
os inatchcs de domingo, 7 do corrente:

jUalíríi*:'
Barreto — Ypirauga Football-Club. Cam-

pff _¦ Cuarany.
Juizes:

v" team — Fortunato Chrisplno.
2° team — Manoel Sonua, ,
3o team — Arnaldo Vaz.
Representante  F^lg^ard C. de Carvalho.
PfirnaEyba — Cruzeiro do Sul-Football-

Cub. Campo do Nictheroycnse.
Juizes: ,.:

i° team — IldcfonsÒ Toreira,
2" team  Octavio Cunha.
a° ÍC-WH — João Sorrão,
Representante — Alberto Gaitado.

ili * *
ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE
Z:... ;football
Victoria "versus" Esperança
j- COMPEONATÒ DF, 191O

Realiza-se hoje. no ground do largo «le
Deirifioa, o match inau_ural dor .campeonato
instituído pela Associíição Carioca de lroot-
bali." -• ¦

O- sr. João Laincgo captain do Victoria P.
Club, escalou os seguintes ícomi: '

1» (cnm _ M. Pinto; J. Lisboa, A, Gon.
calves; Antônio. João Lüniego (can.), Max-
bartonj CIcto, P. Vianna, Doca, J. Vença,
M. Pacheco. ' ,a» <_.„,„ _ jnC!. Lmia; Guillicrmc, ;De-
metrio; J. Pereira, Custodio Jorge Silva;
llernardino, Eduardo. Carlos, Amirrico, Lr-

'.«¦'•idiii 
— Barnabc; Roclia, Jayme; M.

Siiv?, Nestor. Sebastião; Klias, Djalina,
lvj.loxio, L. Chaves, Alcides.

ASSEMBLÉAS CONVOCADAS¦Sociedade anonyma Casa I.euzinger» dia
8, á .1 hora.' Companhia 'Madeiras Cs'acio*iaes, dia 9,á*. a horas.

Companhia ¦ Industrial Sul Mineira, dia
10. ao' meio-dia.

Companhia Rendas e Tiras Bordadas "Dr.
"romin", dia ti, ás 3 horas.

Sociedade Anonyma **A lívolução", dia
12, ás 4 horas.

Companhia Manüfactorá Progresso de
Itniubá, dia 14. á 1 hora.

Companhia itstrada de iFerro Múrtabéi
dia >4.

Çompanliia Administração Garantida, dia
15. ao meio-dia.

Sociedade Anonyma Fabrica Hurliinann,
dia 15, á 1 hora.

Companhia Industrial Santo Ignacio, dia
15,. á 1 hora.

Cooperativa 'Militar do Brasil, dia 15, is
5 horas.UA Sul 'America", dia 15, üs 2 horas. '

Companhia 'Usinas «le 'Produetos Chimi-
cos, dia 20, ás 2 honas.

Companhia «lc Seguros de Vida "Guana-
bara", -dia 20, ás .3 horas.

Empresa Auto-Avcnida, di» 14, ás 2 ho-
ras.

Sociedade anonyma Casa Colombo, dia 30,
á 1 hora.

Companhia Predial e de Saneamento do
Kio de Janeiro, dia 30, á 1 hora.

_ :::':-

dia
REUNIÃO DE CREDORES

Fallençia de J. Caetano de Oliveira,
8, á 1 hora.

Fallençia de «Ximo ¦Cnstellécs o Comp.,
dia 10, á 1 hora.

Fallençia dc L. Soares Figueiras, dia 11 i 1
hora.

Fallençia de B. Rabcllo & C, dia 30, i
1 hora.

CONCORRÊNCIAS
ANNUNCIADA8

Repartição de Águas <• Obras Publicas,
para o formrcimeiito de 500 toneladas (dc
1.000 kilograininas), de tubos de ferro fua*
d.do c 45 registros de* corrediça de ferro
fundido, i>ira canalização de água, dia 8,
ao meio dia.

Directoria Geral dc Obras c ViaçJo da
Prefeitura, para a reconstrucção das ewa.
dinhas do Costa, dia io, ás 2 horas.

Na Estrada dc Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de machinas diversas;
dia is, ao meio dia.

Directoria Geral de Obran c Viação da
Prefeitura, para illuminação eloctrica, publi-
ca e particular da ilha de Paqucti, dia 23,
i 1. hora.

íía lnspcçtoria, -_tfá_tas. Jardins, Caça e
Pesca, para o arrendamento de comparti-
«lentos dos mercados dc flores da travessa•de S. Francisco dc Paula e em frente ao
cemitério de S .Francisco Xavier, dia 8,
á I hora.

CAMBIO
Ho.it«m este mercado abriu cm posição

indecisa, vigorando para o fornecimento de
cambiaes as taxas de 11 3I4, 11 25I32 e
1113I16 d. c para a compra do papel par-
ticular ae-de 11 rrolrja c 11 15I16 d.

Pouco depois _e iniciados o_. trabalhos o
merca_o finn<_nt*se, tornando-se _uasi gc*j
ral para os saques a taxa dc 11 n|i6 d.

As letras de colieríura achavam colloca-
ção a 11 15I1S d.

Durante o dia o mercado affrouxou,
passando a vigorar -para o fornecimento de
cambines a taxa dc ii 25)33 d. c para a
compra das letras dc cobertura a de
11 C9I32 d.

A* tarde, o mercado firmou-se -novomen-
te, correndo para os saques as taxas de
11 2.í!32 e ti i-3|.6 d. o para a acquisi-
ção do -papel -particular as de n i9|33 e
ir isliij d.

Os negócios conhéciilos foram reRulares,
fechando o mercado um pouco fraco, viço*
rando liara os saques as taxas de n nsfan
e 11 13(16 d. c para a compra das letras
de cobertura a de 11 ajjítaa d-

Taxas afíixadas nas labcllas dos bancos:

A* tarde, foram realizados negócios dc
cerca de 2.000 saccas, aos mesmos preços
da abertura, fechando c mercado em' cal*
ma.

A Bolsa de Nova York abriu, com i a 4
pomos de alta.

Não* houvo entradas, e passaram por Jun-
diahy 6.500 saccas,

 n$2oo a n$.|uo
in?.Soo a 1 :$o-ja
io?.)oo a u-Çtuio

9 ..... . io$ouu a io$joo

A Agencia cerol das Cooperativas Agri*
colas -do Estado de Minas communica as
seguintes
COTAÇÕES DE CÁ1'_5* POR 15 KILOS:
mmmmÊmmÊamammmmÊ^^

ICafís 

do Sul e | Cafés dc oatrns
Oeste de Minas I procedência»
Comm. I Côr ] Comin. | Còr

I I2$s62 a ia$ú6.i | isSjí-' a 12S6O4
12*255 a 12$459 12*255 12.459

11 $847 a u$Ü47 HS847 n$8.|-
11.439 a ii$?45 ii$4.|.j 11S745
11S029 a.uS233 n$02ri 11Í2.U

Observações
Mercado, calmo.
Cambio, u 13(16 calmo.
Pauta, $730.
Mercado paralyzado devido a t-ontrarie-

d-ade <los compradores. Uc accordu com a
alta, as qualidades acima de 7 não acom*
panham os preços relativos, sendo .'sempre
os dc côr mais valorizados; continuando
depreciados os cüíís baixos devido' ás ea-
tradas de São Paulo.

I.-igc ê
(nçücs de

Irmãos eommunica.n que as co-
caie são as seguintes :

fUR 15 K1I.0S

I2$20O
4. ........ i.íojo
5* 1 • • ii » . • 21Ç600
6. . , , . . ..... . 115.100
7. ', V 1 ¦' .*• • • ii$ojii
5, . . , , . ," . , io$6oo
9. ,..;,._, ioÇjo.i

PI*.TO. LOPES & C.
Rua Floriano Peixoto, 174 — Prei-

tam ai melhorei contai de cate.

MERCADO DU SANTOS
EM 1

Entradas; 11.853 saccas,
Desde i": .16.625 saccas. ,
-Média: 7.325 saccas.
Desde Io de julho: 10.97..,243 saccafc
Saidas: .6.650. saccas.
Kxistcncia; i.ng.oM saccas.
Preço: 5S450, por 10 kilos.
Posição do mercado: calmo,

A95UCAR . ^Entradas (m 3: 6.071 saccos.
Desde 1°: 21.637 ditos.
Saidas em 5: 4.22a saccos
Desde 1": 14.682 «lilos-
lí xis tencia «n ti, dc tarde: nos trapicl.es,

1.14.891 saccos; nos armaicu3 geraes, 40.778
ditos..

Posição -do mercado: firme»

Dilas de 1914, port.
Ditas idem, com. .
Dilas de 1909, port.

Bancos;
Ccinnícr.cial. .. « .-
Hiasil. . , , . .
Lavoura. . . , , .
Commercio »¦*_'¦»', •
Nacioiuil Brasil . .'.Mercantil." , . , .

C. dc Seguresc ¦
Garantia
llrasil
Minerva. .' . , .
Aniiln, Sul-American»
Confiança. "_ , , H
Imiei.mtzadora . . ,
Integridade. ....
Previdente

Estradai de l',rro:
M. S. Jeronymo. *
Noroeste*. ... ,
Goyaz, . ,- , ; , ,
Rêdc .Miticira. '.
Norte do llrasil . ,
Victoria n Minas. .

C. de Tecidos:
Brasil Industrial, .
Carioca. . , , . .
Corcovado. ....
Confiança. . , , ,
Pctropoiitana. . . ,
Industrial Mineira. .
1'i'i.g. Industrial. .
Covilhã. . , , , ,
AIliançM
S. P. de Alcântara

C, Diversas:
Doeis 1I.1 llahia. .
Tt. de Santos, nom.
Ditas ao port. . . .

ÍíOteríaâ. 
....

\ c Carruagens,¦ .*T\ c Colonização. .
Centros . Pastoris.
T,. Confiança , , ,
M .Maranhão , . ,
Const. Brasil, c.40 "l*
Ufsinns Nacionaes. .
Carbureto de Cálcio
Meias -Victoria , ,,

Debentures;
Docas de ¦ Santos. •
M. Municipal, . ,
Tec. Magecnse , , ,
America Fabril. , .
M. Fluminense, , ,
Brasil Industrial. •
Tcc. Alliança • • «.
K. C ÇJuissamí • .
Tec. Botafogo . . .
Fdificadora .«•_.«
P. Paulistana, . •
T. Confinnça. , . .
P. Industrial. • •
S. Felix ....
S. P. Alcântara. .
Tecidos Carioca , .
1 inho de Sapopcniba
Navegação Costeira
M. Progresso . . .
M. U. de S. Paulo
llanccatioa ....

CRrãnco, crystií;
Crystal, amarcllo.
Mascavo. . . .
Mem, 3» sorte. ,
Mascavinho, , , ,

COTAÇÕES
,66o a S6S0
$580 t\ $Ó1Ú
$4_>o a $500
$680 a $700

$500 a $Ú0'_-

ALGODÃO
Kntr.idas cm 5: 480 fardo*^
Desde 1": 480 ditos.
Saidas cm 5: 637 fardos*
Desde Io: 1.S98 ditos.
l.xisteueia cm 6, «lc tarde: 4.ioo {ardos.
Posição do morcado: firme.

Londres ...¦,.. ií n|>6 a u 13{i-6
1'aris*. .......; $727 S731
Hamburgo. . i t 5830 $835

A' vista:
Londres .....<¦ 11 i|a 115I8
Paris ¦ . ¦ . , . ,.- ,: $732 $743
Hamburgo. .«.<-< $835 $840
Itália ..,,,£•¦ $094 $715
Portugal ...... 2ÍJ19S0 3$072
Nova ¦ York. , f « 4?3-|b 4Í422
Montcvidéo , , , , 4$(>-*o 45630¦Hespanha . ¦ ¦ . •¦ $8Co $875

.Suissa ..... . $823 .835
Buenos Aires. . . . i$86o i$88o
Vales ouro por 1$. 2$3?9
Vales de café. . . $730 S731

PELOTA"
rilOXIÃO JÍICTHEKOY

E-itc estabelecimento dc diversões da
visinha cidade, realiza boje mais lima
iuneção do emocionante sport vasco, co*
meçando ao meio dia c disputandcwe _ ás
2 horas, uma bem combinada (juiniela
dupla cm 8 nontos, de accordo com o
aniuincio publicado ná secção fflieattinl.

LIBRAS
Vcnderlores a 2o$3oo e compradores a

jüÇüoo, mas. acni negócios couhecidoi.

LKTRAS 5cr_HES00R0
As letras' papel foram cotadas nos reba*

tes de 8\-i|4 e .p por cento, ficando com
conipradores, couionuc a data de emissão,
aos extremos" dè 8 i|e a 9 por cento c
vendedores .de Ji! i|a por cento.

Os negócios divulgados careceram dc In-
tefesse,'

SILVA LlMiíTÜlBU-KO & O.
Rua "Marechal Floriano Peixoto, 46,

Únicos que prestam boas contas de café.

CAFÉ'•MOVIMENTO DO MERCADO
Kilos Saccas

214.905

Pernambuco.
R. G. do Norte
Parahyba. . . .
Ceará. ....

COTAÇÕES
2g$ooo a 31$00.
foíaoo a jojooo
29$ooo a jo-jtioo
29JUOO a 30J000

Existcncia em 4, dc tarde. . .
Entradas cm' 5:

U. l'\ Ccnlral. .-'-, 47.100
ií, V. Lcopoldina, . 26.220

Total .- . . . .
Embarques cm 51

E. Unidos. ...... 3.148
Europa. , . . . . 3.631
Rio da Trata . . . 500
Cabotagem. . . . . .: 50

216.187

7-329

Kxistcncia cm S, do tarde. . .. 2o8,8.*i8
Entraram desde o dia 1 dc julho até

lioutem, 3.030.113 saccas c embarcaram, o-.n
cRU.il periodo, 3.169.677 ditas.

Hontem. esle mercado abriu calmo, cnm
p\ocürà desprovida dc interesse ç escassez
de café exposto á venda, tendo sido apura-
das, do manhã, transacções de 411 saccas,
nas bases dc io$8oo a 11$. a arroba, po-o
typo 7.

BOLSA
Ainda liontcm, a Bolsa funccionoii muito

animada, tendo-se registrado regular numero
dü transacções.

As apólices geraes, ficaram fracas; as Pro-
visoria3, os de 1915. "as Mineiras, as Popu*
lates, as Mnnicipaes, as acções da K. F.
o Minas de S. Jeronymo, fienram mantidas;
as das Docas da lialiía, em alta; as das
Loterias, as das Docas dc Santos c as apo.
lices dc 1909,/firmes; as acções das Terras
e as do Banco do Brasil, sustentadas.

VENDAS
Apólices :

Geraes dc 1:000$. -4. 7* 9 o, t.
Ditas idem, i, 5 
Emp. de 1909. 6, 9, 50, 50, 51 a
Dilas do 1911, 50 l .
Dito de 1912, a a. .... .•
Münicipacs. dc £ 20, port., 1,

5 
Ditas idem, 20 a ... . t •*
Ditas de 1906, port., a a. .- c
Ditas idem, 30, 40 a. ... .
Ditas dc 19M. port., 13, 30,

34 >¦
Dilas irlcin, 100 a. .... .
Ditas idem, 5, 5 a. . • • •: .
Dilas nom., 34 a . . . . . jc

Bancos:
Prasil, 68 a. . . • • . r r.-t.

Companhias ;
Terras e Colonização, ioo, ioo»

300 
Loterias N. do Brasil, 300 a. .
Docas da Bahia, 100 
Ditas idem, 100, 50, 200, 200,

250. 400 •
Ditas idem, 100, 200 a. ¦ ¦ .
Ditas idem, ioo :
Ditas idem, 100. 300 a. ¦ . ¦ r
Ditas .dan. ioo, ioo, ioo, 200,

300, .joo, 500, 1.500 a.; . .
Ditas idem, 500, v|c. 30 dias a
Seguros Integridade. 30 a. . .
Seguros Confiança, 50 a. . . .
Docas de Sontos, port., 5. . . .

JJffcciiliiriij:
Bancn C. R. de Minas Ccracs,

7 »|°. 18 a. . . . ¦ ¦ . . •

OFFERTAS
825?000

¦3j$ooo iSiííoo
185*1100 182.01.C

10..?U_O

I48$ooo -^i;.--
irjrJÍ.lOO I48$0Ò|>

_U0$Ü01-
—I I43SOOO

. I70$ooo
C10$000 -O.^OOO

300.000 —10$000
—* a2Íooo

85ÍOOO
S.-iooo ;8$úoo
I_i$000
.jSÇuoo 4j$ooo

600,000 jjo-jnoo

20$oon 18.000
70JO00
.-.C$000 3o$ooo
.'-.-f-noo J4$noo
--•$000 —

2.|*.r*ar>

i70$ooo
i-íojooo

!6u$000 ~*
•ísS^oou -—
I/ojooo ¦*-»*
250S000 •>'
175.UOU —

35*íoo<>
1515000 iso$ooo
lyuÇOOO

30$ooo 2<;$ouii4oa$oon
450.000 4-*o$ono
I2Í750 13550..
70*000 64|ooo
8Í250 7$75"
IS".0Orl

805$000 —
32$000 26Í00..

SofOOo
i8o$ooi> —
aoSÇooo _.oo$ooo
-oÇouu —

—< 202Í000
l85$ooo —
I40Ç00-' —
ao,-.$ooo 198^001»
180J000 152*100.
i<)0$uoo —
205,000 —

i;o$oo»
ioo$ooo «¦—*-
150)000 —

ÍSíoco
>90$ooO i8o$ooit

—• i8o*tooo
140,000 —

iRo$oof-
200$000 iSotooo

I7o)oo<_
105*00,) —
looiooo —
8o$ooo ?o.ooe

co_;$ooo —

RENDAS PUBLICAS !"
Rr-jNDA DA ALEANDECA

d)e 1 a 5. . .
Idem no dia 6

Em papel , ,
Em 0111*0. . ,

Total. .

7901460*162}

89:243.031
50i;i.3fo63 iJ9:i>--6$ogi«

. . . . . 930:4065727,

823$00O
825.000
78o$ooo
777S000
7tío$ooo

3io$ooo
315Ç000
i87$ooo
iSS.ooo

181S000
1815500
1828000
1S3Í000

198.000

fí$ooo
12?500
37$000

285000
285500
2..S0OO
2Í15500

30$000
27$00O
50$00o
7S$ooo

4-*_.?ooo

1015300

Ccracs de 1:000$. ,
Emp. de 1903. , .
Dito dc 1909. . .
Dito do 19
Dito de 1912. . .
li. do Kio (4 "l") .
Dito dc 1915. . .
Judiciarias . . . .
¦Dito de 500$, 110111.
Dito, Minas Geraes
Municip, dc iqo6. ,
Ditas nom
Ilitas de 1904. port.
Divas nom. . . .

7325000
?8o$Q_)j

77$ooo
;8_.$uoo

435S000
Ü0i)$UÜ0

19S$oo,l
3I5ÍJ000

S2O$000
8754000
^SOfOOO
77o$ooo
780SOOO
75$000

779SOCH)
7Óo$ooo

?85$000
iS/$ooo

3io$ooo
312ÍJ000

Em einial perioilu do 1915 . 852:056540.1''Diíícrença |«ra mais em 1916 /SgsojjiB

MANIFESTO DE IMPORTAÇÃO
Pelo vajior francez "Samara", do Ri.

da Prata —, Carga recebida: 50 saccos du
alpistn e 50 dc batatas, u Carvalho liocha;
100 ditos idein, a II. dos Santos; 100, a O.a.upes Silva; 20, a Aug. Constam; 500, a
Couto; 1.500. a R. Cigliott; 15 barris dc
vinho, 20 saccos dc «anharno e 20 dc li-
nhaça, a ifc, ¦Camuyraiio; 100 casco» do
oleo e 125 taiuborctcs iJeiu, a C. m, Ho-
ronha; 580 cascos dc sebo e 800 fardos
de xarque, á ordem;' 50 caixas de alhos,
a Couto ;2S ditas idem, a Constaiitino Ge-
mcs e 45 quintos de sebo, á ordem.

1'clo vapor nacional "Itapacy", dos por-
tos do sul — Carga recebida 1 50 üarric.13
de mattc. a -'rança Comes; 10 ditas, a P,
Macedo; 50 «litas, a *G. Almeida; u bar.
ricas de cera, A ordem; 130 alados ds ci-
bos, a A._ Amaral; 20 i|a barricas «To
matte, a G, Monteiro; _ caixa de vinho,
ao mesmo; 4**-. caixas de couros, á ordem;
4 fardos dc xarque, a A. Sieiuann; 30
caiaas de toucinho, a C, Gomes; 5 ditas,
a C, Martins; 8 ditas, a M. P. Alves;
.10 ditas, a Queiroz -Moreira,

Pela barca norucRtiezu "Don", de Nova
York — -Carga recebida; U.52Ó barrica.!
de cimento, á ordem.

Pelo vapor inglez "Cotovia". <le Bahia
Jllanca.— Carjía recebida: 100.14o sacccn
de trigo, com 6,558.311 kilos. uo 'Moinho
Inglez.

Pelo vapor "Ainaion", «le Livcrpool e
escalas — Carga recebida: ao caixas de
ch.-í, á ordem.

Pelo vapor italiano "'Lcalta". de Gênova
e escalas — Carga recebida: 137 fardos
de papel, 4- caixas idem e 3 ditas dc azei*
te. a liiíano; 2 ditas ídem, a C. 1'arcto;
69 saccos dc enxofre, a C. Pcrglcsej 500
ditos idem, â Companhia de Ácidos; 50
baixis dc gesso, a Júlio Moreira; 5 caixas
dc mercadorias, a I*. Araujo; 1.000 barri-
-cas dc cimento, a Dias Garcia; 275 caixa 1
de vermouth, a O. Bocttcbcr; ro ditas Idem
a A, J, «Elias Santos; «.oo ilitas do fernet.
a S. 'A. Martinelli; 40 ditas dc nmssa
de tomates, a N, J.agari; 3- ditas ídem, a
Coelho Muniz; 5 ditas do nozmoscada, n
França Gomes., 20 saccos de cravo, a CourI
Irnião; 60 caixas de vinho, a _ í.uigc dc
França; 300 ditas, a -N. I.azari; 100 -di-
tas, ao mesmo; 80 ditas, a Carapatoso Cos-
ta; 20 caixas dc azeitonas, a Nilo Peronc;
100 caixas de vinho, a -Coelho -N.; 25 dl-
tas. a d.orcnz Zugarc; 2 barris de vinho,
a C. Parcto; 200 caixas dc vinho, o -N.
Ivagare; 50 ditas, ao mesmo; 50 caixou
de vinho, a Ernesto I.saro; .100 ditas, o
II. 'Marte; ioo ditas, a C. OiurcM; 1.1
caixas dc papel, a Silva Dantas; 6 ditas, o
J. Maciel; 12 ditas, a C. Silv.i; 3 ditas,
a Vtllas .toas; n ditas, n A, domes; 22
ditas, a A. Costa; 8 ditas, á ordem; S
ditas, a A. Vc/cu; 4 ditas, a Kastrup; 18
ditas, a AR .ibeiro; 3$ fardos de papel
a E. liuruouoer.

P,*h Ii. lf. I.copolilina, corca recebida —
io s-accos _mil.io a Na iar Irmão; 20, a 0.
1'inlo; 21Í, a 'f. Irmão; 20, a I. Borges;
19, a rlidu' Alves; 12, a S. Veiga; 24, a
Nft/ar Irmão; io, a D. Garcia; r, a S,
Veiga; 17, a D. Careia; 42, á or-tn.ni; I4(
idem; 13, o C. Duarte; 20, n J. Mesqul*
ta; 42, .1 lí. X. Lessa; 24. a S. Valle; 30,
a N. Zamith; 37, a ií. Martins; 24, a
Qnelroz Motta; 30, a A. Po-llery; 26, Â
ordem; 32, a Ouciroz Moita; 30, A ordem;
3, n K. Queiroz; 23, a 11. Careia; i4, a
lip.li.-is; 12, idem; 97. a D. Careia; 23, a
II. Muniz; 25. a II. Souza; 64, a H. Quei-
roz; ici, u R, Queiroz; 24, klcm; 24, a dí.
Albuqueniue; 20, a A. 0'olleryi 13, a 'Na-
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creança

ter iili>

íluháiu

-Itiitnoi Aires, fi,-
fr.iplio.Caromba, i.uü
«r«!.;.',l,.,;.,lo nn :h.-.;r
_WUI, levou bontem.

A companhia -!
ac tua Vn ente pi
> C.ilyscii. ,|(

1 n_.i;e. ã *iC-*n

ena*

O K1K-KXSKAMKXTO DE GA-

DOS X.V ARCIIXTI.VÃ

Buenos Aires. 6 -- (A. A.) _ A
cômmissão central de Serviço de Recen-
se.-imento Pcrinanente rios Cados, do
província .1,- Buenos Aires, está rece-
bemlo os resultados parciaes desía ope-
ração que terminou 110 dia ir) de niarço
ukinio, para p-roceder a compilação
desses dados.

Essa- operação quo eslá sendo feil.i
so-i a direcção do secretario geral da
referida comniissão, sr. Carlos I.ix
Kle-.í Filho, revelará a erande riqueza
de nados, cxisume na Província de
Rumo.*; Aires.

O recenscamento (oi feito de accordo
com ,1111 'plaúo simples e pr.ilico, quedeu resultados muilo precisos c (irará
concliiido brevemente, com pleno exito,

teaôeTomair^^«antifac t .ra-Je Conserva. Aliraenticiai.

CASA ILE
RITA DA AT/PANDEGA SS a 8G

((.'anto com a rua dos Ourives)

FERROS DE ENGOMMAR
e FOGAREIROSI

a electricidade;" gaz;" kerozene;" álcool.

KKAUR1KAM-SE as .mias. do Curso
Preparatório que, sob a direcção «lo
inspector escolar, dr. A. Ccsario Al-
vim, Cunccioiiam no predio á rua D.
Pedro, 113, defronte i estação de Cas-
«cadura. J> ¦t-25'-**

 ¦ > 13» » —
Foi designado para servir na Inspe-

ctoria do .Arsenal de Marinha desta ca-
pitai o canhão, *Je corveta Torquato
l">iniz Junqueira.

cerá-o muito, c certo. iEra uma testemunha .preciosa do riascirucnto «la
crêánça, mas dc súbito o carcunda voltara ao ponto de partida, isto c, con-
.limava ignorando o paradeiro da filha do Helena c do Sr. dc Boissy".

-1 Veja se se recorda!... Talvez o tempo a fizesse esi.uccer alguns
porinenores...

SimpliCia mienciou a cabeça negativamente. _
Xada! Nada!... .Nunca soube qual foi o dcstuiQ que a

levou.
Diogo fez um gc.-Ho de desespero. ,, _ . .

Parccc-me todavia, prosegtliu a velha, que cila nao devia
muito longe...

Era possivei que assim fosse, mas Diogo e q Sr. dd Boissy,
percorrido, inutilmente, todos os arredores de Leiria.

Diga-me*, se visse hoje essa creança, reconhecol-a-hia?
Xão poderia r_o'nti.cc.-a, porque já são decorridos muitos annos.

c eu apenas a vü na oceasião cm que nasceu. Mas reconhecer I.l com certeza
o signal «íue lhe fiz no braço.

E' isso o que eu queria saber. - -.' '-,; „
Diogo esteve refleetindo alguns momentos. Depois olhou para a vellia

t disse-lhe:
Infelizmente, as mas indicações pouco mc esclarecem. Certifica-inc

o nascimento da creança, e que «'Ua, quando íoi abandonada, 1'mha um si-
gnal que a senhora lhe fez. Continuo, porém, a ignorar quJal o destino que
ella levou e era exactamente isso o que eu desejava saber, lenho, portan-
to, de continuar a procural-a ao acaso... W possível que a encontre, c creio
mesmo que hei de encontral-a... .N'e=se. caso, a senhora' ira reconhecer
essa creança onde ella estiver. Até então, terá os m-eiôs precisos para vi-
ver... sem ter que pedir esmola..-.'_ Se a creança apparecer, dar-llie-liei uma
quantia sufíicientc para a sua velhice, quer?

Ahi senhor, farei tudo quanto mò ordenar.
Pois bem. Guarde segredo acerca do que se passou entre nós, c de

amanhã em deante vá dormir e conrer á casa onde eu e os meus companlici-
ros temos vivido. Serão dadas ordens para que nada lhe falte.

Depois, o carcunda deu ainda mais dinheiro á velha, e voltou a Casa.
Entrou uo seu quarto e rcílecrru durante muito tempo.

Escusado será dar esta noticia ao Sr. de Boissy. A seu tempo llie
direi tudo... . .

Em seguida chamou o hospedeiro, deu-lhe dinheiro e ordens relativa*
mente á velha, a qual desde o dia seguinte ficaria n'aquella casa.

O dono da hospedaria não pode d-ixar de mostrar-se admirado com a
protecção dispensada á tia Simplieia. Ia. talvez fazer objecçoes, mas o Di-
ogo 'nterrompcu-rlhe o íio do discurso, dizendo:

Ha de mantel-a cm ítia casa, e todos o
•iiento a quantia precisa para o sustento delia.,
tentar aquella velha.

O hospedeiro calotr-sc e retirou-se.
Então, Diogo procurou o Sr. de Boissy.

í _- Disse-me que tinha necessidade dc voltar a Lisboa...
Sim, disse. Teremos, porém, ali, pouca demora. Emquanto nao en-

centrar minha filha, não terá descanso. E' este o fim agora da minha
existcncia. Partiremos amanhã. . .

Tiniu dito que estava resolvido a percorrer todo o paiz e ia cumprir a
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ossuda, cotiTj o rosto cnmroldurado .por cabellos brancos, feia e repugnante
de aspecto, com os lábios encolhidos, mettidos para o interior da.bocca,
como suecede a quem não tem dentes, as mãos descarnadas e queimadas
pelo sol. Cobriam-lhe o corpo alguns andnijos. Tinha um dos JJés descalço Ç
o outro calçado n'*iim sapato velho e disforme.

«Devia ser invuito idosa aquella mulher a julgar por seu aspecto.
•Diogo Mallez sentio um calafrio percorrer-lho o corpo, aa vel-a.

Involuntariamente occorretl-lhe ao espirito o seu passado. Se não fora a
amizade do Sr. dc Boissy, c o cuidado carinhoso com <|itc clle o tratava,
o seu futuro seria idêntico ao d'aquella niisera velha. Vendo-a, era como
6c sc visse a si próprio, quando se arrastava indigente e esfomeado, pedindo
esmola aos transeuntes. Agora não tinha elle fome. ü bom tratamento que
recebia, a cama magnífica onde dormia todas as noites, a limpeza e o asseio
das roupas que lhes davam, como que o tinham regenerailo' Jál não prla o
carcunda de outras épocas, c é tão certo que o bem estar, a oomniodidade,
o repouso do espirito servem maravilhosamente .para modificar os homens,
que Diogo poderia certificar dm rigor essa verdade. Tornara-se corlez, <\c-
lica.lo e affectuoso. Poderia scr apresentado em uma suciedade escolhida,
onde elle não brilharia, c certo, pelos primores de ilhistração que não pos-
suia, mas onde tambem não envergonharia quem o apresentasse...

Que quer, pobre mulher ? perguntou ellc.
Dá-me uma esmolinha, pelo amor de Deus, meu rico senhor ?

Uma esmola !
«Quantas vezes elle repelira aquellás mesmas palavras e quantas vezes

se retirara desesperado, precisamente porque como unica resposta, llie
diziam :

Tenha paciência, irnião !
Xão era com simples paciência que ellc levaria o padeiro a dar-lbc um

pão e o taberneiro a ceder-lhe utn pedaço de pdixe!
'Não esperou que a velha lhe repetisse as palavras ([ue acabava de di-

rigir-llie. Metteu a mão na algibeira, tirou uma moeda dc prata e entre-
«jott-a á velha.

Ahí teni. Que Deus a acompanhe.
•A velha agradeccti-lhe aquella avúltada esmola, que lalvcz não espe-

rasse receber, mas não se affastott.
Como é generoso, senhor 1 Ha muito te.'n-,po que as minhas mãos

não tocam uma -tão grande quantia... Obrigada, senhor! Oxalá «íue con-
siga os seiis desejos e que .possa encontrar a creança que tem uma cruz
no braço...

Diogo estremeceu dc novo, c olhou mab attentamente para
•mulher que lhe fazia tão completa referencia á missão e,m que
empenhara.

aquella
elle se

mezes receberá adiantada-
E' um capriciio meu sus-

Pois sabe ?..
Sim, sei que

annos...
st... quem li

Os olhos da vc
*ra aecusada não

procura uma creança. que foi aban rioiiada ha

deu essa noticia .
.a pareciam desmentir a edade que ella tinha e qué
pelos seus cabellos brancos, mas ainda mais pelo

tempo que tanto a havia estragado. Rrüiiavam extraordinariamente, e neste
brilho havia-um tanto ou quanto de cynismoi de intelhgencia, dc p-rs.pi(_-
cia e dc maldade.

-- Pc-rventtira não tem o senhor e os seuí «onvpanlieiros .perguntado a
Ioda a gente por uma creança nue áesappareccu?^ uma menina?...
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Ur Irmão; at, a At .PltttO! 13V d Pty lou-
Ie; 20, á ordem; as, o M. Jordão; 23, a
|_; lfcrrciraj 134. 4-ardera; a-, a U. Quei-
tror; is, a Mi' J-cífdão; 26. o Stg. Veiga;
t, a R. Queiroz; 20, a B, Alieis; 4a, a
Avellar; 20, a O. Garcia; 12. a iB. Alva*
r«; 20, o P. Soarcr, 22, «S C. Pinto; IS,
a 1-erraz ¦ Irmão; 23.' a Naiar Irmão; 28,
» A. -Queiroz; 50, a IM. Souza; 50. o Seq,
IVciga; 16, idem; 10, a B. Alves; 12, a
irdeni; 4, a lt. U-illròsr 24, a O. Garcia;
31, a B. Pereira; 36, â -?• 1'. -*-¦• --<-*••!
ij, à ordem; 16, idem; id, a S. Valle;
77, á ordem; 15, a .A. liima; 16, o Bor*
ílcoux; 15, a J. Mn6re', fio, a Ferraz Ir-
inão; 20, a C. Pinho; 10, a ..' Irmão; 4,
. A. R. Kuiz; 32, a Ferraz Irmão; 100, a
Si F. Carmo; 10, ai;. Ribeiro! 9. a R.
©uciroz; 22, a 'Mario Sotíza; 15, a K.
Queiroz; 15, a 'Marli Souza, 12, o E,
tjlielroz; 10, idem; ,7, o XI. Souza; az,
idcm; 63, a R. Queiroi. ío, a )'. Miguel;
40, idem; 40, a 11. Albu.ueroue; 37, a J.
ill, 'Maonúo; 22, idem; 35, & ordem; so,
.1 R. X. í.cssa; so, 4 ordem; 80, a A. X.
¦Lessa; 40, í\ -ordem; 40, idem; 25. o N.
Irmão; zo, a D. Garcia; 23, a V. Mou*
iciro; 21. o Mi Souza; 18, ii D. it-arcia;
41, a T. Borges; 16, *o T. Borges;
13 'saccos de millio, íi ordein; 10 ditos,
a aV.-iz.-ir Irmão; 24 ditos, a Mario Souza;
38 ditos, a R. Queiroz; 15 ditos, a Mario
Souza; 14 ditos, a lt, Queiroz; 18 ditos,
a N. Nazar; 10 ditos, o Mlario .Souza; 78
ditos, a R. Queiroz; 14 ditos, a M. Sou*
za; 20 ditos, ao mesmo; 16 ditos, no mes-
mio; 16 dilos, ao mesmo; 18 ditos, a R.
Queiroz; 31 (li'?s. « A. Schmidtli; 25 di-
105, a 'M. Zamltli; 26 ditos, a Nazar Ir-
mão: 20 ditos, a T. Borges; 21 ditos; n
('.. J. Oliveira; 48 ditos, a Avellar; 20
ditos, a A. Scliniidth; 24 ditos, a 1). Car-
cia; 10 ditos, a N. Irmão; 30 ditos, a
C, Pinto; 22 ditos, a Ferraz Irmão; 83
ditos, a K. Queiroz; 20 dilos, n 11. Al-
¦liuiiueniuc; 25 ditos, a A. Poilery; 58
dilos. a -Mario Souza; 24 ditos, 11 1. J-or*
«es; 2- ditos, a F, lrmüo; 28 ditos, n M.
•Souza; 28 ditos, o R. Qutlroz; 21. ditos,
li T. Borges; 19 ilitos, a Q. -Moreira; 28
ditos, ao mesmo: 16 ditos, ao mesmo; 20
dilos o M. Zaniitli; 52 ditos, a Q. Morei.
ií, is ditos, a Secj. Veiga; 75 (hlos, a.M,
Souza; 20 dilos, a A. Poilery; 13 ditos,
a T. llorgcs; 36 ditos,, a <). 'Moreira;

. Telal E. (Pi tQcntra\ do Brasil (São
Diogo) — Carga recebida: 5 lotas' de inan-
teigo, o "M.v Sampaio; 20 ditas a Iaeitcria
Modelo; 19 latas c 14' caixas dc manteiga,
.'. beiteria Boi; 34 ditas, a Damazio; 10
ditas, a Pinto Iaopcs; 1. ditas, a B. Al-
ves; 17 ditas, 00 mesmo; 12 ditas, á A.
R. Oliveira; 20 ditas, a O. Ribeiro; 6
ditas, a Damazio; S6 ditas, a F. Moreira;
20 ditas, a A. Monteiro; 18 ditas, a C.
Bastos; 16 ditas, ri Alves' Irmão; 8 ditas, a
C. Bastos; 14 ditas, ao mesmir; .16 ditas,
a B. Alves; 14 ditas, a A. B. <Loag-, 56
ditas, a V. Monteiro; 34 ditas. & or-
dem; 50 ditas, á ontem'; so ditas, a Pinto
Lopes; 50 ditas, a ü. Ribeiro; 2 engra-
dados de manteiga, a Damazio; 3a latas de
manteiga» no mesmo; 20 ditas, a' u. Iu-
l.eiro; io ditas, a Bersscr; io ditas, a V.
Santos; ij ditas, a Th. I'ereira; 40 di*
tas, a J. Cunha; 8 ditas, a II. Alves; 12
ditas, a A. Ri Oliveira; 20 ditas, a João
Cunha; 24 caixas dc queijos, ao mesmo;
14. ditas, á ordem; 8 ditas, a G. Ribeiro;

4 ditas, a Q. Irmão; 4 ditas, a G. Al-
meida; 4 ditas, a João da Cunha; 10 di-
tas, a T, Carlos; 10 dilas. a Bordeanx;
9 ditas, a João Cunha; 5 ditas, a Dama*.
zio; 6 ditas, a I. Borges; 4 ditas, a T.
Borges; 4 ditas, o Damozlo; 4 ditas, ao
mesmo; 1 caixa dc carne, a '_• Borges; a
ditas, a C, Almeida: 1 dita, a S, Rezende;
1 dita, a Damazio; 3 cestos de carne, a
Scqnucira; 9 ditos, a -\t. Saraiva; 15 ditos,
a T. Bordes; 2 ditos, ao mesmo; 3 ditos,
.1 Ferraz Irmão; 2 ditos, n Ferraz Irmão;
4 ditos, a T. Carlos; 8 ditos, ao mesmo;
15 migrada Jos de quelios, á ordem; 8. fax*
dos de carne, 11 O. Almeida; 12 jacas de
batatas, a A. Barroso; 21 calvas de ba-
latas, a João Cunha; 40 ditas, a C. Cos-
ta; 94 ditas, A ordem; 18 ditas, a ordem;
16 ditas, a Torres Rego; 20 ditas, o. A.
Schniidtli; 10 ditas, no mesmo; 14 dilas,
a D.'Ramalho; 20 dilas. a A. Sclimidth;
12 ditas, ao mesmo. 20 ditas, a '1 • Bor-
rcs; 38 dilas, a I). Ramalhn; ia ditas, o
A. Scliniidlli: 26 ditas, a T. Borges; .ii
ditas, o A, SclinUdlli; 20 dilas, a O. Ra-
malho; 28 ditas, a Conto; 60 caixas de
batatas, a T. Borges; 4o ditas, a Couto;
25 saccos dc batatas, n Ci O, Pinto; 60
ditos, a 31, D. Castro; 70. ditos, a J.
Arraquira; 4 ditos, a A. if. Garcia; 24.
caixas de toucinho, a T. Borges; úo saccos

-¦8 ditos a O. Garcia; 5 ditos, a Mone-1 de milho, o G. Almeida;" 2 saccos de:¦ fei-*¦ "—'•'¦¦ -• •)..— ••¦- 
jãp, a _, Almeida; 1 caixa dc mocotó, a
T. Carlos; 6 latas dc manteiga. 11 F-eliat;
14Í ditas, a C, Aliniciiticias; 20 dilas, a
il. A. Silvai 12' ditas, a' aVinararite; 80
ditas, n Avellar; C ditas, a Pinto I.opes;
oa dilas. a C. Ribeiro'; 1 dita, a G. RI-
beiro; 2 ditas, a .1. Barbosa; 1 dita. a F.

rat; 23 ditos ti M, Zaniith; 54 dilos. ao
mesmo: 32 ditos, a T. Borges; is ditos,
a H. Martins;*, 1, dilos, a ÍI. Borges; 11
ditos, a R. Queiroz; 84 ditos, a F. li*.
mão; 23 ditos, a Maria, Souza: 20 ditos, a
R. Queiroz; .io saccos de milho, a Ferraz
limão; :S dilos, n Mario Souza: 15°. di-,   
Ins, á ordem; 54 ilitos. & ordem; 23 ditos, 1 Aurora; 1 dita, n Hlnrèi 1 engradado dc
a -Rocha; 17 ditos, a J. A. Ribeiro; lú manteiga', a \V. Wolck; 20 caixa* de (iiicl-
ditos, a 'M. Pinto; 21 ditos, ao mesmo; ¦ jos, a J. Cunha; 12 ditas, ao mesmo; 10
.11 dilos, o F. Dantas; 20 dilos, a A. ditas, ao mesmo; 15 dilas, a A. Barroso;
SHimidtli; 40 ditos, a T. llorgcs: 16.ditos,}.1 dilas. a ('.. Kibeiro; 2 ditas, no incs.no;
n (',. Irmão; 11 ilitos. a 'Fry .loreli; 21 ,, dilas, ,*,,i mesmo'; 15 ditas, uo mesmo; 4
ilitos. an mesmo; 16 ditos, a C. Rezende; ditas, ao nesinn; 2 ditas, a Damazio;; 5
12 ditos, a-iMi Pinto; 14 dilns. a 0. Piii- dilas, .-10 mesmo; 4 diu.s, rj mesmo: 6
Io: co ditos, a B. 'N.; 28 ditos, a A. ; dilas, ao mesmo; 4 ditas, a T, Carlos;
«Sclimidllli 20 ilitos. a 11. Queiroz; 20 di* O latas de manteiga, a 1*. Almeida; S,
lo*. <i Mario Souza; -r.1 dilos. a üd, Za-1 a D. S. Oliveira; 33, a. ordem.; 14, a
mith; 19 ditos, a B. .Martins; 17 ditos,
no incsiiio; is dilos. a Nazar Irmão: 14
ditos, a T. ilorges; 40 ditos, a Avellar;
io dilos. a SI. ZaiuiC.; n ditos, a N.iziu
Irmão: 3" ditos, u Mario Souza:. 211 ditos,
n ..M.Zenlu; 14 ditos, o M. Souza; 21
dilos. a M. Pinto: 11. ditos, a M. Souza;
115 ditos, a 11. a\l(-es; 21 ditos, a '!!>. Pb-
ceirr.: 15 ditos, á ordem; Io dilos, a D.
Garcia; 12 ditos a K. Qtleirnz; 10 ditos,
a M. S0117..1; ia dilos, a V. Monteiro;
12 ditos. .1 -Si. Souza; '20' ditos, a (.. Soa-
rcs: 2C dilos, n Ferraz Irmã..; 2.1 ditos,
ti C. Pinto; 10 ditos, a C. Scires; 84
ditos .1 1.'. Garcia! 54 dilos. a. Ferraz
Irmão; 40 ditos, a •Xt. Kcely: 13 ditos,
an mesmo; 2-, difds, a 15. Araujo; 13 di-

is, a F. Tolcncei; 55 ditos, a iM. /a-
mith; 42 dilos. 00 mesmo; 28 ditos, a M.
Souza; 2.1 ditos. .10 mesmo: 20, n C, I.cilí:
milho: 20 saccos, a A- 1'into; I5,_n 1.
Porges; JO, a M. S. Irmão, 13, a C. tar-
valho; 15, ao meshfS; 19, a S. Lanado; .20,
;'. ordem; .16. a S. Valle; ifi. a (.. Freire;
.9, a B. All.u.iuerqlic; 20, ã ordem; 21, 11
ardem; 71. d ordem; 74. n.T. Borcco; 20,
.-. Cunha Porto; ifl, a N. Pinto; 38, a or.
dom; 28, ã'ordem; 19, a C. Rezende; 22, a
I. Neves & C.:20, n C. Pinto; 2o,_a C.
Bastos; ifi. a C. Pinto; tífi n D. Carciâi
:C, a M. Sousa; 64. d ordem; 50, a ordem;
bo, á ordem; arroz: 24 saccos, a lí. Cr Ho;
15, n Sequeira; 30, ,i T. Borges; 15, a C.
Ferreira! is. a Ferraz Irmão', 28, ao mes*
mo: 68, a Welber St* C; 3?. a A. Pinto
a C.; 14. a Ia. Veiga; farinha: 7 caccos,
a J.* B. NiComo; 75, n Bordeanx; 140, A or*
dem; 240, a Botdeauv; 40, á ordem; Co,
.'. ordem; 300, a Bofdeaux; 230, ao mesmo;
250, ao mesmo! 19. á ordem; 50, á ordem:
:o, a B. Alves a C: 20, n A. Follery „
(.'.: 23. n C. Moreira & C.| 80, á ordem; 14,
a C. Rezende; ifi, A ordem; 30, a C. Pinto;
too, a II.; 30, (i Bordem.*:: 30, ao mesmo;
11.3, .1 Bordeanx; 130. A ordem; 59. ?- C.
irmão; 50, á ordem; 20, a I,. Ramos; 30, a
.rdeni; 300, n Bordcaux; feijão: 26 saccos,
,\ T. Borges; 20 n H. I.iiiia; 21, a.M. Sil-
va; assucar: 3110 s-icüos, a C. Tttveira; 200,
..n mesmo; 200, ao mesmo; soo, ao mesmo:
.Hi ao mesmo; 167, ao mesmo; arroz: 57

..iiceos, .'. orJcni; 5. A ordem; 18. a T. Bor.
Kcs & C; 3an. oos mesmos'! formíelda: 8
caixas, á ordem! as, á ordem; 50, á ordem;
<;ot á ordem; io, a ordem; ia, ú ordem; 2
A ordem; ts, à ordem; 30. á ordem; .2
.«accos de fubn, a Ia. Frugone; 10 toneis
de álcool, A ordem; 10 ditos, á ordem: 10
dilos, A ordem; 2 iacis do carne, a T* Bro-
ires; 1 dito, a A. Cliavcs; 37 saccos de fei*
ião c batatas, a M, Silva; 45 engradados
dc manteiga, a Villela * C; 11 saccos dc
batatas, a M. Silva; 12, a C. (.on.es; 4
saccos dc poH-ill.o. a M. V. Nuz.;B latas de
manteiga, a B. Alliuniicraur: 2 jacár, d!> car-
nc. n j. R. Ferreira; i dilo. a J. A. Ri*
l.eiro; 1 dito, a B Irmã..; 4 saccos de arroz,
a fa. Veiga; 8 ditos, a T. Borges.

Cantareira: r.ziV» .inecos de assucar, a
T. N. Kentisrh; 78) ditos, 00 racs.1.0; 140
dito*, ale milho, a Afí. P. Vaz; 50 ditos,
.. u -.'Ui-,

j. A. Ribeiro; 50. n ordem; 18, a T.
burges; 21, a JtiUò Barbosa: 48, a 11.
Alves s- ''¦"', 98, a Julio Barbosa; 56,
11 11. Alves & C"; 16, a idem; 26, o
loão Cunl...; 11, a Th. Pereira; 2, .1 or-
dem: 7, a Alves Irmão; 24, .1 11. Alves
s, C»; 28, n Seíiüeirt (.- C»; 48, a
Prista & ('.«; 43, a C. Vasques; ir, a
JI. "'"onscei; '5, a Jo=é Souza; 15, ta
aUvcs Irmão: 20, a S. Veiga; 19, o
Datnazn í O-, 36, a R. Alves & C";
IS, a T. Moreira; 8, a 11. Alves it C»;
íS, a Tli. Pereira; 32, a N. Saraiva;
15, a Sequeira & C"j 8, a Jt. Saraiva;
5, a M. Nogueira; iG, n Ferreira Irmão;
so íaccos de idem, a Leilcría Modelo';
:o latas de idcm, a J. Borbona s- C";
4 saccos de idem, a A. Irmãos; 33 1*-
tas do idcm, a' JI. Moraes; 5, a Mari..
nho 1'into «• C*; «rc, a A. R. Oliveira:
8, a Cl. Ribeiro; 5, a A. Amarante; 8,
«i Th: Pereira; 12, a II. Alves & C.
o, a S. Jlorcira; 5, a !•'. Jlorcira; 5, n
11. Alves & C.»'j ro jacas de queijos, a
João d.. Cunha; 3, a J. R. 'Pereira; 7,
a C. Vafancs; 5, a Otiimarãefl lrmno;
8, a M. F. Alves & C»; 4, n M. Ro*
cha; d, a Damazio & O; 4, a Guima-
rães Irmão; 12, a P. Almeida; 1 jaca
de carne, a C. Bastes? 2, a idem; 2, a
(1. Ribeiro; 4, a idem; 3. a ordem; 9,
a II. 1'intu & C.»'; 1, a J. R. Pereira;
6 jacas dc toucinho, a T. Borges: 20,
a idcm: 3 cestos com toucinho, a idcin;
3, a N. Saraiva) 426 saccos com bata-
tas. a C. Perez; ijd, a A. Garcia; So,
a R. Fontes;" 50, a S. Bastos; 90, a 0.
Almeida; too caixas, idem, á ordem;
100, ú ordem; 90, saccos, idem, n 1'rií-
ta a- C."í 20, a Guimarães Irmão; 20
a B. Alves ti Cf, 40 saccos, idcm; n
iilcln; 21, a Aiigelino; 22. a I).- Rama-
II10; 29 saccos. idcm, a T. Borges; 31,
a D. Ramalho: 4. jacas, idcm, a T.
Borges 20, a idem; :o. a A, Pinto; 10,
a B. -Mendes; 10, a C. Bastos;. 15 cai-
xas e 4 jacas, idem, n C. P. Silva; 56,
caixas, idcm, a D. Ramalho; 50, n A.
A. Scl.1ui.l1h; 10 jac.is, Idcm, a idcm;
70 saccos, idorh ,a D, Ramalho; 10. ja-
cíis, idcm, a A. Lcmaim; ..-1 snecos, idem,
a A. Clareia; 16, a IV. Almeida; 31 cai-
xas, banha, a ordem; 30 lardos dc carne,
a Ferraz Irmão; 39 suecos dc milho, a
P. Almeida; 7 de Irascris com inantci-
gá, a Souza; 9 laias, ideni, a Alvcs^ jt
C."; 5, ii ontem: 10, a Gaio; 11, n Gui-
marães; io. a Ferraz; 15. a .Tíiliciro; 6,
á ordem; 8, a Cnldas; io, a Paiva; 4,
a Ribeiro; 3, a Prochel; 3, a Frilz 1 en-
gradado com (.iciios, a Vasques; 6 cn-
gradados, idcm. a Damazio & Compania;
d caixas (iiieijos, a 'Gaspar; 3, a Saraiva;
13, a Vasques; 7, hl™: 3, a João Cunha;
í), a Barroso; 6, n .Alves; 2:, a C. Ribci*
ro; 17. a T, Carlos; 4o, a Saraiva; 4, a
Martins; 9,.a. Saraiva; .3,. a Alvarez; 3, a
Damazio: 21, a*Filial; 4, A ordem; -a, a O.
1''.; 3, a Ci I.opes; 4, a-.-B. Alves; 12, n
N. Saraiva;. 8, a P. il.opes; 8. a T. Raul;
3, a B. Alvarez; 10, a C. Ribeiro; C, a

CÃES DÚ PORTO
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Vngo."Grano" Qibottigem.
"Uris" lírp. de luagimcz.
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"Aiassualiy" Cabotagem,
" A. Jai.ri-R..ib-'rry"i Cbiitagem."S:.l Aiiiciica". ...I Cabbtagim,"Lealtá" I
."Rio dc Janeiro".!
Diversa* Cie. do Garonna. „Diversas C|c. do "Somara"

, (Dese. gcn. da ra-
.1 bella II.)
,1 Diversas Kxp. de mai.gancz.
, | Diversas C|e. de v. vapores.

. I "San Fraterno"....! Des.-. óleo ccMihus-
tivel.

. I Vago.
, "Coloida" I Dese, trigo.
.1 [Vago.
. | "Xnvilli" | DeSci trigo.
.1 IVago.
, I "K. iMargareta"..,
. I Vngo.
.! Diversas I Dese. bagagem.
.1 IVilSO.

I

Torres; fi. a Moreira; 4, a Torres; 4, a
Ribeiro; 6, _ T. Carlos; 5. idem; 4, »
Rez. Saraiva; 4, a aVIves Irmão; 7, »
Santos; 8, a João Cunha;-2, a A. .Barroso;
1, a J, Cunha; 8, a .Lage; s. a Ferreira;
1 cesto lingüiça, A ordem; 3 caixas requet*
jão, a Cruz Irmão; 15 caixas frutos, a A.
Baptista; 1 lata banha, a Mello; 1 caixa
queijo, a Moura: 1 c. carne, a A. C. Jlat*
tos; 1, a N. Soares; 1 c. biscooutos, a
Marques; 1 cesto Imgui«a, a iL. Rocha; 4
ci queijos, a Alvarez; 9 c, carne, a Cm*
marães; 10 c, toucinho, a Bastos; 18, a
C. A. «Grijó; 16, a Borges; 1 c. carne, a
C. Pinto; 7 jacas queijos, a A. Bolk
laoug; 25, idem; 4, a Cruz Irmão; 4. *
Fstefano; 8, a JI. Saraiva; 16, idem; 6,
a IP. Almeida; 5, a Pinto topes; 2, a A.
R. Neves; 3, a il. Silva; 3. A ordem; 9,
a Torres Rego; 10, a J. Andrade; 4, a
Alves Irmão; 5, a C. Ribeiro; 10, a JI. IF.
Alvarez; 5, a Ferraz; 2, a _C Duarte; 2,
a C. -Vasques; i c, carne, â ordem; i, a
N.' Saraiva; 1 de carne c toucinho, .1 Hi.
Grijó; 21, A odem; 7 c. toucinho, á or*
dem; 2, a A. Oliveira; 6 cs. frutas, í or-
dem; s, a JI. Sobrinho.

MARITUtA
80 saccos feijão, A ordem; 7, a.Prista;

5, a Costa Gomes; 11, a A. ScbinWt; 14»
a iBernardcs Irmão; ii, a Albuquerque;
3, a C. Ribeiro; 200, a D. Freitas; 30 s.
arroz, a Cunha Tinto; 3, a Angclino; 200,
o N. Chaves; 97, a Ferraz Irmão; O, a J.
Alves Silva; 18, a F. Borges; 54, a Cas-
tro Silvo; 230 fardos alfaia, a ia. .Ca*
ir.uj-rano; 290, a Soares Bastos; 20 caixas
batatas, a Ferraz IriliüO; 953 encapados de
fumo, a Paulino Salgado; 170 rs. de fumo,
_ Leite Comes; 200 caixas águas, a G.
Monteiro; 33 rs. sola, a Sequeira; 95 taí
taS pliosphoros, a Z. Ramos; rs saccos dé
milho, a A. Poilery; 20, a 'Marques; 2
cs. carne, _* Ferraz Jrm3o| 2 rs. sola, a
Pedalino; 760 tons. carbureto, a C. Pare-
lo; 1515 tun. couros, a Durisch.

Alfredo Maia: so engradados de mantci-
1. , a João Dalc; 4 latas idcm, a T. Ilcrnci-
dr,;- 48 ditas idem, A ordem; queijos: 3 ja-
cãs, a A. Christovão; 6. a Jt. Paraná; 8,
a C. Duarte; 4, a Ti Carlos; 3, a G. Irmão;
6, a S. Ia. Ribeiro; 6, oo mesmo; 8, ao
i:icsmo; 5, aô mesmo; 14, a V, Almeida; 3°
suecos ale milho, a A. Savedra; 47. dilos
de arroz, A ordem; 20 ditos de mllln*. a
B. Irmão; 391 caixas dc águas", a Gonçalves
Zcnl.a; 5 latas dc manteiga, a R. Branco;
queijos: .1 jacas, a T. I.opes; 2, a Arthur;
2. a P. Gouvêa; 1, a C. Hcim: 1, a J. Ri-
beiro; p. a G. Jfartir.s; 1. a Alves Irmão;
7, a P I.opes; 4 ao mesmo: 2, a S. Iaima;
2, a Damasio & C; 1, a F. Moreira; 5,-a P.
A.mcida; 4, ao mesmo; 5, a F. Atila; 4; a
loão Cunha; 2. a T. llorgcs; 3. a A. Ir-
inão; 7. a A. 11. I.oug; 3, a S. T,. Ribeiro;
2, ao mesmo; 2, a V. Lopes; 2, a K. Daniel;
2. a I.cbrão St C; 3. a S. Mariz; 4, P
Damasio & C; 6, a S. Mariz; 6, a S..I,.
Ribeiro; 6, a P. Almeida; (,. a T. Leite;
12. a S. Mariz; 3, a Y. Almeida; 1, an mes*
mo; 1, ao mesmo; t caixa dc requeijão, a
Avellar: t dita, o A. Duque; 1 dita .Jcm,
a C. Lopes.

MARÍTIMAS
VAPORES làSPIÍRADOS

Santos, "S. Giistofe A.loli". . ,
Portos do norte, "Verti"'. ¦. y
ÍVrtos do norte, "Maranhão". . .
Portos do sul. " Msiyrink". . • .
Portos do sul, "Assii". .....
Portos dn norte, "Sirlo"
Inglaterra e crês., "Desna". . . ,
Portos do Norte, "Bahia"
C.lláo e eses. "México". . . .
Porios do norlc, ("[Murtinho". v
Rin da Prata, "Antâzon" ....
lülbán c escs., "P. dc Satrustequl"
Rio da Prata, "Dcseado". ....
Amsterdam c escs., "Amstcllaiid".
Nova V»rk e eacs., "Vauban . . ,
Kio da Prata, "Vestris"
Inglaterra c escs., "Ortcga". . . •
Norfolk c escs". "T.iqtiary". . .
Rio da Prata, "Darro"
Portos do sul, "Saturno' . .• ¦ .
Rio da Prata,. "Garonna". . . .
Bordcos e escs.. "Suiuana". . ...
Nova York escs. "Xlinas Geraes .

VAPORES A SAIR
Portos do Sul, "Ilapura". ....
Havre c escs. "Jacuhy. , -.- . -.
Xalal c escs., "Itauba"
Rio du Prata, "Desna". . . . .
Oiravcllas e cren.. "PUiladclpIua"; .
Macáo c escs. "Itatlngii", , . i .
Macáo e escs,, "Assú". •••.:*
Portos do norte. "Brasil". , . . ,
Porios do sul, "Ilapnca". , , .- .
Tiecífe c escs., Vcnus". . . . • .
-Montevidéo e escs., "Siri..". . .
Rccile c escs., "Itacusse". .. . -,
Inglaterra c eses. "Jlcxico". . .
R'o da Prata, "«P. de Satrustegiii",
Santos, "Rio de Janeiro". . . ¦
Inglaterra e escs., "Amazon . . .
Inglaterra c cres.r "Dcscadó '. . v
Kio da Praia, "Amsfelland", . . ,
Nova York e escs,, "Vestris". •* ,
Rio da Prata, " Vauban". ... a
Laguna c eses., "Mayriuk". , . ,
C.lláo c escs., "Ortcga". . . , -,
Portos (lo .norte, ".Maranhão". • -,
Aracaju' c escs. "Itaituba". . 3 •,
Inglaterra c escs.,' "Birro".
Bordcos c escs. "Garonna". -. v t
Rio da Prata, "Sequana". ......

OS TKUIlFaXOS 1)0 JIEKCAliO

ROUBADO POR VI
DRÃO E LUDIBRIA-
DO PELA PÔLiCÍAff

O sr. Jacome Caminhada, residente
na rtia 'Barbosa n.. 66,:'estação-de CálK
cadura, foi ha luas, victima de -unt
roubo. .'•¦'• -',-'(;-. )y -'j

Um meliante conseguia apo_s_!f-jer xle-'
dinheiro e vários objectos, iudo. (íp'. vá-
lor superior a 3oo$ooo, bateqdí diiois
a linda plumagem. . f.-',",,';...? |__ ,

O sr. Jacómefez tfqneíaziiiaaliiifer
pessoa: foi & policia, levou-lhe, â sua
queixa, apontou o nome do aiitor, dç
roubo, úin. tal AgenOr, vendedor.-de
peixe, e ficou- esperando que- hit poBcia
fizesse o que toda a gente isiiptóe-'ique
ella devia fazer: •perseguir1 o ctíminpso
e prendel-o, pois é homem .«ftheiMd
pela me3ina policia. Mas' asiw-cçdçjj eiíaT
etaniente aquillo que ningrilon. jjí£d&JÍ
calcular: a delegacia de 'MSdurbira
mandou o sr. Jacome levar a quei.xa
a delegacia do Encantado; e a do lin-
cantado mandou que elle a' levasse á
policia de Madurcira. Depois 'deste

jogo de empurra, o sr. Jacome resol-
veu-se a pedir providencias á policia
da Central, a qoal, por sua vez, o
mandou para a do Encantado, ao mes-
mo tempo que .pelo tclophonc ordenava
que fossem dadas providencias. E as
providencias adoptádas pelo commissa-1
rio da delegacia do Encantado foram
estas: rccoinmcndar ao sr. Jacome, o
roubado, que descubra o paradeiro do
ladrão e avise depoÍ9 a delegacia, para
qne esta o mande .prender!

Em boa verdade, policia assim Iam-
bem nós seriamos -capazes de fazer!.

O resultado, está-se vendo qual será:
o sr. Jacome fica roubado, e o Age-
nor, alegre como um pardal, gozará cm
sanla ipaz o produeto do roubo que
praticou. __ . .. .... .... - ..

QUEM PERDEU
Temos na nossa redacção uma cader-

neta de reservista, que foi encontrada
na rua do Rocha pelo sr. Álvaro dc
•Scixas, residente na -estação dé S. 1'ran*
cisco Xavier, rua Nozario, *|2. Será cn-
treguc a quem' a reclamar.

tmum *ft -*-tn ^rMH"*""-— *¦*
A POLICIA ¦:'.-.;. ...

Foram transferidos: -— Tio 15o dis-
tnclo para p 23o o conimissarip João
Pessoa, c deste para aquelle districto,
o comniissario Paulo Ribeiro, do 15"
distrioüo para o 8", o escrevente Brito
Chaves c do 8o para o 15", o escrevente
L. Reis._J  m u am . **
OIMÍaVNIZAOAO DO 2" ES* ¦

6S13..
13321..
2*5518..
26007..
87376,.
33*65..
44182...

 íWMoa
..." wttoo

 soojooo
500000

300S00»
tooiooo
!iOv$OOI)

Í-REM10S DR SOOJOOO
793 3971 5D16 5748 G059

158H 17255 17Í01 18101 23061
28237 34596 35139 36D05 46438

48295 .
APPROXIMAÇOES

25340 e 25843 500.-.I.OO
33J62 e 33364 300.000

9185 e 9187 200SOOO
.DEZENAS

2ó'84l U 25850 801000
33361 a 323"0 60$000
9181 a 9190. 40J000

CENTENAS
25S01 a 25900  10JOPO
33301 a 33400  8$000
9101 o 92UO  2J0OO
Todos os números terminados era

47 têm 20.000*
Todos os numoros terminados em

7 tem 10100.) exceutuando-se os terrni-
nados em 47.

O fiJcal do governo. 1/aiiod Cosnii Pinte.-
O director-presideate, Albino Saraiva de

Fonseca.
O director-assis-ente. dr, aínlonio

Olynllro dos Santos Pires, vioe-presi'
dente.

Loteria do Kstado da Bahia
Resumo dos prêmios da 1' ex-

Iracçao do plano n. 19, om bono*
ileio do Instituto Geographico o
Histórico da Utiliia o outras institui-
ções, realizada em 0 do maio
de 1916 sob » presidência do dr.
Edgard Doria, ilscal do governo.

Cã- extracçâo de 1916
TOEMIOS DK 30:0008 A 20OÍ000

QUA DRÃO D(> CORPO DE

TREM
O ministro da Guerra ordenou ao

•chefe do departamento do pessoal que
organize o 2° esquadrão do.3" corpo de
trem. com Sede cm Cericinó, mandando
tambem recolher ao mesmo corpo os
officiacs qitc dclle se acham afastados.

fará esse corpo serão transferidos
os sargentos e cabos aggregádos aos
corpos montados desta guarnição, de-
vendo ser divididos, egualmcntc.peloí
dois esquadrões de que se constituo o
referido corpo o pessoal, dc praças e a
cáivaliiadá do i" esquadrão. ,

rnes-
to SouzaGottas Virtuosas d^

Curam hcmorrhoides, males do. utero.
urárins. .iritias /•" a nrnnrit. Cvstite.

um. " 
DEftAl-I-ARECEU...

O sr. Gustavo Talman, de 23 annos,
solteiro, branco, escrevente da locomo-
ção da listrada dc Ferro Central do
Brasil, 110 Kngenlio de Dentro, desap-
pareceu lia 72 horas da casa de sua
familia c da repartição em que traba-
lha, não sabendo pessoa alguma o seu
paradeiro.

A policia, recebendo coimnunic.lção
sobre o facto, incumbiu-se de descobrir

.0 paradeiro do sr. 1'ahnan.

AVISOS
VEIal-IO SEM COMPRADORES

Fracassou completamente a venda em
hasta publica, annuiiciada para honíem,
dos 17 lotes de terrenos situados na
grande área do antigo mercado da Ciai-
dclaria, a praça- das Marinhas.

Os leiloeiros nomeados para esse
.'.rahallio, poi' mais que apregoassem a im
portancia. dos terrenos, não consegui-
ram vender um só lote !

Os licitantes não chegaram a offcrc-
cer o preço mareado pela Directoria do
Patrimônio, que é o de -i.|5$ooo por nic-
tro'quadrado.

Nestas .condições, é bem possível queseja publicado novo edital, com sensi-
veis modificações nos preços marcados
pelo director do Patrimônio.

COl.IaECaO MllalTAR DO RIO

DE JANEIRO

«Xão podia passar despercebido ao
Collegio Militar desta capital a data.de
liontcm, cm que em 1SS0 foi fundada
aquella instituição, sob os auspícios do
grande estadista conselheiro Thomaz
José Coelho dc Almeida, então ministro
da Guerra,

Sem prejuízo das aulas e trabalhos
práticos do dia, foram ali realizadas
iiontcm varias solcnnidades ©ohhuoino-
r.itivas dessa data, lendo havido loque
de alvorada pelas bandas de musica e
dc eorneíeiros do corpo de aliimiios e
memoradas as refeições dos alumnos
rcnlizando-se, egualinenlc 110 gabinete
dc Sciclicias riiysicas e 'Naturaes (;\ni-
phithealro) unia sessão cincmalogra-
iphica em que foram ex-hibidos vários
films sobre assumptos militares c ou-
tios do interesse .ara os alumnos.

Foi lida. e«n formatura do corpo de
alumnos, uma ordem do dia coiniiieino-
ra'ii-,1 dc tão auspiciosa c significativa
eplíclneride.

CORREIO—, Ksla reparfii. b expedirá ma-'as pelos seguintes paquetes:
Hoje :
Itapura, para Santos, Paraná. S Fran*

cisco -e -Rin Grande do -Sul, rec.liendo im-
pi-éí-soR nté ás 8 horas <la maiiliã, cartas
para o interior até ás $ horas da manhã
c com -porte-duplo até ás o.

Darro, para SaitU.-. c Rio da Prata,, re-
cc.ietnio impressos até ús R horas; cartas
para o interior nté ás 8 i\2; idem idem
com porte duplo e cartas para o exterior
até ás n liorns.

K, Marpavctc, para Santos, ¦Cnstiatiia.
Gothcmbourg e Malmc. recebendo ifiiprcs-
sos ate ás S l.oras; Carlos para o inlen.ir
nté ás ?; idcm idem eom porte duplo e
carlas para o exterior nté ás 6. _ . *

Soíivatcs, para í/às Palmas e I.ivefpõol,
rt-cjbendo impreí-sos até ás S horas e car*
tas para o exterior da Republica alé as 9.

Amanhã ¦ ¦'.'¦¦-.'¦ ¦* ¦*-"¦
Arassuahy, para raranr.pua e Antonwa,

rcceljeiKlo impressos até ás 13 'horas; ohje-
ctos para registrar até á 1 tia; cartas para
o interior até ás 13 1I2;' idem idem eom
porte duplo até ás it horas.

LOTERIAS
Oapitnl .^otlproT

liesumo dos prêmios dn'2S- loteria
do plano n. 300. 99' oxtracçüp do
nnno de 1916, realizada om 6 df
maio de 1916.
PUTMiOS DE 100:000.003 A 500.100
o5S;T  10?:<*00>*0i-0
33ües  10:0'i0$0 n
oise  s.ooíisono
•iv: SiOOOinCO

21007 2:000,5000
_i.-,f; 2:i.nt> 000
11101 1:000:;(-"0
HS01 1:00:1-000
107S7. l:0OPgn00
07(1(11.  I':ü00s000
49950-i'.'......'............ 1 rOltilSUO*.
2388 üODíüOO
20,73 sapo
5938 500ÍOOO

isr.98 20:000g000
5445 2:0()0»OliO
19903 1:001.000
48003 1:000.000
15358 ÜOOÍOOO
17045 800..0 0
27424 ÜOOÍOÚO
1215 :ioo»ro3
9158 SW0J0OO
2S032 songooo
5966 200.000
0J54.. 20OS00O
13197 2008'«0
21463 200-.000
3:i353 200SOOO
3"39 2C0À00Ò

;ÍÜÜ
DEMiE MATTOS

MANICÜRE
Especialidades era .preparos

tinliís. _ , . , '
Sete de Setembro n. 58 (2* andar)
 ¦ 1. — 1 »

para

FORMICIDA MERINO
O unico extintlihádor das formigas.

Merino & Maury, rua Ouvidor n. 163.

Ha tinia enorme differença entre a
«Emulsão de Scott" e os preparados
alcoólicos que se dizem ser feitos com
os elementos medicinaes do óleo- de
figado de bacalháo, sem o óleo. A

"lEmulsüo de Scott" contem o puro
óleo, c os ditos preparados n3o contem
ticm o óleo nem nada que o substitua.

"Attesto que tenho empregado a
"Fmulsâo de Scott" nos casos de lym-
pliatismo nas escrõphtilas e tenho obtt-
do magníficos resultados.

Maceió."
Da. Arthur Machado

PllEMlOS DE 100SOOO
8230 8061 13234 

'30327 
41701

.3670 57373.
PRÊMIOS DE S0Í000

3352 S336 11111 17386 21647
2507á 27923 5016!

AI-PROXIMAÇÕES
1SG97 o 18G10  1501000
5014 o 5646  100*100

19904 e 10905 riOlOOÕ
48062 o 481)04  .U0S0U0

DEZENAS
ÍS691 a 1870» 30.000

5611 a 5050 205000
19901 a 19910. lOjJOOÕ
4S0G1 a 48070 10J000

CENTKíiAS
lí-601 a 18700 10Í030

5601: n 5700 7S0OO
ltf.Hit a 20'iOO (ÜOOO
48001 a 4.iI0i) 65000

Todos os números torminados om
COS tôm 10.000.

Todos números termin-idos om
98 t6m 4$000.

Todi.s osiiumcros torminados em
S tem 8.(100.

Os numoros premiados pelos 2
finaes do _,rimoiro prêmio nilo tem
direito a terminação simples.

Os concessionários J.Pcdroira &C.

AMORIM COSTA & C.
DE OMNDA — PERNAMBUCO
Com o intuito unico dc desmanchar

boatos malévolos, publicam abaixo o re-
sultado da aíialyse feita pelo Labora-
torio Municipal do Rio de Janeiro no
artigo massa dc tomate de sua fabrica-
ção.

Laboratório Municipal de Analyses—
Rolctiiu de Analyse'—- Analyse 11. 1917
— Amostra n. 1.962 — Natureza do
produeto "Massa de Tomate". Fabri-
cantes Amorim Costa ir C. — Locnl
da fabrica, Olinda, Pernambuco. Re-
quisitante dr. Feliciano Moita, commis-
sario de hygiene. Data da entrada da
amostra, 8 de abril de 1916. Resultado
da analyse para pesquiz.-ts de corante
derivado da hulha, conforme requisição
do comniissario'de hygiene. A analyse
revelou a ausência de matéria corante1 derivada da hulha. O produeto veiu cm

¦ uma lata pequena pintada de vermelho,
i azul e verde, tendo em letras amarellas
; os dizeres: Massa de Tomate superior' Fabrica a Vapor dc Conservas Alinien-
j f.Vi.:. .-íiiiorii» Cosia 6- C. A amostra
1 estava devidamente outhenticada com
I as faixas da Directoria dc Hygiene e
| Laboratório. Na primeira lia-se: Dr.
; Feliciano Motta, Arllíur Abrauclics Ga-

Hão; e na segunda Delphim. Amostra
11, 1.9ÕJ. Requisição do dr. Feliciano

| .Morta, comniissario dc •hygiene. Dr.
I Felicíssimo. Conclusão. " Produeto bom

para-consumo." Laboratório, 10 de
abril dc 191(1. (a) Dr. Gassiano Gomes,
chimico. Visto, dr. Felicíssimo. Ii nada
mais continha a referida analyse a cujo
teor fielmente me reporto. E eu Ajac-
cio de Carvalho Vieira, amaniiense da
Directoria Geral de Hygiene e Assis-
tencia Publica passei a presente certi-
dão e a nssigno.

• r, • . .r . -pu » .» —

A Salva 1-5-
liocorro hoje* o anniversario d_

Exma. sra. b.
Angelina Clemenco

por oste motivo desejamos muitas
'elloidades o que tn jus pelo sou
espl.ito o cruçüo, compriinenta
seus Amigos o Respeitadores :

L. S. C. e M. S. C' Í1210

Estudo dc S. Paulo
Resumo da loteria de S. Paulo rea*

Hzrtda em !> de íftaio de 1916.
riIEMlOS OIÍ 20:0001000 A 500.000
20116 20.000ÍOOO
23546 2:0008000
3708 I:500$0(i0
32830 1:000.(.0
38:iai  í;000$ooo
8210 50O5OOO
34421 BWgOOíi
481121 50 «uno
55210 50OSOO0
05475 OOJÍáOO

PRÊMIOS DE 20Oa(.(»
2276 4900 n973 10706 16240

20992 24890 26699 2S767 37052
455-.G 45030 40190 49152 B463S

PRÊMIOS DE lOOSOOO
1581 16.5 8231 920G 10351

11968 1E32I 23802 24033 85837
26304 30950 320D0 36985 42207
4509G 47956 48(01 51807 52507

5338') 53540 599S6
ÂPPROXIMAÇÕES

20115 e 20117 200IÜCO
235(5 e 23547 15OÍ00O

3797 o 3799 lOa.000
DF./.MNAS

20111 á 20120 ;; 50,000
23.i41 11 23550 ' 40JO00

3791 a 3800 308000
CENTENAS

20101 a 20200 S.0CO
23501 a 23G0O liSi-OO
3/01 a 3800 4S00O

Todos os números terminados em
lG-tCm 4S000

Todos (.s r.-.imeios terminados em
6 icm 23000, oxceptuundo os termi-
nados um 10.

O ilscal do governo — Dr. Joaquim
J. da Silva Pinto.

aS. autoridade policial— Dr. Anto*
nio N.-.caratn.

Os concessionários,,!. A_evedo 4 C.

IMPALUDISMO
JA-ARiEPAGUA' — ILHA DO GO-

VERNADOR — ACRE
E' enorme a procura das pilulas do

Dr. Carlos Novaes contra sesões (ini-
paludismo), ipilulas que têm a sua Topu-
tação firmada no Acre c regiões palu-
dosas do Amazonas .pela cfficacia com
que combatem o impaludismo em suas
diversas .fôrmas -— agudas, ehronicas
e larvadás.

A' venda, em todas as boas drogarias
e pliarmacias. .

Deposito: —' Rna da Carioca n. so,
í" andar — Telephone, Central, 5810.

¦ » om ¦ —
•Rio de Janeiro, 5 dc maio dc 1916.
Illmos. srs. directores d'a_ Rio de'¦Janeiro — Presente,
.Prezados srs.
Como beneficiário do finado sr. Eu*

clides José Alves, inscripto na serie B
da "Conservadora", -encampada pela A
Rio de Jáneiítf., venho agradecer a
vv. ss. a presteza coin que cffectuaram
o pagamento das importâncias que me
coube, conforme á relação approvada
em assembléa geral extraordinária de
29 de março ultimo.

Subscreve, com estima c consideração
De vv. ss., ali"., criado -a obrigado
Joaquim losé Gomes.

[Cognac JONSAC .*_*$
«le pura aguardente de vinho.

—nm lin fít y um* *

er

O CARCUNDA - ROMANCE PORTUGUEZ FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHÃ" 301

-— Sim, c verdade. 'E a senhora... pelos seus olho-... pela maneira
como falia... iparecc... que wtlie alguma coisa!

A velha sorrio-sc mystoriosamente.
A's vezes as melliiiiv* coisas sahem precisamente! das fontes mais

ignoradas. Ah! mou rico senhor!.,. Eu tenho visto tanta coisa!...
Diogo Maltcz. estava aucioso. Pela íorma como a velha se llic dirigia,

pari-ci.t-.li.' que ia enoontrar finalmente o fio que ha tanto tempo procurava.
Estava resolvido a não deixar subir aquella mulher da sua presença sem
primeiro a ter levado a dizer-lhe tudo quanto soubesse.

tlíra impróprio o sitio onde estava para travar com cila uma conversação
¦mais demorada. Lcvott-a comsigo paru certa distancia, para local omlc não
poderia ser coniprchendido c disse-lhe :

--.Sc me pode dar qualquer indicação, pcço-lho ipic não a demore.
1I.1 in.htos mezes já que eu c os meus companheiros trabalhani,03 para des-
cobrir n paradeiro d'essa creança...

O senhor parccc-mc boa pessoa... Além d'isso, estou velha, lil-
qttclirada, i»oiico mais poderei viver,., principalmente passando tant|i
fome..

Sc me der uma indicação útil... gãramo-llic qu.- não mais pedirá
«.mola...

-- f, terei aguardente para beber á niiulta vontade, meu i''.co senhor?
Diogo não pôde occultar um movimento dc repugnância. 'Aquella

mulher tra uma cbria, mas não lhe sobrava rntâo o Icmpo pana philoso-
plii.-.s iifin praticas sobre as virtudes da abstinência. Carecia dc saber
tudo:

—• Terá liiiila aguardente quanta lhe convier.
--) Mi! n'csüC caso. initito obrigada, senhor. Veio que não me iüii-
dirá... ti

—¦ Xão a illudo, não. mas fallc depressa!
O senhor procura uma creança que nusceu em I/ciria c fi'i abando-

nada, som saber quem, a levou comsigo?...
Sim, .sim. é isso!..,
Uma creança que linha uma cruz 110 braço direito,- desde'o boml.ro

¦o coiovcllo?...
Precisamente! respondeu o carcundh cada ve- mais ancloso, princi-

palmcnte agora que a velha lhe dava tão minucüosas indicações.
-. Pois, ião certo como eu chamar-mo Siir.niicia, fui eu quem poz esse

siyn.il ua creança qtie o senhor procura!
¦Diogo siifíecott un; uriro dc alegria.

Eu era cnlão muito mais nova. proseguiu a volha c a minha memo-
ria. bem como as minhas forças, tinham a robustez que boje me falta...
_vlas vou'dar-lhe indicações que o senhor confirmará; A mãe d'essa crean-
ça chamava-se Helena...

-— Helena de Lcncaslre,.. -im!
Era casada com tit. tal João... que residia para os bulos ile Abran-

tes... ...
Continue, continuei...

E estava acompanhada por um honrem que se clamava Lucas...
Diogo não podia duvidar. Aquella velha, aquella mendiga, aquella cbri*

sabift ludo! .'¦ ,,.,..
-- A creança nasceu. Era uma menina muito branca, loura, lindíssima,

na verdade... Ku sabia que ella ou seria morta ou abandonada, porque ti-
nha ouvido uma conversação entre o mardo da tal llelci.a t o !'.omi",ii. a

quem clle chamava Lucas. Que quer?... Pàssóit-mc pela idea que, fidando
eu possuidora do segredo, talvez de futuro pudesse obter algum dinheiro...
Não me leve isso a mal... 1 •••• ¦; ,

—* Pelo contrario, lotivo-a alé, porque sc não fosse 'essa curiosidade
eu nada saberia agora... Proálga, que não ha de arrepender-se!

lüt era parteira... á falta cie quem soubesse mais do que eu. c o
Sr. João incumbira-me de assistir á esposa. Aquella profissão era ren-
dosa... Sabia -de muita coisa (|ue todas as mais pessoas ignoravam... As-
sim que tive a certeza dc que a creança seria morta ou abandonada, l-.-.itc-
dc lhe fazer um signal uo braço para a reconhecer depois... Todas as cre-
ancas quando nascem são parecidas' umas com as outras, c era preciso que
eu reconhecesse aquella, se fosse .-encontrada cm qualquer sitio,

—-> E depois?...
A creança foi entregue ao Sr. João,' que na minha .presença a 111-

tregou ao tal Lucas, o qual a embrulhou cm um gabão e i-aliiu com ella....
A anciedade de Diogo -Malfez augmentava a cada palavra que ouvia á

velha.
Xão me restava duvida alguma. A creança era destinada a -desap-

pare
que
guem encontrasse a creança. mas a verdade è que
d'ella.

-—1 Então, não sabe o destino que c-lia levou?
'A velha tornou a sorrir-se.

Mio poderei dizer-lhe para onde foi, lá isso

— i\;to JTíiC resiíivii ¦uini.titi aiguiuu. -1 "-itauvi ud ut5itiiti.ua >i u^«*i-
irecer. lira já larde bastante quando Lucas voltou a casa, mas sem o pé
ueuo fardo que levara eoirtsigo. Fingi que.nada sabia. Esperei que ai

nunca mais ouv. íallar

Mas nãoverdade!
seria fácil qiic me lilludir.scni... .Assim que pude sallir de junto da pr.rtu-
rieiitc, procurei por toda a parte vestígios da menina e soube ao cabo dc
alguns dias...

iSimplieia. porque era a mcsmti que os leitores já conhecem, suspendeu-
se de sul.ito.

Vamos, prosiga. depressa!... ordenou Diogo que já não podia oc-
ctt.tar a ailcledailc cm, que eslava.

Eu tenho eslado a dizer-lhe todas estas coisas... sem saber quem
o senhor é... Veja lá se me compromcllc!... bem sabe que nada lenho,
que sou uma -pobre mendiga...

Diogo mèttcu de novo as mãos na algii.-eira. da qual, d'cstai vez. tirou
uma mocdti de ouro, que deu a Sinq.licia. A velha abriu desmedidamente
os olhos c fez uin cumprimento, depois de sofírcgamlenle ler agarrado
aquelle dinheiro.

Bem dizia eu que o senhor é muito gencro-o...-
—¦ Mas continue a sua narração... Que soube?...

Soube que uma senhora ainda nova, cm companhia do marido, que
aqui tinha vindo passar a lua de mel, cnconírandei a creança ..baiidonada.
no caslello a levou...

Pira onde?
E' o que não poude saber, aíivla que bastantes esforços empre-

íruei para obter inforníações...
Não sabe então quem era essa senhora. r,vm seu marido?
Não. Sei ;ó que ella se chamava Luiza.

il'à ignora para que lado seguiram ?
Ignoro.

Diogo Ma!ie7, que linha alimentado durtintc aquelles rap.aos momen-
tos intimas esperanças, sentiu-se dc repente dcsalcntodo. ,.\ velha esclàrc-

EXMO. SR. PROF. DR. AZEVEDO
.SODRÉ', D.D; DIRECTOR GE-
RAL DA lNSTRUCgAO MUNI-

ííncoivtraiulo hoje 1,0 Jornal do Çom-
mereio o meu nome entre o daquellcs a
quem desiguastes regeiilcs de turmas na
Hscola Normal, sinto-me no dever de
dirigir-vos esta missiva.

Antes dc tudo cumpre agradecer a
grande prova de dislineção que nic aca-
baes de dar, poucas horas depois da
tremenda injustiça da qual não vos
cabe a culpa e que dorido procuraes
reparar com o vosso aclo.

Bem vejo pelos nomes que o meu
acompanha na vossa bondosa designa-
ção, ,1 honra que o caigo me empresta;
nunca foi, porém, meu ideal receber
com os cargos aquillo que só a mim
compete dar-lhes.

. Reconheço bem a sinceridade das pa-
lavras com que me nífirmastes a. vossa
nenhuma interferência no acto inespe.-
rado do sr. nrcieito, lastimo entrei anto
não permit tirem as minhas condições
actuaes aceeitar o cargo para o qual
1110 desiguastes.

Já vos disse a confiança que mero-
ceu a vossa assignatura no programma
e regulamento do concurso a que vi-
ctoriosaniente me submclli, depois de
esforços que até deixaram abalada a
minha saude.

Não se tratasse de apurar compclen-
cia e. estudo, por certo, bem o sabeis,
jamais seria candidato a logares tão
ardente, imensa c violentamente dispu
tados. ) ¦

Ainda uma vez lastimando as razõrs
dc ordem superior que me impedem dc
acceder vossa significativa designa-
cão sou 'hoje c sempre vosso admira-
dor obrigado — Amauiiv ur, MiíD_liioS

•Rio .; — s — 91-i*

OAIXA HUMANITARL- DOS
PEDREIROS

Sede: RUA SENADOR POMPEO, 121
(Edifício próprio)

De ordem do sr, presidente convido
a todos os sócios quites, para reunirem-
se em Assembléa Geral ordinária, do-
mingo, 7 db corrente, ás 12 horas, nata
ouvirem a leitura do parecer da com-
missão de contas c eleição da «ova ad-
ministração para a gestão dc 1916 a
1917*

Rio, s de maio de 1916. — Antônio
Mendes Pereira Machado, i° secretario.

R 850

UNIÃO ESPIRITA SUBURBANA
RUA DR. DIAS DA CRUZ, 177 —

MEYER
De ordem da directoria, convido t#>

dos os associados .1 sc reunirem cm
asscmbléa geral, domingo, 7 do cor-
rente, i 1 hora, para Bpprovação fi-
nal dos nossos estatutos.

Rio, s de maio de 191C — losé Tos-
ta, i° secretario. J 9.15

BEN.:. IiOJ.:. ASVIaO DA PltU-
DENCIA

Dc ordein do Rcsp.:. Mcst.:. 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, ns horas do costume. — O thc-
solirciro, Sebastião Lourcnço Rcnhas.

(S. 991)

BANCO DA PROVÍNCIA DO RIO
GRANDE DO .SUL

Secção de Depósitos Populares
Aviso

Commitnicamos aos interessados que,
a partir de i" de julho -próximo em
dcatite, a taxa dc juros na Secção de
Depósitos Populares será reduzida dc
4 para 3 "I" (ires por cento )ao anno.

Rio de Janeiro, 6 de maio de 1916.
—i Daniel de Mendonça, gerente, —
Castclar Salvatcrra, contador.

"A UARBACENENSE"
5P» PECtlfalO PAGO MA STÍRTl'. A; s6»

Na\ SElUti II. c so» X.A SURIl'. C.
São èofividados làúãs os sócios Primei'

ros Contribuintes c_ Contribuinte:) tia so-
rio de io:ooo$ooo, inscriptos até c dia 12
dc janeiro de 1915, da serie de co:oo..S.
inscriptos Oté o dia 24 -de dezembro -de
Ipt.., e da serie da so;ono$ooo, inscriptos
até O dia 9 de /aneiro do corrente nnno,
a mandar pagar, dentro do prazo dc 3»
dias, a contar da presente datn, na sóde
ou aos banqueiros locaes, as quantias res-
pectivomênte de sete, quatorze e trinta
mil réis (7$QOO, 14Coou e _.u$ooo), quota*
devidas pelos fal-ledmentoa dc -nossos cou-
sócios d. Ursiilina Pereira dc Scnna, oc*
corrido em Cdrinbanha, listado da Bahia;
João l^ultno -Ferreira, oceorrido cm Car-
mo do Rio Claro, Sul ile '.Minas, c I.uiz
Oarlos Uchiionle, oceorrido na capital da
Parahybá do Norte.

.Riirhaccnu, .10 de r.l.ril de miCi. — A
DIRECTORIA.

A' PRAÇA
João I.uiz Cardoso da Costa declara

que vendeu a Carvalho ièr Laranjeira
o seu negocio de açougue, silo á rua
Barão de Mesquita numero 230, livre
e desembaraçado de qualquer ônus, e
quem se julgar credor queira apresen-
tar suas contas, 110 prazo de, quinze
dias.

•Rio de Janeiro, 1° de. maio dc 191C
— loão Luís Cardoso da Costa.

li. 1070.

CONFEITARIA PAIiAOE
A' PRAÇA

Norberlo Alves dc jouza e Antônio
Ilorges dè Almeida, sobrinho e filho do
fallecido Joaquim Bernardo de Almei-
da, antigo comnierciante que, por mui-
tos annos, foi estabelecido com o nc-
gocio de Confeitaria denominada " Es-
trad.r de Ferro", á praça da Republica
11, 229, participam ao commercio desta
praça c aos seus amigos c conhecidos
qtte nesta data organizaram uma socie-
dade commcrcial que girará sob a ra-
ziío social

Ar. SOUZA & ALMEIDA '

para a exploração, do mesmo ramo de
negocio, na mesma casa acima, sob o
titulo

CONFEITARIA PALACE
esperando de todos merecer a mesma
confiança com que sempre distinguiram
o antigo estabelecimento do referido
seu fallecido tio c pae.

Rio de Janeiro., *| de abril dc .1916.
— iV. .Sott-íi Sf Almeida. (S. 1005)

Iffl RIO SE JAHSIRQ

Co., Ltd.
Os representantes dn Compa.

Itliio previnem nos moradores des-
tn Capital qne, na fôrma tios cou.
tratos e posturas vigentes, nin*.
guem, slnno u Companhia, tom a
direito tio construir quaesquer
obras do esgoto, itddicionnes ou
extraordinárias, sobre sens ènea-
iminentes, o nltornr ou recou-
struir as existentes, sob pena du
muIOi o .emoliçiio dns inosmns
obras e mais effcitos, » custa do
hifractor.

As pessoas qne pretenderem
quaesquer obra» dessa natureza
tlevcm dirigir-se ao escriptorio, ú
run do Santi, Luzia n, CO, 011 á»
casas dê machinas, na praia d.i
Saudade, etn Botafogo; rim M„ll»
e Sonza n. 57, em S. Christovão;
rua Amoroso Lima n. 28, Cidade
Nora; rua da Alegria 11. 23, Caju;
escriptorio á run José Bonifácio
n. 128, em Todos os Santos, a
rna Barcellns, esquina dn rim
Marinho, em Copacabana, (indo
Berilo recebidos pedidos iinr..
obras.

Km virtude dc iiistrucções dn
Inspectoria do Esgotos da Cnpital
Federal, todo pedido pãrii servi.
ço de esgoto tem predios novos ou
roconstrucções devo ser arompn-
nhado do pl.111t.1-! o elevação, om
duplicata, approvadu.s pela' Rrefci-
tura, indicando o iocn'1 0111 quo sn
pretende collocrtr os respectivos
apparelhos.

Sobre dosarranjos e nbstru*
fções, devo o publico dirigir-sti ií
Inspectoria de Esgotos da Cnpital
Federal, ú run Sachct n. 25, so.
brado (antiga rua Nova do Ou.
vidor).

CAIXA ECONÔMICA IX) RIO DB
JANEIRO

(SECÇÃO DK EMPRÉSTIMOS SO*
BRE PE.XilOKES. —

Tendo de se proceder á venda cm
leilão, no dia 10 do próximo mez do
maio, dos penhores correspondentes ia
cautelas de numeres i a 7.9,1-, omilii.
das cm janeiro, favereiro e março do
anno próximo passado (191.S), bem as-
sim daquellas cujos contratos sc acham
vencidos e não renovados — previnc-se
aos srs. mui narios que devem resgatar
os respectivos penhores até ás 17 hn-
ras do dia 9 do citado mez dc maio, ou
renovarem os seus contratos até ás mes-
mas horas do 30 dia útil ao anterior a
data do leilão.

Rio de Janeiro, ofi de abril de 1916.
— O gerente, dr. Horacio Ribeiro dn
Silva.

OAIXA B. ASIPARO DAS
FAMÍLIAS

3«3, RUA GENERAL CÂMARA, 313
Tendo esta Caixa de tomar sérias dc-

liberações sobre a sua vida social, con-
vido as pessoas que sc julguem legal-
mente credoras e, bem assim, 05 srs.
sócios que se achem em ntrazo de be-
neficencias a que tenham direito, .1
comparecerem .nesta sede social, 110 dia
12 do corrente, das 3 ás 4 horas da
tarde, para serem papos e satisfeitos.
— O" thesoureiro, José Fernandes dos
Santos. (R. H5,4)

CAIXA ECONÔMICA DO RIO DE
JANEIRO

(SECÇÃO Dii EMPRÉSTIMOS
SOBRE PENHORES)

Prescripção dc saltos da venda de
penhores

Convida-se aos srs mutuários a vi-
rem receber os saldos da venda de pe-
nhores, constantes 'da relação abaixo,
cffectuada cm leilões nas casas de pc-
nhores nos dias S, 9, 12, 19 c 26 de
maio dc 1911. Estes saldos, recolhidos
á Caixa Econômica pelas casas infra
mencionadas, eslão á disposição dos. mu-
tttarios desde 1911 e de conformidade
com os decretos 2602, dc 14 de novcni-
bro de 1S60, c 9738, de 2 de abril dc
1SS7, prescreverão cm favor (leste esta-
liclccimcnto no corrente mez, se . não
forem reclamados antes das seguintes
datas:

Dia S dc maio, Ciiía Adalberto dc
Andrade, camela n, dí-I*.

Dia 9 de maio, Glíii José Ciihen _
C, cautelas ns. 27ÓSS, 27710, 27766,
27S61, 27941. 2S011. 2S330. 28436,
28456. 2S689. 28915, 28950; 29204. 29359
o 29621.

Dia 12 de maio, Casa Guimarães &
Sanscvcriuo, cautelas ns. 28327, 28.J3H,
2S500. 2S593, 2S924. 28968. 29083. 29127
e -'04--9.

Dia 19 dc maio, Casa L. Goníhicr.
cautelas ns. 35753, J63C4. 36370, .16475',
36731, 3<-79->. 37029. 37036. 37057, 37U/1,
44404 c 493'-).

Dia 26 dc maio, Casa Vciwe Loms
Lcib & C„ cautelas ns. 33457, 33813,
33851, 33921, 355'n. 35717* 35/22.
35914, 31174, 3*5i/5- 3->57o* 3674!),
36765 e 36851.

Rio de Janeiro, 3 de maio de 1016.
— O gerente, Dr. Horacio Ribeiro da
Silva.
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produetos
RIO 6MNDENSES

Queijos diversos typos,
Salame,
Biscoutos diversos,

Presunto,
Bacon fiimciro,
Lingüiça,
Cantes, fmneiras,
Lingiilça cm Intn,
Feijoada em lntn,
Liimua cm luta,
1'ntés em latn,
Camarões nm lata,
Peixes om lata.
Mute cm folha,
Mate chimnrno,
Mel de abelhas,
Compotas diversas,
Marmelada dc "marmclo". "*
Figndn,
Araçusada.
Pocegndn,
Vinho typo Rheno,

Vinho typo Clarcte,
Vinho diversas marcai,
Vinho branco o typo Porto.

DEPOSITO: CASA RIST

Rua Sete de Setembro n, 77
Teleph. -ia"., centra1

CAIXA ECONÔMICA 1)0 RIO DE
JANEIRO

(SECÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
SOBRE PENHORES)

Prescripção de saldos da venda de
penhores

Convida-se aos srs. mutuários a vi-
rem r.cccber os saldos da venda de pc-
nhores, constantes da relação abaixo,
cffectuada e.n leilão do dia iode maio
de 191i.

Estes saldos, recolhidos á Caixa Eco-
nomiea estão á disposição dos mutua-
rios desde 1911 c dc conformidade
com os decretos 2692, dc 14 dc novein-
bro dc 1860, c 9738, dc 2 dc abril de
1S87. prescreverão em favor deste es-
tabeleeimento no corrente mcz, se não
forem reclamados antes do dia 10 de
maio corrente:

Cautelas ns. 3322. 3554. 3633. 3670,
3747. 3750. 4026. 4056. 4078. 4137. 4594.
4615, 4683", 4736, 4S47, 4973, 5231, 5399.
3632. 5633. 5734- 5S33, 5906. 5918,6015, 6199. 6272, 6316, 6406. 6420,
6565, 6619. 6669. 6735, G766, 6384 c
0ü88,

Rio de Janeiro, 3 de maio de 1916.— O gerente, Dr. Horacio Ribeiro da
Silva.

V
BE.N.:, IaO,T.:. CAP.:. AMIZADE

FRATER1VAL
Terça-feira, 9 do corrente sess.:.

Elei.:. Ger.:. peço o comparecimento de
todos os ff,:. do quadro. Secret.:. José
Soares Loureiro Filho, iS.:. (K 719)

n
RODA DA FORTUNA

DEP.aUIi HONTEM
Antigo  817 Elcphanle
Modurno,.... 495 Voado
Rio  333 Cobra
Salteado...... Tigre
2' piemio  SCS
3' •  186

327
5'  007

Ãgavs 854
Garantia 425
A Real 136
A Hora 911

S ISCO
-¦¦ . I -_-_-._...»-__-.,.-... ¦__¦¦_,

\*i£_j_y__{I__ray^

" 
Propaganda

N. 889
nio-G--5-o;o. n i53i

i. AMERICANA
411

Rlo-O-5-.tO, R 1330

«O QUADBSQ»
Resultado dc liontcm:

Antigo. . . . Avestruz'
Moderno . . Cubra
Rio  Burro
Sallcado* . . Coelho

Variantes
09—74—«5—87

Rio, 0 -. - 016 R 1332

A Capital
S84

Amanhã ús C horas {
1110-15-5-916. S 130»

Rlo-C-5-910 R 1303

Caridade
128

Fluminense
4018

fl 1274

R 1275

2774
R 1-76

Variantes
18-74-28-20-54

Rio- 6-.J-916 II 1271

Americana
879

Rio-G-5-915. •J I2N

A CAKIOCA
N. 374

Rio, Q—5—016. S liíS
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íi Garantia Federal
817

RÍO-6-D-916

O PLANO
683

ftvfsos MARÍTIMOS
*g_ «as i.jin-1

Rlo-6-5-916. S 1343

DA FELICIDADE
Reuwtte-se bilhetes de lote-

rias pwa o inteiiov, «uedlante
o porte do Correio. .

PA-ie vantajosas commissoeí
ao» «rs. camWsWs n«s_^c°J";
meadas superiores a 10OSOO»

 Ha* Sachet n. ** •—-
FRANCISCO & C

\___m——^————a ¦ mi»"'"»1

LLOTD BRASILEIRO 8
PRAÇA DAS MARINHAS

ENTRE OUVIDO R E ROSÁRIO

LINHA DO NORTE
O PAQUETE7

LINHA DO SUL
O PAQUETE

BRASIL SÍRIO
Sairá quarta-feira, io do cor-

rente, ás 12 horas, para Victoria,
Bahia, Maceia, ReoCe, Cabe-sllo,
Natal. Ceará, Tutoya, Maranhão,
Pará, Santarém, Óbidos, Parin-
tins, Itacoatiara e Manáos.

GRANDE HOTEL
_ LARGO OA LAPA¦',-_-

Casa para familias e cavalheiros at

tratamento. Optimos aaesento» rica-
mente mobilados dc novo. Aocessores,
ventiladores c cozinha de i- oiiiiin.' 

End. Telegr. "Crandhotel .

LINHA AMERICANA
O PAOUSTE

to le Jn
Sairá no dia 23 do corrente, as

14 horas, para Nova -York, esca-
lando na Bahia, Recife, Pará *•

San Juan

Sairá sexta-feira, 12 do correu-
te, para Santos, Paranaguá, Anto-
nina, Sflo Francisco, Itajahy, Fio-
rianopolis, Rio Grande e Monte-
vidéo.

LINHA DÊ SERGIPE
O PAQUETE

VENUS

A CUBA
INfAUiIVEL

DA IM!'OTENCIA VIKIL
A perda total ou mesmo parcial da

virilidade deprime o homem .pliysico 0
melhor dotado-, encaminhando-o para
uma Velhice .precose. Não ha affecçao
que lhe cause tantos soffrimentos mo-
raes, que lho/ traga mais discussões in-
timas, ás vezes mesmo sarcasmos ca ca-
coada,, tornando assim sombria toda a
sua existência. Deixar este estado sem
cuidado na expectativa de uma cura.
jiroxima, e embalar-se com uma esperan-
ça cl—mera quando .pedindo a brocha-
ra do dr. Zelie, intitulada A RESTAU-
RAÇÃO DO HOMEM, acompanhada
de uma folha de consulta dirigida fran-
ca aos que não podem vir ás consultas
na RUA URUGUAYANA, 93, sobrado,
das 9 ás it on das 2 ás 6, adquirir-se
a certeza de rehaver a totalidade da sua
virilidade. Essa interessante brochura
de distribuição gratuita contendo expli-
cações, e conselhos indispensáveis aos
homens, deveria ser lida e relida e pon-
derada nas, horas ile desanima e- dc-
pressão invencível. L__ÜZ

¦:'... .>-.j_aj_)____...

ifi ___H

mnMtVík ESPERANÇA % iqr—*-:

' Autorizada a fnnccionar em"todo o Brasil, por
carta patente «. 23.

Clubs de jóias c outros artig'os com direito a 6
sorteios por uma si prestação ? Vinde o vede.

Resultado da semana tinda para todos os planos
desta Cooperativa.

ACTOS FÚNEBRES
Olga Cornelio dos San-jDr. Henrique de Tole*

Segunda-feira
Terça-feira .
Quarta-feira .
Quinta-feira .
Sexta-feira .
Sabbado . . .

3a
19

Feriado

governo, dr. Josephino

40
47

Felicio dvs

11 do cor-
para Caba |

Sairá quinta-feira,
rente, ás 16 hora». .
Frio, Victoria, Caravellas, V.
Areia, Unios, Bahia, Aracaju,
Penedo. Maceió e Recife.

senhoras e ca-

O fiscal do
Santos.

Grande variedade de artigos paia
vaHieiros.

Acceitam-se agentes activos e honestos, dá-se opti-
ma comniissão. Peçam catálogos illustrados e prós-

pectos a RICARDO AUGUSTO BI ATO — Rua
dos Andradas 79 — Rio de Janeiro.

t

MPOTENCIA
ESTKRITjIDADE.

NEUItASa-HlfijyiA.
KSFEKMAIOimHÈA

Cura certa, radical e rápida.
Clinica electro-incdica espeuiil

DU. CAETANO JOVINE
das Faculdades de Mediciui dc
Nápoles c Uio de Janeiro.

Das o ás 11 e das 2 ás 5-

Largo da Cnrioc». 10, Bob.
_r_im-mmammÊÊmmmmmm

Qecumsta

CALCADO
Rua da Uruguayana n. 148 — Cat

çado para homens, .«enhora» e crean-
ças. Esta casa é a que melhor serve
è mais barato vende, _ior isso convém
visitar este estabelecimento. J 3U4

Médium vidente e curado'. Consulta
em lodoa os sentidos, descobre qualquer
¦enredo po» inais oceulto que esteja,
íazendo dceapparecer os atrazos e riva-
lidades da vida. Das 9. is 4 da tarde e
das 6 ás 8 da noite. lua Senador Eu-
MM« o. ii, sobrado. (J- LW)

W irfnnH fW*m>* rir 1 ttt-t

GONORRHEAS
cura infallivel em 3 d'"; """¦ I
ardor nsaudo "Gonorrnol . oa-
rante-se a cuia completa com
um só fiasco. Vidro, 3$°oo, pe o
Correio 5Í.W0. Deposito gerei:
Pharmacia Tavares, praça . fira-
dentes, 6-' -- Rio dc Janeiro.

Baratas ?
Uinu só lata do TERHOH DAS
BARATAS basta pava exürigiul-as
Hospício 9 e lojas de ler-

rngens. R3322

Armação
Vende-se ninai em

bom estado, com vi-
draças, tendo 5 me-
tros de largura. Pa-
ra tratar á R. Ouítan*
dá l4T-Soja.

Porte-Bonheur
ii' sempre a imagem dos que estima-

niosl Uma miniatura em verdadeiro
esmalte, em annel, broche, medalha, ai-
finete, etc, conserva eternamente as
feições reties .da pessoa querida, A
Foto-Brasil, á rua 7 de Setembro H5.
executa estes trabalhos maravilhosa-
niente. Envia-se catalogo. (J 329)

Essência Depurativa
Concentrada de .-Ca-
roba Miúda

(Formula de Brito)
Approvada e. premiada com medalha

de ouro. Cura; empiges, boubas, sar-
nas, doenças do nariz e dos ouvidos,
borbulhas, camicllôes. darthros, pannos
eezema, erysipela, syphilis e rheumatis-
mo antigo e recente. Preço a$soo.

Depósitos. Drogarias Pacheco, rua
doa Andradas 431 Carvalho, rua 1" de
Março 10; á rua Sete de Setembro-
8r c 99 e á rua da Assembléa 34- Fa-
brica: Pharmacia Santas Silva rua Dr.
Aristides Lobo 229. Tel. 1.400. Villa.

LEILto OE PENHORES
_;_, 10 de maio do 1916

A. CAHEN&C.
22 Rna Barbara d» AIvar»nga22

(ANTIGA LEOPOLDINA) ¦-
Tenda de fazer leil&o enxv-16 da

maio, ás 11 1-3 horas da manha,, de
todos os penhores vencidoa.previnem.
aos Srs. mutuários que podem rasga-
tar ou reformar as suas cautelas «te
_t referida hora.

EsU casa uão tam lillaes

Veuve itmis teib & G. auecessores
(R. 248)

ou^ casa em ruína
• Compra-se- uma no perímetro urba-

110'da cidade, que tenha _ínij'o de fren-
te.. Informações completas a A. R.,
neste jornal/ 

(•»• 5+)

ARMAZÉM
Aluga-se um completamente novo na

rua Machado Coelho 11. 156. próximo
do largo do Estacio; as chaves estão

l.na mesma rua n. 174. (M2 °>

tos Mello
i* ANNIVERSARIO

Manoel dc Mello e filhas, Eu
gênio Cornelio dos Santos e sc
nhora, Raul de Araujo Faria «
senhora, João Bosisio c senhora,
Marina Cornelio dos Santos, Ade-

laide Julieta Martins c filhos, convidam
aos parentes c amigos para assistir á
missa de i" anniversario dc sua sempre
lembrada esposa, mãe, filha, irmã.
cunhada, sobrinha e prima, OLGA COR-
NEL10 DOS SANTOS MELLO, que
será rezada amanhã, segunda-feira, 8 do
corrente, na egreja de N. S. do Carmo,
ás 9 i|2 horas, confessando-se agrade-
cidos por este acto de caridade e re-
ligião. (1231J)

do Dodsworth
O df. Paul- do Frontin,

siiií senlkrt'ti) o fillios, estre-
m.nnente pínhoi-ados, imru-
decom a- todos quc lhes en-
riiirtiin pczrru.es polo fiilleci-

mento ile sen qncrMo ciiiiliatli».
ü'iiufty is (li> professor ilt. HENIU-
ÔÜE DE TO_i:i>0 DODíWORTH.

—- (S 18_5)

ÍI

Sophia Eugenia da Sil*
va Marques

Capitão Antônio Lessa
Pereira da Silva

t
A familia dc Sophia Eugenia

da Silva Marques convida o*
seus parentes e amigos para as-
sistir á missa de 30o dia que faz
celebrar na egreja da Candelária,

amanhã, segunda-feira, 3 do corrente, ás
9 i|_ horas. (J 1219)

t

EnseigRemenUraíiiít du chant
Madame Seguiu eleve de M. Isnar-

don, professem- du Conservatoi.re ae
Paris, continue ses cours gratuits ae
chant, piano et solfége, á son ecole Ue
musique, Avenida Rio Branco, 127, 2
étage. Les couts sont diriges par les meai-
leurs professeurs. Se Cairo- insenre tous
les jours de 2 á. 4 heures.

Platina, prata, brilhantes, cautelas do
Mont» Soecorro e de casas de. pcuho-
res; compram-se á rua do Hospício nu-
mero 216, única casa que melhor paga.

(948 a)

PROFESSORA
Senhora, com longa pratica de magis-

terio, offerecc-so para leccionar instru-
cção primaria em casas, de .tratamento.

Cartas com as iniciaes A. N. para a
rua Pinto Figueiredo n. 9 (Tijuca).

(949 S)

Sello* para colteções
Compra-se c paga-se bem qualquer

quantidade de sellos nacionaes e es-
trangeiros, assim como moedas e medar
lhas antigas do Brasil. Rua i» de Mar-
ço n. 39, casa de cambio. (4124 J)

&_¦'-¦ TH

TÜBft SE DISCUTE... L. SE CONTESTA...
Exeepto » s»perl-#l_a«le d«>s sólidos plimos .americanos

L.IVIIMOSTOIM

Alugam-se duas nugiiifieas. eom luz Rua CotrÈa Dulra •*• 3, esqm.ia da

eiectrica etc.; preços módicos. Rua Ge-1 8»ia do íla"Mf' 
^K* 

™J""

neral Canabarro 
*_ 

_, S. Christovâo. to mfAi^ <•• fflggSg
(S 1317) com trfdo o conforto. !_?.__!!_____{

General José Gomes
Pinheiro MachadoI

SALAS BE FRENTE

Fétidas, Esfaladu»
vás, Cortes, Ronha
etc. curados rápida-
mente com o "Balsa-

raa Maravilhoso de Williams" Mar-
ca Registrada. Venda por Atacado
e a Varejo. Uma latu 3M0O— Seis la-
tas 18»0Of>. Pedidos acompanhados
da imoortancia ao "Senhor Dr. wil»
liams" 42 Largo S.Francisco-sobrado.

HiBttEOMMFIME
Avisa suas amáveis clientes quo acaba de receber

'de Paris variado sortimento de vestidos da ultima
moda,~cuja próxima exposição será annunciada.

MOVEIS DE ESTYIiO
Aproveitem a liaiiidmio dos ,mezes|

de Abril e- Maio na CASA AI.VI.S — I
«UA DA ALFÂNDEGA, 135.n

Casa Guimarães
Rua Sete de Setembro 121

TelepUone C._256_
Aproveitem a Grande reducção.

Calçados em todo o
Stock preços abaixo do ousto

Dep©sítark> das alpercatas
marca «Ulguon de

n. 17 a 87 . . 4$000
» 38 a «3 . . 4$500
» 34 a 41 . . 68000

Tancoloterico
R. Ilosiiiio 7- c K. Oiivltloi. 76"O PONTO"

íso— it. ouvidor — íao
São as casas ono oftei-ecem «s

maiores vnntnaiir.s e iraraii-
tins no publko.

VIAS URINARIAS
Syphilis c moléstias âu

seuliornj

DK. CAKTAXO JOViNE

l''orinn(lo pela Faculdade de
IMedicina du Nápoles o liabili-
Jtiulo por Ütulos ilu ,ilo Kio de
|.Ia—Ciro.

Cura e!5>*eij! e rápida de es-
I treitamentos iircrhrae:; t.sem opera-
IçSo), Ronorrhéas cltronicas, cysti-
lies .liydroceles .tumores, iiupoten-
leia, Cousultas dss o ás ii e das 2
íás 5- Liirno da Curloca 10, sob.

to*a^iíui___w-__--j_f_-_--i-^^

CARTOMANTE fcs.pi-.ri it a—
Mme. Mario

Loitisc. dá consultas por 5$, lc as li-
inlias das niãos, e tal garantia offerece
dos seus traliallios, que só recebe paga-
mento depois |du pessoa (conseguir o
que deseja; av, Mem de Sá n. í-c6.

S. 947-

Siw-ft! h'j<tiyi<y s.t<" /'"';-«- .

(om íórma de pílulas)
O mais poderoso especifico para a cura da Syphilis

de todas as doenças resultantes da impureza do
sangue.

O DEPUKATOL 6 imminentemente superior nos
seus eíTeitos a todas as injecções.

Garante-se a cura.
Tubo com 3í pílulas, 8 a 10 dias de tratamento, 5S000, pelo

ICòrieio mais 400 réis; O tubos, 27S00O, pelo Correto.raais lSOdC

deposito GERAL: Ph.armaeia Tavares
63, Praça Tiradenles, 63 —Rio de Janeiro

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

Approvada * premiada com medalha
de orma

Infallivel nas empigens, dartliros,
sarna», lepra, comichdes, ulceras, eexe-
mas, pannos, feridas, frieiras e todas as
moléstias da pelle. Pote i$30o. Depo-
sito: Drogaria Pacheco, ma dos An-
dradas n. 43 e Sete de Setembro. 81.

4110 J

Rua Andrade Pertence 20
Telephone 60-60—Ceiíkal

iDelpliina l.essa Pereira da Sil-
va e filhas, general dr. Antônio
Américo Pereira da Silva e fa-
milia, convidam aos seus paren-
tes e amigos para assistirem a

missa de ,to dias de seu querido mari-
do, pae, filho, irmão, eiinluiifo. tio e
sobrinho capilão ANTüXIO l.ESSA
Pl.RUTIRA DA SILVA, (pie se celelir:
na egreja du S. Dó—«iiieos (ürngpató-.
amanhã, 8 do- corrente; às «> lioras, pck
que antecipam os seus a&raaccimeutos

tlt nii--:

Maria Amélia Ávila
Mello Silva

Os funecionarios da Secretaria
do Senado Federal convidam os
parentes e amigos do saudoso
general JOSE' GOMES PI-
NHEIRO MACHADO a assistir

ii missa que, em homenagem ;i sua data
nalalicia, mandam rezar, amanhã, se-
gtmda-íeira, 8 do corrente, ás io ij-'
horas, no altar-mór da esreja de Sao
Francisco de Paula. (J 1213)

Isabel Porto
Cccilia Porto, cm commeiiiora-

«;ão » mais um anniversario da
ntorté de sua pranteada mãe, a
actriz ISABEL PORTO, manda
celebrar uma missa, amanhã, se-

giinda-feira, 3 do corrente, á_s 9 M*'
lioras, na egreja de S. 1-rancisco de
Paula. Para esse acto de religião_ con-
vida os seus parentes e pessoas não so
da sua como da- amizade da fallecida.

(M 1117)

i
para

"Maneei Corrêa da Silva Oli-
veira, filhos e filhas, Antônio
Maina e demais parentes, au»
sentes e presentes, convidam a
todas as pessoas de suas rela.Cies
issitir, amanhã, segiíndli-feita, K

do corrente, á missa de 110" dia. que
por alma de sua inesquecível esposa,

•mãe e sogra MARIA AMPTUA ÁVILA
MELLO MLVA, mandam celebrar hs
egreja do Sagrado Coração dc Jesus
ás 9 horas. Por esse acto. de religiãc
e amizade se confessam gratos. ijõi

I Américo da
Lima

Maria Medeiros di

Costa

I

f
I

Maria do Céo Machado
A familia de d. MARIA DO

CÊU MACHADO manda rezar,
amanhã, segunda-feira, 8 do cor-
rente, ás 9 horas, na egreja «la
Candelária, uma missa, de 7° dia

pelo eterno descanso de sua alma, con-
vidando paia esse acto de relijjião todas
as pessoas de suas relações e amizade,
ás quaes antecipa os seus agradeci-
mentos. (J «-o»")

m

Carvalho,
esposo o filhos *-• mais par_nte:
mandam celebrar, amanhã, a»
gtuida-feira, 8 do corrente, uma
missa na egreja do Senliur Sãiiro

Cliristo dos Milagres, ás 9 horas, tii-
gesimo «Ha do fallecinienlo de seu sem.-
pre lembrado irmão, cunhado e lio
AMÉRICO DA COSTA LIMA. para o
que convidam seus parentes e amigos;
agradecem desde já. (R. ijjul

MCI!
'Para a retirada de uni sócio doente,

e cansado, procura-se um com o capi-
tal dc 50 a 70 contos, para uma casa
de importação e exportação e varejo,
com 20 annos de existência, conhecidis-
sima em todo o Brasil, negocio limpo,
sem fiados de espécie alguma, com.um
único conctirretitc, nada devendo á pra-
ça ou fora delia e com uni açtivo su-
perior c garantido. E' negucio serio,
vantajoso e de lucros certos; informa-
ções, por favor, com o sr. Prata, na
rua do Carmo 11. 38, casa de banhos.

(S 1291)

CALDEIRA
Precisa-se dc uma caldeira tubular de

75 cavallos era perfeito estado; trata-
se á rua- Visconde de Inhaúma n. 36.
sobrado. R 7*7

p SALA DE FRENTE
AUigam-se duas magníficas, com luz

electríca e todas as commodidades. —¦
Preços módicos. Rua General Canabar-
ro n. 44 (S. Christovâo). R 1280

GBA-DE AUAZEM NO LARGO DA LAPA
AlUK-»se esta vnsto ni-mfweni situado na run Visconde dè Ma-
-..„"» n a próprio para bar, botequim on restaurante. Trata-

se na Companlüa Ceivojnria Brabiua, rna Visconde
u. 300. Tel. Centruí. 111

de Sapucahy

CINEMA
Coinpra-se um projector usado de

qualquer' aütc* ou série, sendo barato.
Rua.Sant'Anna u. 6", coiii o sr. Cam-
pinas (ou escrever onde 'pódc ser
visto). (S. 1335)

COFRES

t

t

Novos e usados, nacionaes e estran-
geiros, dos melhores fabricantes e dc
diversos tamanhos, grande 

"stock", a
oreças de oceasião; na rua Camerino
n. 104. »s- 980

Officina de Plisses
Plisses

em
systemas

Fazemos
modernos

todos os

Capas psira
mobília

_®0 I»]ES<ÇJ_3lS0-

60$000
KUA UA AILAÍÍDEGA141

3 1262

BOLSA L0TERICA
QÜERBIS TKAV.V15 REIiAÇOtóS

VOn A FOHTUNA V
Coiuprae bilhotos na DOJ.SA 1,0-

11'KIUOA — Avenida Kio Branco
1_2, esquina fln run tia Assembléa

I_íl cncontrnrels n reuliziição do
vosso ideal.

lãllELIZ
106. RUA DO OUVIDOR, io5

Filial á praça li de Junho n. 51 — üio
de Janeiro

COMMISSÕES lE DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: -— U-? prêmios são pagos no

mc-.üuj dia d_ extracçâo.
• FERNANDES & C*

Teleplioiií 2,051 — Norte

[OVEIS
A casa oito vendo mais barato é

"A COMPETIDORA"
KUA SENADO» EUZEBIO, 75

Camas de peroba, para casal, 2»?,
30$ 35$, 40$, 50$, 70$ e So$; toilettes,
70$ 80$, 90$, 100$ e 11a?; mesas
de cabeceira. 20$, --5$óoo e 30*000,
guarda-vestidos, 45$, 50?, 90$, ioo** *
L20$; guarda-louças, 30$, ^o"5, 50$ ate
120$; meias mobílias 80$, 90?, 100J,
120$ até 180$; guarda-comidas, 25$,
30Í, 40$ e 50$; guarda-casacas, 140?,
170$ e 180$; colchões de capim, dc 3$
a 12$; ditos de clina, dc 12$ a 50$ooo.

Nota — '1'od.i a compra superior a
100?, seri entregue gratuitamente a
domicilio. M 4008

LEILÃO DE PENHORES
EM 17 DE MAIO

Delgado, Silva 
'&; 

C.
SCCCESSOBES DE

Rocha & Família
v

179, Kun Scto tlu Setembro. 179

Roííiuii aos srs. mutuários vc-
form-rcitt atú a véspera do leilão
as suas cautelas vencidas. (S9-1)

Mesa para operações círur-
pas e pecolegicas

NOVA, POBÊM, POB 1'BEÇO DE

OCCASUO. VENDE-SE

KUA DA ASSEMBLÉiV 37

ÀYeilÍ-4
Gome«S'

.'-Sã-
_jfi_____ft!

Freire
127

¦uolirado

QUEREIS SER BELLA?
Usae o EPID£RMOL

Verdadeiro amigo da pelle — Veude se em todas as
perfumarias, pharmacias e drogariasVIDRO 4*ooo

i
SITIO

O U R O

Compra-se um de bcas terras e ai_,tia
com casa dc moradia, ate 5 :ooo$ooo, uo
E. do 'Rio ou norte de S. Paulo, car-
tas a Alves Ribeiro, Commercio, Ií. do
Rio. ('=°8 í)

J060 DO BICHO
Pessoa que lem um systema, de ga-

nh:i.r no jo_o do bicho ensina mediante
gratificação. Cartas a essa folha para
o sr. Raul. N. B. não se responde
cartas. ("78 S)

Compram-se ouro,
nas, jóias usadas e
dc Soecorro;
n. 64, próximo

brilhantes, .platl»
, cautelas do Monte

na rua da Constituição
rua do Núncio.

M 37-

SEHV".
DAS 12
OUEB líOKA.

as ses senhoras
ÍIGO ÜO DB. I-EDUO MAGAJi/HÃES. ÁSSBSfflLE'A N. 54.
\v» IS. TELEi-1. 100-UKNTli. CHAMADOS A' QUAL»

PARTOS, Tratamento dos
ABOBTOS e suas consequen-
cias, Colicas dos ovarios, e cor-
rimemos c REGRAS irregu;
lares e prolongadas.

Casamentos

Fltiiã e ireiarn
Vende-se em um dos melhores

Doutos do centro da cidade, com
optimo soitiim-nto, o ns formulas
dn casa, todas já bem conhecidas.

Trata-sc, por favor, com o sr.
F.vuri.sto, ú rua de S. 1'edro 11. S'-,
diotrnria.

trata-se coro
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

vil, 25$, e religioso, 20$, inventários,
montepio c meio soldo, justificações,
etc. com Bruno Sclicguc, i rua Vis.
conde do Kio liranco, 32, sobrado, lo-
dos os dias, domingos e feriados. At-
tendem-se a chamados a qualquer hora.
Telephone 11. .1-5-12, Central. ^ ^_'í^0
naT*niffr*T-**wn"" |im,"wi
'i
s

AFRICANO MVIDENTE
Trabalha pelo verdadeiro systema

dos indígenas, desconhecido uo Brasi .
Realiza todos os trabalhos por mais
difficeis que sejam, obtendo tudo (pie
desejam, como: casamentos, paz no
lar, difficuldades na vida, atrazos com-
meteiaes, e tambem trata de quaesquer
moléstias, por mais rebeldes, lodosos
trabalhos são feitos rapidamente. Con.
sulina por escri-pto. iofooo, com direito
a um talisman seientifico e poderoso,
do gênero africano, para resolver qual-
quer assumpto. Consultas no gabine(te,
com direito ao mesmo talisman, 5S000.
Todos os dias, das 8 ás 17 horas, a tua

Madureira, com o sr. Jí.

Curso Normal e Propedêutico
dirigido .pelo" inspeetor escolar df..,JoSo
B. da Silva Pereira «• proti-soreb. ifl.lt-
cé Mattoso Maia, 'üstlier de. Moura,
Laura- Joopert de Mello. Henrique da

Siíva Pereira e Maria dos Reis Cam-

!>G3' 
LARGO DO -ESTACIO, .70 _

Preparo para exames de admissão a
E Normal, ás escolas superiores, aos
collegios Militar e Pedra II, concursos
para repartições publicas auxiliares e
coadjuvantes de cnsmo. Curso sccim-
dario compteto para moças.

Corpo docente de professores
cipaes para sciencias e let:
pecialisras para artes. ,

¦Aulas diárias das 14 "|a as. 17 ho-
(¦"¦59 R>

Úmm GADALDA
162, RUA 'SETE DE SETEMBRO 162

Cursos de preparatórios para adnns-
«ão ás escolas superiores, com um pro-
vedo corpo docente, todos do Gyiiiua-
sio Nacional: Drs. Paula Lopes Adri-
en Dclpech, Pedro do Couto, Alfredo
Soares, Müãio Romiti, etc. Cur-
sos conuuerciaes, á noite. lb 131-V

muni-
dc es-

iRiiassú, 324,
Machado. J 122

e m p 1 n-
f yen?, dar-

tluos, ec*tew«, sarJiü, íiannüs, co- i
uiichÇes. ít»„ .'itesaDpaiKKcm rápida-i
mento usando Tomada Ltiihana. [
Caixa tíooo. 

"Depoiito-: PliarmaenJ
Tavares. Pinça Titadentes ti. 02,
(Lr.r|{0 do Uuiiio;).. Í-A .103").

f——.»,»¦ j—_,__¦_<°p

KAU'NA

[ Ciundi". ma

Convém a todos
saber que o "Tridigestivo Cruz", ç o
-.mico remédio approvido pela Diri
etoria dc Saude Publi. a, que cura aj
_ool«—tias do c_ton;a_:o e intestinos.

Depositário: rua d:t Assembléa, 75,
Drogaria Central.

Este maravilho-
so tônico, utiico

que faz nascer cabellos e sumir
caspa por completo.

nde-se na casa "A' Garrafa
uruguayana, 66. R 11S1

Da GÒNOBRHJÊA CHRONICA ou
RITOENÍE. em poucos dias, por pro-
SSSWm, sen. tór,^rante-s^o
tratamento. Tratamento da syphilis.

App. 606 e 914. Vacciuas de Wright.
Assembléa. 54. das »>;"< \* «J^_

SERVIÇO NÒCTURNO. S as IO—
_ %. Pedro Magalhães- 1» »•>'

CURA DA TUBERCULOSE
Pelo especifico do dr. Nascimento

Pereira, empregado lia .10 annos com
grande exilo, nos 'hospitaes de Lisboa
e Paris. Encontra-se ua ''Pharmacia

Mello", Constituição, 13. Mediante ape
nas 2o$ooo são attendidas
do interior c rcmetlidos
para tratamento, durante u...
didos ao pliarmaceutico dr. J. Coeino
Mello á rua da Conslituiçao, 13.

As professoras com escola
Um st-, estrangeiro, que sabe falar

5 idiomas e stenogjiaphia, procura re-
com unia senhora seria. Carta

« 'iorn M. C, Não demasiado" ' (R 1307)
lações
nesta

AVES E OVOS
Tendo resolvido a principiar de novo

com o negocio de venda de aves e ovos
cereaes, etc, peço aos meus antigos
freguezes que me honraram com a con-
fiança que sempre mereci, mandando-
me estes produtos para venda aqui me-
diante a commissão quc sempre cobrei
10 "Io, Os despachos devem ser para
estação de Cascadura c a correspondem
cia para Campo das Flores n. 3, em
Jacarépaguá. a Mello e Cia. (943 °)

' TENENTE C0MMISSAR1O

Theophilo Salles
Brant

Olga C. Salles Brant, Luiz de
Salles Brant, Felisberto Ferreira
Brant e familia, Antônio Ferrei-
ra Brant c familia (ausente),
Durval Magalhães c familia (au-

sente), Maria Flor dc Maio, Maria Ju-
lia, Maria Nazareth Ferreira Brant,
convidam a todos os parentes e amigos
c collegas do pranteado e inesquecível
esposo, pae, irmão, cunhado e tio,
THEOPHILO DE SALLES BRANT,
para assistir á missa de setimo- dia,
amanhã, segunda-feira, 8 do corrente,
que farão rezar na egreja da Cande-
laria, ás 9 i|a horas, e agradecem do
intimo do coração a todos que assisti-
rem a esse acto de religião e caridade,
para descanso eterno da alma de tão
idolatrado morto.  (J 1217)

Antônio Joaquim de
Rezende

Antônio dc Azevedo Maia, mu-
lher e filhos, Antônio Rezende,
mulher ie filhos, Vasco Amaro
da Silveira, mulher e filhos (au-
sentes), Francisco Rodrigues da

Silva, mulher e filhos (ausentes) e Ne-
lida Rezende (ausente), mandam rezar
uma missa por alma de seu inesquecível
sogro, paà e avô, ás g 1]- horas do dia
8, na egreja de S. Francisco de Paula.

Pedro Mariz de Souza
Sarmento

Maria Leopoldina dc Mariz
Sarmento, Arthur Augusto de
Mariz Sarmento c senhora, Agos-
tinho Fortes c filhos, agradecem
u todos que compareceram ao

enterro de seu esposo, pae, sogro
avô PEDRO MARIZ DE SOUZA SAR-
MENTO e convidam os seus parentes
e amigos e os do finado para assisti-
rem á missa do 7° dia de seu passa-
mento, que por sua alma mandam ceie-
brar amanhã, segunda-feira, ás 9 *|3
horas na capella de N. S. da Victoria
da egreja de S. Francisco de Paula.

(R. 1151)

Aristides Brito de An-
drade

José Ignacio Paim
Ermelinda Douiingucs Paim,

seus filhos, gemo e, müis parcn-
Ites, cominiinicaiu o falleciiuento
do seu extrenioao esposo, pae c
sogro JOSE' IGNACrO PAIM,

e convida a todos ps parentes c aim-
gos a acompanharem os restos mortaes
para o cemitério S. João Btíplista ás 3
lioras de hoje, sahindo o corpo d.i rua
ilo -Engenho Novo n. 65, casa 17. o
antecipam os agradecimentos. (. 13*»*)

Ignacio Rodrigues da
Rocha Goulart

MEZ DE SEU FALLEC1MENT0
A viuva e filhos .fazem ceie-

brar, anianliã, scgiuula-teira, 8 dut corrente, ás 9 lioras, na inatçii
de S. João Baptista da Lagoa,
uma missa cm sufíragio dn alma

dc seu sempre lembrado e querido
poso- e pae. IGNACIO K. R
LART, para cujo acto de religião con-
vidam os parentes e pessoas de amiza-
de, antecipando seus agradecimentos:

& ÍOOJ

GOU-

A CASA

PENSÃO CAXIAS

i

participa aos seus amigos c freguczei
que sc acha sempre prevenida de
flores ipara qualquer cncommenda. de
coroas de flores naturaes, ;í rua Gon-
çalvcs. Dias n. ,)tS. Telephone 11. 2S52 —
Central. 2852

Margarida Augusta de
Jesus Corrêa

OLIVEIRA AZEMÉIS
S. TH1AG0 — PORTUGAL

JoaquriffitGomes Corrêa, Mano-
ei Ferreira da Costa, esposa e
filhos, Luiz Ferreira da Cosia,
esposa c fillios, , lendo recebido
noticia do fallecimenlo «le sua

querida mãe, irmã. cunhada _,'¦,.'';!
\l\RGARIDA AUGUSTA DE JESUS
CORRÊA, rogam nos seus parentes c

pessoas de sua amizade rara assistir a
missa de setimo dia que por sua alma
mandam celebrar amanliã, tegunda-lei-
ra, 8 do corrente, ás '.1 lioras
de S. Francisco de Paula, e
seus agradecimentos

t
na egreja
antecipam

R 83)

t
JeDispõe de excellentes commodo:

frente oara familias e cavalheiros de tra.
lamento". Largo do Machado 11. 0. lcle
phone 5.115, Central. (S482OS

consultas
medicamento»
um mez. Pe-

longe da capital.

àvãnõ-i SOS CLUBSB' ter muitos sorteios
Com.-uma sâ prestação tem-se 6 sorteios por semaaa

e direito a T-epetlção
COOPERATIVA CHSONOMETHIGA

O maior e o mais antigo estabelecimento no
gênero, Clubs de jóias, relógios, gramophones
e discos, ternos de roupa, calçado, louça, mo-
veis Guarda-chuva com castão e argolmna
de prata e muitos outros artigos de utilidade.

Resultado das extrações para todos os planos

Seus irmãos, padrinhos, lios,
primos e noiva, penhorados agra-
decem a todos quc o acompanha-
ram á ultima morada c de novo
convidam a todos para assisti-

rem a missa de setimo dia que mandam
rezar por sua alma, amanliã, 8 do cor-
rente na egreja.de Santo Affonso (An-
darahy) antecipando desde ja seus
agradecimentos por mais este acto dt.
caridade.

Coroas para enter*
ros por preços módicos
só na R. DO PASSEIO,
62. FI o r e s naturaes,
panno e biscuit. 3224 J

(1105 J)

Maria Carolina Mar-
quês de Leão

i

que tão sinceramente tem enviado in-
formações reservadas para á rua bani-

paio Vianna, a destinatária, desejando
manifestar pessoalmente o seu reco-
nhccimenlo. e obter outros pormeiiores,
pede escrever para este jornal com as
iniciaes P. P., para ser marcado logar
de encontro. Pede o maior sisillo. de-
vido á sua condição social. 'R- "N '

DROGARIA E PHARMACIA H0ME0PATA QÜELH© BiiRBOS^ & O-
«_i„i:do Prêmio ua Exposição TViinonul de 1900. —:_•— -_m.VJ.UA_-""»

CURASTHMA — Cura. as
bronchites lamithic-s «

a asthma por mai* au-
antiga que seja.

FLOURESINA — Stcme-
dio hciorco p.ir_ f.oret
branens, curai certa •
radical.

VARIOLINO — PíWerva-
tivo con toi as bcn,ií;is.

iHOMOEOBROMIUiM —
(Tônico iccoiistif.iinte'. houvi.cop.itKi) par* tiebi*' lutulc, fojii.o, tr.e.s «ie

crcscimentOt cto.
CHKNOPOniUM AN-

TilELMIN.TÍCUM —
I Para exp—úr u. verme'
i di& cicanç-i, sem cau-ur

irritz<;-0 i:.ie-.:;iia.
CURA PEBKE — Subftti-

i tue. o lulphato df fjuiai-' na cm otljiltruti íeínç.
PARTUHIMA "" *

(Oleo dc ligado de bacalháo
E_

cm liomocopatliia). Sem gosto, se m cheiro e
PESAI-VQS ANTES E 30 DIAS DEPOIS

jjpé* 
REGISTR.

Meilic.»-
«Iiíítirudíi ». acte-

vem ir:ct>n-*_:i'.frv*í
«, portinlo s-ii pe: __J.

DBl-ü.mtARlOS KM

t me:
ler»

CURA t\ \
lOuenaas, constipaíòei j \

e inlcciõcs gr.ppaci «^> L

sen dieta
o trabalho «io parto.

LIGA OSSO — Poderoso
remédio que liga. inime-
«liatamciite os cortes e
csianea as htinorrtia-

P\LIÍSTRINA — Contra
imiioludisrao, pnsap do

• nutre, molculias do n-
uado e rnsorama.

VENUSSINIUM — He-
toiet» medieamonto des-
tinado a curar as mani-
(estações sypliilui-.-*'.

ESSÊNCIA ODONTAL.
G1CA — Remriio ins-
tantae.eo contra a dor de
deiiic.-.
Possue este nntito esta

GAOHQBBQS PERDIGÜEIRGS

de maio
1. ..

.. »
/_ I) fo

segunda-feira 432 o 32
terça-feira 129 e 2»
quarta-feira FERIADO.

quinta-íeira 415 e lõ
5 » sexta-feira aiO e 40
li . sabbado 84" o '*'

DR. ANNIBAL BliSSENli.
Hio do Janeiro, O ile maio de M6.

Barbosa e BHeitfo
Acceitam-se agentes na Capital e nos listados.

HUA BUENOS AYRES H. 154 - (Antiga rua do Hospicio)
lõ50---Noi-te

Dr. Francisco de Paula Mar-
qnes Baptista de Leão, seus fi-
litos, noras, netos e demais pa-
rentes agradecem a todas as pes-
soas que acompanharam o* res-

tos mortaes dc sua esposa, mãe, sogra
e -nó MARIA CAROLINA MARQUES
Dli LEÃO e convidam as pessoas de
sua amizade para assistirem a missa
dc ;" dia que mandam rezar pelo re-
pouso eterno de sua alma, segunda-fei-
ra 8 do corrente no altar mor da egre-

ja'de S. Francisco de Paula,
da manhã.

Cortar por medida em 6 lições
Em turma reducção no preço.
Professora habilitada, ensina eni seu

lições a cortar pelo syslema a.llcnii'0 o"
francer, preparando a discípula a ev-
etitar qualquer figurino. Kua de Suo
Christovâo ________[___$_, sou- Lhzl

AUTOMÓVEIS c MOTOCYCLKTAS
Vendem-se de oceasião, promptos mm

a praça ou particulares, chassis d(
u H. P^ "carrocenes" torpedos, ele
gantes ''baratas" para 

"sport.uen I
todos accessoiios de motocycletas f
N de i a 4 cylindros: vendas a presta
ções á rua Theophilo Ottoui 37.

(J 1223.

Elixir de Pepsina Com-
posto

(Cainoinilla. Rhuibarbo, Caltmtba »
íiiiia) Pármula-de Brito

Pt-

;ís 10 ho-
(R 1132)

í
Agradecimento

Ápprovado e premiado com medalha
de oíiro. Efficaz nas digestões mal e.a-
boradas, dyspepsias, vômitos, eólicas <M
finado e intestiuacs, inappctencias do-
res de cabeça e vertigens Vidro »Jooo.

Depósitos: Drogarias I-çlieço, ^rua
dos Andradas, 45; Cinvalao, I O'
Março, 10; Sete de Setembro ns: *>.«.«

99 . Assembléa, 3^ fabrica.; Pliarmacia
AnttttstO Pinto lU-is, «ar-1 Santos Silva, rua Dr. Aristides Lobo

men de Carvalho Duarte: -.«.Telephone n. 1.400. Villa.
lieis O fillios, Joüo Couto (,3087)
Duarte, Violeta de Carvr.liio
Duarte e tilhos. Dcliíhiin

ESDOSel, Laura ile Curvnllio Dum-
U» Bsoosel o «lhos. Stenhano
Pticcio e íillios, Mavlll .{{Ç.M"*1* ciiciiari.iii novas c superiores flanelai
lho Dmirte C bouzn O Íillios. lall- fa 

cucir(JS c ca|1?s crianças fí,oo,
Curvnllio Duiirtc, it.vtremu-1 dl:l c Bonís para crianças; toucas ü« 

_cja :$.«,«.; loucas modernos de seda ««
«' até 10$: cobertores, Morins unos • •

Milagres do Bazar Colosso

(Compra-se nm 011 casal de cn-
chorros neriligueiros, rncn oura
para caca; prefere-si: .m

-nnnl Mwf fl 11 Al 1*11 l*-* *¦
logm

Tel. . V11 tente

ensina-
dos: aüèni tiver nuciru" dlrisit-se
«or curta. Indicando ureço <¦ loanr
pa -a ir ver-se. ii H. líi.luneyer.
,.„a Barão (le 8> Gonçnlo n. 1. _
Neves. Nictlieroy (J_*_, T_______S_ j sextas,

DR. VSVEI80S

OFFICIAÉS
DE ALFAIATES

.Communica ao» seus clientes t, auu-

_oí que di consultas nas segunda» e
de 1 ás 3 da tarde, na phar

_acia'Màllet. á rua Frei Caneca n. 32,
•ee.ione C, .03., continuando nas

sabbados, na pliarmacia Po-
General Pedra n. 6, tele-
2, do meio-dia is 2 horas.

K. 75"-

j quartas' pular, á rua
, phone 11. S-7

ila Alfaia'-;

il este
possa.

\ associação dus proprietários ilo
tarias de Mauios. das quaes fozern par-
as primeiras casas uo fi-nc-o, vem
rcodo comraunicat a quem hitCTessar

dc bons operários "an . 80
¦oliics (1- inaus-ii ' emta

obra. meuda.
r ...ir isso todo -.nelle. que esteja eni

condido, e querendo oçcuwir os ramirac-
52*s louares vasos, deverão los» <l"e a:?-

c nesta cidade diriüir-se aos ioo.odo Pa-
SoB sito á rua Mhmicmal •', 5';. ™ na
S rua n. 70 i Alfaiataria Colombo.
às qmes se. c-npromcttem a raanter-lb»
serviço effectivo.

Para orientação dns srs. ofíiciaca abai:
imbUcamos a tabílla do- preços,.oue .=

nãu de obra, e de cujo ucl cam-
ciiilo a Associação

V. EX, É INFELIZ?
professor

que precisam
habilitados cm
clima lambem

KADIK. rua
,, - R_,rr<is 11 S7 SOMNAMBfLOM..rv- <_**£» 

Vaí/alhos ganmtidos,
resultado
HYPNO-

s V1DENT:E . .
devolvendo o dinheiioj '¦
fôr negativo. 'Da lições
JI .lOVKTlSMO. uarantindo
oito lições, imflueuciaíeis at

de
(pie. com

s demais.
R. mo-

,HOTR

E?ppcÍfÍco contr»

rouóa os KSTAüos ¦
^V-»*--»»í*-*"s=*"'

COQUEI.UCIlt!
—* » T_-Ml S. PAU.'*

belrcimento o sortimento
completo cm todoa o» me-1 [,ai,a a
d'camtiiwi liomceorpatlncoii, | stJmento naronUmos.
niesmo os modernamente i Ll principal fiscal.
empr:e«doK, c que lhe sio | L-acai:a, Ce$; sobre-casaca, 55$: smoKiní.
íornrddos por casas, as 1 $. S,.K'_, _,„?-, jaquctffo, :io?:.. P?l«o..
maii importantes da Europa ». rak.., „$ ,. ,0$; coli.-re
e da Amcnea do Nonr. | pjjet0ti i0J; ca'.i». 5* e '>:

:  llAiaiTL * O. « S$ooo".

GUSTAVO SAMIPAIO
Telephone,. 97"

SS:
eolk
(H

brUi:-:
e. ;S
115.J.

N. fu
,'ji — Si.1 I

"rSXiraund^^t^^
ço> aa ""'¦"'• .,.!.„..- com permaucncia

¦ ¦¦¦*¦ botei • a

! GONORRHEAS
| Flores brancas (lencorrhéa)
y Curam-se radicalmente e:n pou-
W cos-dias co... o XAROPE E AS

PÍLULAS DE MATÍCO FER-
RUGIKOSO;

Vende-se unicamente na phar-
macia BRAGAXTIXA, rua da
Urueuayan.i 11. 105.

Ira. M, DE MACEDO
Especialista c:u creanças, e com lon-

ga pratica nas moléstias de_ senhoras.
trata de rodas as doenças infeccionaes,
a-sim como attende a chamados, _ me.--
mo tora da capital. A's quintas-feiras,
graiis aos pobre-. Consultório, rua do

.Theatro, 10 1" andar, das 2 is 5. Rc-

j sidencia, 11.1.1 Ibititruna 10; (amiga
I Campo Alegre}. S .V->3

mente penhorados, nelas, provas
dc .uiiiziKle e coiwideraçno rece-
bitb- de- todas ns iiessoas que mes
iMiviaram telCKralMmas, cartas e
cartões e das que compareceram
ao enterro e 11 missa de setimo dia
pelo lullecimento de ^.esfcKeiuo.
sa sniyi». mãe e avii __tUuIiin.I_t })f.
CVHVALHO DUARTI., míri-.ili-ieni
muito reconliecidos o conforto
une lhes trouxeram em (ao dolo-
roso transe. <•' *.**V)
nBaa___-__»-3--«BMwaw»

Commenáador Be»
theneourt da Silva

8 DE -MAIO
Amanliã, S de maio, dia otitr*

ora do anniversario natalicio «io
saudoso COM MEN DADO R BE-
Tl-lEXCOURT DA SILVA, sua
familia mandará rezar por sua

alma uma missa ás 8 iU da manhã na,(1332-) ""-l"*'ri

Casinural
iro «li

para

t

corpado; flanclas vara vestidos;
coin metro ineío larmini, um
Sitia 7$5oo-, Sarjns finas metro e 41
gt-ri rS; Casimiras Melriv. l"-ira la
costumes um metro di uma saia 6» -
lilendidoa tecidos leves: colçhos todos ta-
maidios, grramle sommento dc tecidos pre-
to-, applicaçúiis. galões liretos . «• -Iodos ar
tigis 1 n. lute Vh-rt" m l'.ais Ue «r Co
l^.o é quem melhor e maior sortunento
tem e mais barato vende, isi-d.''-- !¦-»-" lV
fet**» esplendido sbrtimcnto dt- k-".
se«ia para hopicm c crianças ns
ceroulas c camisas dc zeplur 0:1 hrancal
para presentes a homens, forros, bnmuuv
dos, Bonecas, colletes. eapastiUios que '''¦¦
Blewmcia n Scnlior.i- corpolcntos"Iladdock Lobo N" í..
<l.i largo do 'listac:..

it
melhorei

Rua
frente ,"« egreja

(3 i. ve»

1100
Na

de X. do Pui*lo.

casa tl'OL'ltC.\lDÍ'T enconfram-sc
as ultimas novidades em calça-

-4 — Teiepho

Manoel da Cunha
Bastos

• Augusta Muniz l'.as:os
tM fiiha convidam a todos u

I dus finos. 1 ¦nigiiay
10411. c.

PENSICN ET BEST

610 CONDA
mm

dias. Pm-
30 pa^oi Ü '39..

Muito
feinu

huuduso. Irei
U

 | te
I ___. poso

dc
! ja de _ S:i

.4 mula- Mesquita,
l'_15>

e sua
p;tr.-n-

amigos de seu adorado: es-
: pae. para assistir a 11-issa

nez <l'.:e será rezada na i-gré-
uo Affonso á rua 

"Bariio de; «•
ãma_hã. S- ás a 'I- honi. "

(S 130"}1 1

iu CoiUBierc
Branc»..
Almoiío
escolher
f café
Uíilias e

V.-li
Av. R-".

ione' 4.13*5-
con: pratos a

variad.

dom:

ou juntar
,!c menu. soiin

,?5«,o. AliiRum-se quartos a av
ca.valh-.-iros, Cornusc-si: neus: ¦
io. •«' **M

'"tv;

«--T*>j;

¦f?,_r_"¦_""-^ > __'"• -W^_(__«íib-:



...-r.;(< '

'¦_.
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VENDAS EM LEILÃO
T. LAGES

ESCRIPTORIO E ARMAZEM, RUA
. - DO HOSPÍCIO N. 85

• Telephone n. j. 1901, Norte;
Wlõesá realizar-se na semana de 8

:i i-t de maio de iqi6.
- ACANHA, SEGUNDA-FEIRA, 8. ú'j

Leilão de .predio á rua José Domiu-
uos n. 64, Encantado. „,„_„. „..„

A-JANflA, SEGUNDA-FEIRA, 8, as
5 horas: . . „ _..,._l,eil4o 4e moveis a rua de b. mns-
lovüo n. sua. , ,

QUARTA-FEIRA, 10, á 1 hora*,..
Ceilio d. alfaiataria a rua -heop-i o

Ottoni 49. espolio do finado João (le
L 

OUARTA-FEIRA, 10, ás 4 horas:.
Leilão de terrenos á rua S. Francis-

co Xavier, entre os ns. 5574, Ç °10'
QUINTA-FEIRA, 11, á 1 hora:' Leilão de predio á rua Morro üa

Saude n. 3, espolio de Samuel Schoel.
. QUINTA-FEIRA, 11, ás 5 horas:

Leilão de predio c moveis á rua d-
S. Francisco Xavier 22.

SEXTA-EEIRA. 12, á 1 hora:
Leilão, de uma nona parte do predio

á rua S.- Luiz Gonzaga, n. 9., um ter-
reno á rua Miguel Ângelo sem numero,
cinco bois e 2. carros, tudo pertencente
ao espolio do finado Raphael da Cruz
Gonçalves; serão vendidos a rua Buc-
nos Airea 85, armazém, antiga rua do
Hospício. ,

SEXTA-EEIRA. i_, á 1 hora: .
Leilão de moveis á rua do Hospício

n. 85, irmazem.

ÜBSti TOBSOsfJlllOS dai Ciiauças
^-«¦'---- >¦¦¦--: Ilu» 1 n. 134

n*__t_-M-V-_»A*«H«tlSl-L___ka

IMPLORANDO A CARIDADE
Wm MMaidio dtstt 

'tm\ammi 
^pellam

11 wrldidi: publica, as seguintai

YH. VA ANNA DO AHAT./.L, cega, t
lias dim» doente t itm ninfu.ni pa» iua
nruanbli,. recolhida a um quarto;

tf UVA ANGEI4A PECORARO, eom
IS.tnn.i de edade, completameatt céfa t
•Mrilvtici:

VIUVA AMANHA, eom (8 .anos de
idéie, qnait eêga;

ANNA- EMILIA ROSA, pobre ..IM*
uin.--»i«»«, com 70 tnno, de edade;

BLVIItA DE CARVALHO, pobre, cígi
ato aiiinaro de familia; _

FRANCISCA Da CONCEIÇÃO BAR*
ROS. cega de amboi oa olho* e aleijada;

JOAQUIM FltRREIRA CHAVES, en-
Irevtdo.)" isera rcvurí.Tí;

VIUVA LUIZA. com oito Idhoa me-
norís;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre «•
111» eem o menor t'.turro para a alia lub.
• iatenetn;

SKMHOP.A KNTF.EVADA, da rua Se.
iilior dc Mattotluho!, j., doente, impoiu-
blIiUdn de traballi.it, tendo duaa filhae,
tíínlp unia tubcrc.t-ôsá;

VIUVA SOARES, «veiba, «ra poder
tr? .telhar.

VIUVA SANTOS, com 6B annoi de
tiladci gravemente doente de moléstia in-
curarei; , ,THEREZA. pobre ceguinlia »tm aiuti.
lio de ninguém.

VIUVA BSttNARPJNA, com 78 »«•
uns;

COMPANHIA JU'! SEÜÜI-Oi- J! .«.UlTI.MOS V- 
'.fMKi.-OfiTUBS

§ CAPITAL Ks. l_G0G_OOO$O0O
AUTORIZADA. ,,.-¦ rUNCOIONAR 1'OR CARTA PATENTE *.. _o

DEPOSITO NO XHESOUBO FE DEliAIi. . KS. 200:000$OÒO

Tél-phon. i._3-, Norte. Endereço Telegr. PALLAS

66—KVA 1)0 _.O«.AM0. 66 Sobrado — BIO DB JANHO.O

José R-inho da Silva Carneiro
1.IRECT0UES:

CONSELHO Pl-SUAii-

SUPI'LENTES:

-b

{
José Bruno Nunes
Cicero Teixeira Portugal
Affonso Viseu
Humberto Taborda
Comraendador José Pereira d« Sou/a
Elpenor Leivas
Manoel José Lebrão
Zcferino de Oliveira

ÀcosSol
2", r.oill pensão. 

'(1285' K) S

ALUGA-SE, 
oroximo. á avenida Centrai,

uma.' espaçosa íiU Ir frente,%cara. peii-
são, a tres rapazes, por 80$ cada uni. .
tambem alufiam.se optimos aptusontos tle
ftente, cora 011 s.m.Mnobiliai .'.'pensão; a
senhores tle tratamento; a rua Rodrigo
Silva 6,' a"' andar." " ''"S'3o*3 

E) S

ALUGA-SE 
uma sala dc fronte, 110 1°

«ndar da rua Uruguayana. com 3 ja-
n cilas para rua, nara Kübmcíc' dentário ou
c-nal sem filho;:, ou moços do cbmmercio;
Alfândega 130, i° arjtlar, das 2 ás 6.

. V.965 E) S.

ALUGA-SE. 
em casa de familia, um bom

quarto, com ou sein mobília; na rua Se-
nador Dantas 27. (1069 

E) R

PKECISA-SE 
de «ma creada para co-

ziniiar e lavar; rua Dr. Corrêa Du-
tra n. 56. (935 B) J

PRECISA-SE 
de uma perfeita copeira e

arrumadeira; exige _c condueta afian-
cada c use de uniforme preto, E" escusa-
do apre sen ter-sc quem não estiver no
caso. Tratar á rua Real Grandeza n. 56.

(n_3 C) R

JK.ECISASE de uma creada para lavar
c engomraar; rua di Mattoso n. 96.

(1176 C) R

PRiECISA-SE 
de uma pequena dc 15

annos, para casal sem filhos, _. run
da Quitanda 174, a» andar. (1328 C)S

PKECISA-SE 
de uraa menina de 12 an-

nos, para cuidar dc uma creança; á

PKECISA-SE 
com urgência, de um lio-

mem de condueta afiançada, para
agenciar e vender a(amado3 biecütis, dan-
dose optima porcentagem: a rua da Pas-
«agem n. 238, casa de familia. (105,1 D)R

PRECISA-SE 
uma perfeita cngommadei,

ra de lustro; rua Visconde Maran;
giwpc n. 15, Lapa. (1074 D) S

CASAS E COMMODOS, CENTRO
ALUGA-SE 

um auarto em casa ile fami-
lia respeitável, a pessoas nue trabalhem

fora: na rua da Quitanda n. 66, a* andar.
(1081 E) J

A LlÍGAM-SE uma sala e um quarto,
avenida Kio Branco 11. ioj. Rápido Kin;iH:om ou sçiu ,pensão; na rua Visconde
Branco. (1037 C) Si

PRECISA-SE 
de uma empregada de 14

a 16 annos, para serviços leves; pa-
K.1-S- ij$ooo; rua dc S, Clemente n. 47,
Botafogo. (1348 C) K

EMPREGOS DIVERSOS
ALUGA-SE 

uma moça do côr, para ar-
rumadeira ou ama secca, para casa dc

familia de tratamento, da fiança de sua
conduetu; na rua Dcltim 107 (Uolafugo).

(«.6o G) J

ALUGA-SE 
unia moça com 16 annos,

para copeira ou arrumadeira. ordenado,
20$. S. Clemente 23. Botafogo. (090C) S

ALUGA-SE 
uma moç adecente, para da-

nm de companhia, cm casa de familia
de tratamento, dando condueta; trata-se ua
praça Tiradentes a. '39. 2° andar.

(1006 S) S

de Itauna, 36. (564 E) R

AOS DOENTES
CURA radical da conorrhêa chro-
nlcti ou receute, em ambos os sexos e
em poucos dias, por processos moder*
nos,sem dôr;carante-seo tratnmen-
to. Imiintencia, cancro sypliiliUco,
üardiros, cezemas,« teridas, u.ccras.
Appl. 606 e* 914 — Vaccina de
VV right—estreitamento dc urethra; appl.
do poderoso especifico contra moléstias
v-nereas, etc. Pagamento após a cura.
Consultas diárias das 8 ii 12 e' das 2 ái
10 da noite— Av. Mem de Sá 115.

ALUGA-SE, 
ua rua Senador -. Dantas sa.um bom auarto, com a janellas para

jardim. (900 E)

ALUGAM-SE. 
muito cm conta, uma sala

e quarto, juntos ou separados,. a mo.
ços ou casal aue não cozinhe, á rua dos
Andradas 64, 2» andar, (1323 E)S

ALUGAM-SE 
gabinetes, próprios para cs-

criptorios; na avenida -Kio Branco 128,
com sacadas-para a rua Sete. (1325 El S

ALUGA-SE, 
em casa d. família, a mo-

ços do comniercio. um quarto com ele*
ctricidade; rua do Hospicio n. 113. 2°.

(1336 E) S

ALUCAM-SE 
bons commotlos a moços

solteiros; na praça da Republica 189.
. (846 E) J

AILUGA-SE 
um armazém, í. praça da

Republica n, IOS! trata-se tio i*J, coin
Veiga. • (846 E) I

ALUGA-SE 
o esplendido 2° andar do

predío u. 85 da avenida Uio Branco.

TUDE ALEXAND
Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nao queima, não

mancha a pelle.
A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do cabello e e x-

tingue a caspa com tres applicações
VENDE-SE EM TODAS AS PERFÜxMÀRIAS

PHARMACIAS E DROGARIAS - Preço 3^000 rs.
MllL_l_W«-«_--»^

AI.UGA-SE 
á rua Conde de Lage n. ar,

uma esplendida casa para pensão, com
tres pavimentos. Preço, sootooo, t)

ALUGA-SE 
n esplendida casa de ires

pavimentos. á rua Moraes e Valle 18:
m L_|i;i, Preço 202(000; trata-se na rua
de S. Pedro 72. com Costa Braga & C. (V

ALUGA-SE 
uma boa casa ua rua do Cas-

siano n. 47. Gloria. (37" P) J

ALUGA. 
SE a sala de íreule Ha avenida

Uouirs .lireíre o. 101, a mocos solteiros.
do comniercio. sem mobilia. (672 F)R

Trata*sc no armazém. (i-53 E) J

ALUGA-SE 
uma grande sala íhtilto are-

joda, com luz cleclrica, por 50$; ua
rua Uruguayana 137, i" andar. (1254I-) J-t

ALUGA-SE 
um pequeno escriptorio. Ro-

sario 170. (1821 E) J

ALUGA-SE 
o predio n. 41 da rua Silva

Manoel, para casa de negocio; as chaves
estão 11a mesma rua n. 10. (1133 E) J

ALUGA-SE 
uma boa sala para escripto»

rio ou officina; no largo de S. Fran-
cisco de Paula 44, sobiado. (1152 E) R

ALUGAM-SE 
bons quartos, a mocos sol-

teiros, com luz eleetrica. bons banheiros,
muito aceio e scguran.a; pre.o 35$; rua
Evaristo da Veiga 11.., (1104 E) J

AtUGA-SE 
unia casa, reformada de novo,

com luz eleetrica, para familia, a rua do
Lavradio n. 122. (3-280 E) J

ALUGA-SE 
um escriptorio, na rua Sete

de Setembro n. 29; trata-so no armarem;
aluguel 60$. (590 fc) J

VeStl NOSSOS FÜhOS «C CrlSas==-__=_= ,{na 7 n> 134.11auíSTdeTj_ 
_

O" 
KFERECE..SE uma ama com leite de

5 mezes; i»:a ver c iratar com D.
llloria, na rim do Lavradio n. 28.

(1303 A) R

Drogaria Granado & Filhos
¦*»_!u._.-.i«tjmir_»aunM.TKi^^

RUA URUGUYANA M. 91
Sortimento grande e variado

DROGAS NOVAS
Reniedioa g-xr__.ntidos—„_—__*______..^» _. ,-.. . -,.... * prauí..iW-wwMIiwwi"Preços to ar «tis si mos

Balança, americana sensível a i gramma para pesagem
gratuita da nossa freguezia.

ALUGA-SE, 
a moço do commercio.. c de

boa conduc.n, cm casa do familia respeí-
tavel, um quarto com excellente pensão;
rua General Câmara 118» (íiai K)R

ALUGA-SE-uma 
sala de frente,, bem 'nio-

bilada, com linda vista para a Avenida,
a um senhor sério; rua l.varisto da Veiga r4.

(1200 E)R

ALUGA-SE 
me-tade de uma gráude casn,

nova; salas, quartos, co/inlin, banheiro
^ grande quintal; rua da «Misericórdia 8o.

_ (1128 E) J

ALUGA-SE 
um grande armazém, próprio

para qualquer . negocio, com accummo4a-
Cões para familia; ua rua 'Scnndor rompeu
n. rag'} as chaves cstüo no, armazém pe-
fiado, e para tratar, na rvcniòa. Kio Branco
ns. 03I97- (954 E) S

AiLUG«\-SE 
um a" andar, na rua do

Ouvidor; informações por favor na Joa-
Ibéria llovc, uu mesma rua n. 152.

(1033 E) S

A LUGAM-SE bons quartos, o 25$ e 30$;
jt-tma rua da Praiuha 11. 7. sobrado.

d03' aE) S

ALUG.K 
915 lesplcndida sala para dois

rapazes ou casal sem _Í'l.os;-na avenida
Central n. 23, 2" andar. (1308 E) S

AILUGA.SE 
perto ida avenida Central,

um quarto bem mobilado, tendo tclcplio-¦ne e luz eleetrica; na rua Nova 150. cm
frente ao tlieatro 1'lie'nix. (958 IS) S

A 
LUGA-Sli Um bom ondio, com jardim, a
rua Menezes .Virira n. iao. próximo a

av. Mem de Sá: pódc ser vislo a qualquer
bora, c trata-se na thesouraria dos Çor-
rcios, com Francisco II, Lessa, (659 l'')R

ALUCVSE 
uma lwlla sala, para uma se-

nhora só. que trabalhe fora, cm Santa
Tborcza; informações, A rua da Carioca ifi.

(883 F) K

A IjUOA-SE fisulenflldo nnosento.
jf*-iniK'iien(lfiiti'. íiiobiludo. cum
optima iidiisno c totlo conforto: ua
rua Conde Liiko n. 58. Gloria.

(J 1040) F
A 'LUGA-SE a cinal uni commodo com

XXpciisJo. sem mobilia, linda vista, por
150$; na rua Cussiauo 66. Gloria.

_?Il_í___?
A LUG«\-SE sobrado novo com G

•^(iiiartos. 2 salas, banheiro,

A HDQAM-S-}. porto dos banhos
Ad« mar, a preços muito redu*
zldos. bella sala de frente e quar-
tos mobilados, um auarto paro 2
pessoas eom pensão, confortáveis,
desde 200S mensaes. luz rlectrl-
ca. Teleph. PensSo Familiar. Prn*
ca José do Alencar 14; Cattete.

<£_}__•_?!__.
ALUGAV-SU. 

optima «*'a por casal e um
aposento |ura cavalheiro, com pensão, a

pessoas d», tratamento; ira rua «Ma,c_liad_o
dc Assis S- (3765 G) R

ALUGAM-SE 
quarios e salas, e duas ca

sinhas independentes, casa deformado de
novo. luz eleclrica, o casaes e mocos sol-
teiros; só a (tente docente; rua do Catte-
t». 257, (337 G) .1

ALUGA.SE 
por 100Í uma casa nova.

com «lois bons auartos, duas salas e mais
dependências, luz eleetrica, etc; na rua
de S. João Ilaptista 86-A. (1J2G1 J

ALUGA-SE 
nara familia de tratamento a

esplendida casa n. 71 da rua Dezenove
de Fevereiro, cm Botafogo, Freço, 353$. (G

ALUGA-SE, 
em casa de familia, uma

arejada sala, na rua do Gittete nu-
mero 287, próximo aos banhos dc mor,

(306 G) J

A 
LUGAM-SK dois oplimos (in.irlos. eom
varanda e completam ente independente,

pnra rapazes de familia. decentes; dá-se
nplima pensão, em casa de familia respei*
tavel. onde ba muito cuidado c hygiene;

W. C. cópn. dispensa o bom (er- rU!l j, y. Manoel 20, Botafogo, tranoversal
raco com tanque; na rua dos Ar* I á da Passa.cm
cos 11. 3; as cliavcs estão na loja.

(S 98T) K

A 
LUGA-SK por 130$ mensaes o predio
á rua Jpaquim Silva, 84 (Lapa).

(316 F) R

A 
LUGAM-SK aposentos confortáveis, a
cásaep c cávaltiêiròs, «om vista paro a

*baliia. cozinha de primeira ordem, banho'quciltcl 
c iria; ua rua Toylor n. 26, Lapa.

(1086 F) J

A LL.
x^piendido quarto, com penoão. a casal sem
filhos ou a pessoa de respeito; cozinlia de
i" ordem; UruRuayana 202, i" andar.

(1355 E)

PRECISA-SE 
ile unia ama secca, com

pratica, p»ra cuidur de uma creança
ile seis meies; na rua 24 dc Maio n. 6g,
Estação do Rocha; (1279 A) R

1JRECISA-SE 
ile uma ama ;ccca e mais

.. serviços leves; á rua Adelaide 119,
Mcj-er. 1.663 A) R

«»_•»
'PARA O ESTÔMAGO F. IN-

II TEST1N0S .' UM REMÉDIO
li SEM EGUAL .

§ Guaranesia
jBJWi!Í»-g«#ÉM

COZINHEIROS l GOZÍHHEIRÃS
A LUGA-SK uma perfeita cozinheira do

/vtrivial; nio íoz ouftco que. 6oja para
louje, ou mesnui al__i.ia família que va

fiara 
fora, porque póüe dormir no aluguel!

adeira do Fajia n. tat, cass 4. (7=5 1>)K

¦DJ.KOISA-SE dc um bom servente
-*¦ de pliarmacia; na Avenida Mem
do SA n. 115. D

PRECISA-SE 
de uma menina para ser-

viços leves; na ladeira do Russell
n. 41. (1038 D) ;

PRECISA-SE 
de uma mocinha para ser.

viços leves e uma cozinheira; á rua
Visconde da Gávea n. 24. (1050 Bi R

ALUGAM-SE 
quartos de frente c inlc-

rior, mobilados, a 50$, 45$ «• .11S: casa
de familia; praça Mauá 07, 2°

(750 _,) J

k LUGA-SE por 300$ uma garage com
Vduas casas, na rua João Caetano 1S9

199; trata-se na rua do Lavradio 133.
(4783 E) B

PRECISA-SE 
de uma menina dc 14 a

16 annos. pr-.ra serviços leves; á rua
Catumby u. d, casa 5. (1057 C)_R

.„„.._..  „ ,._._ cortadores dc
banca, na fabrica dc calçado "Pilar",

rua dc S. Christovão 552. (1069 D) J
pRECISA-SE.dc. 

bons

PRECISA-SE 
dc um pratico dc pharma-

cia, solteiro, dc condueta afiançada;
rua Miguel Fernandes u. 61 Meycr.

(915 ui R

A 
LUGAM-SK boas cotii.heiras e outras,
honestas e fieis, r,n est.iç.lo de Vasrou.

ras (roça) ; pedidos a Agenor Portugn!.
(Enviem sellos). (64; B)K

OFERECE-SK 
uma boa cozinheira de

forno e fogão; trata-se na ruajCa
tumby n. 35. (1082 B) J

PRECISA-SE 
de uma empregada branca

para cozinhar c móis scrviço6, em casa
de um casal estranfeiro .Rua Conde de
Bonilira 1279. (308 C) J

empregada cm
casa de faniili,!, pais cozinhar e mais

terviços leves; rua Visco:i«*.r de Tocan-
tins n. 43—Todos os SantOí. (3».-i B) A

piUÍCtSA-SE 
ilo uma

PRECISA-SE 
de unia cozinheira, a rua

24 de Maio n. 302 — Sampaio.(721 B) R

PRECISA-SE 
de uma boa creada que

íiiba bem cozinhar, para casal es-
trangeiro, com filhos; para tratar na la-

•deira Santa Thereza n. 124 — Curvello.
(1833 B) I

PRECISA-SE 
dc uma coalnl-.eira; na rua

São Braz 11. au—Todos os Santos.
(1.30 B) J

PRECISA-SE 
de unia boa cozinheira d

preferencia estrangeira; a rua Bara.
ta Ribeiro 312—Copacabana. (1233 B) J

PRECISA-SE 
dc uma creada para todo

serviço ,cm casa de pequena familia.
Trccisa saber cozinhar; travessa Murato-
ri n. 35. •.¦••' D' R

PRECISA-SE 
de unia cozinheiro, boa e

asseiada; á rua do Bispo n. 243.,,
(1114 B) R

PRECISA-SE, 
cm casa dc pequena fü-

milia, dc uma lavadeira c ensomma-
deira, que durma no aluguel; rua Lins
dc Vasconccllos 11. 374, Bocca do Matto.

(885 C) R

PRECISA-SE 
«le uma menina para ser-

viços leves em casa dc pequena Ia-
milia; rua Senador Furtado n. 81, casa
n. iS. (75= C) .

4

PRECISA-SE 
de uma empregada «para

casa de pequena família; rua Barão
A 2 — Praça Secca — Cascadura,

(1001 D) S

PRECISA-SE 
de vendedores c cobrado-

res afiançados, na
Estação Bangu'.

agencia Singcr,
(788 D) S

PRECISA-SE 
dc unia pequena para ser-

viços leve.; na rua Leite Leal n. 20,
Laranjeiras. Cg1*' C) R.

4 LUGA-SE para
Jr\.n casa .11. 159.
com im
t;o. isuÇouo.

qualquer negocio limpo

A LVQA-SÉ, a um cavalheiro do
-ÍjLcío, uma sala com -duas sacadas" d<

commer-
de frente,

bc-m mobilada, em casa de familia, no ccn-
tro da cidade; rua Rodrigo SHva -6, 2o
andar, esquina da rua da Assembléa, á vista
da Avenida. ' ("1^70 E) S

LUGA-SE, por 200$ mensaes,'? espaçoso
.armazém, próprio' para qualquer, nggufiio.

sito; na rua General Gomesfabrica ou depo;
Carneiro 44.

ornes
i(?37) R

casan. IS9 aa rua General, Pedra,) . I,UC,A-SK unia bela sala 
"'do 

frente,
oradia nos fundos para família. P e-1 ü.liiid:i«.iente mobilada, e u(E)

ALUGA-ST. 
o bom armazom 32 e ,14 da

rua Visconde de Itauna; trata-se no 1'lti-
ininensc Hotel; praça da Republica 207.

(2934 E)¦S

ALUGA-SE 
o predio da rua Uruguayana

130, com 2 andares c armazém, junto
ou separado; chave á rua Floriajo Pcino_
to 4, botc<H|ip: , (4«M.i E) _

A~ 
LÜG.VSK unia casa, na travessa Fluiiii-
ntnse ií. 18. cum 2 quartos, 2 salas, quin-

tal, cozinha e jardim na frente; preço 75?;
trata-se na rua das Neves 25, Paula Mattos.

(137 E) J

ALUG.VSE 
um bem montado _ gabinete

dentário, com apparelhos clectricos para
funceionar das 8 horas da manhã a i hora
da tarde; avenida Rio Branco 5. (44-lE) J

ALUGA-SE 
um bom cpoicnlo de frente,

,1 doi smoços ou a cam', com ou sem
r.obilia, com peusão, luz, café; prc.o módico;
r.u rua do Uruguayana 97. "b. (821 K) 1!

ÁLUGA-SK 
um armazém, na rua Bucmos

Aires, amiga Hospicio, 235; as chaves
na mesma rua n. 230, o tr.ita.-se com Carr.v
pUoso, rua Sete dc Setembro 29- (500l'.)l

A 
LUGA-SK boa casa. com 4 quartos, á rua
do Rezendo 197; chaves na veada da

esquina; aluguel 202$. (572 K) .1

EXTERNATO NORMAL
108 — Rua da Alfândega —¦ iò8, i" andar

DIRECTORt — DR. DRUMMOND ALVES
Curioi eguatB aos da Escola Normal, de accordo com o Regulamento de

14 de fevereiro de 1916. Cursos de Preparatórios para exames 110 Collçgio 1 e-
dro II, preliminar_«àü„rnatricula nas Faculdades e Escoias Superiores da Kcpu-
blica. Cursos .apèciaes para candidatos a exames de admissão aos Collegios Fe-
dro II, Collegio Militar, Escolas Naval e Militar. Cui-os csjíeciaes dc 1'hyiica e
Cliimica e Historia Natural, com aulas praticas. Corpo docente competente.
PREÇOS MÓDICOS. Telephone, Norte, 1.339.

KJUBrl
(J 3059)

um bom quar-
to. bastante arejado, a cavJaehiros de pro-
bidade, em.caM dc- pequena familia; traves-
ra Mtiratóri 11: 22.--*rtçí" !(8_8fE) R

4 I.UCA-iílC, para família, a .casa^dc 2
-ÍApavimentos, da rua dos lnvaliMos n.; 99.
ai chaves 'cstüo uo armazém da esquina' da
rua da Rc!áç5o, c trata-se na rua D. Ma-
noi'1.3.1._ Ti.Ç.r.io y.g.. _. H

_'__~LUGA-SH uma boa sala dc freiite, na
stJKuaSdá Alfândega ..65.-._° _,W»»S( -...

_í" 
'" (':_il-!':)__.

A LUGA-SK quarto «le frente, com pen-
X-i-são, em casa de familia; na run de
>S. José 11. 72, a" andar. (1084 K) R

ALUGA-SE 
uma sala, á rua da Carioca

n. 41, sob. (1042 K) J

A 
LUGA-SK, em Santa 'fberczn, uiiia easa,
com 7 quartos, no centro de jardim; in-

forma-se á rua Mauá n. 84. (956 K) J

AiiI.UGA.SE uma sala, ua rua dc São
I.eopoMu n. 326, sobrado, io.j/,1.) .1

A 
LUGA-SK o bom 2° andar do nia Sele
dc Setembro 11. 17S; trata-se na loja

dc chapéos. (103 3Ü) R

ALUGA-SE 
uma sala _de frente ou um

quarto;
andar.

na rua do Hospicio n. 44.
(1032 E) R

ALUGA.SE 
grande parte de um sobrado,

com i4 janellas para .a rua. -indepen
«dente, Í7rrí_inyaiia 22, (,60o Ti) J

AI-VÍJG.VS-**. 
boa casa as.. oi ira d't d a com

.bons coii-ji-.odos e quintal, junto á pra-
«ç.i rios Governadores; os cliavcs na nvc-
¦nida Gomes Krcire n. 27, onde se1'trata

(ipl_ IC) S

PRKCISA.SE 
«!c uma creada para co-

ziniiar o trivial e lavar para peque-
na família; na rua Leite Leal n. 20,
Laranjeiras. (916 B) K

PRECISA-SE 
de uma cozinheira de for-

no c fogão, para casa de pequena
familia; prefere-se estrangeira; a rua Mal-
yino Reis n. 45-  ('839 B) J

PRECISA-SE 
de uma boa cozinheira

que durma no aluguel; rua Senador
Vergueiro 11. 15 — Botafogo. (1841 B) J

JL cozinhar o trivial c mais serviços «le
uma casa de pequena familia; ordenado
4o$ooo; rua do Rocha 73. (1297 B) R

RECISA-SE dc .unia perfeita cozinhei-
ra; na rua Alice 11. 64 — Laranjei-

raa. ('045 B) S

PRECISA-SE 
de um bom cozinheiro

com bastante pratica c um superior
ajudante para casa de petlsquciras; a rua
General Câmara 11, 103, próximo á dos
Ourives. ('070 B) S

cozinheira, na
rua General Câmara 75. (1353 B)

¦pRKCISA-SE de tuin

PRECISA-SE 
dc uma emptegada -para

Iodos os serviços, -sabendo cozinhar,
na rua Estacio dc Sá 11. 13. (S79 B) J

PRECISA-SE 
de uma moça sem com-

pi omissos, pnra dirigir casa de se-
nhor só; á rua Dr. Lino Teixeira 152,
Ri.-.chvelo. <3o«> L>) R

P«'KC.X 13 annos, para serviços lcvi-x
Minas 11. .133 — Sanip.úo.

P~~ 
RECISA-SE dc um menino de 13 atv

nos, - dc conliança, sabendo ler; _rua

RECÍSA.SE de uma menina de
rua

(69SC) R

!4 de Maio n. 383. (702 C) R

PRECISA-SE 
de um meio official bor-

beiro, para cffectivo, que trabalhe
bem; na rua Sorocaba 11, 116, fundos —
Botafogo. (755 D) R

PRECISA-SE 
de um menino para ser-

viços leves, em casa de familia; rua
Desembargador Izidro í?9. (665 C) R

PRECISA-SE 
de uma pequena de 10

a 12 annos, para um casal sem filhos;
rua Visconde de Abacté n. 5" — Vi".?.
Isabel. _._653 ___

PRECISA-SE 
de tim bom official de

bancada, metalúrgico; á rua do La-
vradio u. 31, loja. (ioiSD)J

de uma cozinheira
«lia. r '

que durma no aluguel
PRKCISA-SE 

.. ,
pequena lamilia. Prefere-se branca ç

Conde de Irajá
(S-8 B) J

PRÈCISAiSE 
de uma cozinheira; rua

Ibiturunj 11.
Alegre.

antiga rua Campo
(S-SB) R

1 esti«fios d£s°cKa.
Kua 7 u. 134

CREADOS E CREADAS
Hrccisasc, il.ir.-i lavar

io aluguel; i
Pereira"Nunes 

"n. 85. d j«5 C) SCREADA 
- ...  .,

cozinhar, que durma no aluguel ;_.rua

T>RECISA-SE de uma creada ^para casa
de um casal, que cozinhe bem o tri-

Tial, lave alguma roupa e durma no alu-
mel, pagan_o.se bom ordenado. Trata-se
!_ avenida Maracan.. n, 7^7- («¦«o B) J

RECISA-SE de um bom carpinteiro;P^
Costa 11. iS—rraç.i Saenz Pena.

(1019 D) R

PRECISA-SE 
dc uma menina de 12 a

15 annos, para serviços leves; rua
casa 6 — Ma-

(1246 D) J
Fcllppe Camarão n. 134
nicana.

PRECISA-SE 
de um menino para man-

dados. Pódc aprender officio se nuí-
zer; rua da Constituição u, 15. sobrado.

(1138 D) J

ALUGA-SE, 150Ç, o 2Í7 sobrado, (ir. rua
_r\.ilo Riiiccueio; 2 q.iartcs. 2 salas, .-'tpcn-
delicias e luz eleetrica; aberto das 9 »s '2«
e 2 ás 4; tratar, Gonça'ves Dias 58, de 2
ás 5 horas. (583 E) J

AiLUGA-SE Por 700$ o predio da rua
xVGcr.«al Cornara n. 84, com loja e
dois andares; trata-se na rua dn Alfande-
k:i n. 12, .Poii-oto ¦& C. .-7.3*-» K) S

AILUGA-SE 
rta lavenido Gomes breire.

138, i° um quarto lindamente mobilado
a casal sem filhos ou a rapaz de fino
tiatamcnto, com ou sem pensão.

(681 E) J

A I.UGA-SE o predio novo da rua dc São
¦iJiJorse n. 73, co«n grande armazém e
ho-is commodos em dois pavimentos, po-
detido ser vislo todo o dia (B. 24. 139.

(631 E) J

A 
LUGA-SK cm bon csa, porão habitavcl,
na travessa Honorinn, 45, aluguel 260$

ás chaves estão na rua Voluntários. 409.
(7-'3 E) R

A 
LUGA-SK um quarto a moços do com-
mercio, 011 senhora só; rua da Qiiitan-

da n, 199, sobrado. ("59 K) -R-

_»wi_aHPttr.L«iawaia_.--_^^"hSOFFREIS DO ESTÔMAGO, _•:
1 DOS INTESTINOS E DO fi
| CORAÇÃO. USAB |

1 Gimrmiesia 1
¦íilB.CiiBliili-.^-SiílEliiJaEiSíJniiiIlSílPSi-IIEiTIB!

A LUGA-SE um escriptorio com luz c
jri.te!eplione, rua 7 de Setembro, tgj.

(791 E) M

ALUGA-SE 
um quarto com ou sem mo-

bilia. na avenida Passos n. 44.
(582 K) J

PRECla-acionado no commercio de varejo
desla praça, para collocar artigo «lc gran-
de consumo; á rua «la Alfândega n. 109,
sobrado, das 4 ás 5 horas. (1123 P) J

PRECISA-SEchácara
mero 406.

de um trabalhador dc
rua Santa Alexandrina nu-

(1037 D) R

PRKCISA-SE 
dc uma creada portugue-

za de confiança, com reicrencias_- —

rua Haddock Lobo 315- (Slo C) R

PRECISA-SE 
de uma creada que cozi-

nhe bem o trivial, lave alguma rou.

Íraha 
e durma no abgue .. Ordenado

, 35$ a 4o$ooo| rua Dr. Dias.da Cru»
a. 124, Meycr.  

("93 B) R

,T»RECISA-SE de uma creada para cozi-
!JC nhar e levar pouca roupa; na rua
tfinlo SaiSo n. 2, Morro io livrameuto,
__.«_ de louçiis. W* ») K

RECISA-SE de uma mocinha de con-
dueta aíiançada, para coser como

cm casa de familia; rua Dr.
felix da Cunha n. 24. (1095 D) lt

P
ajudante,

PRECISA-SE 
dc uma creada para todo

serviço, em casa de familia; prefere-
se branca; rua Sergipe 11. 17 — Mariz e
Barros. (1840 U) J

PRKCISA-SK 
de unia pequena para

Serviço *dc um casal. Kosario_ i/0_
(182- D) J

A 
LUGA-SK uma boa sala dc frente nn-
bilada pura um senhor .-iktiiicto, eu

para escriptorio, na avento.*. - Passos nu-
mero 44. sob., cm frente dü 1 besouro.

_Ji8i 
I.) J

A 
LUGA-SK grande sala dc frente, om
casa de família, a pessoas de Iralamento;

preço módico; avenida Kio Branco 145. 2"
(843 K) M

A_.<l_JGA-_-_v 
em casa de familia. um nunr-

to mo.ii.cnc, com todo o co.iforco j* um
nc:;linr dc. tiVímcrto; na nveh.Üa I**.ssos
n.- 4% sol.aJo. (7S2 K) S

A LUGAM-SK dois bons Kabiííeles para
Xldetttista ou medico; 11a rua Uruguaya-
¦na 11, 89. (999 K) S

Como desembaraçar a
pelle das suas impurezas

O SABÃO CADUM é o sabão indicado
para a loilctte e o banho.

Graças á sua espuma rica e abundante,
clie adoça muito a agua; além dislo, possuiu-
do os princípios netivos do CADUM/Ti fa-
rnoso remédio, elle purifica a pelle, proser-
va a cpidtrnic e augnicnta a bellesa das
cores.

Extremamente puro. o SABÃO CADUM
pódc ser empregado com confiança na pella
tão delicada das creanças, que cllc proleje,
mesmo contra as irritações.

Nas boas lojas c phurínacias,
UM SABONETE 2Ç500

(676 G) R
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A LUG-A.SR par 130$ a boa casa da rua
jGLAssumpçSo n. 23, toda reformada, com
jardim na frente, luz eleclrica, tendo tres
quartos, duas salas c bom quintal. Para
ver e tratar, na rua Sachet ri. 12, sobrado.

(»97 G) R

ALUGA-SE 
um quarto a uma tenhoraí

que trabalhe fora, cm casa ile um ca-
sal sem filhos; na rua da America 41»
casa_X: (786 I) S

ALUGAM-SE 
um quarto e sala dc jan-tar, com direito á cozinha, a casal de-

etnte; ú rua Senhor doa Passos 20, 1» ami.
(964 I) S

A 
LUGA-SK, por 45$. uma casinha, com
dois quartos, duas salas, terraço, cozinha,,

com bastante agua; rua Carlos Gomes 11. 51»
(«Morro do Pinto). (1832 I) )

ALUGA-SE, 
parn grande familia, por

£ou$, o sobrado, completamente novo»
com j commodos, à rua da Gamboa n. 137;
vor, no mesmo, c tratar, _ rua de S. José 26

(1840 1) )

A I.UGA-SE o grauda e novo armazém,
.Aproprio para qualquer negocio, i rua da
Gamboa 11. 1.17; ver, no mesmo, e trator,
á rua tS. José 26. (1841 I) /

ALUGA-SE, 
por 112., « «radio n. i8í

du rua Souzii Franco (Villa Isabel), com
boas accommodações pari familia dc trata-
mento c grande quintal; es chaves uo n.
187. c trala-sc á rua do Hospício 11. 96,
armazem, (948 I) S-

ALUGA-SE 
uma optima >ala de frente,

mobilada, o dois moços; na rua Per-
reira Vianna n. 47. sobrado. (1196G) R

ALUGA 
M.SE oplima sala mobilada e

um quarto, este por 40$, com clcctrici-
dade. em casa dc familia franceza; na rua
Corrêa Dutra 78. (843 G) J

A 
LUGA-SK a casal ou cavalheiros, ex-
cellentc aposento, com ou sem pensão,

em casa de familia; «a rua Buarque dc
•Macedo ri'. 36. ("37 G) J

A LUGA-SK o predio da rua «Alice 44.
^.Laranjeiras; as cliavcs no n. 56. qua-
Iro quartos, duas salas, entrada e jardim.

(ii4S G) .1

ALUGAM-SE 
dois bons qirarlus indenen-

dentes, com jauel'as. luz cleclrica c ho.
nila vista; na rua das Laranjeiras n. 43.

(H3S G) J

A 
LUGA-SK uma magnífica sa'«i mobilada,
sem pensão, a moço do commercio ou

cavalheiro de tratamento; na rua Andrade
Pertence n. 18. (1120 G) J

4 LUGA1SK uma linda rala de frente,
_C__.com um quarto, com com mu nica ção In-
terior, própria para casal, com ou sem mo-
bilia. c unr bom aposento, com boa pen-
são» luz eleetrica c defronte dos banhos de
mar; na Praia do Russell 92. (1329 G) S

AILUCA-SK 
uniu perfeita cozinheira do

trivial; na rua Farani n. 10. quarto 6.
Botologo. (1296 G) S

IIIB__llllili____«IUBI!laDlliiinin!l_l

ALUGA-SE 
o predio, á rua Ypiranga 48;

chaves no n. 52. (690 G)R

A 
LUGA-SK unia boa sala. limpa e areja-
da, para um ou dois rapazes, ou o mo-

ças que trabalhem fora, sem mobilia; preço
módico: rua Carvalho do Sa 11. _o_, L.
Machado. (701 G) R

ALUGA-SE 
uma boa casa, na rua D. Po-

lyxena n. 100; chaves no n. 102.
(734 G) R

ALUGA-SE 
o casa 1 da rua da Passagem

174, illuminada á luz cleclrica, pintada
e forrada dc novo, própria para pequena
familia; trata-se no 172. (748 G) R

A 
LUGA-SK um quarto, arejado. com ou
sem mobilia, em casa de familia de Ira-

tameuto; na rua Nery Ferreira n. 14, anti-
ga S. Salvador, Caltote. (4842 G) J

ALUGA-SE 
o sobrado do predio d arua

Moraes e Valle n. 27. por 150$, c o pa-
vimento torreo, nor 120$: trala-se na rua
da Carioca n. 28 loja; está aberto das 8
ás 10 horas da manhã. (i27.|b')S

A 
LUGA-SK a casal um commodo com
pensão c luz, sem niobi ia por 150$,

não- lendo outros inquilinos; na rua Cas-
'siano 66. Gloria. í

A LUGA-SK, em casa de familia, .um bom
X_uiuartii, areiado, por 16?; á avenida Mem
,db Sá 11. 145, .loja. (1236 F) J

ALUGAM-SE 
esplendidas íalas dc fren-

te, si a rapazes; na avenida- Mem de
Sá 77, esquina da rua Lavradio. 

"(ii2oF)R

VkUGAM-SK, 
.bonitas salaa de frenle, e

quartos, eoni todas as dependências; rua
(los Inválidos n, 30, r.ob. (97,. H)S

ALUGA-SE 
o' predio da rua Joaquim Sil-

va ri; 34, sendo altos o baixos, com cs-
plcndidos dorniiturios e mais dependências
precisas; as chaves eslão, por favor, no n,
36. c trata-se na rua da Carioca n. io.

(1173 F) R

A LUGAM-SE ns esplendidas ca-
««^.sas com excellente vista paro a
bahia dn Hio de Janeiro, á rua da
Gloria 11. 6; as chaves no n. 8;
trntifS- no Banco do Minho, á
rua da Quitanda n. 151.

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Augusta

23 (Santa.Thereza), com 5 quartos, sa-
Ias. cozinha, banheiro, quintal e jardim; as
chaves no barracão ao lado, o trata-se na
rua Sachet 11. 12. sobrado. (1198 F) R

A LUGA-SK uma linda, sala de frente
__r___.parà o Mercado tias Flores e Carioca,
com pensão, a casal sem fillios-ou moços do
commercio; trata-se á travessa do S. Fran-
cisco 6, 2o andar, casa de toda a respeita-
bilidadc. '. O013 K) S

ALUGA-SE, 
por 100$. o magnifico ptedio

da rua Tetropolis 11. 16, Santa Thereza;
trata-se na mesma rua 12, (1204 F) R

ALUGAM-SE, 
cm casa de familia, uma

sala e uin quarto, bem mobilados, com
todo luxo, ¦ oara casal 011 uma pesoa so,
muito próximo aos banhos de_ mar, com
ou sem pensão; na rua Christovão Co-
lombo n. 121, antiga Dois dc Dezembro,
Cattete. "3a G)

ALUGA-SE 
uma boa sala dc frenle cm

casa de familia, seria com ou sem pen-
são; na rua Bento Lisboa n. 4. (817 G) K

A LUGAM-SK os dois niaftnificos prédios
.fi-reformados. oinhos de porão habitavcl.
luz «lrctrica. bondes dc cem reis. locar ai-
to, aliiuuel barato; na rua General Argollo
ms. 96-A e 102. Informações no 102 .

(785 O) b

ALUGA-SE 
uni bom aposento, çom janel-

Ias para o jardim, nerto dos banhos de
n.ar: rifa IJuarque dc Macedo 32. (842G)R

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLON

ALUGA-SE, 
por 142$, ,1 casa da rua Buar-

que n. 43, Leme; cliavcs na pharmacia.
H (H oC)

A LUGAM-SE em easa de um ca*
•fttsal 2 aposentos com jancllas,
locar saudável, perto do bonde e
mar: para ver e tratar na rua 20
do Novembro 124. Ipanema.

(A 3829) n

ALUGAM-SE 
boas casas, por preços com-

modos, com accommodações para fami-
lia regular, 4 ma llatroso 67, Villa Mirai,
Copacabana; as ebaves eslão no n. 73, onde
sc trata. (301 H) J

ÀLUGAM-SE 
salas e quartos, . todos o»

commodos tem ianclias, uma sala é de-
íi*ente, grande quinlal tanauc o banlirtro;
iua Affonso Cavalcanti n. 174. (mj 1)R

ALUGA-SE 
uni sobrado, por 90$; rua do

Livramento 79; trala-se no mesnio.com.
d. Marta. (1139 D R

ALUG«\-SE, 
por 40S. em casa de familia.

uma esplendida sala dc frente, com lu?
eketrica e bom banheiro, _i mocos, senhor»
ou casal dci'eiitc; rua Cardo~a Marinho 118-A.
Praia Formoià (próximo ao largo de Santo
Christo; não tem cailSc). (950 I) -S
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CATUMBY, ESTACIO
E RIO COMPRIDO

A LUGA-SK um chalet por preço, módico
Acom bons commodos c ¦.¦¦.tinta.;. *á rua
Francisco Frajioso n. 19. as chames ho uu-
mero 2K (373 J) M.

A LUGA-SK, por 200$. « cnsa di ro» Ba-
iXrão de Petropolis n. 102, tendo accom-
n odações para família regular c de trata-
monto; a chave no n. 90 oude sc informa.

(45 J) K

A 
LUGA-SK uma bonita sala dç frente,
bem mobilada, com luz cleclrica, cin

casa de fnmilia estrangeira, com entrada
independente, a moço solteiro; na ru* Nery
Pinheiro n. 106 (líslacio dc Si). (190.DT

ALUGA-SE 
0111 casa de. familia. utn quar-

to Ijrm grande com luz eleetrica e cn-
trada inilciiciidciilc, na rua Nery Pinheiro
n, 10C (Estacio dc Sá). (191 J) J

ALUGA-SE 
para familia de tralomento a

esplendida casa á rua Nossa Senhora de
Copacabana 11. 838, com magníficos apo-
sentos. preço 233-|ooo. (H)

A LUGA-SE. cm casa dc um casal sein
.txfilhos. um quarto espaçoso e areiado,
com ou sem ponsão. a mn senhor de__ trata-
mento; á rua Pereira Passos 16, Copaca-
bana. (754 H) K

A LUGA-SE a casa da rna Dr.
¦^Prudente do Moraes n. 41, cm
írente á praça Ferreira Vianna,
em Ipanema, com confortáveis o
hycieiiicas ncommodacõcs parn fa-
milia dc tratamento. (J 772) H

A 
LUGA-SK a casa n. 71 da rua Vinle
c Oito dc Agosto, Ipanema, com duas

salas, quatro quartos, banheiro, cozinha c
grande quinlal. Chaves no Barateiro dc
Ipanema. (S-8 H) U

A 
LUGA-SK por iioíooo a casa assobrada-
da rua Itapiru n. 169, em Catuniby, com

duas salas, dois quartos, quarto para creada.
luz eleclrica, etc, só serve para pequcnia
familia; as chaves cstüo no n. 1.7, onde
se trata. (.01 J) lt

ALUGA-SE 
em easa de familia, â roa.

Aristides Lobo n. 237, magnificos wm-
modo* a casar***, sem filhos, cavalheiros oit
senhoras de tratamento e bons costumes; i
rua é servida por i':vers«s linhas de bondes
de cerni réis e a casa, alem de ser muito lim-
pa, dispõe de um grande terreno próprio para
recreio dos seus moradores., trata-se tis*,
mesma com o sr. Oliveira. Jf

ALUGAM-SE 
baratos, bons, quarios, lim-

pos e com jancllas, só u moços solteiro*
educados, ou casaes que trabalhem fora, i
cisa de familia, modesta, com todo os re-
quisitos «ia hygiene, rua Itapiru n. 167, em
Catumby. (600 J) M

A LUGA-SK o grande predio da rua Barão
_r\-de Sertorio n. 21, com muitos commodos*.
L-orão liabitavel, jardim c quintal; as chaves
cslTio na rua Barão dc Itapngipc n. 146; tra-
taso na rua do Mercado n. 23, com Macedo
Ribeiro a C. (37?6 J) R

ALUGAM-SE 
2 auartos o moços com ou

sem pcns5o, ou parte da casa a cisai
sem filhos, na -mesma ensina-se creanças a
5$, sendo mais do que um faz abatimento,
rua Dr. Carmo Netto, 11, passando a es-
Irada (Cidade Nova). (574 J) .'

A LUGA-SE o confortável predio da pra-
-fi-ça Ecrrcjü Vianna n. 70 (Ipanema);
Irata-se na pliarmacia. (1163 H) R

MtM^ásfsMiai
Para vencer diffieuldades ph.slcas c moraes, dominar vossos inimigos,

destruir invejas e malefícios, ganhar dinheiro cm negócios, ser «!"£«»
amizades e gozar saúde e bem-estar. compre ja um CASAL de It^•'«J'¦<^¦,
DK CEVAR, poderoso falisman rece bido da índia Oriental. — Kemctto,
GRÁTIS, informações minuciosas c in teressantes a quem enviar 30^ reis em
sellos novos do Correio, dentro de carta. — ARISTOTELbS IIAL1A —
RUA' SENHOR DOS PASSOS, 98. SOBRADO - CAIXA POSTAI, 604
_ RIO. **6'« J

A I/VGA-SB o predio da rua do
*fl'rIospicio 11. 172. Trata-se na
rna do Hosario 62. (J 9Í.7)_<. içõej

A LUGA-SE, 130$, o 11 da ladeira do
-ACaslro, junto ao Riachuelo; 2 quartos, 2
salas, dependências e luz eleetrica; chaves
no o (parte baixa); tralar, Gonçalves Dia»
58, das 2 «is 5. (1121 I'") J

A LUGA-SE nina niacniflea easa
«-fila rua do Kineliiielo 11. 276; as
chaves 110 11. 274; trata-se nu rua
da Onitanda 151.

AiLUGA-SK 
uma easa «acabada dc refor-

mar*sc, «para pequena familia, no beco
da QUiRoínha n. 23, próximo aos bondes
do Silvestre, por 70$. Chave a informa'

¦9. (1111 1. J

A 
LUGA-SK uma sala pro|«ri.i para cst-rl-
niorio; na praça Tiradentes 11. p8. 10;

trata-se no 2o andar. (975 K) S

; A I,U(_A*S1'. uma boa sala com Ires aa-
_rtLcadns para o avenida Püssos, a rapazes
do commercio ou casal; na rim do lfos-
picio 222, 2° andar. Coó6__K)__^

h, LUGAM-SI*, majrhificos commodos para
jtXmnços solteiros, de .10$ e 35$: na rua
«lc -S. Pedi o 11. HS. i". (067 K) S

A LUGA-SK um esplendido quarto; mobl-
-OLlado, a moço solteiro, tem electricidade
e telephone; na avenida Mem de Sá 117.
1" aiiilnr. (068 K) S

A 1.UG..-SE o 1. aiiilnr da rua
«•^.General Camnra 58. Trata-se
á rna do Ouvidor ns. 90 e 02,
com o sr. Kstcves. (3 768) E

A I.UGA-SK cm casa dc familia,- ua rua
jrXKodriíto Silva 11. 18, 2" andar, um es-
ii/ei.didi) quarto de rrente, uiobílado c com
pciiíão. co.:ir.ha mineira. (iciii K) R

A I.UGA-SK um bom quarto com mobilia,
i\.ea mon sem petisão, tratamento especial,
tendo bom banheiro c luz clectricr.. cnrcâsa
sem creanças com todo o conforto.1.junto
á avenida Central, rua Chile ti.. 15. 1"
amlar. (106S K) J

A 
LUGAM-SK bons quartos c salas dc
írente, bem ventiladas, cum ou sem pen-

são, de 35$ a 110$; avenida Rio Branco, praça
Mauá 73, :" andar. (572 K) J

A 
LUGA-SK uma boa sala com seis sa-
ca das, própria para consultório ou escri*

ptorio. Avenida Passos. Trala-se 113 rua
Senhor dos Passos 39. OuS E) S

A LUGA-SK por 30? um qiiarto_ mobila-
xVdo, .para solteiro; na avenida liio líran-
co 11. 7, 2" andar. (1319 K) S

A LUOA-Slv um commodo a moíos ou a
jtlcasal que não cozinhe; na rua de São
Pedro 264, sobrado. (1311 K) R

A LUGAM-SE salas e quartos para mo-
.íiços solteiros, no predio da praça «Ia
Republica n. 46. (750 K) R

AI/UGAM-SK 
ma-zniíicjs com modos, com

pensão, bem mobilados, a pessoas dc tra-
tameuto; rnn Riachuelo 156. ,. UO

A LUGA-SK um quarto ou sala dc fren-
J\lc, a um casal ou a senhoras de trata-
mento. em casa dc familia. onde nao na
oi-tros inquilinos; na rua de S. Clemente
n. 04. sobrado. (777 G) 1

A LUGA-SE uma casa á rua D. Mar-
_r_-ciana «n. 5, duas salas, tres quartos, luz
cleclrica, etc, por i3o$ooo. («535-*J_ J

ALUGA-SE 
um esplendido quarto bem

mobi'ado. nara casal ou cavalheiro dis-
tineto e fornece comida a domicilio; na
travessa Marquez do Paraná u. f-(760 G)J

AILUGAM'SE 
commodos com ou sem

pensão; na rua da Passagem,n.98A>Uo
(afoito.

AI.UCA-SIC, 
-por 25$. um commodo, na

rua de Sant'Aiina Si. (1334 K)

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

A LUGA-SE o preilio 11. 14 d»
-f*VrÜa (lo Kozo, Larnn.ieiras, com
espleuilitlas ucoiuniodacões.

(J 384) G

ALUGA-SE 
a casa da rua D. Marianna

11. 121; trata-se uo n. 117. Aluguel,
'100$. Botafogo. (9.19 G) J

ALUGA-SE 
o predio n. 134 ila rim Con-

dc de Ii.ijá, Botafogo, tc.n sete quar-
tos. 11111 barracão, jardim na frente, gran-
de pomar, Raz e electricidade. Pódc .ccr
visto todos os'dias das 4 ás 6 da tardo.
'JVaia se com o proprietário que reside no
rredio. Aluguel 250$. (3759C) U

A LUGA-SK. para familia" de tratamento
_i"_Luma casa, com 4 nuartos, entre Senador
Vergueiro c Avenida da Ligação; trala-se na
ru;i Senador Vergueiro 219. (413 G) R

A T.UGA-SE1 o pavimento inferior do pre-
-ti.dio á rua do Livramento n; 203, cnm
boas açcònimodaçCc". para famiiia. íiistálla-
cão eleetrica. etc; traía sc nu rua do= An-
dradas 82. chapclaria. (2811 K) B

LAPA E SITA THEREZA

A LÜGA5I-SE lindas e conforta-
-í*V.èis eiisns, a 180$; na rua
D. Mareiana. 89^ (K S3-_9) G

,*«_, T.UGA?.r-SK as elefantes casas da rua
XVJ.-.rdím Botânica ns. 36, 42 e 48; as cha-
\cs com o encarregado, c traía-se na rua
do Hospício ti. i.(4. l0 andar. (232S G) ü

A LUGA-SK optima sala de frente c um
xXcjüarf/O mobilados,, no i° andar de uma
casa de familia franceza; rua Voluntários
da Pátria 429. (1059 G) BA XiUGA-SE «ma boa sala ile

•íi-frente, mobilada, com pensão, .,..,, .... ,c„o
para cnsiil dc tratamento, easa de! \ I«Ufl.\-SE por 180$ easa mo-
todo respeito: rua Costa Bastos £Mlcrniss,_nn, eraiideoiunt.il, em
29, próximo á rua tio Rlacliuelo. BotnfOEo, rua 1). Carlota. 5^-VII;
Bondes S. Francisco; Chile, Praça | chaves a paia 330. (-S 969 G
11 e 15. Teleph. Central., -1«18. ' 

A tu0A*SI.^.pan..familia,de tratamento.
t, t Jl &1.0) r , /\|K ,7i Laranjeiras. As chaves esião no

,._...,..... * _,'_._.--'___; 1 ¦_.__, ! orroaxem da rua das Laranjeiras n, 214
A^(.'y^%_;.Il'.r.. 

' 
__.. í0-:.?ir„*.-- Trata-se na rua Barão dc Itamby ,,...,.XVdio da rua Rezende 4S. tendo salas,

o; as
A 

I.UGA-SK, a casal sem fillios. uiv.ã boa I 3 quartos, cozinha e animal ciiúen
sala quarto, cozinha, gaz, terraço, etc; ] chaves e=tão iia quilandai em frente, e tra-

leur; rua do Ouvidor 172. (13040).$

PRECISA-SE 
dc oíikiaes alfaiates para-senhoras. Paga-se bem; <5, rua d;

Carioca, (t I" .>» Í'.1!ÓD)S

tudo novo; na rua Buenos Aires 95, Io
dór; prc«;o módico, (i**t- G) J

ALUGA.M-SK. 
em casa de uma acnhora

estrangeira, 3 bons eposentos, indepen*
dentes e todos com coaipmntcaçao c mo-
fciladoí; a casa tem todo o cõnforio motleT:
nc; perto da Aveuida; resposta com as
biciacs N« N., nesft redác^o. < 1 rV*o ?.*>_T

ta-se ua rua Io de -MarCD io, das

uotafoRo. (924 G) R

Á 
I.UGA-SK
largo da Gloria n.

esplendido sobrado, do
tem 4 quartos; 2

sai;.?, auarto de banho, \ar. eleetrica. etc,
etc.; as ebaves na loja, botequim; tratar,
travessa de S. Francisco ti, .;-', IConfeitaria
do Alijo. ini lr) J

A IUGAM*SE doas salas de fren-
(914 1') RÍ^te e dois bons nuartos, inde-

pendentes, bem mobilados ou sem
mobilia; casa de família: preco
bastante razoável; na rua üin-quc
de Mcedo u. -11. Cattete: trata-se
depois das -4 horas da tarde.

_ <J 763) G

(iodo G)_R

A LUGA-SE por 85$ a casa da rua Dona
ÜPolyxcna h. 76-H; trata-se na rua dn
Alfandeita n. 12, Peixoto & L. (789-1 a

ALUGA-SE 
uni bom quarto com janel-

la. sem mobilia. só a senhor ou moço,
casa seria; na rua Ur. Corrêa Dutra 172.

(778 O) J

A LUGA-SK por 270$ a casa da. rua Ha-
Arão de Giioratiha n. 183, çom boas
accommodações; Irata-se na rua da Allan.
dena 11. 12. Teiitolo &¦ C. (79<- -¦) h

A LUGA-SE a casa 11. XVIII do
Boulevard Isabel de Pinho, em
Biiliifotio. coinplPtamento refor-
niiitln. e própria para familia de
tratamento. Trata-se na rua do
Rosai-lo 11. 62. (J7-J8) u

A 
LUGA-SK, por 180$, a casa da rua N. b.
de Copacabana 992, com 4 quartos. 2

salas, despensa, bom ouintal c jardim na
frente; chaves na mesma rua 1040, onde
sc Irato; tel. 26.1 sul, ou 943 sul. (1212II1J

A 
LUGAM-SK as seguintes excèllentes, ca-
sas: Copacabana — rua Hilário de Gon-

vêa 24; Botafogo — rua Capitão Salomão
ai; centro — rua do Hospicio 307, rua do
Troposito 29; Santa Thereza — rua da Con-
cerdia 51; S. Christovão _ rua Barcellos
39, rua S, Francisco Xavier 555. casas 17,
22. 25, 30 e 33; Villa Isabel — rua Silva
Tinto 114 e uo, rua Torres Homem 308;
Riachuelo — rua llarbosa da Silva 56, rua
Vietor Meirellcs 731 Sampaio _ rua Minas
21; Meyer — rua Miguel Fernandes 48, rua
Magalhães Cnstro 81; Kncantado — rua
Angelina 55. Preços reduzidos. Tratam-se na
Ul atualidade Vitalícia, rua Theophilo Ob
tonio n. 21, sobrado. (3394 S)u

A 
LUGA-SK. a casa da rua do Monte 11.
C.T, ctEn IH. construcção moderna, coro

2 solas', 2 quartos, cozinlia. mais pertences,
luz eleetrica, por 81$; as choves estão ni-
casa defronte, c trata-so na rua União 11. 20,
armazém, (691) R

ALUGA-SE 
por 50$ em Catumby, á rua

Miguel de Paiva n. 25. próximo do hon-
dc dos Coqueiros, uma boa 6ala de frente,
com 'riôrão e"'.ntrada independente; trata-
se na mesma rua n. 7- (573 I).;¦¦•»*

A 
LUGA-SK boa casa com a quartos. 2
salas, cozinha, quintal, etc, por 91$'

na Villa «Moacyr, as chaves - rua D. lc-
liciana 11. 179. açougue. (585 J) J

A 
LUGA-SK, por 35$. com luz e café, uir,
pequeno quarto, mobilado, com boas com-

modidades, a senhor ou senhora do com-
mercio; pôde dar o jantar; 44, rua Barão
dc- Itapagipe (7__7.I1 J

A 
LUGA-SK, por 140$. o predio da rua B.a-
rão de Ilapagipe 2S4; as chaves estaf'

110 n. 298 (armazem), (934 J) .'

ÁLUGA-SK 
barato, grando orniazem, ua

avenida Salvador de Sá 197; .tem lui
e força eleetrica para qualquer fabrica; tra-
Ia-se na rua de Catumby 43. (893 J) K

UGA-SK um quarto, em casa de fami-Aíi
teiro ou a casa! sem fillios; à. rua Coqueiror
11 59-A, casa V; preço 35$ (Catumby).

(928 J) J

i LUGA-SK o sobrado do predio novo da
ii-rua do Cattete II. 47. com 2 salas es-
criptorio, 3 quartos, quarto com banhe ro,
agua quenle c fria, chuveiro, 2 W.-Ç.. «lc»-
pensa, cozinha com fogão a gaz c .olce. ter.
raco com Ianque, c frenle para o beco rio
Itio; está aberto, segunda-feira, das, i_i as
2- trata-so na mesma rua n. 344. ate ns 11
e das 5 em deante; tel. Sul 1594. _

(II92 \j) R

t LUGA-SK o sobrado do predio da rua
_-i.Gcncr.il Polydoro n. 87, com dois quar-
tos. jardim, quintal, etc W ____j 

a
"Â'_,UGÀM*_B, 

por 140$, os predios ns.
A29 e 33 da rua General Polydoro, com
ir.rilim, quíiital, etc. (957 ¦-¦)_____

A LUGAM-SK arejadoi quartos e salas,
Ajuntós ou separados, na. praia de 13o;
tafogo 186; só a pessoas distinctas. t958«.«)5

i LUGAM-SK 2 confoitavcis casas, por
ÍX110S. só a familia de tratamento; na
• ua General Polydoro 91. (957 ») ,0

A LUGA-SK, muito em conta, na rua De-
Üzcnove de Fevereiro n. 171, uma casa
nara familia; as cliavcs estão ira rua 'Pau-

tino Fernandes 72. O286 W b

ÁLUGA-SK 
na rua Buarque de Macedo

n. 12, pequenos chalcts para casal sem
filhes ou moços solteiros; as chaves no 16.

(12S0 '->) K

A 
LUGA-SK na rira Christovão Colombo
11. 62, chaletzinhos para peqt-ena fami-

lia; as chaves na rua Buarque dc Mp.cedn
n. 16. (1289 G) R

ALUGA-SE 
um quarto bem mobilado, in-

dependente, á rua Barão de Guaratiba
n. 27, Cattete; as cliavcs na mesma.

(-360 G) S

A ILUGA-SE a cxcellcmte casa da ma
ÜPaulino «Fernandes Oj 63. para familia
dc tratamento; as chavc3 ua mesma rua
n. 72. (';S? G) s

A 
LUGA-SK, em casa de família de todo
o respeito, um quarto a uma senhora sé-

!.a, ou um casal sem filhos; na rua Pay-
s.indu' 183, c. 5. (1264 G) J

A LUGA-3K o predio da rua Nery Fer.
_ti.reira n. 8o, com quatro quartos, duas
sa'aã « mais dependências, jardim e quintal

A LUGA-SE uma casa ft rua Taj-
•rtísandii' 10». lAs chaves á rua
Marque/ de Aurantes n. 20. Tra*
ta-sc no Banco do Minho, á rua da
Quitanda n. 151.

TOSSE, eonstlpacões, coriza

c moléstias do peito, tome

PEITORAL DE MABIXHO.

Run Sete dc Setembro 186

A LUGA-SK a casa n. 338 da rua Itapi-
i"\.ru'; lrata-sc na rua do Rosário 167.

(779 J) )

A 
.LUGA-SK por 152$ uma esplendida
casa, toda pintada e forrada dc novo,

com electricidade, quintal com arvores fru-
tiferas, boas Bccomniodações para f.iiniliii
tle tratamento, logar saudável; na rua «le
S Cláudio ri. 23. Kstacio; as chaves nu
rua Leste 11. 46. onde sc trata. (1059JH'

A LUGA-SK á ua Dr. Costa Ferraz 81,
-íl-casa nova, com dois quartos, duas salas,
quintal, jardim, clcctriciilmle c mais oulrn
110 11. 10, casinha 11. V; as chaves estuo
na rua Nova de S. Luiz n. 44. (io/í-*)'^

A LCGA-SE unia casa nn run Beal
-tl-Grández» n. 20. eom 3 quartos
2 salas e mais dependências, luz
eleetrica. etc. Trata-so no Banco
do Minho á rnn da Quitanda 151.

|Í6StÍ TOSS-8 FilllD. das 
°OrlTnç«.s

f_______n_-**«-_-.-_,_^. l{ua 7 D# 134
*-> .¦¦¦*ín,*í.*xat e_it.*.--«-,tí«.;-*-.v ',-_¦; ¦t-t_s.*cr'_>_tr,uic-_(C--_^_;_*i «u

SÀÜDE, PRAIA FORMOSA
E MAN8UE

A LUGA-SE ou arrenda-se. com¦íicontrato, o crande predio dc
tre.s pavimentos; sendo um com-
pletamente liidepeiidente, próprio
nara eommodos ou familia nume-
rosa, sito li ladeira João Homem
11. 47. As chaves estão no n. 45,
lo.in, e trata-se na Associação Tro-
tectora, n rua Uruguayana 89. Io

(S 102) I

A LUGA-SK a casa da travessa da. Pai
.An. 45; tem 3 quartos, 3 salas, cozinha,
quintal, está limpa c forrada «le novo; as
chave- eslão na casa da esquina da rua Ea-
irella n. 70. onde sc traia. (977 J) *>

ÁLUGA-SIv 
uma casinha com duas saiaa.

quarto, cozinha, terreno e rio, propn»
para noivos, por 40$; na rua ds Santa
Alexandrina 406, moderno ou 26, antigo.

(1203 ]) R

A LUGA-SK uma hoa casa para pequena
rt.famili.1 dc tratamento; na ma Miguel
Fernandes n. 122; trata-se no n. 120.

(noi J) J

AILUGAM-SE 
dois bons aposentos, com

011 sem mobilia, com pensão, cm cas?
de familia de todo respeito, a casal dis-
tlncto e cavalheiro sério; na rua Dr. Aris-
lides Lobo 23 telephone Villa 25S2.

(13". J) R

A LUGA-SK a casa da rua Machado Coe-
rt.lho 11. 164-A; tem duas salas, dois
¦quartos, cozinha, dois terraços, banhwro,
etc: as chaves estão na mesma rua n, 174-

_J («153 J) S

ALUGA-SE 
um quarto, a uma senhora só,

com ou sem pensão; rua Barão de Ser*
torio 11. 85. (1233 J)J

A LUGA-SK unia bonita sala dc írente,
_r_f_...-cm mobilada, com luz eleetrica, em
casa dc (amilia estraiiRcira. com entrada

'.lente, a moco sebeiro; na rna Nrcy
Pinheiro n. 106 (Kstacio dc Sá). (ii2.;.l).l

A I/L(_.\-SI\, para pequena familia «de tra*
-«-i-tamento, _ uma casa. com 2 quartos, 2
salas, bpnlieira, cozinha a p.az c porão ha*
bilavcl; a rua Coronel Tcdro Alves n. 379,
casa III; aluguel de 130$; informações na
ctsa 11. I. (683) K

A 
LUGA-SK a casa da rua Sara n. 72; a
chave cs'á no 11. 25, c trala-se na rua dos

Cuiives n, 54; tem bons commodos e o
aluguel c barato. Praia Formosa. (66 I)R

AIjUGAM-SE 
para familias, as boas casas

ns. 67 e 71 da ladeira João Homem,
com magnificos terraços. Preço, 132$. (I)

A IvUGA-SK para familia a boa casa 102
rtda rua Santo Christo dos Milagres, com
pequeno quinlal. Preço. oi$ooo. (I)

A LUGA-SE uma casinha cora quintal, e
rtmuita flgua. i rua Visconde Saiuc-ihy,
n. 310. (577 7) M

4 I.UGA-SK uma bonita c grande cisa.
rt-por 8«;$; na rua Navarro S?, e por 60$,
na mesma rua n. 206; as chaves Ilainrti «jo;
IrMar, largo «lc Catumby, esquina dc Co-
qiteiros, arniazem, (1132 J) J

A 
LUGA-SK. por 130$ mensaes, o predio
da rua Dr. Campos da Paz n. 95; a»

¦chaves estão no n. 01 ih mesma rua, e trata-
se na rua Parlai Mallet n. 5. (H42.I)'

liS-LOBO E TIJIÍCF
A LUGA-SE para familia a casa n. XIV

-rtd arua Felix da Cunha n. 112. perto
do largo «la Segunda-Feira. Preço. Olf. (r-

l LUGA-SE o bom predio da rua Ar:a-
rt.tiHes Lobo n. 35, com 6 quartos com
iar.cllns cada um, agua queiitc c fria. gar,
eléctiicidade e porão perfeitamente habita-
vel; trata-se na rua Aristides Lobo n. Br.

[20/ *\.) }

ALUGAM-SE, 
a 40$, 45$ o 60$, uma boa

sala, com 2 sacadas, e 2 quartos; na rua
IVscondc Itauna s.1. sobrado. (934 I) J

instal!açãi> eleetrica; as chaves estão na I A LUGA-SE, por preço barato, boa casa,
padaria defronte, onde se informa. rtcom dois quarios, duas salas c bom

 (no. G) K quintal; na rua Cardoso Marinho. Praia For-' Z . I, TZ, ~" nosa; informa-sc n.i mcatna rua Cardoso
A LUGA-SE .bom nuárto com vista para j ?[arinho n. 7. cscriptori«> (8;o 1)

__M.o mar e jardim dn lilona. para moço'-
solteiro; tia ladeira da Gliri.i n. ja.

li-3i Gj j A I.i:r.A-SE por js$ o" ' *i*"\.r*.; ( -Ir. America»
iredio n. JJ. (1.1

1) B

ALUGA-SE 
por 280$ a casa da rua Dr.

José Ilygino n. 267; os chaves est-0
na rua Antônio doa Santos n. %-r, trala-se
pelo telephone Sul 1639 c Villa 02;.

(ní K) S

casa da rua Conde dt
__.._-._._ .. . ... ,91. eom cinco quarto* <
porão liabitavel; as chaves estão no açougue:
trata-so na rua Moura Bn'o 19 _(J«_______________!

A LUCA-SE
_C__-.Bcn.fim

A LUGA-SK uma easa com 2 qnart',-, a
rtsalas, lua eleetrica e chácara, traves"
\ffonso. :•>. Ti;iic5' 1™ R«
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I TÔNICO OAPINETTE
1
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(Mocidade dos cabellos)
A rnra da calvicie, da queda dos. cabellos, da caspa, dos

cabellos brancos e das parasitas que vivera no couro ca-
bCl1 

rnm o uso de 2 vidros obtèra-se o resultado satisfatório.
PossuiSos milhares de altestados que confirmam o nosso
suecesso de 30 annoskDRo4$000

Vende-se nis Pnijumarias Pharmaeias e Drogarias

ICLAYTON.OLSBURGHSC

nm
Caixa r»ostal ii. 59
IHliliySÍBiBfPPIW*!"'!

Rio de Janeiro j
||«i!!E!B!iííBIII.«lllílWlli«íi:»BBIIM»il"»»"l«J

i 11TGA-SE nor 8o$. uma sala de frente,:^faaassr*í»S5
ile Haddock Lobo). 1ÜL_—-

ri-r.irGAtSÊi por. i8sí. o weaijVdjjW|j
Aviscoude de 1'igucircdo «9 as M
,-tno uo ii. 1Q7. iL'-íi_ri_

'hTâ^ám^^^i
.,ndc estão aa_cliaves: SM» "¦".

KlSli VOSSOS FÍlh05 tia* Crianças
Itna 1 n. IJ*

S, CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABEL

A LUGA-SIÍ n confortável casa assobra-
Xi.XXikula, coin dois quartos, ibias salas, no
loqar mais saudável de S. Christovão, com
abundância flagra,- grande o»!ntaL-,Iur:ole-
ctrica; na praça '\Ia«d,jd I""u S'Q ]," R,.,., .... praça —- -- -
eo; bondes dc S. Januário.

A LÜCMM-SH ns cusns «In rua
-ílilliuldoik Iiolm ns. 22-1 <• 21Í2.
loiiiplctiiinoiito reformadas o com
tmlns ns foiiiimodidndcfl para In-
initlit do tratamento, 'fenth-sôr-na
nin Uo líosario 63. (.1 1110)K
•ÃTllUGA.SH a casa dn rua Industrial n.
JX6S; as chaves no ll. 7-', da niçsnín rua,
...ide se trais. ("7- K>

AÍLUC.A-SI5 
a casa n. 4=. da.rua Soares

próximo á praça da Bandeira, com -

movimentos, qualro (liiartos. duns salas, -

banheiros, dois W. C.y com terraço qil.ii-
tal e mais comnioi dades, modernas, trota-'o 

nn rua do Ouvidor u. .7.1. cl.ar.Unrm
Cubana; p6de.se ver a «pal^ta^ R

A IUC.VSE o quarto e sa'o, entrada In-

Ailei.enile.ile eom hoa mobília, a, uni ou

dois moços de respeito. S. &$$>¦$%

Rua álíimdega 1Ò8-Ü0 .Caixa PèstalM Rio de Janeiro
Importação — Exportação— Consignagdes

rua Harão
¦¦ini.. "• JS;. e os ns: >3i

e 19. da rua Werne Magalhães-^ 
R

4 iLUGAAt-SF, os .prédios
XlFraiicisco PHli

mmmmmWmÊmmmfOammmmmmmmm^

See^So àd seccos e molhados
Stock permanente de

Whisky Buchnnan Marca Red Seal
¦ Black &

White
Old Tom Gin Marca Gato legitimo
Vinhos do Porto «Co.nstantino» .
Vinho quinado «Constíititmó»

» de mesa San Marco
» Bordeaux Tenet et Georges

Biscoitos inglezes Marca Carr
Conservas » Batty

» Norte-Americanas marca
Heinz — 57 variedades.

Chá marca Estrella Azul
Prezuntos inglezes » ' »

» cosidos sem osso cm
latas

SécçSIfr de armarinho
Stock permanente das afa-

madas meias norte-ameri-
canas para homem marca
«Interwoven».

Ligas de seda marca
. Rex & C. & G,

zinco.tubos galvanisados,ba-
ritha, soda cáustica, chio-
.rato potassa, bichromato de
potassa, snlitre, enxofre, ai-
vaiade de zinco c chumbo,
cljloráto de cal, parafina,
amorphos, phosphoros, oloo
do linhaça, etc.

Bijouleria. cintos,.graíva(as
de seda, navalhas' do segu-
rança "Murca Cross".

Sabonete REX
Sabão IDEAL

Secçío de ferragens e drogas
Sempre temos cotações dc

folhas do llanders, arames
farpados o lisos, telhas de

; Secção de estiva .
Prestam-se optlraas contas por

qualquer consignação "le foijâo,
arroz, inillio, farinha, banha ou

qualquer outro produeto do paii

Acceitasa consisnaeúes da
couros

I SENHOR
Que «tsve -«tocado por uma forte

tliVcfculose e de ^xtreuia gravidade, ó£-,
ferece-«« para indicar grituitaittente i a
todos que soffrem de enfermidades rs»-
oiratorlas, assim como tosses, ¦bronchi-
te3, tosse convulsa, asthma. tuberculose,
pneumonia, etc, um remédio' que o
curou completamente. Esta indicação
para o bem da humanidade, é conse-
quencia de um voto. Dirigir-se por car-
ta ao sr. F.ugenio Avellar, Caixa do
Correio 1.683.

ALUGA.Si; 
a casa da rua Viuva Cláudio

n. 131, com ,1 quartos, 2 salas c niai-i
dcpcodcncijts e limito terreno, as cliavcs
na venda próxima onde se trata.
.^_^ (760 M) R

AI,UC.\-SU 
o predio n. 4S, da rua Af-

íonsu 'Ferreira, Engenho de Dentro,
com 3 salas, 3 quartos, coeinlia, installa-
ção electrica, grande 'luiiunl, etc., ás, eiva-
ves estão no o. 50 A., e trata-se n rua
Govaz 11. 154. Encantado. Alusuel 81S.

(091 M) R

AXJ
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»S OS HHHiD MftIS 1MP08TAHTES HO BBASIL B£ ESlOPi PJJí LIMPEM DE DOW
Compramos qualquer qualidade d© resíduos de fa.

bricas e metaes velhos
gjagaBgÉàÉHaB

AI.UOA-SE 
por 85$. a casa com^ muito

terreno, c liomlcs i porta, rua- Lacliam-
by u. 20Ú; cliavc 110 n. i'04. Meycr.

(673 M) R

AI.UüA-SE 
por 150$ o casa da rua Da-

rão do Bom Retiro, ui, Engenho Novo
tem 2 salas. 3 quarlos, utn barracão, para
critula e despensa, jardim c arvores fru-
tiferas. lindo viveiro .para pássaros, gradil
etc., frente da rua; a vagar cm 1,1,do cor-
rente, locar mais saudável da capital.

(66.2 M) lí.

ALUGA-SE 
um» cosinlia c mais um bar-

raeão, K rua Chrislovão Penha, 33 (Es-
tacão ri.» Piedade)'. (64S jMllt

flrfigos de gjázàlho
MONUMENTAL SORTIMÉNTO

As ultimas
Novidades

IM

AlI,l'OAM-SE 
a sala dc frente e quar-

to, a duas fienliiiras de fuiuiliu; mi rira
¦llclla de S. .Íoão 11. ioo. lü-ü '¦' «

A I..t'('..VM.SE hoas casas cm ponto de
XXccúli réis, ti 15 uiinutos da cidade; nn

MBotãiBa^am

ÂWCO ALL8AWQA 1
immiiiiiiii it—rmffir*™—MMM,lttl 19

m ri*.u de S. Christovão 6^3- lu ti) 5

SÉDEiNÓ porto

CAPITAL, s 4.b5Õ COUTOS FORTES

A I.UC.A.SE a esplendida casn Ja rua b.
>"Í.l'ranciseo Xavier -.i.i; chaves uo oog. •

(1345 !•)

A 1,UC.A-SE uma casinha, em casa de fa-
-TLniiliu; rua General Argollo yj, S. Lliris-
tovão. (TO '¦)

A T.UGA-SE, nor SoS, a caca da rua Dr.
rVMendes Tavares n. "5 (Villa Isabel),
reira de Almeida ;I7. Malloso. (971 1.) b
,1 chave reti. 110 11. S. e trata-se na .ma te-

I VllAWi NO KIO »I1 TA^RtKO — ^VA DO ROSAlilO 144 1
n (Kilificto próprio) S

I AfiK\CTA EM XICTIÍIIUOV — KUA DA COXCETCÃO 2-1 g

jjj Baccà sobra PorliiBal e Ilhas adjacentes - Hcspaiiliai França, |
1 /Inglaterra, Itafia, etc. 1

Os saques são entregues timneiliatamciiie. f
Carta d-ordem, cantis dc credito, depósitos a ordem c i çraso |

¦j fixo, contas correntes caucionaclas, descontos, emiirestimos «aiictontt- |
È nios, ordens telcgraphicas. . ¦„-.,,.,^.n ,1,, 1
| .Èiicaícega«*<lu cobrança dc juros, alugueis e administração dc |

Ü propriedades. u

I — * tabeliã m DKFOSrrOS *— 
':-' I

¦ Ttoposito & ordem. .,...••' '•' ¦•• •" " "? 1
" A urnso .1 ine/.es. ... 1. ••• ... • »,, m

I í : íi \ :: \: ¦: :.hã |
i!lllí!lH!SílíiaillIK!i!!Bii»»S

A I,ÜGA-SE unia ctiM com dois quartos,
xlLututi sahi e mais deiicndcneius, por Oo*!
¦ha run 'Amaral 56. <-"™ I') K

A ÍÍÚCA-SU a casa da rua Visconde Sia.
-íilsabcl n. .19. com -¦ sahs: 3 nuartos,
cozinha, entrada ao tado. jardim e um luj-
do iwniar, no lojrar mais alto c saudável,
de Villa Isuliel, lem nat e luz; para ver
o tratar nn mesma rua 11 ¦ 31. (o"1 J<) j

AI,l'('.A-Si; 
um magnífica predio ii rua.

Ruiino de Almeida 11. 34. Alileia Cam-
pista, tem 4 quartos 2 salas, e chácara..
A.i chaves <=lão 11.1 padaria da estliun.i.
Aluguel i3o$. 1-37 IjhA*

ALUGA-SE 
uma casa lia rua Dr, SU-

va 1'inlo. 11. i^ó, Aluguel iPO*!.,»3 I""'
ves ua 1 adaria da esquina, cm \ illa lia-
liei. .. v ::Í7'n:U'--h

Al.UGA-SE .por !35$aoo«a ícasa da nu
i'i.l-'cliPK Camarão ir. 10S, com 3'J»
tos o a ralas. W l'> ¦';

A I.UGA.SE a casa \'1I dn rua Barão
.Ade iBimiemv 9». tem duas salas, dois
nuartos e mais .'dependências, preço 9">!
ns chaves estio na padaria defronte, onde
sc trata. (1.073 M =

AI.,UGA.M-SE 
baratissimo. cxcellciites ca-

sas novas. • com divas salas, dois quar-
tos, eom janellas, terraço, lavatorio, cozinha
W. L'.. com chuveiro e bora quinlal. todo
murado, cada casa tem 3 entradas indepen-
dentes podendo servir para duas famílias;
aluguel 6s$ e 7i?. e cutra. menor, por 50?
nti 111,1 Silva Rego 11. 3J. Kiachuelo, 110
largo do Jacaré, bondo linha dc Casca-
dura. (6oi Ml 1

A LUGA-SK por So? uma casa com dois
.ttlqtKirtos, duas falas, luz, ele.; na rim
Conselheira Tlioimiz Coelho, 11. ,5S; ns cha-
ves no armazém. Aldeia Campista.

(1171 D "
"Ã~I,UGA-SE 

das 15 i'm 18 horas, espaço-
Xis:, c apropriaria sala tle frente para cur-
ti do desenli" ou pintura. Rua Coronel
C-imieira de Mello n. 3^1 sotirado.

(ii2íi T() K

i"iBií!!:a'.:;ií'!iBiiaaEasiisMiíiiiii!!iiií»iiii»iiiiiii'«!ií"

AI,UGA-SE 
a etisa da ma Salgado Ze-

nha n. 7.1; a chave está na rua Conde
de Ilonifim 11. 21 r| trata-se na rua I ri-
niclro de MnrÇo n. 91, cscrinlorio. Alu-
«uel rsnjtooB, t^-0J w> li

\ T.Ur.A-SE n excellente piciiio, para fa-
i-.V.nilia de tratanienlo, ú rua Santo llen-
riquo 8j, próximo á praça bacnz rena; ira-
ia-se na mesma rua n. B;. (Suo i\. 11

? T,U('.AM-SK. em casa de. familia. 11 rua
tVUad.iocl; I.ohn ti. 417, espaçosos nuartos

1-1-- ^i^t..». Mnvmhfi :i miucirn.
(73 K) Riiiobi! iiprichu; cozinha

ALUGA-SE a casa n. mu da rua rc-
xlrcira Nunes, com boas ncconimodaçoes
para pequena familia; ns chaves estao Por
favor 110 11. 314 e trata-se com Júlio .-Mo-
reir.i, na rua da Quitanda M'. (=t".'-.t_!^.J

4 LUGAM-SE. por preços módicos, boas
iVcasas. na rua Barão de Mesquita ns.
127 c 1.17: as chaves com o encarregado, na
cima IX do 1-17. e trata-se na rua do lios.
picio 11. LM. i" ««dar. <a337 '¦) °

A T.UGA-SE á rua Ávila 11. n-1 (Ale:
xi-gria) u excellente casinha n. 3, pro-
pria rara solteiro ou pequena família, lo-
cal alio, iranquillo. muito saudável., Alu-
miei mensal. 70?. incluidus luz elcetriea o
t.ixn. Trata-so no lucsiuo. (t>M L) }

A ILUGA-Sl'3 hom quarto etnn janc'la,
XVeasa de pequena familia. Honde dc cem
réis á porta. Mattoso -o.). 1'ara cavalheira.

(11.lli D R

AI.UC.A 
SE n casa da rua liarão de Cote-

gipe 11. 107; as chaves CSliiO lio I07-A,

"Ã"Ívbc.VS13 
» casa da rua Darão dc Cote-

XVgipc 11. ., esquina dn nraça 7 dc Março,
Villa Isabel, iiclo ulnguel mensal de bo?,
icndo 2 salas. 2 quarlos, coziiiliu c grande
quintal, entrada 110 lado: para tratar, na
rua llarãn dc S. Francisco Filho u. aSo-

(H';-' -) '{

4 LUGA.SE. cm caca dc familia respei-
tViável, situada cm rentru.de jardim, ma-
unifica aposento, mobilado,".'jtom luz ote-
,'trica, liiuihos quentes c. frios, tclcptiaitç,
l.ello salão de visilaa eom (nano, sala de
juntar, sala dc bilhar, esplendidas varandas,
automóvel a sete o meia horas, optima pen-
s.',o; preço liara duas pcr.wtis. 300$; uma
pessoa, 2311%; informações. Villa i = iS.

( 1341 M S

AMJGAM-SI? ns cusns <ln rua
Xl-D. Miirin Ti (Aldeia Campista).
transversal ú run Pereiro Nunes,
imvns, com dois qiinrtos, (luas
salns. cozinha, banheiro o tonnuo
de luvacom, todos os commouos
{Iluminados n luz electrica. As
chaves 110 local. 'írata-so na rua
Gonçalves Dias 31, pro.vimo da
cidade, a poucos passos dos bon-
des de Aldeia Onmpistn, cuia Pa»;
siiíícni ein duas sucções •' de -W«
r6is;-"Aliiancis l«OS e »0$OOQ. Ii

\ Iil'GA-SE unia casa na rua Leo-
¦^•poldo 11. 14 (avenida), com 2
fltinrtoK, 2 salas, illiiniinacrio ele-
ctrica. etc. Preço G5S000: chaves
é inais informações no 11. 1G: tra-
ta-se 110 Banco do Minho, a rua
Uu Quitanda li. 151.

A LUCAM-SE casas' novas dc ns. 42.c
Xi.1.1 da rua dos llamleirantcs, iicrpcnili-
cular .1 Alariz e Harros, pouco iilein rio
Asylo l<al>cl. com todo o coniorto e hy-
líiene, para familia dc tratanienlo; trala-sí
com o proprielario, á rua das Laranjeiras
n. eüo. 'felcphòhc 2-'7a C. As chaves por
favor, no n. 3^ da mesma rua, residência
do Dr. Ernesto Alves.." (7"7 l<) ¦'

XAROPE |E il
!)E AliHIIRTO — Tfl^F ,
Unico infaliivcl iiulüOOL dns
creanças e adultos. Anplirudo com
exito em todas as moléstias ou
arvore bronchica.—Vidro aSOOO.
Em todas as pharmaclus c_ droca-
rias. I)cn. Av. Mem de Sn. Il»'

A LUGA-SE uma casn' na rua Theodoro
.Tida Silva 11.' .1=3. Villa Isabel, com "es
quarlos, duas salas, saleta. banheiro, chu-
veiro W, C. cozinha espaços:, cnm lo-
j>5o economia, e i-orão habitavel com'.tres
aüartosi duas solas, co/iiiliá éiiin fogão a
«az. jardim, grande chácara^ garaso paru
automóvel, duas excellente Ixiluiiças,, vivei-
ri para passarinhos, varies eallitiheiros e
¦pombal, eoai pombos. Parti tratar, na pra-
ça da Republica ... s=. lom: as cliavcs^es.
tão no predio. Aluguel 300S. (694 1.) J

\ LUG\M-SE baralo, as casas tia nveni-
Ae da rna Pereira Nunes 11. 106, AI-
deii Campista. recentemente construídas,
com dois quartos, duas salas, eozinlia. quar-
to de banho, porão habitavel, ianque de ia
Vaeem «nios os commodos illuminados a
luz eleclrica; as chaves na casa 11. 5 c
trala.se na rua D. Carolina Reydner ...
G5I nivdiy. (ooa_Ll_K

.4 l.UGASE por 70? a easa da rua Ge-
'¦fi-nerul Itoea n". 67-II; trata-se na rua
di Alfiuiilega ii. i-'. Peixoto ')'<-•

(738 h) r»

SUBÚRBIOS

O sevMAtt
está ahtí<

(SE^Pã? ir^.^ãS- 
'iár'

ÍTAYUBAYTE"< eum tsroMjjs/iL^'

Estorna^, fin^Unc0S.in'
curam-se com o ITAYUBÀYTÉ,
di> íiharmacciitico _ rurphyno
Barroso, rua do Hospicio, 273 —
Drogaria Granado * 'Filhos, rua
Urtigunyatia, 9;t. Preço, 3$ooo
Pelo correio, 3?5°°.

. A LUGA-SE o iilavniíico predio cam .1
JClajtiártos', 2 saus. vaionda. cm volta c
tndas as coiiimodúl.idcs para família;, ti rua
IJuilite listrada n. 21, iiuuo a ostaçio: ao

A LUGA-SE uma casa na rua Abílio. .4,
ÜlVilIn Itainho. as cliaveli uo 11. IL\,
trata-so na- rua S. Januário n. •¦95.

Espe-A LUGA-SE uma hoa easa na_rua
Ürançn n. <<-'. Sá" Christovão.

(.353 ¦!¦) J

A LUGA-SE por 70$ooo a niognjfica cas»
JrXéi rua Lopes n. 50, em Umpinlio, coi.i
- salas 3 quartos dCiPCIisa. eozinlia, tan-,
oue W. C., e qrtiude terreno lolo cercado
ns chaves estão-no 1.. 5», Itota-sc na rua
João Alvares 11. 24.  _.._

A LUGA.SE uma casa com luz, nsua e
l-Vbotu terreno plantado; na t««=5_J
Araujo n. 15: tratn-se no mesmo, das 8

ás ií, estação de Ramos. (.146 M) R

Al 
UGA-SE o confortável predio pa"

íamilia de tratamento, cm frente a cs-
tação do Rocha á rua Anna Nço'. 4.12, as
chaves ua rua Tavares 1'errcira, 20.

(000 M) J

A LUGA-SE a casa da rua Nazareth.30,
XiRoea do Malto. centro de chaca. a. bon-
des 'Liu-s dc Vasconcellos, estaç!o do
¦Meyer. Preço. 90$. (=¦" M> K

ALUGA-SE, 
por 60$, a casa da rua n.

Alice n. 65, com ditar salas c dois quar-
tos; trata-se ua rua Conselheiro ftlagallihes
Castro 11. 238, Casa l''onlcs, (831;, Ml

A Ll.'GAM-SE os dois armazéns da rua
XXConselheiro Magalhães Castro n. 101,
per 120$ niciis.ics cada um; trala-sc em freu
te. ua Casa fontes. W3 W

A LUGA-SE por 35$. casinha nova, inde-
Üpèndente, quarto, sala, cozinha <• quin-
tali.na nm Vaz dc Toledo 11. 24S. Engenho
Novo.  (1Q37-..M) J

ALUGA-SE 
uma casa. por 100$. coin Ires

quartos, duas salas, cozinha, quintal, luz
elcetriea; na travessa Ccrqueira Lima u,
¦8 (estação do Kiachuelo): trata-se na. rua
Bittencourt da Silva n. 56. ("349 M)K

fl

4 LUGAM-SU dois eontinodos. a moços do
XjL.couu!iercio 011 11 11111 casal sem filhos;
.1 rua Dr. ArialidíB Lobo 128. (1322 KI.I

A LUGA-SE, por JÕ3Í.0 grande sobrado
i\d-i rua Cumle dc Bomfim 340, forrado c
pintado de novo. ecm 7 nuartos, 4 salões
,- outros eoiutilodo.':, quintal, (taz c cleetri;
cidade. <¦"¦¦- K) b

ÃTiUtl.V-Sl'.: a casa da run Darão
^%tle Uupneipc n. Í32, recente-
mento reconslrnldn e mui todas
ns coniuiodldadcs. Trntn-se na rua
ilo líosario «a. (,l 111S) K

A LUCAM-SE, em easa dc tratamento, 2
XVbons quartos, mobiladas, com pensão, a
iT.saes «.111 ílllios. sinliorcs e rapazes de
tratamento; rua Haddock Lobo 13. 1

(9S1 K) J

Placas Esmaltadas
POR NOVO PR0GE553

Grande perfeição
Mais durabilidade

E muito mais baratas do
que as fabricadas até hoje

FuiuliçSo Indígena
l RUA' CAMER1N0 j

iLUGA-SE a easa n. 39 da rua Cosia

Acuhuari-ics. próximo à praça Arscnmi».
bondes de S. Januário, eom commodiila les

para íamilia rcKiihir, preço 120$; as cha-
ves eslão na venda próxima, com c1 sr.
ir.randão. _As2lJ±J-

\w^' u. *$om0'Ker ^r

ALUGA-SE 
por fio?, uma casa com 2

quartos, 2 salas, cozinha, ele.; ua
rua São llr.az 11. .',6. Trata-se no n.j«i—
Todos os Santos. __Í1___

LUGAJSG, por 80$. o pre_dio ria rua
D. Isabel Sj. junto a estação de Hom-

suecesso: as chaves eslão na mesma rua bb,
e trata-so na rua de Catumby > 

gJa-M) s

A l.UCA-SE o predio ni 131 da nua. de
As. João Cachamby, Meycr,, com cinco
comniodos. quintal murado, jardim na fren-
te; lrala-se na mesma rua n .162. aiu-

guel, 80$. ("93 »D.,R

\ I.UGASl! a casa da rua Visconde l'i-
.figueiredo 441 lrala-s,c na tua Huddock
Lobo 37; as chaves acham-se na venda ila
run Conde Itomfim, defronte ao l lub d«
Tijuca. (u.|7 .K) K
~i 

LUGA-SK casa para casal! lcm instai-
i"Vlar.'.ii eleclrica c foião a gazt travessa
11 Mathilde 11. 10. FabriCn das Cintas: as
ellavea na trai-cssa Magalhães n. 19.. em
lr.--.tli'. (_LIÍlJl') •

i LUG V-Si-I o predio n. 8.17 da rua Con-
i \ do de itomfim, M-eda. eo-.n seis quartos,
duas saltis. copa. dois banheiros eom aittia
frir. c quente o purão habitavel* tHvúhilo
,Mii comniodos. Chácara. ('251 1<) J

AIt?G\M-SE boas rasas novas na mo-
XJ-derna c hv-gienica "Villa Eugenie . a

rua iMarií e llarros 11. 2=9- ('•>

A I.ur.A-SE para familia de tratamento; ,n
Âesplendiihi casa 11. :Ci da-™a Mnriz
e llarros n. 21,1. Prcçai_2j.i$ooo. ('¦¦'

ALUGA-SE 
para família a l™ easa n. 47

da rua José Clemente, em S. Christo-
vllo, lognr: saudável.  -. ' ->

A I,V(iA-Sl«l muilo em conta a
Xliuisit IV du rua .losé \ Icente
»a (Andarahy); as chaves na
venda 11. OS-A. U 035). f.

FABRICANTE

Quica casa no Brasil especializada na construcçao de clovadores, rhon.lcca.ngas,
planos inclinados ¦*

S -tyjaos «a© na.es.oI-iiaa.Ei.s
v Manobras a cabo, matiivelas, botão de pressão o botão universal

M Elevadores ein construcçao
12 Elevadores em fimccionamento

lesta, praça com altestados dc satisfações
•vação mensal —Transformação

Teleplione 1/154 — iVorte

MOLÉSTIAS da garganta c

apparellio respiratório, tome

IWfORAL JtARIXHO.

Rna Sete de Setemhro 18C
mmÊÍmmmmm

preços baratissimos
Manteaux de Melton a 23#5oo,

26$5oo e. . . - . . 28$000
Manteaux de casemira su-

periora29$,32$,35|,38|,
45$ 6. ...... 48S000

Ricos manteaux de seda, pre-
tos e de cores, a 70$,

i 80S, 100$ e. . . . . UO$ooo
485 modelos de riquíssimos m

manteaux de 50$ até. . 300$ooo
Este artigo a todos tem cau-

sado espanto pelo excesso
de barateza

3VtAXjHA-S
Para senhoras, mocinhas e creanças,

tudo quanto se pode imaginar
de bello e baratissimo

Boas de pelle, reclame
mmmmUmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmm^M^BBB^MBIM""^^^^^^^^^^^1

VaHadlssimo sortiménto para todos
os preços

w 

Secção de artigos
para

\

AILUCA-Si; 
boa Icaia assobradada com

duas salas, tres quartos, quintal, gran-
dc fartura de ostua; informa-se na rinii m-

perial 11'. 225, armazém :•». çh^mi j

A l.UGASlv uma casa íwr 55$. ja _ rua
Xll'. Maria 11. 71. eslação da Piedade,
com dois quartos, uma sala, cozinha o qiun-
tal: a chave está uo 11. 7.1. onde se traia,
distante da eslação tres minutos.

(1110 Ri) J

OPILACÃO—ANEMIA PRODUZIDA
... 1 ¦¦ 1 1 r-rm^MMTirTTMf^**"1™* mMWmrr.mra

ii,i|. vermes intcsliniics. Cura rápida c secura com o VIIIAATOTi
ile Mlreilo dc Carvalho. Fácil de usnr, mio cxlçe niiiitautcs e 6
hein nicello, nelas creniiças. Iniinnieros nttcsliiilos cio cura. A
venda em todas as phnrmncirts e drogarias do Kio cilos lotados.
Ilcnositnriosi Alfredo de Carvalho & O. — Una 1 de Mnrco. 1<>

A l.UOA-SIi. por 85$ mensaeí, a casa 11.
JXi da avenida Caiiab.-.rro tf; nova, illu-
minada a luz oleciriea. ei m 2 bons quartos,
2 salas c mais dependências; trata-se nn
mesma rua General Canabarro .in.

OS.11 
T.l J

A ÚIGA-SH o excellente nrcdin ú praça
i-XArgentlna 11. ,i-\ S. Christovão. bonde a
porta, 30111. da avenida Central, dispondo-de
j pavimciitós, seis quartos, banheiros jar-
d 111, pomar, varandas lateracs e lindo ler-
r, ço, de onde se admira soberba paisa.
Rem; losar secco. Salubre, livre oe encheu-
tes; moradia de tratamento; chaves na
mesma. (l0ür W J

A IVÜGA-SE o espaçoso nrnin/cui
-^1-i'i rua de S.. Christovão 11. 140,
com dependências para família;
ns chaves 110 nindeireiro ao lado.
Trata-so no Banco do Slinlio, íi
rua da Quitanda 11. 151.

\ l.UCA-Slv a casa ih rua Gratidão 10,
-fi-ciim d.ili quartos, duas '-.uas, cuziiilio c
n?t tratase na mesma rua 11. 11. Muna üa
Tiiuea. (71 W J?

\ f.UCA.M.Sf! commodos limpos, 11.1 casa
Jtrx.n. tt da rua »B de Setembro (Mula da
Tijurai; tratase na mesma, tom il. lleinvin-
da llaiilista. "

\1.UGA 
Sil na rua IlcsemliarRador lii-

dru tl;abrica das tintas) 11. H'i. c ine*

,\ I.UGA.Sl-'. uma bna ca-a mira familia
Jr\.d2 tratamento, lendo cinco quartos,
tres snlas, tK'Spcn<a, eozinlia. banheiroj tan-
uue. electricidade. e chácara; respirando-sc
05 bons ares ila Tijuca. no Andarahy, rua
Leopoldo 11. 2t-2, bondo Urusuay. ,. „

(38S I.) K

A LUGA-SK o. casa da niri Costa Gut-
XV.i.aiães 11. 27 (Ketiro da America),
com ror1""' hiiliitavcl. qualro quartos, sa-
Ias dc visita c de jantar, cozinha c o mais
nne é necessário em uma c'iía do família;
utn paz c Iviz ulcclricn cm todos os com-
modos: eslá pintada c forrada dç novo:

,:";'"i;i"l as chaves eslão nn 11, 2^. AluRiicl. Iiojl
. ,. lihJ-V-J (rata-üc r.a Tua Piauhy H. 93. 1"'!"* »f

I Santos. (¦'i,)|i W R
V I.UGA-SH o nrcilin assobradado, d.i rua •

.liXondc ll"iiliiu o i.-.ti. com a quarlo!, », HT.A.S1'. a loja da rua de S. Christo-
s salf.s, coiiiilta, iardim o nramle quiiiial. I xVvã.i n. i.l-A; as chaves eslão no n. 17;
cem diversas arvores frutíferas; para ver c ir,ita-sc á riiti da Alíatidiga n. 4= (-" an-
t-atar, na mesma, das S d i manhã, as •! 0ar), sala a. (1048 IA J

A I.UGAM.SK quatro i.redios. a CiS cada
¦fi-uiii, sitos á rua Conselheiro Octaviano
ns. 10, sr, -M c 23 (Villa Isabel), assobia-
findos, de freute de rua. tendo - jnitcllas ile
frcnle, entrada ao lado. cota portão dç ler-
ro, 2 salas, -• quartos» costmna, banheiro,
ianque. W.-C. c quintal pequeno; para mais
ii formaçíies com Nlourúo. ttosano 161, soh..
ou â rua Souza Franco -\7, ^

Atl.UGA-SK 
— Uma casa sita i'i rua

l>intn lMSiielrciio 11. ío, por 150$ men-
saes, com tri* qnartos. duas salas, eozinlia,
despensa, quintal, banheiro, etc As chaves
achani;se na raiaria próxima e lrata.se na
rua Sete de Setembro n, 33. (>s-'.l '-) i

A I,Ur,.\.\i-SIC as casas da rua Dulce
XA.(prolonKamcuto, tle 'Mariz c Barros);
com 2 salas, .1 quartos, e maia dependeu-
cias. As chaves ticlinni.se á ma Pereira
de Siqueira 11. 50 (Padaria), omiti se traia.

(607 U J

ALUGA-SK 
Por 130?. a casa 13 da rua

Chaves Riria. S. Christovão; tratase
na rua du Alfândega lt, i-\ Peixoto fi" L.

AMJCA-SB 
o predio da rua Vinte -e

Qualro de Maio 11. 37, 'ic cinslrucçao
iviícrnii e com optimos accoiinuodiiçoes
para iatniiia. Para ver das io_,horas em
deante. Trata-se na avenida Uio liranco
n. 93, loja. 'J-''1 M) l%

A Í,UGA-S15 um nrcdi.i, nara familia dc
Ü.tratamento; amplas accommodaçfics, ffran.
dc icrrcno arborizado, 2 cnTadiis; rua u.
Anua Ncry 457. Rocha, com Queiroz.

(ONu Al) .'

A 1,U('.\-SIÍ uma casinha .para familia. á
Alv. lt. S. Crua n. e=49. .{imiafa R

Jl H.I1UJ I 1 . "--I-II ll.1-1 ^. •"»!••¦• 1.

dio rcuovaito. um só pavimçiun, para nu
. r.icnen família, conforto moderno, eom lo ciccinca em 10

K.i„ a caz e lenha, «ramle qiuut.il o art JoJ cs(. 
.nla|Ja _, for„,,

res frutíferas; trata-se 11 rua \J l™;"la" .,. c)).,VM c51r,Q „n ,1, sS. Al

A IíUGA-SK por 90$ 11 casa da rua Cha.
.fVvci Faria 11. 21-II; trata-se na ruà ua
Alfândega 1.-. P.ixnio & C Wó lv) S

A I.UGA-.SF, uma sala itider-cndcnlc. iior
XSl.p.iS; na rua dc S. Francisco Xavier
n. .151. l'.'7i 1.' t1

A 'LUGA-SIÍ o .prédio á rna I.ins de Vos-
üconcellos n. ^0. cm frente 11 cftaç-10
do liilRcnho Xovo; as chaves eslao no
n. 10. armazém Colombo; trata-se na tra-
vessa dc S. Francisco 3a. (OM W =

A I.UGA-S1Í o predio da rua Claritnundo
XA.ilc iMello 11. ni. As chaves eslao por
favor no 11. 93 A. Alusuel Go$áoo. l'.n-
cintado.  too-l Ml K

ÀljUGA-Slv 
nn li. «1= Kamos, boas ca

ei para moradia de pequenas famílias
nlBBcis de S"? 11 70$. com carta de ti-
•nica; trata--c no mesmo lupir na vila
Andorinha;, onde eslão aa chaves.

Lindos manteaux de cheviote
Paletés d'Âst9°akan a 12$,

»«*$, Í6$, 18$ e 22$©0O e ujm
imesgotavei s©Himento de tudo
que se diz agazalhe pa^a cre-
ancas-

Secção de Tecidos
Grandes e bem escolhidos

sentimentos de flanellas, de ai-
godão e de lã, casinhas, sedas

-*Tr.v\"^rTTí^ri7^rs..ar:'í .*. ja todas as «uaSidades, por
Alüngenho Xovo. com oito quartos, tres HC *«•¦••«» •- -¦ ¦

sala? c mais dependências, próprio para „____-» «AlMRtlrSOi (16 WlSISfi I13«*
fan»ia de tr.Tiaiuento. Trala-sc rtia |]|tACOS SeUliSPe U9 IIIÍBI» »*«¦
Marquei de l.cão ll. si, hugenlio Novo. §¦¦ *»T ¦

S=^! ratos-
Gonorrhéa
«a..- wwiiiiii»»»^«—»""¦«¦»'«»" nem»

cura-se cm 3 dias com

Injecçâo Marinho
' Kua 1 de Setembro, 180

A LUGA-SE um quarlo dc fundos, a um
Acisal sem filhos ou a uma sciihprn
que trabnlhe fora; na rua Carolina Meyer
íi is, Meycr. ponto de secçao dos bondes
de cem reis. Aluguel 23%, com luz, ele?
ctrica. (j">" M> lv,

l I.UGA-SI! a casa III da rua Paim
Al'amplonn n. no. Sa'n. dois quartos, -co-

zinha, com pia, 40$; trata-se no n. 92-
(109S M) «

"XtUOA-.SE 
a casa nova n. 188 da rua

Aüias da Cruz, .Vtcyér, para família de
tratamento, illuminado a clectricidade, ten-
do duas salas. copa. tres quartos, quarlo
liara creado. dois fogões 11 lenha ,c n piz,
banheiro, etc, etc. e grande niitntal. AS
chaves no 11. 13 da rua Magalhães Como.
próxima c trala-se na raa Sachet n. ra.
sobrado. (n»l «I "

. ii
'. 

-.¦-

ALUGAM-SIv uma porta e um quarto
Allintos ou separados, em logar saudável
ruu Cândido Bénicio 11. 483. Jacarépaguá

(,;oo M) r.

^pçv^WWtS^ti-W

d.\ tarde; luz clectric
iiiuhã. as 4 ! anr), mia 4
(6aí k) K ¦a tarde; luz electrica i- ca--. (6Ü5 K) ——

I A I,r<;.\-SK n uasn ilu run Ocnc-
A IjUGA-SE no sahiberriroo Hurro <ta Xlvnl liriiri' II. 270, com l uniu'-
ri Tijuca. uma optima sala com pen. \f ., rii/inliii. tOtlllS nsTijuca. uma optima sala com pen. „ nozillllll,¦íendu conU)lctamcntc nuepcnilcntc, ¦ , ¦

a um cí'àl sein filhos ou <i uni senhor tlcillllls rtepcillleilflns
dc tratamento-: á rua Kailmacker v._ 47. 11111111I11I. As cllilVC!

l;t<» K) .1

mliis ns
urnnilt'

11. 285

Systema comple-
.lamente novo 1

A I.UG.VSM por i-itiS mensars a esplcn-
Adi.la caía da rua Imperial n. ¦i-14.
i.Nfcyer com seis quarlos. tres salas, gianili
terreno, gaz e luz c'eclr,ca. Irata-se. na
mesma alé ás 4 horas da tarde. (n-t-'M) K

4 LUGA-SE uin predio para familia dc
iÃlratnmcnto, tendo tres quartos, duas sa-
Ias e dertais comoindidadcs; -para ver c

tratar na rua Assis Carneiro n. i/', 1 -

Porta da Lua. K. Piedade. (1140M) R

ALUGA-SE o predio da rua Sant'Anna
Axiathéus n. 33. Doca do Matto. As
chaves estão 110 nicsmo c trata-se na rua 1
itatliem 40. Meycr. C"3l M) «

1—

Milhares de cofoertores de
todos os tamanhos e preços

com os preços claramente
marcados e fixos, podendo o"^es* sua escolha

Muda 'ii Tijuca.

A LUGA-SE eai casa de familia. um bom
J\e «rci-jdo quarto, com ou -em moluha
< com neiisln; na rua dc S. traiiciscn
X.-.vier n. .1-. pronimo A Haddock Lobo,
esiluinti do lauto da Segunda-Fcira.

(7S2 K) S

Trntii-SO nn rim ilu Onvidóv 162. Ij
A LUGAM-SE por S.sfooo, as casas da

i"V rua Gonzaga Baslõs n. 61, bens com.
moiUts c terreno. Trata-se, Uruffuayana
n. tií"-, das 2 ás 3. t;0o 1.) J

A I.UGA-SE por «içooo a casa da rua
XVCoracs liriiim. .10. Andarahy, as chaves

no arnuícm em frente.
C;"3 I.) J

\ MAIS PERFEITA 1MI-
TAÇÃO DOS DENTES XA-
TIIIAKS não só i-m liollczn C
uti.lldnülc como cm sesurnnçn

, solide, do trnl.nll,... »«^«»^™5ríÀnRpa°OS âNTIGOS"pioWSSSolí^^ínmos'0 MiEÇOS

PEJis^^pÉàQ—EspBsíaljsta- Rua do Carmo 71- esguina da ^ 8utf"^»n

sem receio de comprar csipo

esi

l,v...A-T.UGA-SE o preilio novo da rua Santo cstüi
/\.lleiiiiiiue n. s.i. eom duas silas, tres
quarlos, ccjinlia, banheiro. !;« ctectrica 
qtuiual: trala-sc na rua do Ilnspieío ii4. ALUGA-SE utsa casa pcir.i-m. per 6t5.
.;f | n,|„ (}3o M S , i-V-na r-.tr. Lopes S. •- ¦ - -.ira n. 14-

(ií
Chris-
I.) .1

ill'1'. \SE a c.tsa n. t- da rua Mi- —
Aeuel ,1.-. Frias eotn duas salas, rinco ,\ T rf; \.SF, „,-,,, 10().<; ., hon rn^a
mtartns. eozinlia. ban Hei me « u ,tnu. 1^^ Bomfim 

11. 212 (São
Trala-se na rua da Alfandeiw 

( j^JÍ^R j Cl.ri_stovmO ._ _ (B 549) li
"VllJCAÍI-SI! 

a preent inodTcns. cora on! ALUGA-SE uma boa casa. ca. rua de
A»m pensío ceíforlaveis aposentos, iUU. Francisco Xavier n. 7S3! as chaves

», Ilai^ck Lcbo «.., d.Vse rtíeiçuo 
j 

Aj 
| 

n. «^ m «.^ .^t^ B. r» 
g"" "SÒÍFILIO0~MÂIfli & C.

CASA FUNDADA EM 1S75

I] nlon« clcposUnriosí do cimento injrlez "WIIITE

<.- itUOTUKHS". tinta byjsieniça OLSINA,
BAKNOL TK1PI-K para matar o carrapato

do £sa<lo

ALUGA-SE 
por i.ti'5 a easa nova, asso-

bradada eom entrada ao lado. tendo
tres quartos, duas salas, cozinha, banheiro
c mais dependências; na rua do Consultório
n. 47 próximo á avenida Tedro Ivo; as
chaves'na osa VIU 1 mesma rua 51 e tra-
ta-se com • Guimarães, á rua Luiz. nc Ca;
mões iC. 

 t'.!¦=" 
'•' b

i ILUGA-SE por 90$ a casa da rua Fran-
Ãcisco Eugênio n. .u;: as chaves 110
3;7 c trata-se na rua da Ouilamli i.-.o.

(06: 1.) S

A I.UGA-SK um predio novo. cai frente
Xl.dc rua, com duas salas, dois quartos S,
mais dependências e quinlal. Aluguel, •905,

na rua llclla de S. João .17¦!. ("oD J

k I.UC.A.M-SE casas novas a 80$. 100$,
lYe 110?; na rua Conselheiro Jobini, cs-
quina da rua Bella Vista, bonde de Villa
Isabel. <-'-1s L) R

\ LUGAM-SE casas novas com duas sa-
Xl.las, duis bons rfliartos. quintal. ba-
nlielro e W. C. dentro dc casa, clcctri-
cidade, entrada independente, etc.: na rua
lockcy-Citib ti. 157. casa 11. das b ns
13, menos nos dniuir.lMí. lrata-sc ua rua
do Ouvidor n. 183. Telephone 3117 Jor-
w das A âs 6, com Chaco». Aluguel,.!)!?.

TKLUPffOy"Mi 274 — Rua do üosarão 55 58
~Â 

LUGAJSE, á rua Dr. Nabuco <Ic Freitas
XVn. 1-5. u casa n. I. rcr Bi$. c a n. III.
ror -(¦''¦ :- cliavcs nas obras do n. 1 .iiv. e"ata-se 

á ri., dos Snlr.das -o. ffiso L)J

iiIUGVSE a espler.JiJa casa da _ rua
XVl'crcira Nunes n. 108, Aldeia Cam-
olsta, cm centro dc iardim. com sala ile
visitas, saleta e sala de lantar, dando para
um terraço; do outro lado quatro maRiiiíi-
cos nuartos com janclla. quarlo de banho,
despeusa c cozinha, quintal com entrada
para automóvel, própria para íamilia de
tratamento; as chaves estao nos fundos e
trata-se na rua dc D. Carolina Reídncr
11. 27, Catumby. Çg°j 

r-» k

A TUGA-SE uma èas.i independente e

Aiquarcos separados; 11a m W™
r."oa, na estação do Meyer. Cacharaby^

ALUGA-SE o predio da rua Pcrnanibii'.
Í1.C0 11 if''. E. dc Dentro, com commodi-
dades pára íamilia c um vasto quintal; as
chaves na c.i-a 11. 8 da avenuh 

^ao^latli'^

Ti ÕGA-SE uma boa casa com quatro'
rlquartos. duas ilha, iqtiarto para lia-
nbo. cran.l-t chácara c outras cominodida-

^.Kmi'ia 
19i.ascto"ò" g> jj compra nao ag

"4 
LUGA-SE, por 3"?. uma casinha, na

uma Argentina n. 40 na estação Qm»-1
tino Ilocayuva, ['- '7 •'" J. |

t I UGA-SE um armazéns com bons eom- 1

¦HLmodós para familiaI rua tosta Mende»
e.quina da travessa do OI.vc.ra. estação Ue ,
liamos.  _ÜÜZ_ZÍ_-

Sm sesngBB'0® isBTttísrBreigjssa a atten*
g|yaiíiiasr reslasínsiçi©, tro-

e^irsá© ©ai restiiaaiisd© a isiípog^-
as weises que a

AIUCVSE o predio n. 71 ds rua An.
Aielino. estiação do |F,ncantado, teimo
ueí qTrios. duas traias, banheiro, despem
sa cozinha W. C, magnífico porão c bom

'icrrcno; 
as chaves estão no n. 73, ontie

trata. t-iioo- •¦/ 1

A LUGAM-SE P1r iSo$ os predios da rua
ABarão dc Mesquita ns. 7J7. 74.1. , c
?A7, com du.-.s salas, quatro quartos, quin-
tal. iardim; chaves na rua Leopoldo 10 c
trata-se na rua Alfândega u. 9?. telephp-
ne i8;o N. (753L) ¦ J

A LUGA-SE um armarem novo, çom com.
Xlmodos para familia, luz elcetriea,. «ran-
<¦.:. quintal; preço barato; na rua ÇhaveS
Faria, esquina da travcsia Alice. (c3.1 U)K-

ALUGA-SE 
o grr.r.de sohrado, á rua do

M.-.tloso n. 34, com todo coniorto c hy-
dene; (ratar, cm baiio, uo armvrni

a"lÍ'GA-SH em boas condiçScs, a hom
Xiinquilinú, o predio reformado de note
1I.1 rui Visconde dc Tocantins n. 531 ?»
cl-ucs na rua Archias Cordeiro n. 4°S. dis-
trite tres minutos do predio c um da cs.

úção de Todos os Sanlos. '153 M'J

iliOGA-SE i» clíncnrn dn rua
XMEriiilla 11. 7, Jncarépnsuii, pin-
(ndn do «ovo. 4 Quarto* i snlns.
tcvícno 22X120. arborizado, .luz
ngnn o fssoto: rlinvcs a rua1 Caii-
aiil» D,,.ieio 518. tcl^WO.^

» LUGAM-SE os prédios da rua Ilcrmcn-
Agarda n.'46 e Lia Barbosa n. O.
AIrvcr, a dois minutos da estação.

(1313 J" s

\ LUGAM-SE dois boas quarlos no po-
Xi.r5o por =0$ e :5$ cada um, com ia.
nella e entrada independente; na rua Lar-
bosa da Silva n. 4^. estação do 

^ac.itic.o.

Grandes officinas de ves-
tidos, costumes, colletes

e roupas brancas

\ LUGA-SE ura bom armazém liem lo-

Aeillzado, cem moradia para família, nj

A ILUGA.SE o predio da rua Joaquim
Xl-Mcyer n. 5*. lunto á c='.açao. com
tres quartos, duas salas, saleta. ogua. gaí.
bom quintal e mau commodidades; traia
«. ao lado n. M. Ojgo -Ml J

1 1.UGAM-SI-: nor 80$ mensaes çpntro 
ea-

Xl.sas na rua Souza Freitas (lote n. 3).
Terra'Nova. em uma destas casas teta arma-
ção o balcão para qualquer negocio; trata-
K na listrada Nova da Pavuna n. «t.
Terra Nova. (l3-'-l M) •'

A ILUGA-SE a casa da rua Perseverança
XI.-.-.. c4; as chaves uo n. 26; tratar ra I

praça da Republica n. iSí Ccom^VeUa).

tí-ROA DA CABI0CH4

. 3j

li T.UG \M-SE boas casas á rua Jorge
t4.Kndge n. rS: as chaves no n. 7-t. ca-

(37 M) Rl?a 10. Preço. 9'.$'90. (?4« M) J (Próximo ao Mercado das Flores^

•¦l!t:":.SJ',^Jf2.'2^1>.'"' JtÉíãHnMMMMRSI
*-^^^^r^!r^w-
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DELTA
1 «ÜBsaB.KH-_.___H-_H_i

BsEiiGt6ie.nl preicin
Preparado com substancias

antisepticas, conserva a pelle
e elimina os suores e espi"

refrescando deliciosa»Companhia Usina dc ntiaSa
produetos chimicos' ..
Marca Registrada mente B. CUUS.

MABFIM
fl ...oi... I...I para tolos

Perfuma e amacia
Marca Registrada * CUtJS fítia tíOS BÓfaéS

C'.A USINA DE PRODUCTOS CHIMICOS
Fabrica: Rua Soares, 13—S. Christovão'
Eseriptorio : Rua General Câmara, 40.

i_y__*_\h_ I

V,

rf

, -.UGA-SE uma casa na ma da redrei-
Ua u. 92, Cascadura. (no6M)J

UIGA-SK n casa da rua Silva Rego
La. 14. AhiK-.iel. 8o$. (n-tsMj R

ALUGA-SE 
a casa bastante confortável

da rua Cândido Bcnicio n. 3<Í0, WJ
Jacarópaituã; ver o" tratar na iiiesiiiu. (.M)

AMIGA-SE 
mii bom armazcm para qual-

qu(r ncRíJeio, piir ser nem localisado.re
com ooniiiuidi,s para i familia e bom qtini-
Ml, donde i porta;.* na rua Imperial 271-A,
Meyer, em frente á egreja dc Nossa Sc-
«ibora da Apparcclda, cata aberto; trata-se
nu rua Theopbilo Ottonj ... 153. sobrado.

(791 M) S

ALUCA-SE 
uma easa nova com duas

salas, tres nuartos c tudo majs que e
preciso para ser habitada e bom terreno,
tiondc i porta; rua Imperial n. a"3, Mcyer,
est.. aberta para -se ver c trata-se na rua
Theopliilo Ottoni n. 13». sobrado. -AHj

Hucl mensal io;$ooo. (1012 'M) a

AMJGA-SE, 
por toif, uma boa casa, dc

construecâo moderna, 2' salas, 3 bons
miartns, cozinha com azulejo, luz elcctnca,
chuveiro, com quintal, etc., junto a estação
e bondes á oorla; para vor e tratar, i mi
(lom-3 Serpa U. l'icdadc. (705 M) J

AIiTJGA-Slí 
o predio novo com tres

quartos, duas salas, nu, luz. terreno,
etc lonar saudável, cnnto da rua Dona
Romana n. 68; trala-se 110 66. (781 Ma

COMPRA E VENDA DE
. PREDIOS E TERRENOS

CASAS 
— Vendem-se por íi:ooo$ duas;

uma com 2 «salas, 2 quartos, cozinha e
terraço, outra com 1 sala, 1 quarto e co.
zinha, áglta com abundância, jardim, gran-
de laranjal. Trata-se cora o próprio, a rua
Francisco Zlcze n. 37, próximo á estação
de Terra Nova e bondes de Inhaúma;

(679 N) R

COMPKA-SK 
um predio até ao Meyer,

negocio directo com o proprietário e
até 3 contos de róis. Resposta por carta
a Olga; ladeira do Castro 11. 68. (325N)J

COMPRA-SE 
um predio, a prestações

conforme se combinar, com 2 salas,
tres quartos e grande lerreno nau ruas
Colina, S. I.uiz, Maria José ou «m Santa
Alexandrina. Para tratar, rua de S. Cliris-
lovüo 11. 39.

SO1 B* CALVO QUEM QUER.
PERDE OABEMiOS QUEM QUER.
TEM BARBA FALHADA QUEM QUER.
TEM CASPA QUEM QUER."fporcftie o

PILOGENIO
I» hisíw novos cabeiros, impede a sua queda e extingue completamente CMpa
• qu.»squcr parasites da cabeça, barba e sobrancelhas A" venda nas boas gmr-
«lilás, drogarias c perlumarias e no. deposito: DROGARIA GIFFONI. RUA
¥R1MEIR0 DE MARCO n. 1? antiso n. 9. RIO DE JANEIRO.

A LUGA-SK uma casinha nova na rua
oLMoura' ni 3..-A, Mcyer. Aluguel 50$
: bom fiador. (769 M) J

AI.UGA-Slv 
por 8s$ a casa da rua Nova

.America n. 6, com cinco bons coninio-
los; truta-se na rua D. Anna, Nery 74,
•ísiaiem. (750 M) ]

AI,Ul'.A-SI-; 
por 75$ o novo predio da

rua I.ia Barbosa 11. 11.1. 'Mcyer, com
luas salas, um iiuarto, cozinha, tanque, ba-
nheiro, varanda, iquintal, installução ele-
:lrico ele. (904 M) R

COMPRÃ-SE 
uma casa até 7 :ooo$ (se-

te contos) de construecâo moderna
011 cm bom estado do conservação; nas
estações do Mangueira até Riachuelo.
Carlos nesta redacçâo a 1". J. Não so
admittem intermediários. (120: N) R

AMJGA-S''! 
a pequena oasa da rua To-

neleiros ii. ij: trata-se na praça Sa-
.openapan (Villa Kulina). (92(1 AI) J

ALUGA-SE 
a casa n. 61 da rua de São

Paulo. Sampaio; chaves por favor no
n'. 72. á mesma rua c trata-se com o sr.
Penna, i avenida Rio Branco n. 1, loja.

(357 M) S

A II.TJGA-S., a casa da rua leixeira Pm-
^"*à.to n. 129, com bastante terreno; na es-
«ação do Encantado. (S39M) __

A LUCA-SE uma casa com dois quarlos,
Ãduas salas, cozinha c bom quintal, luz
electrica; na rua «ella 11. 102, iodos oj
Santos. "'.. (030 -M) J

CASAS 
— Vendem-se duas, grandes

modernas, na rua Flack; uma na rua
Ambrosia,., Aldeia Carnpista, e outra na
rua E, quadra 18, Penha; preços de oc.
casifio; liospicio, 95, sob., Ribeiro, das
10 á 1 c das 2 ás 4 horas. (1.69 N) R

COMPRA-SE 
nma casa 110 centro da cl.

dade, que esteja oecupada por nego-
cio, dando boa renda, até 25 :ooo$ ou
uni grupo dc predios novos, nos arrãnãl;
des 011 subúrbios, perto das 4 estações até
20:000$; cartas a esta redacçâo, a M. J.

(1118 NI K

ENDElVf-Sil. as seguintes propriedades:
40:000$ Importante predio" em •Botafogo,

com bondes 6 porta e optimo ter-
reno ajardinado;

95:000$ Diversas propriedades modernas,
dando optima renda;

50:000$ Rendosa « moderna avenida no
Andarahy, com bondes â porta:¦

12:000$ Lindo lerreno h rua Barão de
Mesquita, próximo á, rua *do Uru-
gnay, negocio urgente;

35:000$ Confortável predio, na Estação de
São Francisco Xavier, em centro
de bello parque;

18:000$ 'Predio moderno i rna Ceará,
junto á Estação <le S. Francisco
Xavier; -

2:500$ Cada Jote dc terreno $ rua Sou-
za Cruz, distante 80 ms. da rua
(Barão de Mesquita, bondes de
Andarahy ou Uruguay;

16:000$ Predio velho á rua General Coi-
dwell, Cidade Nova:

5:000$ Importante terreno a rua das Nc
ves, no começo de Paula -Mattos,
com bella vista;

12:000$ Grande terreno á rua Sá. 110 'E*n-
cantado, tendo tres frentes, .pro'-
prio para um estabelecimento ia-
bril ou avenidas; • ¦ • - - -

10:000$ Um terrc.no no Andarahy, com
21x50, próprio para uma fabrica,
tendo .grande barracão aos fundos
e -muito material i

33:000$ Tres prédios novos na Villa Isa-
bel, dando boa renda; * ". ¦;

90:000$ Bellissimo palaceté á rua S. Cie*
mente, ent' centro -de bom terre-
no, construecâo moderna; - • -.

60:000$ Predio á rua Marqucz de Abrais-
tes, tendo bons aposentos; - *.'."

60:000$ Dito á rüu Pay._i.tn.hr, próximo &
rua Vpiranga;

Diversos predios cm zonas differentes, tan-
to para renda, como residências. -Dinliei*
ro sobre hypoliecas a 10 e 12 °j°, segun-
do o JocüI. Trata-se com o sr. F. de M*e-¦deiros, rua do Kosario i*)7, loja,

(N 134O S

VENDE-SE 
um predio â rua. Vinte e

Cinco de Março 11. 200, -ttiigeiiliò de
Dentro, com 3 quartos, 2 salas, jardim .c
terreno com 100 metros dc'extensão; tratar¦se com o -docio, na mesma rua >n. 194. Pre-
ço do -oceasião. N

VENOE-SE ,uma casa dc doces, bala9,
botnbons finos, assucar. empadas, pas-

teis, matte, chá, café. farinhas "pnra min-
(táos, frutas nacionacs e estrangeiras, etc.;
ver c tratar no boulcvard Vinte e Oito
de Setembro *n. 331. O motivo da venda se-
rá explicado ao comprador. (R 677) O

\**lvND15-SE 
pela molhor offerta um pre-

dio novo em São Cllistovão; rua .-Vaie-
lia «1. 12, 3 quartos, 2 salas, cto.; ver e
tratar na mesma, das 2 Ss s horas.

(N 1044) J

T*UWDE-SiE uma casa com 4 commo-
T 'dos, com agua c quintal arborisndo;

travessa Araujo 71, E, de Ramos: irata-se
na mesma, (Ni045)J
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VitJXDi;M.S'F, 
as lieuifeitorias de utn si«"tio, casa, chácara c roca; preço ra-

joavcl, contrato, etc. l*'irn da rua Aquada-
ban i° portão; vêr e tratar no doniitiRo,
F„ do Meyer. (NoSs)J

ViKNDKNr-Sl.; 
3 lotes de ,terreno, com

ioX4o, A nta Miguel Kennívndcs 185;
informações com o sr. Casemiro u. 183,
Engenho Novo. (N 874) J

VKNDE-SE 
uni importante terreno jun-

to á rua Conde de Bolnfini, rendendo
700$ mensaes c por preço muito resumido;
na rua do Rosário 172^ ultima sala, com
o sr. Julio. (N 889) R

TT-ENDiE-SE l'or i5:soo$ solido c gran-
V de predio S rua Paula Mattos, ron-

dendo por barato 170$ mensaes, por 6:000$
um terreno á rua Francisco Muratori coin
fi ms,, de frente por 22, já tem muralha e
passeio; tratar com Corrêa rua I'*rei Ca-
.neca 387; acceita'Se offerta razoável.

(N 890) R

VBNDHM-SE 
dois lindos prédios novos

acabados dc construir Ua 2 inezca,
tendo citda um 3 quartos, 2 salas, etc,
varanda, jardim e grande terreno, sitos
próximo á Oi. do Mcyer, bondes á porta,
um por 7:500$ e outro 9:500$; facilita-sc
o pagamento. Informações por favor rua
Augusto «NTuucs 4.;, Todos os Santos.

(N 894) R

VIÍNDli-SF, 
um magnifico predio na rua

'Paula Mattos, por 16:000$. Vende-se
mna boa casa «a rua São Francisco Xa-
vier, por i..:ooo$. Vende-se o melhor ter-
reno da rua Barão Mesquita? preço mo-
dico. Vende-se uma casa com bom terre-
no, todo plantado, preço dc oceasião, eni
Jacarópagua. Vendem-se casas e terrenos
na rua Mariz e B.irros « outras loc.ilida-
des, ao alcance de todas as bolsas. Trata-
fc â rua Visconde Itaborahy n. 6, i° au-
dar. Telephone n, 4329. (N918) R

COMPRA-SE 
uma casa entro Mangueira

c Mcyer, com tres quartos, duas sa-
Ias e todos os mais pertences; quintal até
9:000$, c perto da E. 1'., e bondes; in-
formes, A avenida Gomes Freire 11, 114,
2" andar, ao sr. A. Oliveira. (1290 N) S

COMPRiV-SE 
uma avenida com casas

novas, para renda. Informações, á ma
Buenos Aires n. .jü, antiga Hospício, pa-
vimento' terreo. (585 N) J

V088ÍI Excellencia ê Chie ! !
e quer andar na moda ?

PROCURE A

SSapatarla Tríanon
que melhor sortimento possue e

niais barato vende...
RUA S. JOSE'-118

Próximo ao largo da Carioca.
TEL, 3863 - Central.

COMPRA-SE 
com urgência uma casa

até 9:000$, cm rua que passe bonde,
ott perto -de estação; 2 ou ,3 quartos, etc,
e bom terreno. Cartas nara este jornal,
a C. 11. L. (574 N) M

-_S W4B,__\ _y_w
'J—mW _________r ^^

m\W'

Uma
AI.lK.A-hl', 

i>or I2u$ a cnsa da rua üe-
tulio 11. 26, em Todos us Santos, con-

et a ndo du tres quartos, duas salas, banhei-
ro, cozinha, bom porÃo, quintal e jardim,
a um minuto da estação; tratase no n. 28.

(7-15 'M) J

l A I.L*CA*SK uma casa, á rua liarão dc
iXlBòrii Kctiro n, ioj; as ebaves no ioi.

(949 M) J
,4 I.UCA-SK um armazcm cm rua Cen*

-t\tral, para qualquer negocio e uma casa
•com tres quartos, tre*; salas, cozinha e cha*
cam, tudo murado, bonde.*; na porta; na
rua Assis Carneiro n. 129, estação da Pie-
dade. (7.19 M) J

AtíUGÁ-Slí uma 
casa com dois quartos-

duas salas e mais pertence-., luz ele
Ctriea; ngua com abundância, entrada au
lado, perto da estação de Todos os SantoSj
bondes, preço 81$; irata-sc ua rua José
Bonifácio Bi, armazém, estação de Todos
os S.11U03. (929 M) J
' A T.UGA-S1. á rua Ilninaraty n. ei( Cas-
XVt':nlurj), uma confortável casa por .n>$;
informar ua casa I; tratar na rua da Qui-
landa n. 137. 175.. .M) J

' Á T.lV.AMSK duas casas com duis quar-
XVtos, diias salas. \V. C,, cozinha, !an*
Ouc, por 5j$ cada uma; na rua Clariniun-
do dc Mtl'0 n. ^.ií. hoiules á jiurta; ira
ta fe 11a rua Assis Carneiro n. 193. esta-
cão d.i Piedade. 18.19 M) R

(^OMPHxV-SK 
uma casinha até 4 contos,

J a prestações, dando-se um conto ou
mais, na i", do Rocha a Todos os San-
tos; tráta-sc directo, ú rua do Ouvidor ri,
108, sala 11. 3, (65.1 N) 11

C0MPKA-S1. 
até 6 contos, uma casa

qtte esteja em bom estado, com tres
quartos, duas salas e mais dependências,
próximo da estaçiío ou bondes; de l'"ron-
tin para baixo; cartas nesta redacçâo, o
M. J., não sc entendel còm intermedia-
rios. (C45 N) 11

OMPKÁ-SK até 25 ;ooo$, um pred'o
com 4 quarto-!, 2 salas e mais depcn-

dencias, Cortas para M. Costa, á rua do
Cattcte ii. s, loja. (58. N) J

c

SO
COMPKA-SR 

uma easa por 6:ooo$f do
Meyer para baixo, colida, dois quar-

tos, duas palit;; c bom quintal. Xão sc at-
tende a intermediários. Proposta nara a
rua Uruguayana ti, n-t, i° andar, a Victor
Braga. (4840 N)J

A I.UCAM-SIi casas de 45 Se 65$, com
i/Vtodo o conforto, bondes dc cem réis;
trata-se eotn Alberto Kocha. á p rua Caudi-
do Bcnicio u. 502, JBçaréiKtftuVt, (764M1)

AI.IICA-SI. 
a caos da ru.. Sylvio n. 4.;.

por 65$; trata-se ua mesma rua n. O".
ettaçSo dc Ramos. (1053 M) R

AI,UGA«SIÍ 
por .13S em casa de familia,

em uni predio decente, ^ um grande
quarto ctvii tlirL'ii,. a uma sala de visitas;
•e uma rica mobilia de luxo, e sala de
(autiir, tendo ilo?ar para muitos moveis.
cozinha; quintal, porão para fialHnbas, jar-
dim na frente e luz , electrica, na casa
inteira não paira luz. só se aluga a c:ipiil
«cm filhos, áciihora- ou moças: listrada Real
<le San In Cruz 11. 2332. bondes dc Ca"ca.
<lura á porta c cinco minutos da estação
•fa Piedade. U___\ Ml g

C10MPRA-S1S 
a prestações mensaes, dan-

J do-sc algum dinheiro adeantado, uma
casa com tres quartos, c demais dâpen-
dencias e quintal; na Gloria ou liotafo-
go, perto da praia. T-çeço ate 10 contos.
Cartas a A, Ü. ü.f íio eseriptorio desta
íolha. (593 N) J

FAZENDA

ALUOA-SE 
um bom nredio, d rua D.

Adelaide n. 144 (Bjcca do Matto,
Meyer). (Çig M) R

1 A tUC.A-SE a easa h rua General Bele-
-fiit.-irde n. 86. com 2 (iiiart.is. 3, salas, cozi-
r.ba, atlintal, etc. loR.ir alto; esta em limpe-
ta; 75$;' trata-se i ma 7 Setembro ino.

(.)00) K^

lAT.UrtASIC uma e9pleti(lirl.i vivcndu. cora
_í*.norão habitavcl. situada .1 rua Uns de
Vasconccllos 11. 481. com todas as commo-
did.-ulcs para familia de tratamento, nor
.150$ inon-iics. lAs chaves acham-se por
-favor com o jardinenro dr. prclio ao laüo.
fTr-m jardim na írcnt«'. Trata-se na rua
Sete (le Sctcmluo n. ijo, loja dc c,,:,''.',.of:

Vuiule-sc nuijto perto do
ponto terminal dos bondes do Fonsc-

ca, cm Nicthèroy, uma pequena fazenda,
tendo cerca i!e um milhão dc metros qua-
drados de terras própria*:, sendo mais dc
mçiadc em extensa malta, duis campos de
criação cercados de arame, pomares, co*
cheiras, gnllinhclros, engenho dc farinha a
tambor, excellente c grande casa nova,
avaramlada, etc. Informações com Adroa].«
do; rua do Ouvidor n. lí, sob. (605 X) K
¦\JlCrilEUOV — S. (lonçalo — Vende-
i-i se uma chácara, de terras próprias,
com casa c agua, muitas laranjeiras, car-
regadas de fruto, mais qual ida a cs de ar-
vores; para ver c tratar na mesma, rua
Dr. Porciuncula n. 3?A. Sele pontes
bondes á porta. (922 X) R

IJREDIO 
— Vende-se por 7:500$; 3

salas. .1 quartos, dispensa, cozi nlia,
çrâridc lerreno, não precisa de obras,
estação dc Todos os Santos; á rua Dona
Clara n. 58, entrar na rua Josc lí.mifa-
cio, .)* travessa á direita. (484 N) K

VKNDK-SlE 
com grande prejuízo uma

casa acabada lia pouco <lc .construir,
na nia I,ygiá, 11; próximo á 'Kstação dc
Ramos; trãta-se na rua São José sa.

(N 1010) S

V1,.\'DE-SE 
o predio, coin grande terre-

no, da rua D. Luiza «1. 67, Gloria;
trata-se com a proprietária, í rtia> .Bento
Lisboa 11. 134, Cattete. (tl7?S) J

VENDE-S1. 
um predio com 10 quartos,

3 salas, garage, etc. Trata-se, com
Santos, rua Gcn. Câmara 11. 320. (11754)1

VENDE-SE 
por 14 contos uma casa «om

bom terreno; -tu., de Santa 'Luiza 20,
Maracanã; trata-se na uicsma rua 64., *

(I. 773) J

VT.NDE-SE 
o nredio da rua Dr. Padi-

lha tri. 24, E. dc Dentro, bondes á
porta, boas nccominodações nara familia c
próximo á Estação da iv, dc Kcrro; tra-
ta-se 110 mesmo. (N 77-l) J

VENDE-SiE, 
cm executivo hypotbccario,

na 6a Pretória Civil, um predio c ter-
reno ;i rua Viuva Cláudio n. 45, antigo 41,
feitio chalet, ¦em centro de terreno, com
ó.ms.io larg. por 10,15 compr, O terreno
tem I2,ms..|4 por 81,44. Avaliação harata
2:5oo$ooo. Vide edital Diário Official de
6-5-16. CN 770 J

VEXDIC-SE 
por ifl:ooo? bom pre.lio com

3 (íuartos grandes, 2 salos, cozinha,
despensa, saleta e outras dependências,
jardim á frente c terreno de 50 metros de
fundo, feitio moderno, situado no melhor
trecho da rua São Francisco Xavier, Ren-
de presentemente 200^000; tratar á rua da
Alfândega 42, sala 3. das n eni deante.

(*N 746) J

TTKNDE-SE cm Copacabana por 45:000$
V uma casa sita â rua 4 ¦dc Setembro

11. 88, com s nuartos, sala de espera, sala
de visitas, sala de jantar, gabinete dc tra-
balho, despensa, copa, cozinha, dois lia-
nlieiros, 2 W. C., quarto para empregados,
«ratide terraço, jardim c grande terreno.
Trata-se còm o sr. Ribeiro, rua i" de
Março 116. (N012) R

TTEN11EM-SE 3 oredios gue rendem
V 200$ mensaes, pelo preço de 25:000$:

trata-se com o dono á rua dos 'Kspliihci-
ros n, 07, diariamente, bonde Cascadura.

CS 80S) lt
"IT-EXDl.-SE um bom terreno prompto a

V edificar, rua Atila 11, não é morro;
preço 3:000$; tratar rua America 223, so-
brado. CS S77) J
"IfEXDE-S'!, uma casa na rim Tapajoz,

V na listação de Madureira; trata-se
com o mesmo ilono, até ás S horas.

(N 886) R

V1.XDE-SE 
uma casa por .lonS.rao na

rua São João n, 291, iR. Madurcira.
110 Vaz Lobo. (X 787) S
¦tTHXDE-SE uma casa na rna do iKspi-

V nheiro ti. iu.r, perto do bonde de
Cascndura-Piclade; é nova, tem 5 commo-
dos, agua, pia, íosão; preço 3:6o(i$'.ioo.

(740) J

VElOTE-SiE 
o elegante predio movo cm

centro de terreno, para familia de Ira-
tamento, da rua Duque de Caxias.n. 88,
junto ao Boulcvard 28 dc Setembro; trata-
se no mesmo com o proprietário.

CL 
.049) R

VENDE-SE 
por 8 contos o predio si«

tua.lo cm logar* saudável, ponto dos
bondes de São Januário, á rua Major
Fonseca n. s6; informações no numero 22.

(J. n43) J

VENDE-SE 
um predio novo, centre de

terreno, com dois bons nuartos com
janellas, quarto para creados, luz electri*
ca, jardim, fogão a gaz, esgoto., varanda e
terreno de loxíío, bondes de lÂns dc^ Vas-
conceitos á porta, quasi no ponto, á rua
Maria Luiza 50, iBoca io Matto, Meyer.
Preço 9t5oo$ooo. (Ni22S)J

ViENDE-SE 
uma casa occitnada com ne-

gocio, com diversos barracões, sendo
tudo alugado, concluído, terreno 44 metros
dc frente por 60 dc fundo, terreno nn>

Srio, 
livre c desembaraçado; rua -Mem ile

i n. 497, Nicthèroy. (X1147) J

VENDE-SE 
por 4o$ooo uma mobill» an-

liga de jacarandá, composta "dé ti pe-
ça§ em bom estado; e nor .to$ooo uma ca-
bra leiteira de boa qualidade com uii^ fí-
lho dc 6 mezes, oa rua 'Minas 98. Esta-
ção do Sampaio, (Nii40)J

TTENDE-SE no mais bello e pitoresco lo-
V gar na -E. de Kcrro Leopoldjna. em

frente" 4 (Estação de Ramos, magníficos lo-
tes de terrenos a dinheiro e a prestações,
11a rua 'Victoria c rua Dr, Pereira Landin;
informa-se na rua Uranos 56 c 58, na
mesma 'Estação... (Nu..9)J
"irENDE-SE 

um excellente prclio, aca-
1 bado'*íle construir, ua rua".Maria Cal-

mon 11. 37 (E. do Meyer), a ii' minutas da
est.ição c de todos os bondes, com «doía
grandes quartos, duas salas, cozinha, W. C,
t banheiro, tudo em ponto grande, c bom
quintal: as chaves, para ¦ ver c tratar coin
o proprietário,-no o. 39 da -mesma. Preço
10 ioooSooo^ (Nn.*i'J

TTENDE-SE por necessidade, 
"por 

12:000$
M podendo ser metade u orozo um pre-

d'o de construecâo moderna,' 4. quartos,
duas salas, W. C, cozinha, jardim c po-
mar, luz electrica, etc. Xa 'Estação do
'Meyer, bondes e trens. Trata-se com o
proprietário ru» Sachet 14, (Nii2s)J

TTENDE-SE na rua Assuiiipçãn ttm tire-
V dio com 7 quartos c 2 salas, boni

quintal e jardim, por 24 contos, predio
novo; lrata-se 01a ' rua do Ouvidor 10;*.
sala 3. (Nm..)J

VEXDE-SIC 
uma c-i;-a eom dois qtiart,i)3u

duas salas* pjá nu cosi-nba, com grípivdc terreno arborizado, cercado' de zinco,
na rua Amalia 199; as chaves estão no
i97i 'E. de Quintino Bocayuva. 'fráiá-stí
na rua Álvaro .17, E. Novo. (X784)3

VK.VDE'.S'E 
um lote de terreno próprio*,

sito á rua Dr. Nascimento Silva, sem-
numero, na Villa Ipanema, antiga Ar-
poador, freguezia da Gávea, sob. ri. 25,
quadra 11. 31, da plantii existente. Para
tratar com o dr. Jorge Rodrigues, ós ter-
ças e sextas-feiras das io ib ás n 1.2
horas da manhã, na li(iúitativa, ,5" an.
dar. . '¦.'¦-^.(9i3N) 

R

TTENDli-SE uma casa em çoristrueção. ser-
V vindo para negocio c íairiilK, tendo já

uma saía, uma cozinha e alicerces para ar-
mazáii nu quartos e sala, paredes para ou-
tros dependências, muro e coríiís (le arame,
etc, por 500$ a casa e 1:500$,: em presta-
ções de 50$. o terreno, 110.'¦lote 11. 329 do
Campodos Cardosos, em Cascadura; trata-se
ua ultima sala do sobrado da^Víia da Qui*
tanda u.-57 ou pelo tclcpíume Central
11. -2883.: .... ... (S.4825) X

VENDEM-SE 
dois lotes de terrenos ar-

bnrizados, canto de duas ruas, « uma
casinha, bem localizados; inforiiia-sc á rua
do Hospicio n. 222, dentista", « presta-
ções. (M 5223) N'

TT-IvXDE-S-tt com brevidade o bello, con-
V fortavel c bem constrtiido predio da

rua do Mattoso n._ 97, cflm todas as necom-
m-odações necessárias para familia de tra-
lamento; para ver c tratar 110 mesmo, com
o proprietário, das 9 á 1 hora da tarde, lo-
dos os dias. . (R37C0) N

\TENDE-SE 
um bom predio, ua E. do

Riachuelo, proxim á rua Vinte o Quatro
dc t Maio, com duas salas, tres á quartos e
mais dependências; não sc acceitatii inter-
medÍar:os, rua da Alfândega ii. 130, iw aih
dar, das 2 ás 6. 11:500$ (o preço). í

(S 4033) N

VI-.XDIÍ-SÍ? 
baratissimo um bom lerreno,

na rua Capitão Folix (S. Christovão),
com 11X55 Aq fundos; trata-se á rua -do
Ouvidor 11, 183, com o sr. Álvaro. (J589) N

ArKNDE^SK iiulò iniiüiiifico üréço
* de 4:150$ « melhor terreno

<la rna Josô Vicente, quasi esqui-
na (Ia rua l{:u'iTp^tI« Mesquita, Ioilo
nivelado e murado de um Indo,
tenílo bondes á porta o quarenta
metros de fuiidot. Trata-se còm o
dono ií rna X"aãó Marco 66, Casa
de Cambio. (J 748) N

TTENDEM-SE 33 alqueires dc terra, sen-
do 15 em mattos vinténs, distante de

Iíodcio 4 kilometros. por d coutos; irata-
sc na rua do Ouvidor 108, s;i!a 3.

tN 1112) J

TTENDEM-SE dois lotes de terreno na
Estaçío (lc Ramos; trata-se 3 rua Ro-

berto Silva =;6, na mesma listação.
t.N 1200) J

Giselia!...
Nova e importante descobertaI... .'.',-,
O maior suecesso da actualidade, descobriu-se enifim o ideal para

OS cabellos brancos!..."GISELIA", 
a ultima creação em tinturas; ting* os caficllos om 2

a 4 dias, de uma côr preta, bellissiina e lustrosa. como a saturai.
Unica* aue uão contem -nitrato de prata c os seus síes c que desafia

por esse motivo similares. Uma loção agradável-, de aroma altrahente,
que n5o suja as Toupas. e nao mancha a pelle. Elimina • caspa « to-
niíica o bulbo capillar.

A' venda em todas as;períiiniarias. 'i

Depositário Cera! i

7}rüzzi 4 Oia.
RVA DO HOSPÍCIO, 133

«IO

KOLA SOEL
Anemia, fraqueza, neuras.heniti, moléstias

do estômago
Depositários: — Araujo Freitas «t; Ci*,

rua dos Ourives 88 e Pharmacia Mar.
que>, pra(a Tiradentes ns. 40 e 43—Rio.

VENDEM-SE 
baratos quatro lotes de

terrenos, na T. de S. Matheus. estação'Engenheiro Neiv.i, Os terrenos dão fun*
dos para a Estrada; trata-se á rua Vis-
conde <lc ltauna 'n, 74, com Albino.

l.l Cio) N'

VENDEM-SE 
diversos oredios, próprios

para moradia e rondn de capitão.*;, em
Botafogo, Tijuca, Villa Isabel, S. 1'bris-
tovão c subúrbios; trata-se ú rua do Ou-
vidor n. 108, sala 3« (R6o3)N

VEXDEM-Sd,, 
pnra lifiuid.ir, duas 

'cisas,

na estação do K'acliuelo, uma alugada
e outra \11sia, próprias para negocio'; ou-
tra, ha Boca do ^í^tío, para familia; uma
car rocinha de mão. nova; trata-se com o
dono, á rua Maria I/iiiza ti. t«, ponto
dos bondes de I«ius de Vasconcellos.

(R M-9) S

T-il.NDEM-SE Jitas casinhas com muito
terreno; 'travessa Iviiza u. -39, Inhaúma.

(R 739) N

T7ENDI.-SE. cm.To>los os Santos, á rua
V José Itonifacio, unia bonita c solida ca-

sa. acabada de construir, própria |«ra fa-
milta de tratamepto,- temlo ;lua*s salas, qua-
trò quartos, cozinha, banheiro, W. C, va*
randa ao -lado, inslaíbujãò electrica, agua
com abundância e ediíicada 110 centro de
terreno, com jardim á frente, medindo
11X8S metros. Bondes dc Inhaúma i porta;

Cara 
mais informações com- o sr. Carlos

lonteiro, a rua ÜriiRiiayana n. 109, ai-
faiataria, Não sc attende a intermediários.

(S 126) N

trENDEM-Sl. em Jncarépasuá dl-
y versos sities, com pomar, neun

encanada, electricidade ( terras
liro.irias); tem um, com 28,60
metros do cirçunifereneia, com
grande pomar, bananaes, moinho,
atíiia de cauhoeira, 2 casas, este
nor IS contos: nm outro com SO
metros de frente por 150 de fun-
dos. todo cm pomar, cheio de fru-
tas, coiu iiuuti encanada, pequena
Casa, com SS quartos, sala, cozinlin
o varanda, por 4 contos, perto do
bonde; tem du 3, 4, 11. 18 c
25 contos. Ver e tratar. Estrada
da Freituezia 825. ..T7401N

^*^Í^'DI'^SE, 
a S minutos da estação de

D. Clara, «ma easa, ilo meio dc ter-
reno, com duns salas, tres quartos;' cozi-
nlia, por preço dc oceasião; para inínnha-
ções ú rua José Uoniíaoio x\. 31, Todos
os Santos. (R 601) *N

OS VISIONÁRIOS S: S: B: quo lem por (Im
soooorrer a todos os nece9si-
tndos. Quem soffror de qual-
quer moléstia osta S: S: li: en-

via gratuitamente os recursos iiana a cura completa.
Dlrijam-se em carta feotftítj'1 aos VISIONAIUOS. Gaixa do

Correio 1917, declarando os symptomas, as manUnstaçõos da rno-
lostia, o no ne, ot residência e o sello para a resposta.

TENDE-SE na rua Valparaizo. Conde dc
V ftomfim, um terreno o por!"40j rua

Rosário 151, sobrado. (Xi04r)R

ViENDE-SE 
na rua João Cardoso, Traia

Formos;., um terreno de S por 31 í
rua Kosario iji; sobrado. (Nioj.t)K

¦\7-E.\DE-SE 
uma tiropriedade por

* metade de seu -valor actual, a
30 minutos da cidade, com ren-
da de 600$ a 700$ niiiiisacs:
no Tabellião Itoquctc. rua do Ito-
sario. (K 2721) N

VENDEM-SE 
1.500 !ntc3 de terrenos de

12X30 ms., logar alto c saudável, a
100$, em prestacúes de 10$, bons para 1110-
radia e plantação de chácaras, trens de hora
em hora. passagem de ida c volta, de i*J,
$500, Linha Auxiliar, estação de S. Ma*
theus; Informações no local c â rua Sa-';
chot n. 26. (B 1544) N

VENDE-SE 
uma cisa, distante s ininu-

tos (I.i estação do ltiachuelo, com po-
rão habitavel e bom pomar, cm logar ale-
gre c própria para moradia do dono; cota
habitada pelo proprietário; informações a
rua Sele de Setembro n. 219, com o sr.
Dias. (J 2S7) N

VKXDK-SK 
uma casa moderna, «a rua

líumaytá n. 2S0, com quatro quartos,duas salas e mais dependências, por preçorazoável; trata-se á rua S. Clemente, 61,
loja. (R 518) N
"T^TíXDK-Sl,, 

cm t um dos pedaços planos* da rua H. \t\\\& Gonzaga, um terreno
do 9 ms. ,1c frente por ro dc fundos, li-
vrc e desembaraçado, inclusive -o oalçamcn*
10, que já está pago; trata-se á rua da 1,112
11. ,12, com Almeida. (1. 3723) N

TJ.ENDEM-SE duas casas, na Estrada
V Kcal (Piedade), alugadas, sendo tuna

em esquina, com armazém de seccos c
molhados; ;trata-se á rua Assis Carneiro
n. 12O. (.1 .138) N

TTENDU-SE Iior 2001000$ uma esplcivdiiln
V avenida, com muitas casas novas, com

todos os requisitos da liysienc, rcnden.do
aetualineiite .15:000$ annuaes: iníorma-»èí»
rua da Carioca n. y, casa lf. Fonte!ia 1

(J 6o2)m

TTONDE-SE ou aluga-se, 110 Meyer, uma*
V magnifica casa. á rua Christovão M

lombo n. 58; trata-se 3 travessa ,S. I;ra:i<
cisco 11. 3Ó. •Acceitn-sc a metade á vista ft'
o resln em prestações; trata-se com o i_r«-
priotario. .•,*

1 .^EXDIÍM-SH por 1:200$ umas brmíe!-
V lorias. eom bom pomar e ogua de lii-

ca perto. 'Estrada Santa Cruz .104, Cam-
po Grande. 'Entrada pela ma Novo.

(N "89) S

gotía

TTENDlvM-SE terrenos a prestaçües 'de.

\ 13? mensaes, lotes de 10X50, com astoa,
c luz electrica, construccüo livre, em Mar
diireira; tratar á r. de- liospicio, 304. eonl
Querino, ou na Villn Miraifdella, em Ma-
diir,:ira, K. F. C. du *Cr.isil. O comprador
toma posse na iB prestação dc t5$ooo. *»tr

não lem casa é (|iK-ni não quer, porque*
pôde construir um barracão c ficar bvre
do ustirario do senhorio Iodos os fins-.lij
inczJ (R8j7)--.N[;-

VÊNDE-SÉ°arr5,.sacM4
tovão logar saudável c com. linda, yistí,
11X60. Por 6:000$. Cartas 4 F. Ren»'-
neste jornal. O2»' ¦'•' »

Corrimentos
curam-se em 3 dias com

Injecção Marinho
Kua 7 do Setembro, 186

VENDE-SE, 
ua Aldeia C.-inipista, Villa

Isabel, u, confortável casa, com Ires
quartos bons, arca çnvidraçada, copa, des*
pensa, cozinlíh c mais dependências e bom
quintal todo murado, jariUm «o lado, fa-
zendo esquina para outra rua, que dA
grande valor á' casa. situada á rua dos
Artistas n.( 35: informa-rc á rua da Ca*
rioai, "Cafc da Ordem", com o charttteíro.

(J 601) N

VENDE-SE 
a casa da rua Sylvio «is;

traía-se na mesma rna, <)5, listação de
Ramos, OM1053) R

TTKNnKM-STÍ lotes de terrenos a pres-
V tações, preço 1:700$, mede 10x50, em

frente i.-tação do Ivng. Novo; rua Hos*
picio jo.), com Quiríno. CX1I06)J

XTJCyUK-Slv lindo predio pura ur.indc f:**
? milia, perto da r. Conde de Romfim;

informes e tratos r. Buenos Aires n. iq8.
(M 570) N
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"fTUNDIÍ-Sàlv 
um bom' armazém com CC

V modos espaçosos para familia, na 1
¦om-

los espaçosos para familia, na rua
Costa Mendes, esquina da travessa Olivei-
ra, Estação 4c Uamos. (Nu88)R

^*''E^ÍDE•SE 
nma casa eom quatro quar-

tos, duas Palas, banheiro, cozinha e
grande casa de banho, com terreno de
,inX8,t todo cercado a zinco c muro, -lui
electrica c íigüa em abundância; truta-se
á rua Hobcrtb Silva n. 25, Kamos. Preço
barato. (R 678) N

^p••.NDl;M-Sll•; 
as propricifodcs abaixo; iu-

formes, offcrtas e tratos á rua Buc*
nos Aires n. 198, antiga do Hospicio.

A vender-;
Predios â ruá D. Anna Nery, para regular

.família, Pòdrcgulho,
Predios â rua .Affonso Penna, para fami*

Ha de bom go^to,
Trcdios á rua Ptauli)', Ires, para renda 1

moradia.
¦Predio á raa «Marquei: de Olinda, adequa*

do a gran*lo familia.
Tredios á rua liarão ,3\i Mesquita, de mo-

derna cunstrucção.
Polacetc á rua Furqulin Wcrncçtc, para fa-

imlgi de tfosto.
Predio á rua Possolo, de moderna eon.

strucção.
rredio á rua Paula 'Mattos, dc modem»

construecâo.
Predio á rua José Domingos n. 94, ptra

pequena familia.
Predio á rua Banca Velha, linda chactua.

em Jacarépaguá.''Predio á ma Itapirú' c lindo terreno toíft
arborizado; vêr.•Predio á rua Aquedu.-.to, lindo panorama.

PretUos á rua viscondo <le Santa Isabel»
para remia.

'Prédios, cinco» ú rua do Senado, para ren»
da; ver.

Offertas razoáveis «crüo acceitas.
(95S) S

VENDEM-SE 
prédios 110 Boulcvard í8

dc Setembro, Villa Isabel, ou cm ruas
transversaes, Andarahy, on cm ruas tran»
versíies, Kmjeiiho Novo, ou cm ruas tran»
vérsaesj para mais informações com Mou»
rão, á nia Rosário i6i, -ou i rua Soum
Franco 47, Villa Isabel. (N)

Doenças do estômago, intestinos, figado e nervosas
Ttf Piiní-ia fru.. — Tra'a também do HABITO DA EMBRIAGUEZ
JL/I. VUIlllct VI U^poK SUGGESTAO, c i autor dos medicamentos "Sal-
vinis" e "Gottas de Saude" para curar o mesmo hábito. A PRIMEIRA CON.
SU1-TA, já por carta e já 110 consultório, para verificar se o doente é curavcl
de seu habito — E' GRATUITA; rua da Carioca n. 31. DaS 3 4s 5. (J 3326)

VENDEM-SE. 
â rua Corrêa. Dutra, dois

prédios para renda; informes e tratos
á rua Buenos Aires n. 198. (J 39.:) N

TTENIMÍ-SE, 
ú rua Silva Jardim n. 5..

moderno, em Nicthèroy, unia boa casa,
com terreno próprio, com installação de
esgotos, toda reformada d« novo, tendo a
pavimentos, logar para nu tomo vel, .perto
dos banhos dc mar c bondes á porta;
trata-se á run Visconde de Uruguay n. 114,
moderno, 'Nicthèroy, onde se encontram as
cliav-.s. (R 007) N

VENUK-S-TC 
uma situação com gado de

leítc e mais utensilios; para ver e tra*
tar na rua do Retiro 19, ilíaiign*,

Ci ms) R

VF,Nt>K-SlC, 
cm Copacabana, um solido

predio, acabado de construir e ainda não
habitado, em centro de terreno, muito per*
to da avenida Atlântica, com 6 quartos, 2
salas, etc.; tratar ú rua Marinho 11. S«i.
Copacabana. (K 700) N

TTiENDE-SE o predio c terreno da rua
V Capitulíno 11. 2(i, Kstação -do Kocha,

com cjuas salas, dois quartos e -mais de*
ircudcncias, é novo, construído ha dois an-
uos, com luz electrica, cstylo 'moderno,
jardim, -gradil -dc ferro, passando os bon-
des dc Cascadura mi esquina", e próximo do
prado Jochey Club. Trata-^c -no ¦. mesmo.
Preço de oceasião, (IÍ1Ò4OS

VENC.E*&I') 
por i6.*ooo$ooo um solido

predio <m rua Diamantina, Kstação
do Riachuelo, .1 quartos, 2 salas, jardim,
iiomar; Alfândega 13.1, 1° andar.

CM 9O.1) S

TrENDE-SE unia boa casa com 4 quar-
V tos, 2 salas, porão habitavcl e grande

terreno; medo 12 metros dc frente por -B
de fundos, na rua Flack 134, 4Í. *>¦ Rn**
chuelo. As chaves estão na mesma ffua
11, 140, e trata-se com o proprietário na
ruu São Christovão ^o. (N683) J

VENDE-SIÍ 
por ij:50o$ooo um bom nro

•dio na Estação do Me>-er, assobrada-
do, alto, dc sacadas <le íerro, entrada ao
lado, novo, de solida construecâo, com
bondes á porto, edificado cm centro (li
terrcuo, com 3 quarlos, 3 salas, quartos
para banho, W. C. interno, installação cio
ctriea cm- todos os com-parlümentos, jar»
•dim :ia frente c aos lados, balanço Çít-a
creança c pomar; trata-se com MourSoi *
rua do Rosário ifii ou ú rua Souza 1'rajEran-

(N)
9

VENDAS DIVERSAS

v:
TTEMJ.E-SJC tuna caixa dVgua de i.aoi*
\ litros, com pouco uso, na rua Mar!»

Josí 11. .(.., Tvstacio. (O 1058) R
i- t

ENDEM-S.E óculos e pinec-nín 6
. apromptani-sc concertos com rapider,- a

preços módicos; casa Kocha. rira da Ae-
seiiiblía n. 'sfi. (O io64) R

VENDE-SiE 
um balcão coin varejo par»

charutarin, muito próprio para porta d*
botequim ou qualquer casa dc negocio, está
novo, por preço de pechincha', para dc»«
occiipar locar; rua -do Cattete 11, 105, loja.

(M 839) O

TTENDE-SE um magnifico predio t com
seis commodos e um grande quintal;

para ver o tratar na "Estrada Real de
Santa Cruz 2431. (Nntio)R

TT-ENDE-SiE tuna boa caía completamen-
tc nova, com dois quartos, duns salas,

cozinha. W. C. c grande terreno, ua rua
Fernandes da Cunha n. o-;, listação dc
Vigário Geral. E. 1', Leopoldina. (Nni3)R

FUNDE-SE 
por motivo de retirada ur-

gente de seu dono para Portugal, por
7»Veço muito barato, unia boa casa «ova,
de telha franceza, própria para negócio e
boa moradia para familia. lojjar saudável
ct de muito futuro, com jo lotes de supe-
rior, terra dc 10x50. sendo parte destes
próprios para chácara, com agita corrente,
assoti como iodos os pertences, tendo um
bom cavallo, diversos norcos de criação e
gallinhas, uma carroça com ãrrciòs nara
um animal c oulros mais pertences, ele.,
todos os terrenos fazem frente para o ca-
minho de ferro, a dois minutos da parada
Kocha Sobrinho, Unha Auxiliar, lí. lf. C,
lí,, aonde se trata com o dono sr. Cunha.

(N Sm) J
\TKN1HÍM-SK por 42:uuoáooo cinco pre*

V dios em Botafogo, bem;conservados c
rendem 4so$ooo mensaes; ínformaçiles á
rua Sachet u. 7. sob. (N 610)J

MOVEIS
Tapeçarias e ornamentações. Armadores e cstol'adore«

Dormitórios modernos com O peças a 500#, D50$ e C00|000
Cortinas, slorús, reposteiros, sanefas colchoaria etc.

Capas para mobílias, 9 ps. 60$ e 70$000

63 - RUA~dX"CÃr7ÕCA - 63
Alfredo Nunes & O.

VI.NTMiM-SE: 
por 14:000$ -um lindo

. predio com jardim c Rrande terreno,
construecâo -especial, junto a Estação do
Meyer. Por 14:000$, um terreno na rua
Zeíorino junto ao «1. 49, com O7 ms. de
frenle por 00 dc fundos. Trata-se á rna
Manoola Barbosa n. 37 (Mcyer): por
10:000$ um predio -novo cm centro de
terreno, nn rua D. .Adelaide 77 (Moca do
Matto), Meyer. (Nnn.lK

\7l_vNDEM-SE pre.lios em diversos loga-
V rcs oa subúrbios e cmprcsia-sc di-

nheiro sobre liypothcca de prédios; trata;
se. com Mlourão á rua Rosaria 101, oti a
rua Souza Franco 47. v«N)

VENDEM-SE 
por 22:000$ dois prédios

no Uio Comprido, sendo um paro ue*
gocio; estão rendendo, apezar da crise,
j(ío$ooo mensaes; informações 'na rua Sa-
ehct ti. 7, sob. (X (in) J

TrôNDE-SE por 35:000$ 1 bom predio
V com armazém e sobrado, rendendo

550$; á rua Erei Caneca, próximo ao Cam-
po; trata-se á rua do Carmo 66, i° and.
•> (X 1810) J

XTEXDE-SE por 11:000$ 1 bom predio
V com 3 quartos, 2 salas, cie., á rua Pr.

Campos da Paz; tr«la-se á rua do Carmo
11. 66, 1» andar. (Xi8ii)J

para matar formigas, ^resultado
certo

\rENUK-.NE por 10:000$ 1 predio e bom
T terreno á travessa Aguiar (Cidade

Xova); trata-se á rua do Carmo <ííi, in
andar. CN:8is)J

ürdí.NDEM-SH por 30:000$ 2 prédios á
V rua Dr. Maia /Lacerda, renda ,170$;

trata-se á rua do Carmo 06, i» andar.
(S 1813) T

TTKXDKM-Slv duas rasas n*u-a-,, preço
V módico, logar saudável, eom muito ter-

renn, á rua dos Vaüados ns. ej-.A c.2243,
XictBeroy; para tratar co:n o pr. Gomes,
á r:ia da Quitanda j4.  0,-272) B

'¦ 
,. dUCA-SS I«r M=$ a casa 

' 
da ma

ixVIeira da Silvs n. 35. eom cinco quar-
ia-,, ires «hs e mais nepcnoenciasi as
.'hnves esiSo no n. 33 « trata-so na rna
1-nwuko Noto a. ». «tação do S-snOflo.

(871 M) I

13REDI0S 
pequeno-:, em boas condições

c próximo á cidade, _ compram-se di*
rcctamcntc, com o proprietário; informa-
ções por escripto e eo:n detalhes, a João
de Carvalho; rua do IIo?picio n. 2..0.

(S72 X) M

rrtl.RI.EXOS r.a Hocca dn Matto —
X (Meyer) a i :ooo$, 6 X 35; Aliando-
tra it. i.io, i° andar, 2 ás ó. (403.3 S) S

ITM.R.'EXO, c..|l-,;^.l, em Villa, isãíIlT,
X munido/ calçado e com passeio e ali-
corecí, vendo-se junto coi:i dbaa casast
alugadas por 145$, preço unico 12:800$,
não se trata com commrssiomitas, quem
imersasM, escrevi * Ro^ue, nesic jor«
nal. (cSo S) R

VKXDE-SE 
11:11 bom clialet com 2 sa«

Ias, 3 quartos, cozinha, jardim, gradíl
na (rente, 11X44; preço 5:50"?: rua íe-
n.i.lor Sabuco; tratar a rua da Carioca 43.
1» andar, teleph. 1170 C. (N127OS

T7I.XUl.M-SE magníficos lotes de terre-
V noSj no prolongamento Ja rua >fanz e

Tiarros. fim da rua Uarão de Amazonas; tra-
tar. directainente com o proprietário, no
51 a ou na rua do Hospicio i$. Io andar.
t'as ij ás 15 horas. (mi X) J

T/ENDE-SE um Rrupo dc nove pre.lios
V novos e cm boa rua. dando muito boa

n:i:í!_.; infonnaçõc?, directamento com o
i-.upriet.irio, á rna do Uospicio 15, das 12
ás 15 horas. (117 N) 3

\TiEXDE-SE uma casa dc uma ver, de
\ tijolos, na Estuda Xova Ia Pavuna

n. 404, distante «Ja* eátação de TboraíZ Coc*
lho s minutos; o terreno mede 11 por 50.

(M 860) K

k-Mi-J^I
1 ll ílis^sli 1 II

Tri;XPE-SE por io:ooo$"i bom nredio á1 t rua Duque Estrada Meyer. junto á-mo n, fíf»,
(«M i8i4)J

' 1 rtiit í/wiiwu ífiniiuii .'ilii:i, juiiv.* Estação; trata-se á rua do Carmo n. (-(-.
1" andar.

auras BOHAviiA ' ws m
Hospício, 233 e 26S

B8SBaragar*taBB8**ãw

"\TKNDK-S1C 
por 27:000$ 1 predio novo,

V com 2 pavimentos. á rua Constante
Ramos (Copacabana); trata*se á rua do
Carmo 66, i° andar. (NiSn, .1

TTENDE-SE por 0:000$ uni bom terre-
V no á rua 1'Ioriano Peixoto (Copaca*

batia); por 4:000$ um á rua Coronel Pc-
dro Alves; trata-se á rua do Carmo GO.
1" andar. (X1816) J

X nSXDliM-Sl. terrenos para sities. Preço
1 u$ por cada iXj.^. mis subúrbios, lo-

par dc futuro; r. do liospicio n. 304, con;
Querino.. - <K 8-61 N

basta

\Ti*XiV'',M-Sl. 
dois predios cm boas con-' diçõea hygienicas, na ladeira do Borro-

5i> ns. 5 o 7; trata-se á rua Camerino, çto,
sobrado, J*s i Js 13 h.r.is com o sr.
fellcs. -m) 

'¦<

\*t*;.NÜI*:-.Sl*: 
um magnifico predio pnra fa-

iniü.1 de tratamento, com 5 quartos, 3
s.iias c mais accottitnodaç3cs, cm terreno de
13X^61 ms. ca 20 minutos da cidade;
trata-sé á raa Visconde de Nicthèroy 4'j.
Mangueira. (S ::;J N

\T1EXDE.SE 
a trinta réis o metro noa-

d rado de "terrenos, próprios para si-
tios, nos suburbios lotes de TOX351) preço
i*-n$ooo, em porç3o a 3» reis; tratar cora
Qtlirino, ras llaiai.io .ie* (X603JJ

1*T*EXDIS*S'IÍ n casa da rua Pereira de.Al-
Vme:da ll, 34; ver c tratar r. Buenos

Aires 11. 10S, das ie ás íS. (M570) X

TTKXDE-SE lindo predio, i rua, Haddock
V Lobo, perto do Estacio du S.i: tra*n-se

á rua Buenos Aires 11. 108. (St 570) N
TfKNDlvSlí, na avenida Ligação, lindo
\ prclio moderno; informes e tratos h

rua ilueno; Aires n. 19S, das 1^ ás 18.
(J 390) N

XTÉiV-OEM-Siü ora prestações* ma-
» Kuiflcos lotes tle terras, na rua

Silva Telles, cm Conacabana. Tra-
ta-se á ruu dn Alfamlej-a 28, Com-
Diiuliia Predial. X
\T"líN'I>K-.SF; por 2:100$ nma casa. terreno

V de 10X35, rua do Portínho u. 135» Cir-
Cttlar da Peiiba; para tratar rna mesma, com
o dono, a dinheiro ou prestações, tS4039)X

VKXHKM-SE 
a 15S de prestação lotes

10x50 terrenos nltos, cm Madurcira,
Villa MirsTiueUa; rua Hospicio 30.). com
Quirino. (X óot) J
¦VT.NDI.M-ST., 

a pres:açi.es d.: :s?ooo,
t lotes de terreno 9X*to por iIjooÇooo,

Todos os Santos; em Obria 8x30, preço
1:3*10$: lEngenbo de Dentro. 11x53, pre-
ço 2:000$: cm Madurcira 10x50, por SocS;
no Kio das Pedras. 11x50, tprcço 1:500$.
Rua Hospicio 304, com Quiríno. <N(>oi)J

VKXDE-SE. 
ern Botafogo( **'m terreno de

12 por 4-t; informes e tratos á rua
Buenos Aires n. íyü. (.1 39;) JJ

TTENDE-SE com urgência o terreno da
V rua Mugdalena ns. 45, 47 e 49. pro-

ximo á Estação de Todos os Santo?, logar
alto e seceo: tem atrua, luz c esgoto, es*
plcndído para chácara ou para edificar;
trata-se á rua Francisco Muratori 3GÍ da
1 ás 4. (Ni8i7)J
"Í7IENDE-SE mn predio novo nor u:oonS

\ sendo 3:500$ dc entrada -e o restante
cm prestações dc isf-Sooo mensaes, com 2
(juaríos, 2 saias, cozinba, banheiro e \V. C.
com hom terreno ao lado, medindo 17x35,
arborizado com bonito pomar, na rua Uor-
ses 11. 66, Cicliainby. Meyer. (XiSiiQJ
¦\7"HN'^E-SE 

uma excellente chácara com
? boa caía para familia de. tratamento,

prande terreno, lindo pomar, frente paro
duas ruas, na Boca do Matto. bondes 5
porta; informa-se no eseriptorio do dr.
Segadas Vianna, á rua do Rosário n. T20.
com o sr. Xclto. (R 6S7) X

T^IONDEM-SE ns tres ca^as da rua João
V Vicente n. 1S7 fMadurcirn): trata-se 1

rua Souza Barros n. 197 (íEng. Xovo).
Ultimo preço 4:5oo$ooo. (R 707) X
"\TEXDE-SE 

o predio, ha pouco construi-
\ do, silo á rua 'Marechal -Machado Bit-

ter.court 11. 66; trata-se no mesmo. Accom*
modações para família de tratamento,

(R 709) V

TTENDE-SE um predio com quatro quar-
T tos, duas salas, etc.. i:ovot próximo á

rua Pereira NuneP. Preço 15 contos, me-
tado á vista; trata-se í rna do Ouvidor
n. 108. sala 3. (R 604) N

VE-VDE-SE 
lima boa casa. feitio de cba-

let. tf lido 10 1I2 metros dc írcnle
por 52 dc unidos, jardim na frenle,, tendo
esplendida sala de visita?, idem dc jantar,
e nuartos com janellas, copa, , cozinlia,
quarto para creados, Wotcr-closct interno c
externo; para vêr c tratar á rua Senador
Xabtico 11. ' Cp dosar mais saudável de
Villa Isabel)'; dias uteis, dus 12 as 4 y>°:
ras. Vrcço u:50'i$ooo. (*>_

VEXUM-SE 
um cofre com pouco «11,

de afamado fabricante, com «egredoj
rua São Francisco Xavier 476. (Oio74)S

VKXIIIÍM-SE 
superiores tlicriiioinctro*

para febrç, a preços módicos, e paru
os srs. pharnineeuticos, em duzia, com
vantajosa reducção; rua da .Assembléa 56.
casa Rneba. ' (XÜ063) R

VEXDK-SE 
l,n,a machina <lc costura

completamente nova c uma cama da
canella c mêziiiba de cobeccira; preço me-
dio; rua ilumaytá n. 251, (Ò76r),F

VENDE-SE 
ura bonito prclio em centro

do terreno, com cinco quartos, duas
salas grande cozinlia, luz elcctnca, .caz,
jardim, bondes i porta, na rua D. Roma-
na n. 76'; trata-se com o próprio rua dc
São Pedro 

'227. (N1838) 
J

T7-T.XDE.M-SE dois predios á rua Lopes
V ns. 36 c 3S. Campinbo, com 3 (|'iar-

tos. duas'salas, ete.; terreno 40 ms. fun-
dos; rendem :6oSooo por 10:000$. Qccei-
ta-se offcrla. Trata-se com o sr. Netto,
rua do Rosário. 120. t""1) ±

Medicinal, adliBronto e perfumado
Lata 2«u00. Telo correio 2S-50O

Perfumaria Orlando Rangel

VKXDEM-SE 
ea cadeiras nustritOM

quasi novas, duas mesas dc pc-
dra mármore eom p_s fundidos, tuna
mesa comprida própria fiara casa de pait-a
c duis bancos dc madeira cgual coninri-
mento; vêr e tratar á rua Níagalliães Cas-
tro ti. 1S9, Estação do Riacbiiélo.

(O 758) J

VEXDK-SE 
uni bom niotocycle inflai,

da 1'abrlca Oldes, quasi novo, com
O II. 1'. Installação ¦electrica paro Ittz «
boziníij vêr e tratar â rua Magalhães Cas-
tro n. 1S9, (Estação do. Ríachuclo.

(O 757) l

\rENnE-SE 
uma casa nova, sem ser lia-

_ bitada, tein um bom terreno de cs-
quina, tio valor de 9 contos, por 4-5ooíooo,
cm frente á estação de Terra Nova; rua
D. Clara 7. (Ni»i9)J

VENDE-SE 
"a rua Flach, Riachuelo. o

um minuto do trem, uma casa nova
apalacet*at]a, com 4 quartos, 2 salas, salc-
ta, cozinha e -dispensa, banheiro esmalta-
do, varanda, jardim e pomar; iiorão li.-.bi-
taycl, com 5 quartos, etc. Preço módico.
Trata-se com jíibciro. rua Buenos Aires
n. 95. das 10 á 1 e das 2 ás 4 horas.

(X 18.0) I

VENFJIvSE 
lim excellente predio, oca-

bado de construir, tia rua Maria Cal-
mon 11. 37 CE. do Meyer), a 2 minutos da
estação e de todos 05 bondes, com dois
grandes .quartos, duas salas, cozinha, W.C,
e banheiro, tudo em ponto grande, c bom
quintal;'as chaves, para vêr e tratar, com
o proprietário, no 11, 39 da mesma; Preço
io:ooo?ooo. («V!S3o)J

TTl.XDEM-Sl.: por 6:000$ o predio da
V rua Senador Nabuco 74, as chavea no

n. ;C; por 5:500$ o da rua Dr, Silva Piu-
to 74; trata-se com o sr. Drummond, á r.
do Kosario 134 (tabellião"), da 1 hora ás .1;
ver á rua Manocla Ilarbosa 37 (Mcyer).

(X 1112) R

Casa Mercúrio
Uruguayana, 132

Focarei ro « kerozene
ferve tun litro dagu»

em 3 minutos

NilUlifREVEIlt
Telephone 30 íi

VEKD'E-SE 
barato um cavallo com tro-

le, arreiado, na estação de Caacadurn,
rua Souto ííti, (O 917) R

VENDEM-SE bonitos 
eachorrinhos fcl-

pudos de raça Tcneriffe. menor ta-
manlio, nu rua Carvalho de Sú 07, C»t-
tete. (756) J

\PENDE-SE 
um bem afreRuczado depo-

sito dc oves, tem íorn.i pnra doces;
Í;\7.-S2 qualquer negocio; o dono vae para
fora; pódc transformar etn quitanda; rua
Dr, Dias da Cruz iü, Meyer. (083e)R.

T.TliNDK-SE um fogão de bom tamanho
V e por módico preço; *na rua 20 de

Novembro n. 55, Ipanema. (Os7/)A

VEXDE-SE 
uma banheiro nova, toda es-

malatada, com roda.-»; á rua Dr, Bu-
lliõcs 11. i«15, lEngcnho de Dentro. (Rfi57)0

TTENDE-SE multo barato um niotocycle
V Indi.in, de 7 cavallo., com ou sem si.l-

car, cin perfeito citado; rua do tailctç
n. 105, luja. . 18 15 O) M

VENDEM-SE 
por preço muito razoável

cinco fogões a saz. com, muilo pouco
uso; trata-se á rua Vinte e Cinco dc .Março
n. oi, IC. Je Dentro, de maniiã - í •.¦irde..

(R 704) O

40

VENDE-SE 
uma casa completamente «io-

va. com grande terreno, á rua Von-
seca Telles n. 43, bondes í porta ,e Jis-
tante d-:s bendes -Jc roo réis 5 minutos.

(R 60.') N

COMPANHIA PREDIAL "AMERICA 00 SUL"
16 — RUA D.V CARIOCA — 16

Conlractn construcçõcs de predios, .1 prestações, mediante to a 4
adeantados (Tabellas M.. J. e G.) e sem adeaiitanicnto (labella II.), ou i
prompto pagamento, r.esta capital, Ni eíh.roy, Campos 1'ctropoüs e Barra do
Pirahy.

Em 12 mezes constrttitt 2(1 predios, a prcslaçócs, 110 valor dc i;o:^oo$ooo..
Tem em construecâo mais 4 predios no valor de 6,jtioo$ooo c novos contra-
ctos firmados, neste mez. para mais 24:0005000.

Vende i vista, ou <m prestações, vários lotes de terreno na Hocca na
Matto (Meyer).

IVospccícs c informações na sede, com T.TDvrTr\ut»
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CORREIO DA MANHA --* Domingo, 7 der Maio de XQ16

CA.S.A- -D.A. ESTRELLA
^"¦**^ -««-¦-¦¦¦-*»*il*i*^**»^*»****¦ _fi_ 

d_._» " f""""" 'reclamei. Ú__ »• • •'

GRANDES REDUCÇD£S

Examlnae õs nossos preços antes de
fazer as suas compras

RUA DO OUVIDOR 134

Ceroulas de cretonne francez (reclame), uma..

Ceroulas dc zcphir, preços de reclame, mna.. .. •• -_-

Can sas brancas com peito de cores fantasia, uin.i.. ... .. .. .

Camisas brancas para noite, reclame, uma.. .. ,..,....,..«...••

Ca-mlSs brancas para noite, artigo superior, uma... .. .. ...... ;,-.
Camisas de meia Sport, para creança, uma  ..•"¦. 

y 
••

fSmisas dc meia Sport, para homem, uma.. .. .. ... .• '• •• •••

Camifal de meia de c6r, para homem (reclame), tttna „ ,. :..: ..;

Camisas dc meia, crua, para homem, uma.. ., .... .. -...' •• ¦••

Pyjainas de cores fantasia (grande reclame), a,. ... .. •;•¦-•
•I.igas americanas, par i •• .¦• '-'-: '"., " ¦'.';

Ligas inglezas, par  _...¦.....,•.«•- -••- ¦•• ••

Gravatas, modelo Regente, fnstao, . .. :. ;••..

Gravatas modelo Laço, pura seda, a.. -.-¦». ¦¦•»

Gravatas modelo York, artigo de reclame, • •..

Gravatas modelo Regata, «pura seda, a ... ., ... ..... .- .. ....

Toalhas brancas para mesa, com = i|a metros, a....... i... :•• ••

Lcnçóes inglezes dc cretonne, para solteiro, a.. ,..._..' .... •• •»..

Cobertores, grande variedade cm padrues novos, a,.,..;

Collarinhos simples c duplos, tf es por <&
Punhos, diversos modelos, tres «pares  .. ..' .. •• • <•

Meias de cores fantasia,, para homem, par.. ..;.. ,_* •.

Meias, fio de Escossia, pretas para homem, par.. ,..: _-._.- •_.- .. • • _.<

Mandam-se amostras a domicilio

C$500
3$ooo
3$5O0
3S500 -

¦"'4SOOO
'4Çoqo

S5oqo -

ísóoó
c?500
i?8oo
2$000
7?.<~P.o.
5600'':':i$5oo -

i$ooo' 
iSOOO
1$500
iÇüno
5?5oo
5S..00

| J0$00O
2$50O

•¦ -?5oo
. 1?000

' 2?500

Ei-bdr de Nogueira
Empregado com sut-

j cesso nas seguintes _no_
lestlas;

__^__-^_-_-_-_-___-___-_______________i~~ n ' _ ~~~ ~ m
•_ Vê

ÀftiV

T0L110L SOEL
Tossea, litoncbites, inlluenza em 4*

horas
Depositários: — Araujo Freitas. í¦ -.- ,

rua dos Ourives 88 c Pharmacia Mar-

quês, praça Tii-dcn.es ns. 40 e 42—Kio
de Janeiro^ '_____
""_7"I''N'ÍU'_-S1. Para desoecupar logar uma
V 

'urras.io 
nuiileriia com balcão c copa,

cm perfeito estado: para ver e tratar a nm
«le S. Pedro 10G. (X111.1U

\rt'Nlil'T-SH «li
V hom plano

do. Una K.

de pessoa quc sc retira uni
ínincez cem grande quan-

lidade de musicas importantes, e 12 Ça."i™. 
americanas, Indo cm perfeito es ta-

Craudera 280 (com^ScraiTmJ.¦ (Ç, iioS) J

ViliXDK-Slv 
por preço módico uma cxccl-

lente serraria a vapor, montada a mar-
cem da Contrai, cm Kassaifuinha, listado de
Minas; para .ntormaçõ.es, 11a mesm^locall-
dade, com o proprietário, Rel-ario.^loreira.

TnCXDlvSli mn contrabaixo dc quatro cor-
V das; rua Uruguayana n. 137. y_______________j

ã rua Iladdock Lobo, 4'7.
\rií!NDEM-SÍ.lindos "l'ex-'l'
cama dc ferro csraauaao _>»» n -
fogão a gaz, com 4 fotos- ''* <*' u

„„. ,......'erriera", puro sangue; uma
cama dc ferro esmaltado para casal e um

VIiI.DI.-St" 
um

co, pequeno, felpudo. com quatro _uic:

~tn.N'DF.M-SK com erniide abati-
* mento: cr.inns do canella ou

Ditroba, niirn casnl e para so teiro.', 
aõ$. 110$. 35$ o-4«$S',aitns le

ramo dc 8$ a 12»: toilettes >«»
clezes 11 45$ o 5&__-4<*">-£_?;moilas, a 90$. 100$ e 120*
ituiivdii-vcstldos. «c 409 n 608
uiiarila-matas. a 30$. 35» c 50$:
cmlélriiH paru ¦"ala„de„í»»t«r- »
a.$500. 39500 o 59000: mesas
unni snla i< cozinha, n «$« »* ««
20$: <lll as üõ cabeceira, a ^.»$ e|
Í10$: dlltts «lnatlcns, de 509 a
00$: t__uardi.-con.idas, a .í">is
359 o 50$: mobílias para salas
de visitas, laitetes liara quarto e
salas, malas pnra roupas; ditas
para collesiò c outros árticos, le»
mos (.oiniileto sorlimenlo de coi-
ctiões ma easnl o liara solteiro, a
3S. -IS, 5$ atC 129: almoladas
macias. » i». ***5»» fi '£m?.-
Pazoni-se e reformam-se colchões
de crlna com nerfeicão. ««rgínc}.*
„„ ,« dmwslta ''.IKRUOIl DOS BA-
KATICIUOS". fi lim Frei Caneca
11. :t()0. cm frenle A «»» V-ViV1 «,1» Suoucnli.V. ( B 1134) O

cachorro de raça, bran-
0. com quatro ine-

... -, „ rna da -Luz n. 11G. (R (*3J) O

\riiN"l"il'T-S'K 
um excedente piano do çc-

lebre autor C. licchstcin, «arantido,
¦c«t;'i perfiilo, por preço módico. Ao 11:1110
«le Ouro do Guimarães, rua Riachuelo- 423.
sobrado. ;,;"f(0.'9«** :J

ÍND1Í-SH uma ôrifiaçüo, duas vitrines
com os pertences, cscrevuninlias meia

mobiiia quasi nova. um toldo com .1. me-
tros novo, hoa lona, mesas para cozinlia,
muitos objeetos de uso dofnesticoi rua se-
nhor dos Passos n. ,.,.._ (-i»;9)R

VEND1.-S1" 
por 300$ um piano -franeez,

reformado de movo, com boas. vozes,
e pnr ieo$ uma meia mobiiia, bonita, dç
iacariindá c pâo rosa; rua 'lorres bobri-
nho ,.,-, Meyer. __2__ll;L-

\~Vl.".NDl'"-Sr 
uma esplendida bomba para'ser 

movida a motor c de «luas pollc-
gadits; á rua do Senado n. 53. (.NiQ49>"'

Ari-NUli-Sli por 6o$ooo 1 sofá, O ca-dei-
V ras, 2 «lc braço e 1 cadeira de balon-

ço: Indo oitstriaco, ii usado; ua rua Am-
biosina n. 30, Aldeia Campísta.

DK AGRICULTORES E COM- DO MKRCAUO

l?"m
A. bifERCIÃNTES, - -  . ,
MUNICIPAL. Dc accordo.cont .0 capitulo &S3
X, art. 4S. -paragraphus A'dos'- estatutos, Kl
são convidados todos, os sócios, quites j c «'
cm pleno gozo dc tclis, direitos, a compa.
n-ecrem a', assembléi geral.'«iit.raoríliiian.-i,
a rcalizar-sc.cm 17 "ile ..maio,-as'3 horas
da tarde. — A Dirceloria.V-; £>'(..'13 *______]_

ATTITNCAO 
— Dá-se unm niouina or-

uiiã de pae e mâc, com 15/mezes,
dc cor. branca. Trata-se a rua ^enndpr
Poiiiptii' -ni 13», sobrado. .(605.-; J

AULAS 
diurnas

e mattiematica.
diriaida-por "Ü 1'araisu

Thesouro
TKASPAISSA-SE 

tom botequim,
da Passagem n. í>4, bom ponlo c can.

to de rua.

a rua
C can.

(930 
'*> 

j

(1100) j

\/'l'v|ii.-._t|.; um importante piano omc-i-
V nino. perfeito e tjjrnniido, lior preço

nimlicn; riia Jírgc Rutlge'«. 7{t ÇM» Í!
fila Isabel. 'M Co" °

¦\ri-\'DiI'"M-SIv quasi novos uma mesa ile
V 

'cabeceira, 
uma jardlneira e cacUcpot,

á rua Dr. .Maia' Lacerda 39 (casa -) u.s-
tacio. *t mo)

¦ÍTIESiliií-SIí e"m 'Urgência, para desoç-
V cnjiar logar, -uma Brande cachorra <lo

pura raça Ulmer, è o qne ha dc mais bo-
íiiio em pinia; preço 8o?ooo, custou 

200$.
Rua D. Pedro 11. 1:7. Cascadura.^ R

1-IRASPASSA-SE 
uma casa de quitanda

. em ponlo superior, livre c desembara.
cada. fazendo .bom negocio; o motivo da
venda é o dono achar-se enlermo; tem
moradia para familia,-, assim como pode
alugar; inIorina.se no largo da Sc ru 15»

iK.eturnas dc línguas
e malliematica. No 1'Tseola Moderna,Ouvidor ti. os.

(ij.|6 SI S

A CE1TA-SE roupa
__ do 'llczeudc n. 123

paru lavar, ua rua
Trall-fe na cai-

(008 S.I J

MU
*_______ _______

I ¦wogueirÀ.Salsa iH
¦ tUROBíVCÔtlAIWO \\___¦ 5i_.>\Cio_^Ç__.ouí'' - I
\\_J_ dcpurjlivo«lõb»ní(iit H

DB. AharyfbciiiPopular ¦{¦¦

Escxoplinlu.
Dartliros.
Bonlias.
Beii-OQS.
lot1a_nmi(S_ do nttro.
Conimeoto AÚ oavidol.
GQUorrhèas.
Carbúnculos.
Fistulas.
Espinhas.
Cancros venerfo».
Haclütistno.
Floiti DraacM.
Ulccras.
Tumores.
Saruas.
Crjst—.
Itlieumalisiuo cm geruL
Manchas da pelle,
Affpc.c- syi>hililic_».
Ulccras da tinem.
Tumores Bnuiros.
AS-COcs do ligado.
Deres 00 feilc.
Tumores nos ossos.
Lalcjnincnti) dn. orlo-
lias. do pescoço c H-
nalmeuto, em
iodas as mole»-
iias provanien-
tes _o sangue.

A PAULICEA
O mais completo sortimento em te-

cidos e agasalhos por
preços de verdadeiro combate

MANTlJÃÜX E CASACOS
é tal a variedade deste artigo

e preços tao baixos que a todos causará
espanto

O O B ÉR"TÒRES
Aos milhares para casal e solteiro

,-si ea
jloías as pharmacias,

drogarias e casas que
as.

_p______l;
em profusão, e para todos os preços

Casemiras e flanellas

«ISSIATUI- BO OniOl.NM.

CRAH10E DEPÜRATÍVO DO SANGUE

com ou sem contraio
c;

do Enseiibo de
|MtASl'ASSA-Sl.
L o negocio de caldo dc canna, monta-

do a capricho, na rua .--. ¦
Dentro 11. 15, püiilo eenlral c de gr.iii'1.
movimento. A casa serve para qualquer
necocio. O motivo & o proprietário ler
de sc ausentar desta capiial definitiva-
mente. Trala-sc no mesmo, eom o mie
ressado. (757 1') J

mEASPASSA-SU uma fabrica «ie roupas
JL brancas, está trabalhando com 11 ma-
Chinas de costura c uma «ie cascar, -lll-
cer motor electrico, machina para lavar
o installação dc ferros pata cnirotnmar.
Depende de pouco capital, podeudo-se OU»
ementar no dobro, por ser um armiutcm
espaçoso, eom commodos para iiimuia; n.a
travessa do Senado 11. S.

jÊÊEÊ 'r' •'¦9___\_\\\

das

—. Aluga-se ii rua Maranhão n.
-. llòcca «lu Matto. (664- S) U/"*ASA

f-rSsti-Rl-TIKAS 1 AIWatcs '.- Vendem-
ly sc, 1:11111 macliina Smitcr muito biu e
iorie, um balcão, Ires cadeiras,-dois- nu-
-litiiiiins 4C---I4 vm".. senhora,Jllvns';grau-
iks ii bonitas molduras para espelhos e
ttmà eaiiiii pura casal. Tudo . isso. por
im*.- 

'faiulivin 'separados. Motivo, c bre-
¦ffiKviagtin;' riia- da Constituição n. .30, ="

• ',.-.- ! (1095 s) J

TTtNDI-SlT uma motocycleta iPrenucr
V 

'3 
i|j «II, P. tres velocidades,, com

sld-cár: esti quasi «ova e tem a
rua dos Andradas Ss d" andar)

lieciiça

(0'.i-9) R

leitcria

Ci_i6.ll') K

íiízendo
tomovet
car roci-

ri-.ltAK.PA5S.VSl'. ,
1 regular negocio, tem um automóvel
nara o transporte «lc leite, .tre;
nhas para a entrega a domicilio c uma
secção de aves; ver e tratar na rua «lo

Cattete 11. ia», das a ás 3 tto™(.f0 
f.^j

AClí-VTIíS 
— Acceitam.sc p.a.ru propa

ttanda dc um negocio, serio c hon
r.is... dando-se «lc coininissilo ;n"l". lar

lidar.
.te-MMODD '—""Km- ca,s.i --tle •-casal sem
O" creanças c respeitável; 

' aluga-se um
espaçoso; claro, frci-To, com pensão ma-
gnif.á, mobilado 0:1 não, o outro casal
sem'-íillios, distineto, nue gostem.de so-
cego'; cm rua larga, no centro, junto a
avenida Central, casa nova e-com ledo
conforto. Cartas a O. C, uo escriptorio
desta 'olha. ("95 S) »

Zízt miiil^u-se

Gramophones .^^«xÔ:
lumbia. Oaurbo, Jlifapboncs c Gramopho-
ues a qualquer pir_». ludo c;n grande
quantidade, encontra-se agira na antira
easa de graiiuipiior.i-s «• discos, a riu ua
Constituição 11. 3<i. Oificinas para todos
os concertos e |n\as avulsos. (090 SI J

Conde dc
2G1. Reabriu-se, funecio-

nando sob nova direcçâo. (5189 S) 1!(1AIUNF.TK 
dentário^— rua

X liòuiíiiu u.

GUARUA 
LIVROS —Acceitam.se c

eriplas avulsas. Recados a tua tom-
ndador Tclles 11. 3»

Grandioso sortimento a preços baratissimos

para creanças e mocinhas, grande variedade

/^ f~y-r* c-rk fi _k_i

PAULICEA
mtt UEU-V- _.4*-**fc.* • 1 --

r*ARTUMA.\TI-T. lume.

sol.rado. A-tteude
ó da iaiVie

6 a senhoras, das 8 hs
(uo.- S) J

n J. lt., nesta redacção.

RUA

(761 Si K

A' 
RUA 7, ioo, -", nic edosos c prin-

ciiiituilc.., amigos do socego e respei-
to. mesmo á nuile c para concurso, noíem

 ír-inr..
desde

.llllllill

..prender depressa c bem: portug.
aritbm., nlg., geogr., geoin., etc
10Ç mensaes, pois não e curso: u
ou ulunina tem para :,i so, prol. que nn
mais de J annos nò Uio, mostra nictliO;
do, pacieiicin e seriedade admiráveis.

(-I---I3 S) J

w ________ OS
PBB1BCT iWMhffl M'A w ur

p-orvTO A.

H |p___SAS PE ARMARINHO
1 ¦ii_»«M_>iinir«TMir_iii ——«^m»m____«í«¦¦«»«¦*¦»»¦'¦¦¦¦¦¦

S os ^ra-riC-OS PARA MO

,T^--__.-i*-rnTm'"*''M*~m~~~~~~^^

JOUR - BORDADOS EM VESTIDOS

A MAIOR OFFICINA. 3A CAPITAL _'",__,

-__. . -f- -T r\ Rül1 Q0«ÇfLVE8.DIM 57

R A I ¦ v/ Telephone 2118 Central

-*í7"lvNl).li-M-Sli uma mein mobília «I; pc-
y roba, cJtofad.l, e mais objeetos; rua, Oc;

ncral Uriiee fl. 83, S. Cluisloviio. (J34bo)U

*«Tiii.N'ni.?..:-si
V mesas pai.i

t.ulo- ns nego.

i armações, balcões, coiras.
Iiote«|lum e iitcnstlo» para

ids, a-ssini ctiú.o sk Í-J-'- íjuãl*;
«Iticr armação, a g.i>:o d.i freguei; e a ;>re
çu seiil,.coiiijiclidot'i iioTrua Seujf;
.10.1 II- -17- iP

dos 1
(lf.14/1 O

iriTMil.-Slv um
.rega de cneuuun—

Cor ael 1'eJro A tres 11

automóvel Dcloliayc pura-.tlai»; tru.ii.---J á *"•,:,•
íi. (11 Cio) Oi Therew.

\r.|--\iiI-M--«!. tecidos de arame para cer-
"cn c f.iliinhcirus, a 6na ias o inciro;

fabricam-se gaiolas e ratoeiras de todas ns
classes": Avenida Passos io.|. (OiosOR

TTiF.OTlTi-SIÍ uma officina «le alfaiate -pelo

'mais rjióavcl preço; l'_ra ver c tratar
á riu «In Andradas n. nu, loja, canto¦ <l.i
;ia_rr:i-:nli.i. 

¦. 
_-" 

" >Sj_[\_] _
"ín-Nlv; SK tnaa •Pcqiiení-r.iobilia dè^pe-

roba clara. 1'rcco ei.mmodc. Infor-
ru.i do Aqtteducto. cai Santa

(O i--i.l i

ViIÍNDÜ-Si-í 
|ior i'-'i5 -.1

il-.cvcí, «itin^i et i-i c p
•tm
pe

Alfredo,

, 1,1:1: piano VJíNIilJ-Sl* .um
riVto- tiv#ía*M-t * rantiãj, oü Uo"i'raa 

Luiz dico; rua 7 de ^

(M ¦-;(¦) O Fluminense.

um bom piano pencito, ga
m au'

Setembro
por preço mo*
215, Pêndula

(i) 1295) s

. „... - -- - *ri*,vi')r-*í!' u*n suncrior piano francez,

Site ui Scicjii.-a •¦- «•;'.'• d 303) Cl -Mc.e.. _

1*RA"SiPASSA-SE 
um botequim bem

iiíiutado, aberto á .0 «lies, com liceu-

ças pagas; iaz-se qualquer^ iicgneu,
forma-se na avenida
com o sr. Costa.

lu-'.'Mein 
dc Sá u. 13;.

(973 ri b

TRASPASSA-SE, parte de 11111 sono
e' líilliarts; 'infor-

um botequim
rua Luiz d*» Camues -n. -2__-

(«J97 19, s

ACHADOS E PERDIDOS
GAIAMl'KI.1.0 S C.»i rua

mBes n. 36. rerdeu-se
53.826, desta casa.

Luiz «le Ca-
a cautela n.

(115S Ú> i_

TlERDKU.Sl" a cautela ile «.. 112.311,
1 da eii^a de penhores de liuimaracs s
Sanseveriuo; run Alexandre Hcrciilnno u.

Luiz de Camões 11. ia, (787W1 s

OBwio hwBwM

Laboratório e Pbarmacia HomceopatMca
FUNDiVDOS BM ISSO

ALMEIDA CARDOSO & C.
DISTISGUIDOS COM 'CRANDE PRÊMIO, A MAIOR RECOMPENSA

CONr-MDA EM 1I0MU:01'A'1"UIA NA EXPOSIÇÃO NACIONAL DE .908

Fornecedores da Armada, Exercito e principaes estabelecimentos médicos e

. pharmaceuticos
MEDICAMENTOS 1I0MCE0PATHICOS QUE CURAM

aiMiriniNA — Cura a eonorrliéa cbronica, recente c suas conseqüências.
?aunos NA - Cura tosses, 6ronchi.es,dôrcs uo ncito, costas e la«.os.

rARU-US CARDO - Cura moléstias do coração c hcinçrrhoides fluentes.

O-pâuB BRASILIENSE - Facilita a denlição e tonifica as creanças,

SEZOHNA - Cura a febre inlermittcntc (sezões ou maleita»).
ROSALIMA — Cura c previlte a tosse coqueluche.
CONSOLAKINA -- Cura
SANASTIIMA

ilii

STAS.
Í3TC j1!

I!
1

-J '¦'

Cascadura.
(iüii S) s

TTVPOTIIECAS — Emprc3la:sç com
it seriedade c discrição; Itospicio, 95;
sobrado, sala da' frente. Ribeiro, das «o n
1 e cias a ás .1 horas/; t"T g) ft

VPOTUÊCAS na cidade c subúrbios, I
grandes 011 pequenas quantias, rapi-

dez c juro módico, luiorma «i cr. 1'inicn-
la, rua do Rosário 11. M7, sobrado, tun-
dos. (íSi S) U

Continuação da GRANDE VENDA de artigos
de fim de estação por preços

nunca vistos
Colossal sortimento de

ROUPAS BRANCAS
para senhoras e crianças coin grandes

abatimentos

I Inoffenslva; "Hora U.-asil : no largo,
do K-.3_.iii 11. 3- ''-""S b) J 1

ÍIÍCCIUNA-S1" 
piano o theoria, c pre-

A tiara-sc para cmiiiic dc admissão ao
Instif.uo Nacional dc Musica; rua Rodri-
go Silva u. o, e" andar, das i.| us ijií»
horas.

casas
i-JAl'!.' — ;Vc:
V.^ ç.i.i c cúpa

Vendi-se uma linda arma-
com pedra niarmore, as-

1110 ouiros utensílios. Informa-se na
rua do ivjsario 11. 103, i". (793 S) b

 
— Precisa-se de capita-

listas p'i.r.1 b->:is naus-
, , -s hypclhecarias; rua llucnns Aires ni
oV s .brade, dus 10 :'i 1 c das 2 ás 4,: com
Rilicir^ (mi'-t»VJ

-tAKTOMANTK Jline.
con. ., - -

cesso único no Hrasil. Reconciliações cm

Capitalistas

I /CARTOMANTE .Mme. Hiionipsoiii. —

, l.,' Traballin com -1 ..baralhos e por pro

(1Í55..S) J

MOCO, 
cs amios, teiulo curso Byniiia-

sial, escrevendo ;Í machina,. offerece-
«c para qualquer collocação. Ciuteu.ii-se
com ordenado «le 100$; cartas a este jor-
uai, a i: J. _ i'u'l" b' K

MJIE 
CdiisUincc — Recentemente che-

nada dc suu viagem; pievine a, seus
clientes ipic dá as suas consultas, d rua
Frei Caneca u. S_, sobrado, das 10 (is

5 tia lardc. (iim-S)-.-.K

Grandes Exposições de Artigos
de Cama e fifiesa

8 
' dias responsos, casamentos retardados,

•ato de rlvacs e amantes, etc' Cuns.
73 111:1 .Maurily. Mangue.

(38j S) S

» L)MITTIT-S1'T um s-.cio com n quan-
A. lia de 2:060$ pura cima, para nu,
emcnlò (lf um nogoeio linipo e -lucraliio.
Cartas ne.= ta redacção, para A. (..

(.(Cg S) S

A UTO camitdião — Vende-se, reformado
A. dc novo, c.irrc::» mil e duzentos hi-

Preço de oceasião.; run \ iscpnde «l-,
Santos. '

. (.ioMlS) 
'R

3S. 1"-'(".0 ue occasi
lfouna 11. íi-l, com

rv:-,»--. — favorile, Odeon, Victor,
JUISLOb Colômbia, Giuico, Gramopho-
-rres c ItUíaplioncs, a qualquer preço. —

Tud.. era tirando quantidade, encontra-se
n-fora 1111 anti_ra eísn de gjamophoticfeç
drsi-os, Ti rua da Cons-lituição n. 30. OI-
fioina! .parn todos -os concertos, o peças
aWlTr.si' ií'c,0 s> >

ÍÍpOM 
qiliirlb cm casa franceza,. nn Cur-

» vcllo Santa Tbcreita, 5 minutos dn
l.i -t-o di Lopa, descendo, e c:n lindo ler-
raço sobre .a bjihki. W ato-se p.a-.a ii.na
ou duas pessoas, llcudii ;s? iiiensaes, tu-
«iu cbmprclicndido, na rua Cassiano, 179.

Vende-sc
15$ooo, fallanilo somente

¦plCY.Cl.15TA tuna por
s câmaras

rua Coronel Pedro Alves f.;.
(591 .*") .1

t.A'-Sl" autiri". pensão 
' e' rafe a rapazes

tf ilti i-iiminrri-iíi, por So$00o e aluga-nc
ÍAíi- quino dc frente com pensão, Ji rna
«lo liospicio 1:. 51. =° audar. ^|8b) M

IXIIKIRC") r_j»--.l... sob ..i.v.iol-.e..-..-,..^
iiciocios sérios; nu ina Hucr.o:«.'.'-

loS, das 12 ns 1Ü heras. «.£<*(> b) M

asseiadas

SEDAS
Nobrezas, crépe China, linho e seda, setim

liberty, charmeuse, gase chiffou
em todas ascoresnpreço&haratÍ8$imo&

e flocos

Travessa de S. Francisco 40
Largo S. Francisco 2

Wll Clara Coudcrc — Mtmicura, PÇ-
[iciira, niassaizisla diplomadaj. ru.i^b.

Clemente n, 105. Teleph. 1,27o
a domicilio* ^^

um usado, de 3

1
res

í) INiriilRO
ic
de prcdi.o-í

ítpOllCèS
— Adeantam-sc finos dc

dotiics. 011 dc usoirttto, ~

uiu Santos,
illhvtnacia.

11,1 cidade; trata-se
Misericórdia 11. "I,

(533 S) K

loja
pagam-S(plCYCI.l-.TTAS

II.

h
41Í na;
T.obo.

usadas — Compram-
bem; rua ilo Cattcte

(3498 S| lt
I)

JtlCyCLETTHS — Vendem se 3 nov.r," 
sciulo 2 para meninos e 1 ijsra. me-

nm de S. Luiz 11. 4'J — llndnock
Í.762 Si R

nOSTUREUtA aperfeiçoada, torta e
(j «'««sc por qualquer figurino, .para Ira-
balhar por dia em casa de família dc ira-
tamento; rua Fiei (micra i,"3- t7l»-) _J

lo, barato,
ler S

(•-"7- S) .1

/"IOMI'1'A-SK um piano us
!_,' nté 200$. Uirigii-se a Wulicr htsly
ruu Buenos Aius 11. 25C

egundo frUosluberculose pulmonar em primeiro e
Cura a asthma hereditária c adquirida.

V1TALINUM — Restabelece a potência viril aos dois sexos.
AIRINGIA. — Pó dcntiírieio: O melhor para limpar os dentes. ,

DYSENTERIUM - Cura a diarthéa de qualquer caracter e provcnicncia.
SANA R1IEUMA — Cura o rheuraatlsmo cm geral.
SANACAI.l.OS — l'ns cair os callos sem incomraooo. .
OPHTA1.M1NA — Cura Iodas as aifecç .cs •¦ miianininçoe? ila vista.
SANAD1AUETTES — Cura a diabettes Saccharlna e sua» conseqüências,

CHENOPODIUM AHTHELMINTICUM-PÓ vermitiiRO - Ini-Ihve1 contra as
"-'* lombriitas 

ou vcrr.i?s intestmacs.
Aborta a inlluenza e cura constipações com íebre. lorsc e dores

^''"Regulariza 
iis evacuações e combate os inconimodos em

conseqüência dc purgantes. , ...
SANA SYPHILIS - Cura syphilis, lympliatismo, rheumatismo syphilitico, moic-ias

da 1 elle c como cahclludu. .,
ESSÊNCIA BENEDICTIMA - (Odoiitalpico). Cura dores dc «lentes t ouutlos,

cm 5 minutos.
DUAPTINA — "Tônico reconstituinte": Cura netirastlicnia. anemia,

todos os iucommoilos do apparelno digestivo,.

ISBSitSB: *^-?r^J2l__SHâ8FM•5eW
BAI.SAMO DE AKNICA - Cura Bolpcs.contusocs, '""•"« "?•„?,rif -,uer ia em neral
OLEO »K VIÇADO DE I1ACAI.HAU -"Tônico reparado... 

^Ujtfa cJJíe»»ç-e™ ^ COíV.M<e, M„t e toda, as mo-

PÕLI0CAM-3IJ
\i pertencentes «

s quantias scgtiuitçs,
terceiros, sob primei-

hvpoiliei-.i-, a 1 •'•;": 30:«'«>o$, pmoo,.
:ooo'ooo; rua ltncnos Aires, antiga

Hospi «. 46, paviménio térreo.
1581? S) J

par ccripto
ih qnalnuer os»umpto, fôincnie aos

cremes. Cartas nesta redacção, para «¦
entro S. S. O. CS25 SJ K

COKSUI.TiVS 
espiritas,

so

TKUEIRO -- Empresta-- directamente'_. 
juros nmíto razoáveis, quantias

ik 3:000$ para cima,
subúrbios.

.. pequenas . .
Iijiiolhcc.1, na ciüauc

om toilu a .promptidão e con-ianca; r,
iiltiraa sala, «sr. J11110.

Cl
Kasarl

l NHEIRO
ilUÇÜO t

sob hj-polhccas, )iir--s c
e apólices, <u«T- =" coulos;
ledicção, a C. M. 

g) R

MOTOR 
— Compra-se

a 5 11P. de corrente continua, 110
rúa Coronel Pedro Alves n. 83.

(595 S) J
volts;

MOVEIS, 
louças c todas as míuileins

dc uma «asa dc familia, eoiupra-se
qualquer quantidade; paga-se bem; rua
do llospicio 11. 17", loja. (?"¦-! a) J

MO DAS,
pa

precisa-se de mna boa moills-
ru arranjar, c fazer chapéos e

dar lições a 11111:1 mocinha; avenida Cen.
trai n. 137. 3" ondar, sala i?.,,!,"»!."; a';
elevador,

'(SÍG 
S) K

MATHEMATICA 
— Theoria c pratica,

professor dc comprovada habilitado,
leceiona em domicilio. Chamados a L. J-o-
iciro, ú rua Delplum ?.|. (.*'".' S) _}

ODISTA Confeccionam-se vestidos
snh iodos os modelos a preços mo-

dicos. Mine. Guedes, Quitanda 11. ai. 1
andar. -9M b' ?.

M

PIANOS 
— Aímain-sc por 6$ c concer- 1

laiu-sc por pfc.os haratisslmos; cha-
mados íi rua do llospicio u. 160, P'ux!r
roo á rua dos Andradas. ('So b) lt

PENSAOcasa de família;, ua rua
Fornece»

imilia; u;
2S7, largo «lo Machado.

bem feita, dc
do Cattete

(3333 S) J

DENSAO — Fornece >e para fora a
7S?odo; rua lUirao dc Ubá n. s.\ A,

casa 7, casa de íamilia. is)

JENSAO — Fornece se
_ domicílio, .1 45?
conde dc Itauna 11. 36
1 

"domicilio, 
n 45$ mensaes; rua Vis.

mesa ou, •¦
rua Vis-

(31.J.S) u

[JIANO, 
violino c bandolim — Profes.

. sor._ Ca
para Ariou.
JL 

"s'ôr.""Ca'rtus 
por íavor ncsla redacção,

(303 S) .1

P :." V ^ 10 Fornecc-se cm eis?, de /a*
iu:iia mineira, :Í mesa c 1 domicilio;

111 avenida Ucuriquo Valladares 11. C^
iolnai'..). . 

(081 S) R

lumnos
preço módico:

(«17 S) R

TECIDOS 
«lc arame -para cercas c gal»

Unb-elros a 6uo réis u metro, na fa-
brica da avenida Passos 104, (105-' S) it

ITEKREXOS 
na Penha, altos c bellissi-

. mos, a prestações, desde 8$son; ruu
do Hospicio, 95, sob., saiu da frente, Ki*
beiro, díiá 10 á 1 c dás 2 ás .*} horas,

d 168 Sj R

UM 
rapai, que «lá boas referencias de

sua condueta, tendo alguma praticade Càcriptorio c sabendo escrever á ma*
china, -procura unia collocação, não fazen-
do questão de grande ordenado. Cartas
por favor, á caixa do Correio n. 757, a
!•• S. 11. dooij S) 1

UMA 
senli

tonuar c
razoáveis,
11 i. ,|S 1

íora viuva .encarrega-se He
onta dc creanças; por preços

para tratar á rua D. Harciona
43, casa 14 — BotafoRü,

(1119 Si R

,1,,
pl-.l.ClSA-SE 

.'-• a:.-:i:i: .-•
diurnos

Cutlcte n. 4S,
nocturnos

sobrado.

_________Baa_aagaBgg^^™i
^fi*|^^_________-iT__=3«r_]^^

J$r In rniimr rsrn mir to
0íi*h* |U UllílllL
TTTrnir^-ii 11 mi

IE HOiLARlL H-ãk
'Fabrica Carioca Casa dc toda a confiança

Rua da Carioca n. 22, Junto ao Mercado de Flores

tARTO.MAN I l'T mino. jmi-oícUí, pr.-li..
com muita clareza; ua cm-
s dias .le i ás 6. Só para

lluanittc .'.e Macedo si-
ti3«.3 b) S

1.CI1Ç0C1
Toalha.
Colchas
Idem.

.IMlli* b:

/1AKI0M.
\J o Ititur
itiltas todi
iciilicros;

grail-U.i fclpiulos para
(imiiilcs, trieot c felpu .Ias I
lirnndes para "pü'ic:.iü n ,??:j""»V

...iin ..'iiiiiies para casal. ;;'.i_,'J muito superior u 9

1IH-..S c cor ;
.$000, I.U.í"

imerior a 2^200 c. 3?.
.ra rosto a '/"a c (?•
e ti?

*DE!íS-0 — Fovnccc-so » flonú-
l ciiio, ínrtn c vnrimlu, nor mcz <:
(liiliizenii. — Avulsos, 5 liriitos,
1$500. Tflciiliune (.'entrai, •101!s.
IÍ1111 Costit U«jstus 11. a», próximo
ú run ilu RiitcUuclo. _______ÍÍL—
PUKSAO l:ornccc*sc cm casa

47

de fa*
prom-
Muda

IJKNS.iO 
cm. «'

sc pensionista

1:$ 14?
ÍOO.

SANAGRYITE

CARICA AMERICANA

Rua Marechal Floriano. 11
mo iu: ,i.\MTii;o dyrpcpr-ia e

z-IOMl-AK MOVEIS.1.1 Para Wi
Li _Alugain.sc por preço reduzido», 111

Utinldadora, ss rua «lo Cattete, 5r-Çoni-
pi-am-se. vendcin-se
5.391, Central.

alugam-ise. Teleph
(|i:i SJ S

CAPAS
i.tSooo;
Villu.

p:ira mobílias;
Stôlcs colloc

Itaddock Lobo n.

AL1.1UM SATIVÜM Especilico para abortar e cuvar a
le,"as provenientes de resfriamento.

IIKMO».i:ilOII«i:iA - Combate todos os. 
{^^ J^d^^-Mw; Of «eiftiniBiIol  „„„ „.„,..atos. tnclusue o porte uo '-«'••^o. __•__. ,__¦_ , UM ANJ0 COROANDO UMA ÁGUIA [

-rrlioirlas seccas ou sangüínea».

botica eom estes iicamcn
'tctma aconselhados I

/CARTÕES D1T
V' Ourives Go

VISITAS
(papclúrí.i.)..

o peças uo,*
.lo.s lio loi.av,
j. Tel. 13*11.

(1149 Si R

_ Cento 5?.
(i8--o S) S

5$ooo.
reclame, a :

|$500 c iÇooo.
£$000.

Atoalbadoi liraacoi c côr. bar.i a:-|'.i:e, mciiu
Pvjames ile zcphir j-ira lionicm, aiamli rc
Cüniisai dc ite.iv.__a. brancas c c«">r para homem, «irainl.
I.lcm de ir...-ia, cruas e còr, pira homem, a if'"
Cerotibis branca-i e dc còr, para homem, 11 i.-í'" e
Coberlorcs para solteiros e cisai, bello sortimento, preços baratlssimo

Costimie"""ra meninos todas us edades. bello sortimento, preços .ba.ratissimos
Cuardanapos brancos e de còr, bello sorlnnento,. preço
Meias para liomciu. senhora e criança,
Crctonc) it morins, enorme sortimento, prcçoi iiaratissimo»

\!é:u «lestes artigos do grande reclame, .temos curo
Uma visita a esta casa «i scin.j.-ro lucrativa.
Oi artig03 acham-se em exposição com os rreço

diaa aití ('-j *n boras da noile, i-1
22. Rua «Ia Carioca 22— I

baratissimos.
btllo sortimento, preços baratissimos.

mais.

marcados
íU concorrência.

Cik'níijr..a.

to '.os

; itsjd

CMtTOMANTE 
scieiiuliiM, garante seu»

•IwhatlioM consultas das 8 ás 9, easa

dc íamilia. Cattete ... 48, sobrado. .íooo.

¦pvI7.HR este numero dez veze
JL/..Çciil:.il 3131, veja o resultado

(1295 S) S

medico*, ilCOUI anli a d os ôo modo de f*-" usarem c levam a marca registrada:
e\i_jt-*ntcs

CLOBUtu! PÍLULAS f TA^ETTES?- PREÇOS RAZOÁVEIS.
cucomincnüas de HOMCEOPATHIA EM .TINTURAS, | ColCtlO-S

Vaia Marechal Floriano Peixoto, 11 — RIO DE JANEIRO
A' VENDA NAS PRINCIPAES DROGARIAS E P1IARMACIA3 DA CAPITAL E INTERIOR

jff^^_*a_gia3-____-____----__a-BBwaB^
T MENDES ít-
tJ . tela n. lESo,

Tel, '.
chGes do Uto

lesile :.'8oo. Especialidade
cm colchões por encommcn*

... tinrfflft-lí Lobo n. io
coi-

1 Sil El RO
rbios.

Iladdocli,¦•'..rmam rua n.unioc;: Lobo
Villa. A maior [abrica

,le aueiro. (1148 S) E

vriTN*;
. tina

grande
<i. Foi:
ví:

p'.l.-.utas de to.las ns «nn-, A""l-NUBM-Sl* qualro ciaclilnas Singcr c
.. pomares « iiriUn.», uo V unia de cascar; bciiadur Pompeu 90.

itabrlecimento de A, A. Pereira | sobrado. _J___!'!ii
. ú rua T*o-**e5 Homem n. . ;-\, \ " ' ". "*
¦f. ti-, 

.|7.,.-.i 0| "Vri-N-liK-Sr. uma geladeira r
—— -— 1 > nizada. i

"IfiKXriK-SE l'm l'C.u: yCr.nci
V qua.»i novo, banco t* is-íiadorct, por

.-. ¦..'••..,•'; rea Dias «!a Silva n. :o,
Mcvcr, c. .: «!«• familia. IR 074) O

V£ I ;>*u piano Píeye;, am*
modernt.; uai dito alícmiíu

\rrx:<r\!-»IT coelhos dc r_iç.i japoneia I sião; á rua S- Pompeu ,-,o. (1302) ¦'

A.T-il-NriK-SE na kr. piano "Hcari-Ilcrz" Ci04S) 1(1045) R

TRASPASSA-SE

C.«. Per.lc;:-se a ra

i _n.\r.TOM.VNTI-

LnOMPRA-SE qualquer quantidade de
i (j jóias velhas, com ou sem pedras, «le

qualquer valor; e^^riii: nii ni^.o:u
çalv« Dias n1. 37. Joalheria \ a ei tun, te-

. Icphone 904, Central. u'''- ' ¦' _

— Mino. Annitn.

D
li..s,
piei

D1XI11-.IRCde predi

lob hypothccas. na cidade c
grandes 011 pequenas quan-

-1"!0; tra!a*sc á nwi do lio?*
loja. (1035 S) S

IXHEIUO -- Dá-se sob hypothecaS
los e terreno;, juros módicos.

iMiinrcstimos sobre inventários «1 hcrdçi-
ros. Descontos de juros de apólices, alu-
«••eis .te prédios mesmo de .menores ou
usoirtito, montepios, promissórias. I-ta-sç

ma do Hospicio. 23, «Ia
liorr.s. (ll3'> 

":) R

.s — Compram-se mobi.
lian.-s . ^/-.Ictos. avulsos, objeetos dc

arte, anliguii-^k,i ornamentações, pianos
de bons .r.:;o:c*«, etc.; r.ia Senador Han-
tas II, 45, terre... (3133 ti) J

OVEIS — Compram-.--- mobílias, pia-
is,- tapetes, tre:.» dc co:*:-

nha, roupas iic cama, caulelas do Mm^c
dc Seccotro, etc.; rua S. Luiz Gonzaga
11. 20. (ió'J.; S) R

MOVE.S

M°^:

cem e*3.ncrado asseio
'..,; á rua R..ihiia.l.er 11. .,
Tijuca. Ç5°7 S) ]

asa de íamilia. Acceitahr
á mesa c manda-se a

domicilio, Preço 70Ç000; rua Taylor 11.
26, Lapa. (11085 .SI o

Êí_iÃÕ~ÃnRÃT\TÊS — Rua Mãrquçz
de Abrantes «'• •'<¦• Teleph, 131, Sul.

optimos commodos a nlngar. (kiiMK

Í")ROFESSORA 
allcmã, bem rccommcn-

dada, dá lições em trance/, iiiclc, ai-
A. 11. (1120 S) .1

UM 
casal «sem

precisa curo
fillio-;. qui. veiu da roça,

precisa encontrar uma casa dc rea*
peito, para ambos trabalhar, juntos, não
fazendo questão dc ordenado; quem de-
sejar, dirija cana i rua Uorgcs dc Prei.
ias 11. io. Eslação «le Anchieta — loão
Carvalho. (1065 Si A

IT 
M homem

) íillitis menores
ivo, tendo- um casal de

. jue estão no collegio,
precisa «le uma senhora para tomar eon-
tn do"* tnc5irios c do serviço ds 'casa; pre-fere-se «lc cor -parda, quent esiiier nas
condições, tlcTxe cai ta neste ' 

escriptorio
eom as iniciaes .1. I!. (1178 Sj R

nuvM1"iíi

TTMA 
íamilia do Noríf, foniete comida

J para ÍÓFa, a preços módico*;; â rua
Gcueral Silva. Tclles n. íj — Audaraby.

(3747 S) It

TTMA
«J um;

mhora dc tratamento, deseja
una sala de frente e um n/nrlo, dc-

centemente mobilado, com pen "«fio, em
casa ile familia, na avenida lícita Mar,
Russcll, Flamengo e liotafogo. Dá-se boa
fiança e informações, na rua da (..'uii.iu-
da 11. S7, r* andar, rua dos Araujo? u.
;_7 — Fabrica das Cintas c rua Ari 11 ide*
Lobo .117—Rio Comprido. (C3.- S) R

1)EXSA0 
«Ie casa de laini:..

rua Dr. Carmo Ncilo
1 estrada (Cidade Nova).,

d.'i-se na
1, passando j viço3 leves; dc. tj.i uo ccnlr
(urn S)U I por este jornal, a Amélia M.

em

•DRIVILE&IOS -- Moura _. Wilson, rua IT
i 1" dc Março ti. 55, cnc:«rrr_..-im -e dc | \J
privilégios, registro dc marcas c licenças
pata a vinda ile produetos p;iaruiacciiti-

(1017 Si S

LT.MA 
Gcnhorita deseja collocação

1 casa de familia, sabe costurar c
Resposta

__!____i
MA senhora «:lcst-j.r encontrar umi

v.w-x para concertar roupas e pnra
algum trabalho leve; quem precisar dei-
xc respoata neste escriptorio, a II. J. S.

(r;-8 Si R

UARTO com pensão, olügan-c a pes-
sois .le ii-.itameiilii: roa Senador iur.

o n. 122. Trni [Hcphone. (80a í-i ..I

DENSAO n domicilio, fornecc-se «ic
t casa dc familia; rua Senador tnrtado
, .,_,. 18..3 S) M

com ferreira,
O, duS II HS 17

XT.ISTArvEXT.1
U a r

— Aluga-se o coiisuitono
{i tryQ vP7rs
6-*s-feiras, dc

P-RDEU-SE a caderneta da Caixa Evo- _7*d.i consultas .ias 8 
f*™,™^"* S?T,om 

"ís"' -." horafdí tarde; não á'clc-
IT nomiea do Rio dc Janeir.,, de: .. ,g l)n II0ÍU.: V. lladdoeU 1'"»'^ 

JÜ^1'..'^.^ eoi.. Rapliael. (6,6 S) R
269.779, da .ta 6enc. -»(íh.j VU J (lisU) ^ .  ——

1)ER1T»EU-SE 
ri cautela .ic 11. 1U.7C0

dn c;i.a de penhores «le Guimarães _.-
Sánsevcrino; rua Alexandre llerctiIaiVo n-
5 c Luiz dc Camões 11. 1 A. (783 Q) S

e um illM Plcvtl iitoiltlo V. tamle-ii iracam- nASA ue pasto - rraspassa-se uma
»t co-•-crfi-..i:-'se c of.naai-ie. Ao Piano JHV.Iw ca-sa no gênero, com pequeno
Ouro. do Cuimarãei, rua do lUclitiflo. 4-_ capital; trata-se ua rua do Rosário n.ios.
aoimid-i. OM606) Oi (?*9Sl K

"•¦"iNI.lTM-
T Sínhor i,

¦t'! tres blcycIctB^.
•.mira íwva menir

,111 pílílili «.»'...
5, loja.

(IM S06)

n c < urra
o: rua do
(M844) O

"iTiENtilvSti uai iiutu.novcl .Imtii.-e-p.iar-
' > lon, í. logares «¦ pcrle to; rua IJruguaya

1 2 urgente. (R r3•'T> O
"XfMNUlT-Sili 

uma píqttena eiunresa por
? ;:. ocj. eu adtmtte se 11111 sócio co:n

?:sooí; :-atu-se íi rua da Quitanda n. 57.
>'i:„üj. nn uiti.ua saia. Negocio urgente
1 serio, 'felephiiiie Central :.S8

(5 j8.-*i) O

SIC por soo? um superij." vio-
com eui\a. methodos = mus:-

. , Rosário, ttS, .'". (M J"! O
iVi_p

CÓLLYRlbl.Íra B
NOME REGISTRADO

ITIRASPASSA-SE um importante con-
X trato dc uma casa nova, iustallado

para padaria, t^-ie, por seu aspecto, e por
ponlo ip:e c, c por suas grandes largue-
zas será uma das melhores desta cidade;
ou sc d't sociedade a quem r.Sbumma toda

T>EUDEU-S1
i da casa «
Sánsevcrino;
g c Luiz de

Í> 
CEKQTJEIRA;

V. raücs, =4- l'c
casa dc n. 03.i^S.

iE a cautela «le n. 1^5.s.H.
dc penhores de Guimarães i
rua Alexandre Herculano 11.
Camões 11. 1 A. ____j 

s

54, rua Luiz de Ca.
deu-se a cautela desta

(5.-9 U) 3

/-(AIíTO.MAME ... .
V,« nus ver.ee o impossível; consultas (Ias
S ás 10 da noite; rua do nospicio n. 161.

(.1350 3 1 Q

rtOSTUREIRAS, precisam-so
V; vadeiras c viradeiras habiltl;

DINHEIRO 
— Einprc-ta.se qualquer

qtiantu sobre moveis domésticos; a
ma do 'Hospicio 3^4. com Quirmo. 

g> ^

alinha- !1V A.

collarinhos, ua lacnea
(ití. S"

1"> CERQUEIRA; 34.
XV. mões. si. Perdeu-se «« cautela .lestaCERQUEIRA;

mões, ji-
dc 11. 59.734-

Luiz dc Ca

1.1:7 OJ J

DIVERSAS

rtARTOMANTE d. Maria Emitia, a cc.
\. 1 lebre e i5 do ürasil c Portugal, con-

' sagrada pilo povo como a mais perita;" 
èJ_,ii..!..M em seus trabalhos que desana

se dizem nicúY.iii- clorivideatcs,
e professoras de sciencias ocrul.

,s esmas. familia do interior e lora
da cidade, consttlUi por carta sem a pre-
senca «ias pessoas, única neste gênero; u
rua de Santa Leda n. ;._3. solirado, jiin-

cuida Rio Branco, casa de fami1'»

(NHEIRO — V.iupre
iberas c iin-enlatios

c 1 nn do Rosário 11. 158, sob.
" .,.

M casa «le pçq.uena. [amil-.a,

sob bvpo-
l-'.«I.-.-:o, li

(9rs s; S

as tp-c
espiritas

1

npRA
X casa de commodos

Ias, grande barracüo
deixar 500$ dc lucro;
cio de SS n. 5:.

uma
; 25 quartos c sa-
c _ telheiro. Pódc
informa; rua Esta-

(C38 P.) K

rpRASPASSA-SE um bom armazém para
JL sapateiro,, modas, alfaiataria
pcos, tem contrato: preço módico

paleiro, modas,
em

Setembro 11. 193.

latana ou etu-
idíco; rua 7
Ci3t.ii P) R

A UL-AS de c'¦-.'--"-'-.-. '
J\. ço de
das
estú
90.

francez, pre-
propaganda; =3 lições por.10$,

riia as 11 lioras da noite. Matricula
aberta; 96, rua Sete dc Setembro,

Professor Alphonse I.cvy. (3184 Sj J

som
re-

lo a avi

alega-se
--., . larto, tefuloliu eiectrica, com

«cn mobília, o va cavalheiro decen-
módico; travessa Oliveira, se—

(590 S) .'

"ITOVEfS — Casas mobiladas, moveis
J*— avulsos, objeetos «le arte^ c antipuida-
des, compram-se na Casa Souza, á rua
Senador IDarifas 11. 104. ,Tcl. 1.340, Ccn-
tia!. ('--1+ =_! .1

OULSTA — Perfeição c gosto cm
oha^wos sob toiios oi modeleis >a

;.rc-'os módicos, acceitam.sc cncommeiidzs'le *l'.no-.-; 
rua Barúo de lgua.tcmy 11. 55.

Mattoso. tSl-'l SJ J

cotnpram*re,
trocani.se, vciidcm-sc e concertam-oe
$500, 1$, 2S, etc.; rua Lrugunyana

135, easa dc grr.moplioncs. (404-

TTMA 
senhora deseja encont^r uma

J casinha iiv.c. não rxceda de y $000.
Nas proximidades de Maracanã, até Saem
Pena. Resposta por cata follia. (gioSjS

UM 
c.i?al portuguez, acceita uma cre-

anca pura criar cm sua casa, sendo" o
j leite hom c saudável, como pode justj*

ficar; preço 45Ç000; rua Conde Leopol-
dina 11. 3 — S. Christovâo. £iouaS;S

|S|— I
S. Indiana de E. Philoso-

. ..- As pessoas que quízerem
plllCOb Com seriedade saberem do

ro c bem assim a causa dc qualquer
soffrimento moral c .physico,, com nroíi-
ciercia admirável, dinjain-sc :« rua Itupi-
rc-' 11. =3-, das 2 ás li da tarde.

MÉDICOS

tas oratís

Wh -paz
esposos sc

e faz 10.Í0

S-M.A 
ou nuirto, aluga-se

família sem outros mqnil
Cattete 11. 51—Cattete.

SALA 
com . pensi

plendid.i.
aluga-so t-.mi

bem mobilada, para cisai
ravalheiro, c.n boi ca;a, na
Dantas n. 20.

-1-

rua
(100

te, preço
llotaiogo.

ÜtPRESTIMOS 4(.'b garantias, collo-
ca.se algum capital,, juros que se

. ivcncionar. Trata-se a praça da Rcpu-
1.19, com o sr. Menu, da.,blica

ly e itIas 15 as 17 lioras. (716S) R

de toda a seneedade. (04- SJ S

/-.OMPRA.-SE ouro
v^ joalheria
Gonçalves

pr>?a-«c bem; na
(C_;a de Confiança); â rua

Dias n. 39- Tel. ..,,7. C. 
R

-Mme/~tARTOMANTE espirita
V; Loaisc. dà consultas per =r. le

Mario
53 li-

WJfoMBjBi

VFINADOR 
de pianos, muda o

«ic estridente ;iara_ .-...aut-.do c i-e-1 »- 
^-^5ol c la| garantia oíferece dos

queno reparo, tudo 10Ç; Çate uaaraay, ,ian-,..s, 
que só recebe pagamento

praça Tiradenles n. S;. Tel. 4191 _.- , \ ¦__. 
á__ pcssoa COascS'.:ir o que deseja:

*-;"¦' ^ 
K 

av. 
"Hem dc S4 n. uC (94" Si S

Cura intlaminaçües e purgações
dos olhos.

Pharmacia MOURA BRASIL
37, Kua Vru_uav;t«ti, 37

T-ZEM-SE vestidos r9r qualquer tira-

Incfn' ?7.PrC,°3 m° ^ UJTJ

OLGA — Alta cartomante
que os Amantes e o

entreguem de corpo c alma
c qualquer traliallio, sendo os mesmos ga-
ranti.los. Consultas cjooo. Tem um bre.
vc para o socego do lar. Preço lo$ooo;
correspondência com :Si», em scllos para
__ resposta; só atlcnde n scnl-.oras; á rea
Fernandes n. io-EnÇcnho Novo, das «j 

j 
—- 

,;,. p(
da manhã ás 8 da noite. (335Q SJ R SETS? 

"4__hàr 
ií- uma senhora 

'd

For me-
dicos

operado-
rus espe-

cinlistaa em molostias d03 OLHOS-.. — 
Xc 1 OUVIDOS, «iH-A-tiTA e N-IU7,,

nós- rua «io; oiiierniidades das senhoras, pcüe,
(7119 Si M svphilis, venereas, Wenorrhagias u

i dis vi.-is gonitnes e urinarias «lo lio»
n!e:n i) dn mulher. Todos os diis
das 3 as 6 horas da tarde. Itun Ho»

1 sj j í drigo Silva n. 20,1- andar (entre As-' semblea e 7 de Setembro). Consulto»

STORES coílocados no loanr a 14?. 1 rio perleitatnento apparelliatlo com
para mobílias, 9 i todo o material precisu para OS oxa.

ncça= Co$; rua Uaddoclc Lobo "• i"-1 mes c os tr.itamontos conslantes des
Tci. 1501, villa.  sas especialidades J 2890

— Alugam-se, compram-se
cndenvse na Intermediária; r.

Cattete n. 29, 'eTcph. 537. Cent. C30S S
M°l'eEIS

f.ME. FOURSIER Alta cartoman-

d.iJeT c dc respeito, para dir
doía cdnçação de seus fi;"
) J par.i St::'iora de ".üaile,

Nery u. c;a

DR. 
OSCAR DE ABREU—Clinica em

geral. Especialista cm moléstias ilai

_rl"c?á, deita cartas, prediz.o p:" •: '"

o futuro
cartas; n:
,' ir

o passado; trabalha com oj
r-^a 1'rci Cmcca 11. 7^, Io nn-

(69= Si J

rtOiVORRHÊA — Cura certa, rápida e

G iuoffensiya; 
"Flora Brasil^11 no lar-

.... áo Rosar-.o n. 3. 0*J4 __» 
'

ciruníw>5,

creio, precisa/•lAVAI-tElKO muito
\J alugar um (i":«no coraplctamcme in
«ieucndcnte para de.-cansar algumas horas
durante o dia. Preícrc-sc centro ou ruas
transversa- co Cattcte. Resposta para
este jornal, a Cuido Ss":a. (UjOfcJJ

i-IRAVADOR sobre metaes,
|-r 

'..'.., 
tilscks para marcação em alto

«fero de papel. Timbrasem a Wlle «lou-

clC,r»vt:riS"sobrc critraes e HJtdi»
,<• dc Março, 87, =" andar. (40H">J«

OFFERECE 
SE

1
ni moço com bastante

, prãtiii ile moveis, para tomar conta
dc uma casa nesta capital ou fora; car.
t. r.Ciíe jornal, a J. O. *____._,

DESS«\0, opümamcnte preparada com
L banha ce porco: dá-se para íóra por
ò.oo, iu rua di Asscrabka n. 113, .,"
mdar. C10-'*1 s' b

Estacio de S. I

r 6ua c_?a
uirija ctrta j senlvora-s e creança

rua II. Anna I mente das i" is 11,
Isabel, rua Mariz e Danos n. .uo. .

Consultas diária.
Pharmacia Santa

(646 S) R iui.-, Villa. (:.-!? S) R

Fabrica de malas e ob.jocto- ile vime
O maior sortimento e os menores preços do mercado

rtRAMOPUOXES E CHAPAS - T

ÍTr^aui-sc de ÍSooa_a$. Vendem-seVT ca
5;oo a 3$. Comprii
tnm-sc gramophones
3S$ooo. Compratn-se
n". 135-

Tro-
! dc

_ u.adas. Corcer-
•endera-se a 20$, e

Urug-.:nyr.".l

?I,
g.im-i
loja,

NOS — C.mp ffl*SO
íutor e ctado de i|i

Eúm-su bca; r;.&

pia-.ie *^i
[irmano; pa-

Alfândega n. 146,
(IC.4G S) S

__ (393» S) S i satio a. 9 A.

RECISA.SE de ,-.im 6»cio ,r-3ra_ 
-.-ma

casa de lavagem de chapéos «ie ho-
mem, 0:1 traspassa-se o negocio
antiga e aírcg

P1
casa

cada; no becco do Ro-
. .(931 S) S

de vime e
tapeçaria

Oleado para cima e baixo
de meza, para
forrar salas e

prateleiras

JOGOS
Patins

SEGURA CAMPOS & C - 84 Rua Ssts de Sstsmhro 84 *\.
Remelte graus para o inteiior o üatalóffO ffir.il illustndo 6 -iwa»__i

re-iutsitar.

¦¦ii

Roletas, Jaburus,
Mascottcs, Xadreí
Dominós,Lotos.
Damas, etc, etc

Foot lialls e mais >¦
artigos pnra sport.

.-.

1m-*;ül
.'»4^~'^-**^»*^^^ ::"'
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CORREIO .DA MANHA — domingo, 7 de Maio de 1910 v

DOENÇAS DO IMBUI DIS
imunsiaiiEiiM-
BR. REMATO DE SOUZA
LOPES, docente na Fa-
cuidado. Exames pelos
ralos X, do estômago,
intestinos, coração, pul-
mões,etc. Cura da asth-
ma. -- Rua S. José 39, de
2 às 4. Grátis aos po-
bres às 12 horas. _

A3b2

DR. ALVINO AGUIAR
¦sste1^ Ha®_56_í

TKSTINOS - RINS - PWLM"S,
etc Consultorioi tua Rodimo Sina,
n. 

'5. 
Teleph. 3.271, C. Das. 2 as

horas. Residência: travessa Torres
17, Teleph, 4.265, (-'cm.

Í7-NSIXO 
elementar: portuguez, arilh„

llgeogr., H. do Brasil, etc. Vae-sc a
domicilio (para ambos os sexos). Hora-
rios para rapazes. Preço, muito módico).
Procurar F. Alves, Maranguape n. 28.

(1137 S) K lIBISliilPlIlLIiii
INGLEZ 

— Augusta Wilson, professora
dc Londres, lecciona Inglez, AllcmSo e

piano; rua da Carioca n 10, 1» andar.(1324 S) S

IIUPII1. — Uma professora tio
LlnUUAO lineiins. dispondo dc
uliítimas horas da manha, aecoita
alumnos tle Francez, IiiKlez « Al-
loiüãô práticos o í1-u0l'.t;on?i_laoíUs
da Pnvlnri^4T. sob. (J1103) S

MOCO. 
'2? annos, tendo curso gymna-

Saí, o.fercce-sê para leccionar em
um Gynmasio ou Eacola. Contenta-se com
or.lcnailo de 100$. Cartas-a_ este jornal.

l>. j. (484- *-*/ J

IJKOI-ESSOHA 
diplomada pela Escola

Normal, lecciona instrucçio primaria,
prepara pnra exame de admissão, ensina
silício, theoria, piano do accordo. com o
progranima do Instituto dc Musica; rua
S. Carlos n. 22—Estaco-de Sa. (ij&uS) .1

Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil
Extracções publica sob a üscalisaç&o do governo federal

ás 2 U2 e aos sabbados ás 8Choras, á —
RUA VISCONDE DE ITABORAHY N. 45

Amanhã Amanhã
334-9'

30:OOO$OOO
Por $750 em Inteiros

Depois de amanhã
337-13

16:000$000
For 1S-.00, em meios

SABBADO, 20 _DO 003E«lBlSffTES
A's 3 lioras da tai;de-335-3

Exclusivamente «le artigos
japonezes

ESPECIALIDADE EM LEQUES
É ARTIGOS PARA PRESENTES

PROFESSORA 
habilitada, lecciona pia-

no, sollejo e theoria, progranima do
I. N. dc Musica; portuguez c [ranecz,
preços módicos"; Cartas para í. X... A.i
iics.lc jornal: <6l° *¦' S

DUED. MEIHSLIES Wí WmmMWM&
— Dotn-
ÇOS tllÚT.
imi, cré

anca- e '"'•" tiríiiKn'*".—Dispõe dc instru.
mental completo, aparelhos electricos, e
microscópicos para exames c tratamento da»
doenças da lirctl.r.i, bexiga, ritm, recto, iu-
So e estômago. Tratamento. raPido da
<iõ:,0'ihia. syphili», hydrocclcs, etc. K..-7
Vle Setembro 96, das 3 is- 6 horas, Uad*
ilonk I.ph2____ —.

DOENÇAS DOS OLHOS
lllí. KÒbiÜGlJKS; OAO'

Com lotwo estagio da rondation Ko-
luelibl de Paris. Asseniblcu, 36. das 2
ás 4. Tclep. C. 3J7-*.

100:000$000
For 1 $700 om meios

DIABETES
O prol", dr. Leor.issa, da Academia

de Seiencias tle Portugal, etc, garante
fazer desapparecer o assucar cm 15
dias. Clinica geral, operações e partos.
Consultório: rua da Carioca, 26, de 1
ás .1 horas d* tarde. (40.0J>

Iênti|tas
DENfiSfA

H. Unidas Von Plmickeiistoin
Kap. em obturações a ouro platina,

esmalte e extracções completamente
sem dòr; colloca dentes com ou sem
chapai a preces reduzidos, Garante to-
doe e qualquer trabalho e aceeita paga-
mentos parcellados. Das 8 da niL-nlm,
ás S d.i noite, aos domingos so ate as 3
lioras. Ruu M.itechal Floriano Pcixo-
10 n. 41 (sobrado), próximo a rua Uru-
guayana

tituir ao cabello a sua cor original pre*
-s, 0:1 castanha. — Preço, loSooo; pelo
»rrcio, maii 2$ooo. Deposito girai, rua
7d. Setembro n. 12/ — R* Kamta.

I Cario
mnnte,

diz tudo
com cia

TQf\ o
quo so

deseja
sabor,

realiza os trabalhos por mais dif-
Ileois que sejam amigavelmento e
bota o mal para cima de quem o
faz, á rua da Constituij-úo n. 29, so
brado. IUtol

fCici
A's 3

Grande e Extraordinária Loteria de S. JOiO
EM TRES SORTEIOS.

Sexta-feira, 33 e Sabbado, 34 «le junho
HORAS DA TARDE Ã'é 11 o 1 DA TARDE

336 - 3-
I- sorteio ... loo:ooo$ooo
_- sorteio ... loosoooSooo
3* sorteio . *. 2oosooo$ooo

TOtal 
nSos maiores 4 O O \ O O Of OO O- Preço do bilhete inteiro 10-3000 em vigésimos do. 800 réis.

Os pedidos de bilhetes do interior devem sçr acon!Pa,*aA°/r,.íaT'

\ •—¦ - — ' ¦ r

WW \RUAGOnÇALVE. DIAS ¦¦¦ I V11
BiÜJL-,N ? a4aB r*r*&k\vm "

WZmW
WJL *m\Jkáa_Y)9 21

lr0f \ «mmêÉÍI \^ ar'
|n_y_L_ __aBtaJ- >*-9ti'

IL flKÜ\ ^ÊÍI uwS\ w r

UmW)-'
\\r Jl M tf Àr

____________\ __* __P______5S _. _ _^_

) in tcrior oevem ser «_,..f...--~ -- -----
6oo réis naía"o por"te do correio e.dirigidos aos. agentes geraes __-__-rcjn _,...'
rua do Ouvidor n, -  "

Collegio Sylvio Leite - Rua
Mariz e Barros 256 e 258
Teleph. Villa 1.252. Internato, seini-in*
ternato c externato. Cursos prc.111un.1r
(pnra analphabctos) primário, secundário,
coi.iiiierci.il, arlistico (Musica c pintura)
c especial de preparatórios para admissão
ás escolas superiores, de accoiuo com o
prnirr.ii.iina do Pedro II. Ensino pratico
de línguas vivas. Instruccão militar (la-
cultaliva) sob a dlrec.ão dc «liicial no-
meádd pelo Sr. Ministro da (aiterr.i, e
dando aoi aluiuiios direito a ca.lcrnc.a üe
rcseivista ao terminarem seus cursos. In-
strucção moral c civica. Abolição com-
pk-t., dos castigos corpbrnos.e dos sports
violentos, como o "football"; Ensino ile
EViiinasticn sueca c di. apparelhos, para
,V .ue dv-nüc o collegio de um gymnasio
provido dós necessários elementos. Irata-
Inent-i excellente, tendo ns alumnos as re-
feições cm eommum com a família do ni*
rector. (__ i60^

ai. CaTia n."8T.V"TeTcg""'tO'SVEÍ,'e"na. casa F. Gui*
niMães, Rosário 71. eaquiua do Beco das Cancellas, cnsa do correio nu*
ntro i.c.j. __.

Kimonos de seda e de crepon de
¦ algodão

Deposito dos seguintes produ-
ctos legítimos japonezes:

•'OUá Bljlt»", Oloo do Camo-
lia para o cabi.Uo o po para
dentes marca Kose.

sedas, Xar8o, -?0JSce,*,.na?'
Bronzes, Marfim, Movei» <1e
Bamba, Cortinas e Transpa-
rentes e todos os produetos -Ia
Industria japonoza a preços
módicos.

À. DB SOUZA CARVALHO
Telopüone 0.5511

RIO

Aff enção
A CASA ESTEVES ouau»
__,__,ii__*_,„,_^., i anii^^i i ¦¦ — --"«¦—

a attenção de seus amáveis freguezes paras
a liquidação de todo o seu stock, como
sejam: fazendas, roupas brancas, morins
algodões, etc, tudo abaixo do custo.

Para a inauguração da nova casa na
rua Visconde de Sapucahy n. 91 tem-se um
magnífico stock.

Brevemente será a mudança
Vendem-se 30 metros de arma-

ção, pode-se Tender em dois ou tres
corpos.

Rna General Pedra, 56

2:000.000
Dá-se esta quantia a quem lhe arrah-

jar tun logar vitalício de 300S5000. Car-
tas á rcduc.üo do Jornal do Brasil, a
Pauto. (K- i-S-O

DORMITÓRIO
Vende-se nm e:n bom estado ou por

peça avulsa. Preço liaratiâsimo; Rua
Sciuidor Dantas, 73, sob. (0-13 R)

Esplendidos commodos
Em cnsa nova e com todo o conforto

moderno; rua Riachuelo n. 2:. (1273)

CURSO DE PREPARATÓRIOS
MENSAMDAOE 25«000

Professores du Pedro 2' — Diurno e
nocturno. Rua da Assemblía, n.- 98, 2
andar. 2l6 J

FAZENDA
Vende-se uma, de criaçüo, ricas pas-

tagens. por preços de occas.tio. inío -

mfções detalhadas, Ouvidor 55. 1 »"
dar, com Saldanha. ¦**-• 3-73.

SEMENTE DE MAMONA
Rocha Wirclter &'C, casa de lubnfi-

cantes á rua dos Ourives n. 113, «om-
pra de um sacco para cima, qualquer
norção. Os vendedores devem dar amos-
ras c preços. (R______.

nrim Q^videz ?: T0Isrí!
joctor •- Nait.érre. Fácil
commodo e liygienico.

A. vemln «as onsns ilo clfufgln.

PNEÜMAtlCOS

CENTRO MEDICO
V FUNDADO PELO W. 

^«^T RUA SANTA)
Rua Frei Caneca n. 153 anna ;

Sen-icÀ moilico,. pliarmacculicos edcntnrio. Visitas 
^omicll.Oj 

Mens,

J.a.uim Nunes. José Riças e Quintino de Lemos. l*

PROFESSOR OU PROFESSORA
LEITÃO DA CUNHA —

ESTADO DO RIO
iPrecisa-se para leccionar á umas

creançás, para tratar na avenida Rio
Branco n. u. 2." andar, com d. Can-
dida Lessa. Prefere-se pessoa edosa.

(198 J)

MAGHINISMOS

DK. SILVINO MAXIOS — Et*
ln.icr.es, absòlutaaiente sem dor, a 5?.
.lentadiiras 11 5? rada dente; concerto:
em dentaduras .1 :o$; obturações a
S$ Trabalhos garantidos e pagamen-
ios etn presteções. Rua Ur-iguayana
D. 3, esquina da rua da Carioca; das
7 da manhã ás g i-D. noite leleplione
11. 1.555, Centrai. ____?.
' 

bít.- SILVINO MATTOS 
~

Laureado com grandes ptemios _e
medalhas de r.uio em exposições uni.
versaes c itilcnineionacs a que con-
correu com trabalhos de sua profissão.
Extracções de dentes, sem dôr, .a 5?i
dentaduras a SÍ ca-la dente; coroas üe
ouro de lei, dc 15$ a asS; obturnçoes
B 5$; bridge Work a 10$ cada dente;
concertos em dentaduras a 10$; etc.
Trabalhos garantidos c pagamentos cm
preslações. Rua Uruguayana, 3, canio
da rua da Carioca; das. 7 da manha us
o da -noite, todos os dias.

Telephone — 1-555 — Central.
J 

i-MQ

AMERICANO
DR. C. FIGUF.I.

_ , „ ,, REDO espeeialis
P'JJ ), !"C to em extracções¦¦ -wr » * ¦» coi.ipl-.li-mci.v

gem dir c outros trabalhos garantidos ;
iystemn aperfeiçoado, preços módicos. .
«n prestaçüE#, rias 7 da manhã as 9 da
noite, rua do Hospicio u. 32a. canto da
avenida Passos.

Perolina Esmalte-,S:^_
adquire e. conserva a belleza da pellç.ap-
provado pelo Inítituio de Ilclleza (lç Ia-
ris, premiado n_ Exposição -de «IilajOi
Preço 3$oco. PO' DE ARROZ PERO-
I.INA, suave e embellezador. 1'rcço 4?.
Exijam estes preparados, á venda cm to-
das as pcríiiinariiis e no deposito deste c
de outros preparados, á rua bete (le.se*
tembro n. 2ogt sobrado. (i;37 -^J J

GONORRHEAS

ALWIAGAWI,

"MACHINA 
DE ESCREVER

Compra-se uma com estojo para via-
jante em perfeito estado. Para informa-
rões das 8 ás 10 horas com A. Pcdroso.
Candelária, 53. (W2 ->•

COSTUREIRAS
-•recisa-se de perfeitas faieiras e

ajudantes para costuines " 1 ailleur ,
aelier Mme. JULIA REYS, Ouvidor
n. 105, i". P' 6m)

V, Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pôde conseguir facilmente,

por aluguel mensal c módico, todos os
moveis; rua do Riachuelo n. 7, Cata
Progresso.

Vendem-se eixos, luvas, cadeira» *
manca»; dc 2"; 7 po.lias inglezas; 3
de 26": 2 de 30"; 1 de 34" e 1 dg.
56". Uma prensa Blackburii 70x4**
para malharia, Uma macliina.Blnckburn
18" (íarada automática, 1.100 agulhas
c i. conduetores para camisas dc meu.
Um banco com 2 cabeças de machina»
Blackburn ponto 32. para camisas 011
Edllas 9"; 2 conduetores c 250 agulnas.
Um banco com uma machina hinger de
cascar c duas de costura. Uma inaclliiia
(oveiloek) Singer, para .bainhas de
meias. Uma Singer K4. Tres iiiaehi.nai
Wildinan para elásticos ifio, i»S e 200
agulhas. Tudo em muito bom estacio 1
A rua Kibeiro Guimarães n. Cg, tcleph.
Villa 380, Aldeia Campista.

jUÁWmvthm7n,'^wninm

A CHEGAR J. 1211

íwm

ehronicase
iccen t cs.
Quereis fi-
car radi-

ealmente curado em poucos dias? Pro-
curac informações com o sr. Feijo, que
gratuitamente as offerece, não conhe-
cendo caso nenhum ncüatuo; rua
Theophilo Ottoni 167. .U.

pratico, Mr. Pe-
ter garante ensinar
em seis mezes, 10$

mensaes. Rira da Quitanda 11. 50, i» ....•
d.r c rua dc S. José -,2, a" andar. \ae
a domicilio por preços módicos. (409 o) )

Moveis a prestações ! "JjlS
a sua casa íó quem. uão quer, po'* a. casa
Conveniência, na rua Senador .LuzeDio 11.
ie, c a unica que vende inoveis a presla-
côcs e a dinheiro, com vantagens para os
[reguezes. Visitem e veriliquem; 35, rn"
Senador Euzcbio, 35-

Automovel-Landaulet
Vendc-sc um de luxo por preço mo-

dico. Kua Acre, 7*1, (Ai2 -1

MICROSCÓPIO

INGLEZ

DENTISTA
A. I.opes Ribeiro, cirurgião-denti-sta

pela rnculda.le de Medicina do Rio dc
Janeiro. Trabalhos gáranlidos c a pre-
cos rasoaveis. Consultas diariamente.
Cons.: rua da Quitanda, *|S. J. 136.

PENSÃO ESTRANGEIRA
para casaes e solteiros, tratamento cx-
ccllcnte, aposentos bem mobilados, pre-
ços módicos; na rua D, Carlos I 11. 39
(antiga Santo Amaro), Gloria.

(R. iiS-i)

Compra-se um, cm perfeito estado e
modelo recente, tendo lente dc immer-
são, marca Zciss ou Leite. Cartas, por
favor, á Pharmacia Rodrigues, rua wa-
rechal Floriano 99 ____.

encâdeWaçIo"
Precisa-se de dobradores dc folhas.

Rua do llospicio i/.l. -1 ib2°

Cartomante
mavá n. 211,

GUIMARÃESCASA
10:OOÕ$QOO

LOTERIAS

DENTISTA AMERICANO

$¦3^
Vormado pela Faculdade de Medicina do

Riu de lanciro. Premiado r..in medalha de
curo e enu de incito Industrial, na _-:po-
licfio Interiiacioiiiil dc -Milano.
Mxtracçües dc detessem dor.de ;$ a io?ooo
Dentaduras dc vulcanitc, cada

.lente. .......... sJooq
Coroas dc ouro de lei, de 20*. a 40S000
Obturações de dentes, de ;$ a. . 10*000
llriduc Work, cada dento, dc

ao$  •¦c,-'0'-
L'nn.-ert.is dc dentaduras. . . . 10S000

Trabalhos garantidoB c aceeita pagamento
t... prestações. Todos os dias. Rua do Hos-
/cio. 222, í.jnto da avenida Passos.

seinetifica —
unica no Ke-
nero. — Rua
General Ci-

J 775

Clinica de moléstias das
senhoras e syphilis

DR. VALENTIM BITTENCOURT -
Parteiro — Cura tumores dos seios e du
ventre, as mol. de vias urinarias., gcmtacs,
as metrites, os corrimentos utcrinos c va-
ginaes c rcgulnrisa :i menslniaçiio por
processo seu; appl. CoG e 914. Cons.: bm-
lis. Cons.: rua Rndn_.) Silva, 26,_(las .10
ás 2, tel, 5647. Resid.: Senador Euzcbio,
342. Tel. 2.511, Vilia. Trata luberculoiç
c hérnia, quebradura, sem operação. (O0.1.11

DENTISTA Heitor Corrêa,
especialista em
trabalhos a ou-
ro c dentes arti-

ciaes. Gabinete montado com app.ire-
l!i..s n;oderno5 dc electricidade. Prcço3
módicos. Das 7 ás 6 horas. Domingos
uié ás 3 horas. Travessa de b. tra».
cisco de Paula,. 12.

Comicnao
• I w darthros, empigens,

eezema s, frieiras,
sarnas, brotoejas,
etc., dcsappjrccem

fácil e completamente com o piiUMI-
CURA. (Não i pomada).. Vende-se em
todas a»'drogarias do K.o. e Niciherov
Deposito geral: Pharmacia Acre, 111a
Acre 38. Tel. Norte 3265. Preço 2$ooo.

50
Singer, feitio gabinete.-*

j- I-inuidnni-se a 10$, -20$.. 3»?
.00$; rua Visconde de flauna 11.-U... 

R

H_ machinas, bancadas dc 8 c to )>>.*•
5° chinas: 31 - ü ' •¦! ", *>' ,lom
,„,„„- elcetrico; Visconde .ie Tlanua n;

D uso constante
.io licinatogenol de
Alfredo dc Carva-

Bilhete n.
Miisum importante promio foi hontem vendido pela fehz

S°rl.LKÍSSpS^rande loteria de S. João 
_

400:000^000
distribSsTm tres penúos c iwBJortolosaffl. e 24 db junho.

Recebe cncommêni.taV,"nuc serão expedidas com a máxima
presteza. Pedidos ^ 

G-u.i13aa.raeS.
B.XJ-A* DO ROSÁRIO »7X

(Canto do becco dus Cancellas). Caixa 1*>i3 ^
"mORÍM 

EM RETALHOS
Siinerior com o.ou de largura. Ver

oualÜladê e preço. A' Liuiuma. Praça
Onze de Junho. _______

Ternos para meninos
, ,S'00- vcslidinhos a 3?oon, garço-
nets fusão a i-'*»0^ avenlacs a '^"»
? í$soo. A' Lusitana. Praça Onze de

Junho. J 
l-~7

SANATOLJ
...

i
ültinata. dlescotoei-tta «Ia
HOMIEOPATHIÀ INDIANA
Unico depurativo homoeopatlia que

cura a syphilis, a bouba, as herpes, os
vicios satiguineos, as afíecções exter-
nas da pelle, as erupções cutaueas, as

cachexias e RHEUMATISMO

O mais poderoso medicamento empregado
nas Bronchites, Tosses rebeldes, Coqueluche,
Asthma, Hemoptyses, Fraqueza pulmonar é c

ELEOR DE MâSTftUGO
Vontle-se cm todas as pUarmaclas e drogarias

ALFREDO DE LEMOS
PliariiMcia S. J. Baptista - K. Gouoral Polydoro, 3

Depositarios-Rodolpliollcssi- C. r. 7 de Setembro71.(CasaIIurb_t)

LABORATÓRIO: Rua 4 de Novembro, 12 A j
im RAMOS-TELEPHONE 464 VILLA j
g Depositários-RODOLPHO HESS & C. I

RUA ? DB SETEMBRO, 61 1

MOBÍLIAS
Vende-se uma elegante sala de visi-

tas e um lindo dormitório claro, gunr-
necido (le vidros de còr, e coiffeuse.
Para ver c tratar á rua Senador Dan-
tas, 45, pavimento terreo. (938 J)

AGRAFINA
Maravilhoso preparado pára tirar

borrões de tinta. Preço 2$ooo a caixa.
Grandes descontos a revendedores. Al-
famlcga 197. -";, 1{ a!iii

QUARTO MOBILADO
Moça allemã deseja cm casa dc fa-

milia honesta um quarto mobilado a
preço módico, perto do Flamengo. Car-
tas a esta folha, S* L- _^_>_J

BOM NEGOCIO

TERRENO EM IPANEMA
Vende-se uni com 9 metros dc lárgiir»

por 50 do comprimento, Avenida Men-
dionál. Rua Vieira Souto n. ,66. Ipa-
nenia. Trala-sc nos fundos do uiesino.

R 92'

I-TUBERCULOSO?!,.. PORQUE QUER!
erez;U^d.^aí0v^i^rf^|C=,s ^ne!^ gS^
fa e moèas• neuras lienia produzindo: impot.nc.ia, falta dc meinoria des-
Intmo naloineSes mal estar, dores de cabeça, insomnias. só se obtém a cura
com ô ST^WUNO"sabia^descoberta mundial, receitada pelas notab.l.dades
médicas ca Europa. Rio e São Paulo. Estupendas curas no- .mundo mte.ro
DepositariSs: Grinkdo & Filhos. Rua da Uriiguayana, 91. Vidro, S$ooo. 1 do

Correio, 7-S5n°. —'¦—

Vendc-sc uma casa coberta de telhas
com um terreno medindo 20x50, 'em Io-
gar dc futuro, fazendo esquina, preço
70o$ooo', e uni terreno medindo 57 me-
tros de 'frente por 50 de fundos, com
unia pequena casa, por 750$ooo, na pa-
rada da Prata, lainlia Auxiliar. Para
ver c tratar com Pedro Vieira, todos
os dias. (6-|i J

11 MARCELLE
Cartomante —- Tendo trabalhado era

Londres. Berlim e Moscow onde ad-
quiriu grande pratica sobre occultismo.
faz trabalhos para o bem estar, assim
como regula negócios mal sttecedidos,
etc. Fala inglez, ailemão, russo e por.
tugtiez. Rua do Lavradio, 3-í. J 34-9

PROFESSORA DE PIANO
Ensina pelo progranima do Instituto

Nacional de Musica. Preço razoável.
Tratar á rua Estacio dc Sa 71*

(R. 5239)

METADE DE UMA CASA
Pequena faniilia de tratamento aluga

a outra nas ¦ mesmas condições metade
de sua casa. Na rua S. Clemente, 94*
Botafogo. yn<> 11

300:000$000
Emprestam-se sob hypothecas de pre-

dios a quantia acima, a 10 T ao anno:
tratar-á rua do Ouvidor 78, loja com
J. Coelho, - *s*-4

j\ Nof re-Pame de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

PHARMACIA
Compra-se uma boa pliarmacia a di-

nheiro á vista. Proposta por escripto
para A. & F. — Hotel Globo. (14 106Ú

P ARTE IRAS

IGRAVIDEZ ' 
usando
velas

tisepticas. São inoifcnsivas, commo
,1c eíieilo seguro, (--..ixa çom

•Ias 55000, 1'elo Correio ma.s Si
Uti.oiiiarioi praça Tiradentes n.
pliarmacia Tavares,

GRAVIDEZ

••i.l. om Dona Mariano, 27 (Bota-
íogo). Chamado a qualquer hora.

.1.2283

lho. e:n utn c.ilix ás refeições, -in cuja
composição entram a quina, bola. coca,
lacto-phosphato de cal, pepstna pan-
creatina diaslase e glyccuiia e a me-
lhnr garantia .'. vida do feto c da mu-
lhcr giiiviila. pois .. llcinalogenol. ale.m
de poderoso tônico ó digestivo, vende-
se em todas as pliarmacias c drogarias'do 

Uio c dos Estados. Deposito: io,
Rua Primeiro dc Março. ^

CAMPOS DO JORDÃO — Indica-
ç,-,is seientificas sobre o local, seu va-
lor e sua adaptação a indivíduos enfra-
quecidos ou a tuberculosos. Dr, vou
üollinger da Graça. Mem dc Sa, io,
sobrado, ás 3 i|a. lelcplione, 4.0.0.
Central.

' -^^^.^j^^aMM^Mss-aia.
A todos os que

soffrem de qualquer
moléstia esta socie*
dadn envinra, livre
do qualquer rotribm-

çfio, os meios do
S.-. P.-. II,'. eufav-so. ENVIEM

nm n ffinnpin cm earla fechada - nome, morada, symptomas ou
man?.eCS^
na volta do Correio. Cartas aos 1NNTO k'^.^'^'0'" "j,, 

_"""rOMCOPATHIA 
'PLATINA A 7$000 A GRAMMA

A grande Tinturarta Brasil
\ttende a cncbmmcndas pelo tele-

phone 3.62S, norte. Especialidade cin
roupas 

'finas. 
Rua Marechal Floriano

ESPIRITISMO

Peixoto n. I<í.

.le.liuin reccilista, dá consultas gra-
tis todos os dias e á qualquer hora,
á rua S. Francisco Xavier n. 400

(294 R)(129 S) ! (Maracanã).

.it.m .!iii«iníi R;i;:!sai :;ií&ri!iiBÊiin,_aIiitEi;,iii ¦luiHiHisii-fcBy.ui-BUíii^í
ESTA' CONSTIPADO?

l<Kí:iEBIiil>WI!!DliailliKilin:illllt!ÍBIISIi
RESFRIOU-SE?

Use a
TOSSE 

MUITO ?

APILINA

PARTEIRA — AmJeerlapÂL-
MYKA, com longa pratica, attende a
chamados. Aceeita parturientes em sua
icbideiicia, .. rua Canierino 11, 10;.

324.1

PARTEÍRáí
tuui
çac

Mine. Maria Josc
plia, diplomada pela"aculdade dc Medi-

Madrid, irau de todas js doen-
das senhoras c laz apparcccr o ir.*

commoilo, i»r processo scientifico e sem
,16.- n-in o ...oor perigo para a saude; tra*
talhos garantidos e preços ao aloance dc
to.u«, Aven.í. Gomes 1'reire n. r". 'Ce-
1.I...H0 11. 3.643 Central, consultas graus.
„m frenteie .o lheatro Kepuhlica.

(1320 1-)

Dr. von Dollinger da
C*ara (1° 1Ioip- l''' Beneficência
Vildíj-a, _)0rtugiicza e co.n esuigio
na Real Universidade de Berlim. Do-
enças do rim (exames com a luz). Cl-
rurgia, cura radical das hérnias, lie-
uioril.oi.lrs. estreitamentos da urcllira.

I Operações sem chloroformio c com a
ancsthcsia regional. Mem de Sá. 10,

«sobrado. 11 ás 12 e ás .1 l\2, leio-
phone .1.81 o, Central.

Vende se uma pliarmacia bem sorti;
da. Preço de oceasião. ver c tratar a
avenida 1'assrfs 62. (R. '"4r')

Compra-se qualquer quantidade dç
platina limpa, «a casa '"Meridiano ,
rua Urugiiayana, 77* a- '° '*'

COBERTORES
de "$000 a iS$ooo. colchas dc .(Sooo
a iiSoooo. Algodãpsinho, peça i?Soo.
¦\' Lusitana. Praça Onze dc Junho.

J 1226

BAPTIZADOS
Enxovaes completos de . 17.000 a

60.000. Ehxovaes para noivas de . •
60.000 a 500.000. a\' Lusitana. Praça
Onze de Junho. J '-z<

n i-i-indIcamento mais eflicaz da homa^opatliia . .O medicamento •¦¦««_«»_ 
ag m0_estIas d0 apparellio respiratório

PltEÇÕ do 1 VIDKO ns. li. OOO
VENDE-SE EM TODAS AS PHARMACIAS

Depósitos principnos: DROGARIA PACHECO, R. dos Andradas 43 a 47
laabonvtorlo Hotnoeopatliico ALBIHITO 1-Ol'l.S __• O*

HUa"nGENHO DE DENTRO 86-UIO «ÍOO

iMl|imiMII»MIBIiWW^^^^

AOS SYPH1LITIC0S
Catta recebida cm 28 de Abril iii'0*'..'i..".--- dn relolift —•

lü. do Kio Gl-iiudo do Sul.

Pelotas, 19 de abril de 191S.
lllustrcs senhores Alfredo de Carvalho & Comp.
Ila muitos annos vinha soffrendo dc manifestações sypliiliticas mui-

to pronunciadas. Todos os medicamentos empregados eram inúteis; no-
rem, indo a Cagé, tive o prazer de conhecer o dislincto medico, dr. l'.d-
mundo Badaroco, antigo c conceituado chefe de clinica do Hospital
"aVuestra Scuora dei Carmen", dc Assumpção (Paraguay) c, actual-
mente, notável e conceituado clinico cm Uagó, o qual me receitou o pre-
parado- — Rob de Siimma Salsado. de Alfredo dc Carvalho, o qual,
com algitii9 frascos, me curou radicalmente.

Venho agradecer, em bem da humanidade, esse prodigioso preparado,
inclusive ao dr. Badaroco.

Pódc fazer desta o uso mie entender. ..„...,• . — 
^

Rua dos Ganchos n. 28-A. ..
Este antigo c afamado depurativo e anti-rheitmatico e vendido nas

boas pliarmacias e drogarias de todo o Brasil.
Depositários: Alfredo de Carvalho & Comp.
Rua Primeiro de Março n. 10.

I

VAREJO DE CIGARROS
Compra-se 11111 que seja amigo c bem

localizado. i.N.cgoeio urgente c serio.
Cartas com preço e todas as explica-
ções precisas a L, A. J*, «esie jor-
nal. ______!____.

OUR01$900 A GRAMMA
Platina, prata e brilhantes compra-se

qualquer quantidade, na cas.i "liicridia*
no", rua Urugnayann, 77* J '"6

UM BOM ESCRIPTORIO
Com dois conipartiincntos por 70$.—-

Trata-se na Casa Muniz, Ouvidor, .1.

TRILHOS
para construci.Tio, com Raul Dias; rui
do Kosario, tabellião Victorio. S. 99S

VINHO
Vende-se om muito bons condi*

i.'õ.'s uma pequena ptirtiila, mn
caixa*1*, fino, (i nntiiío, recebido
(liicctuniciiti. da iliba da Madeira.

Procurai' o sr. Lopes, Hotel
«lobo. Ouai-to 11. 3. (11 1067

Companhia Industrial 8 Constructora ¦{
^nWm%

%

CAFÉS PAULISTAS PENSÃO FAMILIAR
i a, -,-,,„•! 1-i-ta c variada fornece-se a domi-

Sem terfa e sem pçdras. de aroma *"» e va ' '..ncinho 
e 0 máximo

ineomparavel e lorração wperior, ao c,1 o tata çoin 
tio . ^

preço de 6?.|oo a 7?5->° 'Por arrobai! a .... • , . ......
Amostras, rua dos Ourives 143

R 3/6-

-.JM!-". lU-.l.l.lMNt (brasileira), partei.
iVI' ni, diplomada i.cla l"ac. dc Med.
,1o Riu de l.;.ci.o .. ex-interna da Wa*
lernidade da mes:...'. l''ac", laz putos sem
dor. Kes. Conde dc l.ajje n. 33. r*.
34J I. C- l-5'*1 S) -M

T.A-DTT7TPA MME- BARROSO.
PAR 1 Ü1KA attende chamados a

auralnitcr hora, Acccita paritirientes, oltc-
.«c todo » conforto, pre-a.o raioavel—Uua
Vj.coiidc dc Itauna n. H_ (4775 S) R

Slisia
do Ouvidor, if-s

— Miguel Praça, srande
especialista e... extracçâo
.le calios c unhas encra*
vo.las, sem dor, etc; rua
scb., te!. Norte. 1.505 ¦

Senhoras gordas -Xm^iTi\
cordura daí senhoras, por processo rapi-
do infallivcl e inollcnsivo. Consultas das
11'is 15. Quitanda o;. Tcleph. (entrai
3.270. (3200 S) .1

«5

Kr-'
rc:i

t*9Pu^^a& e 
moléstias de¥ li»!!»»' " - - IHi- ,l

¦ ******** 
UK. ANDRAl-A,

,-,-urinicntos, heraorrhaglas c su-i>-.:-..-
• .... modo simples, evita a gwvidcz
•'v-i-os indicados, fazendo appatecer o
t-nodo «cm provocar heraorrhagia,"¦como enfermara mm. _ JOSEPUI-

.'.Al 1,1X110, parteira do Hospital
íco de Barcelona; consultas (...irias
s aos pobres. Aceeita clientes em
ão. Consultório e residência: rua ,1 o
,-ad'o u. u i. íobrado. i-!4.-i *-.'.'

Mr. Edmond-n°ncpTas,ie"otoè
I nraiidc "mediam" clarividente, coni.nua a
I -hr consultas para dcscolicri.is de qual*
! quer espécie, na rua Fclippe Camarão 05,

(Maracanã). S6mculc trabalha pelo syste-
tin das principaes notabilidadcs curopeas

ic da sua "irmã" a celebre "Madame 7.-
.ina". q::e (anto seccesso alcançou no
Hi-.i-.il inteiro. lE' ineomparavel em ir.-i;
balhos a distancia). O.U -=) s

DOENÇAS DO CORAÇÃO E ASTHMA
- .- - !,,.„.','.„ nsthmatica chiado no peito, palpitações, çapsafo,

• ?',f,foía_0í,s1,_i™™i,s f,itf dc ar! ver rfcn», batimento exagerado das veias

,Srn.aMdn^ÚruSuaC1-anar-i- 9". Vidro ü?„ío. Pelo Correia, SS.oo. (ns)J

CHÁCARA

Histolina Alves ij-"

Vende-se uma á rua do Campinho
n 101 A, estação dc Cascadura. tendo
unia magnífica casa com todas as co.n-
modidades, quatro quarlos independcn-
tes tudo cm perfeito estado. Preço de
ocasião. Trata-se na mesma. .-. ¦

MALAS
Quem quizer comprar malas boas c

b_ratss. só na "Madnlenha" — Ma"-
chal Floriano uo.

APOSENTOS MOBILADOS
Xa villa Rio Branco, Avenida Mem

CACHORROS
V,ndc.n-e Ulmcr; ria rua S.g Pedro

nel Cabrita 5-, S. Januário. (R403.1)

¦ W
I B

ata x\ -B.LiilimlnlIlHiliilii-' f\

OURO OURO OURO
Compra-se qualquer quantidade de

ouro iclho, prata e plalina. Praça Ti-
radentes n. 83. (c.do S)

'^^^^^^^^^^^^^^^

de Sá, esquina d: dos Inválidos,
alugam-se a cavalheiros, com serviço,
roupa dc cam-.. banhos quentes e fr.os.
luz electrica, c.c. J J____J

•SE
sobrados c cisas, á rua dos Inválidos
i- Avenida Mem de Sá; informaçõe.
com o sr. Bastos á villa Rio Branco,
á rua do.s Inválidos, 153. J -S..;

Retratos modernos
T,-ihalhos nbotogr.ipl.icos artísticos. Secção especial .de photographiali abamos PlülJ-' vt-.r„ casamentos, baptisados, pic-nics e festas

m'?,°ns ReprX õe» i"ampíia õe-"dc qua'qu.r retra o" por mais. antigo
intimas, «eprooucçues „''.*.__ Retratos sobre verdadeiro Es-
.n tr^le" uração ^ntv^^^lrocMcs, medalhas, etc ,;e, em
niallc ue 1 luraç o e. 1• Atei er aberto aos domingos ate as

foíafdat^^/ÔfoJSl ma 7 de Setembro ,iS. Teleph.^
Central. Pedir catalogo de Esmaltes. 5 Qa"L

YPHSÜS
u_s consejuenclas.

Cura' radica!, injeccSca
)tnp!ctamente INDO-
LO RES. App. 606 c
914, Assembíía -i.*.

Lias i* ás iS horas. Serviço do Dr. Pt-
DRO MÀGALUa-ES. Telephone 1.00c«,Ç

(ll -tàl') S

jproféisòres e Professoras
INGLEZ 

— L'mi sen':ora ingleia^nsiiia
este idioma cm aula ou pa.tici.l.irmen-

te- r. S José 79, a" andar. {,232 2,)}

ESPIRITA -^rtis,..£atbt
¦1 :•(> sobrado, entrada pela Iravcisa da
i.11?, i, Haddock l.obn; segundas, quartas
o sext.;- telra-, das 8 da manhã, as .1 da
tarde. Trati de todos o, males. Tra*
balhos garantidos, Ca>a ce fuiuiha. .

(5:5 í) S

COXOniíIT.-..- — IMPOTEXCIA
Por ntiis antigas c rebeldes que se-

jam, curam-i- certa e rapidamente por
meio de plantas medicinaes, infallive:s
e inofíensivas. Portanto, se o senhor
soííre dc qualquer destas moléstias e
porque quer, pois milhares de pessoas
se tèm curado por intermédio desu-s
medicamentos—FLORA BRASIL— Lar-
go do Kosario, 3, tcleph, ..4.-, «orte-

lv 73*-

| 
" ^-RE^

•__-OAI-itJi-r^II•_o,
(CAriT.M, IH5AUZAD0. 200:0008000)

l.ncorrega • se dc CONSTRUCÇÕES
I*R_Í1)IA'J*.S cm terrenos próprios on# cm
terrenos do?» cliente?, nie-ilia-iic condíçú
muito vantajosas, se ml o o pagamento
prazo longo r e:n pequetttM prestações.
CONSTUtICCOKS IMMiEDlATAS COM" '" ¦'¦" "'•¦ 1» OlUUvM
r í.ncarrcga*se tombem:
' — <la conservação de prédios, recon-
strucções, recebimento cie alugueis, com-•ira c venda ile terrenos c de todos os ne-
UOCÍ05 que se relacionem»com immoveii.
PEÇAM 1'ltOSl'l.CTOS E 'EXPLICA-1

ÇOKS aV RUa\ DOS OUlUVtES X., 45
Teleph. Xorlc 3970 — Uio de Ja:am.mSim^^im^^^^^^^^m^^

Para aijougucs, cervejarias, botequins, armazéns, leiterias
• fruetas, residências, etc, etc.

j Fabricante: i*. Ttxxtn.er. Rua Vasco da Gama 166

ALTA CARTOMANCIA
Mme. TAGILD, iniciada nos myste-

rios do occultismo, possuidora dc gran-
de poder em seiencias oceultas, diz o
presente, o passado e prediz o futuro.
Faz qualquer trabalho para o bem. estar,
como sejam: casamentos difficeis,. re-
conciliações " embaraços commerciaes,
e'c; na rua Frei Caneca. 58,' sohrado.

M 37S

Xarope Peitoral do Desessartz
e Alcatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
.-.pprovado pela Inspectoria de Hy*

giene e premiado com medalha de ouro
na Esposição Nacional de 1908. Este
maravilhoso peitoral cura radicalmente
bronchites, catsrrhos chronicos, coque*
Inche, asthma, tosfe, tisica pulmonar,
dores de pcilo, Dncumonias, tosse ner
vosas, constinaç-es, rouquidão, snffoca*
ções, doenças dc garganta larynge, dc-
fluxo asthmatico, etc. Vidro i$500. —¦
Depósitos: Drogarias Pacheco. Andra-
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro dc
Março 10; Sete de Setembro 81 e 99
e á rua da Assembléa 11. 34- Fabrica:
Pharníacia S.ntos Silva, rua Dr. Aris-
tide-i Lobo U. 529. Telephone i.40°,.
Villa. «ii

CAKTOJIAXTIO B CITIROMAXTE
BSTRa-NOBIRO

Trabalha com iiuatro baralhos dc cartas r
pelas li.il.as das ...ãos, (aa. quaesquer tra-
balhos, une os desunidos e faz reinar a
p..z nos lares das familias — unico na -\inc-
rica do Sul que, por meio dc uma consulta
noeturna, descobre qualquer sesredo, por
mais -lifílcil q-.ie Feja; trabalha ha dez an-
nos r.o ltio de Janeiro, onde sc tornou
muito conl.eeidn pelos seus acertos e bons
trabalhos i.i leitos; mora na praça da Rep-..-
blica ha 5 nu.ios, c sempre sat-sfez a pes-
soa mais exigente.

Possue as verdadeira! pedras de Sival,
vindas directamente dt Jerusalém, poderoso
taiisman conhecido no Brasil — Consultas,
dis o da manhã ás 7 >U da noite, na praça
di Republica n. Si. — PRAÇA DA REPU-
lll,ICA N. Ü4* (Esquina da n.a Senhor dos
Passos). (4) I

ESPIRITISMO
CONSULTAS GRÁTIS

Ilypnotismo, Somnambulismo, r.i.v*
chismo c Sugyostão; faz-se quaiquei
trabalho ,-. st^ guucru com seriedade 1
discreção. Curas garantidas e por cor-
respondencia dc todas as enfermidadei
nervosas pelo hypnolis.no e snggcstão.1
Tratamentos garantidos pelas plantai
medicinaes dc todas as moléstias, corri.'
mentos impotência, venereas c doençat
de senhora,

Rua Acre, (io. Flora Indígena.
M 57.

PHARMACIA
Offercce-se um pratico competente,

trabalhador e de conducla afiançada.
R. S. neste jornal. (C08 J)

Pessoa que Icm 2 vende unia ben»
sorrida, unica no local, fazendo bom
negocio com moradia para faniilia pa-(
gando pequeno aluguel; tratar, listra.,
da de Santa Cruz, 2456, Piedade.

(277 R).

Banco Mercantil io lio de Janeiro
67, Rua Primeiro de "t.arço, 67

Presidente— João Ribeiro dc Oliveira Souza
Director — .\genor Barbosa

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS



'-. ---o-,. ¦,.."•: -.:-.¦ ¦._.*.¦•¦,/:'- ...'.;. >• ítf ,'- -

¦UOKBEIO DA MANHA •— 'Domingo, 
7 Ue Maio de 1916

tEiE£iffl_l Ba llM^WfflTilWflIB ¦*—n*ff

desapparece em a dias infalllvcluien te com a ONDUUNA i*™*lucio moder-
no finamente pnrlumado, o mais elfieáa contra a queda dos^/>°V»è£^

DULINA dá aos caba os brillio, belleza e vigor, tornando-os abumautra c
bonitos. Recusar lmi&._-«?,*Exi_lr ONDULINA de -^rj^*?»_*'$&
rias, riiarinacius e Drogarias. Deposito, rua 7 «lc Setembro, Oi. Usa.uubcr.

Se tendes hemorrhoidas. muito em-
hora antilias, niesmo ha 20 ou 40 an-

noS c havei .provado ioda a classe de

traiam-mo sen. resultado algum ate10

poi.tr. de fazer-vos perder a íe na lm-
niani.lade, fazei-me uina visita, garan-
to fazer-vos uma cura permanente e

.sen. operações. Não soííracs e.n nlen-
elo. curae-vos porque as heniorrhodas
toriiam a vida cheia dc Bot-nnieiitos
c trazem em conseiuiencia a tirruu
fisvulH' cancerosa. Consultas das o as
il das 2 ús 6 e por correspondência,
dr.', Zcllc. Rua Uruguayana, 93, ^>-

PERDEU-SE

DENTADURAS

Em um bonde "Piedade1, ás 8 ij-
horas da noite, cm frente á estação
Sampaio, um embrulho, conten-do dois
pannos pintados a o.lco, para almofa-
das. Pedc-se á pessoa 

'que o achou o
favor dc entregal-o na Padaria Vale-
rio, estação. Sampaio, que será gratifi-
cada. ' CR. rn)0)

/¦ENTERITES^
-3c DOENÇAS 0A8TR0-INn_TIKAE8*
niarvhea -erdo doa reccm-nusulOo»,
E.terlto imicom-mbranosa, tiiborculo-**. |
?Bo do vontre. Accidente- upp-adl-
ciSea. retiro typholde, I*oo>-.i-- da

OURA eeeuaA csaatto

Compram-?- dentes de dentaduras vc-
¦as tíaga-se bem, avenida Rio Branco

38,' ie a»dar, Santiago, _j£'j__ •

PROFESSOS. DÊ IMGLEZ
praticas e theorioas a sSoc-o
duas vezes por semana. Jviia

Barras 3\<>, cas'lJ__._Jj_._[._i-~" 
PARA RECREIO

Muram _e cm uma fazenda do inte-
rioi* alguma.1 casas modestas a I5?000

por mc.-. Para informações com o sr.
Guilliernie Gauglitz — Eugênio de Mel-
lo K l'. Ci 11., listado de 5. lauto.

Lições
mensaes
Mariz e

í O ANTISEPT1C0 MâlS PODEROSO
. ¦_*. Merou-io nom _*>***•.,,,,._

] 'fi.li.- __.-_ir.-Bt_ « -im«-"-f. itil-i<«m
j n*. doso do 00 » 100 go-tiu di-fW- dal

ANIOI_M>L INTERNO]
5n'u__ taco do flores do larangolra. -fJ,.Í^4,32.W-_aa-iutliiiiU4iin_i-*l-#/

Estômago
Tridigestivo Cruz. é o uniço rcmc-lir,

que cura as doenças do estômago e ui-
teítinos. Drogarias e pharmacias. Vi
dro. a$500. , ¦?. ... '

Depositário: rua da Ãssembléa, ,_
Drogaria Central

GRANDE SURPREZA

DE
13

ÜBT

beluiS

CLUB TENENTES 00 DIABO
2» CONVOCAÇÃO

Não se temlo rca_i_taau, uor falia dc nn-
mero, il ãssembléa neral extraordinária.
convocada para o dia s do corrente, convi-
ao mivaineiilc. de ordem dn directoria, os
srs. associados e reunirem-se. ein assem-
bica Reral extraordinária, no dia o do cor-
rente, ás 21 lniras, para tomarem çtmup
cimento r. rltlibcrarcm sobre- o relatório rta
comniissão de contas, relativo á administra-
çüo «Ia direcloria, até a nssemblca geral,
ein* tr.r-.-e logar e.n 0 dc «ibril próximo pas-
sailo. Uio dc Janeiro. 6 de muio ile ir)iü.
_ Costa Jiildor, i" sccrclario. (UiiiSI

i^S^^^ ^Z^X^f^^a. ^caSrí; S%l?™.f.
de F. I.QP«: da a cutis iintncd «»•""»"¦ ; "f '? 

10m0 DE VENUS conserva a cutis"arte 
e mais impinç-as da pelle: o^ 

Sc5_,«iglr LOÇÃO DE VENUS. dc, 1*. Lo-

CUM DÀ TÜBSKULOSS
T>R. A. DAKIAS 1>E QUEIKOZ
Modernos mcthodos de '"t2"'*;"'0,

medico e cirun-ieo. conforme a.*-nclhot
indicação. Consultas, das 8 as n üa

_ianUã. Rua Uruguayan» a. **¦

100$QÒO réis de jóias po_- l$300 s-éis
e sorteia» por grupas (4 dezenas)!

Extraordinário 1! Sensaciona» l!
Resultado lios clubs üês.a tintaria, de accordo

com a cxtrnc-;ão da .loteria federal
, em tt do corrente

HNpo»
Rio de .laneiro, 6 do alivio de 1910

O fiscal cio governo, m
Franoklin Jorge Haylor.

0 proprietário, M. A, C. Ferreira

ACCEITAM-SIí AGENTES IDÔNEOS

10.;, AVENIDA RIO BRANCO, 105

Grande variedade
CASACOS PARA SENHORAS

PALETOTS DE CASEMIRA

______ V__«_/ _£___

TUBERCULOSE
Pessoa que voltoa da Suissa, onda

turou-se com a formula de notav«-l sa-
bin suisso de uma tuberculose «lo 3
gráo, com febre, suores, dòr no -peito,

tosse terrível, escarros, até com san-
Kuc, ¦*r:nide fratiiiera, pallidcz e nia-
.•reza, -. havendo já verdadeiros mila-
gres na clinica do Rio. envia a reoei-
ia a filiem pedir enviando endereço c
aoo réis cm scllos ao coronel SylvcB*
ire Casaiiova. Caixa Poslal ti, i.7-s-
Ri.i «k- Janeiro. j '-'39

automóveis caminiiões Saurer
•1.* .103 toneladas, em perfeito estado.
Vendem-se á Praia «lc São Clirislovão
n. i|". j"MOLÉSTIAS 

DO CORAÇÃO
Vni cavalheiro abastado, desengana*

ic, por especialistas, tendo-se curado
nos listados Cnidoa, com a formula

«lc um snbio americano, c lendo ja liar-
,-igá i- pés incliados, falta de ar, ..bati-
mento exagerado das veias e artérias,
cansaço faeil, urinas fioucns c com ai-
liutnina, pnlpitai.5cs dolorosas e agu
II.-das no lado esquerdo, não podendo
(lc.itat-se, c sendo surpielier.ilenlcs. as
curas assombrosas aqui no Ri», envia a
rece.ln a quem pedir, enviando enderc-
en c -'.'.o itl-is cm sellos a Anselmo C a-
naliario, caixa postal, 1.-J5. Kio de Ja-
neiro, 3 '-..2

PM» DENTISTA
Vende-se mu motor de cliicotc com-

pleto e quasi nt.vo. do fabricante b. b.
\\. no ftabiticte dentário do largo «le
S. Francisco de Paula, 44, sobrado.

Impotência
VITAI.I_Â.UIÍ UO HOMKM

CURA radical sem dar ii.edlçamèn-
tos para tomar; 11:10 inílue a cladc,
garantido; trata-sc com pessoa seria;
rua da Prainha 39, ^h- '•• -*'¦.

J 1250

GARTOMANTE' "AFRICANO"
Diz com clareza tudo que ,se deseja

fi.ber. Desfaz todos os malefícios. Oa-
¦lante os seus trabalhos. Cons.: s.ooo
réis. Kua General Câmara 17S, sob.
(Entre o largo do «Cupim c A. Passos,
das D da m. ás 8 da noite;' (.M"_9-J

Pensão só a familia e
cavalheiros de trato. Dispõe dc grau-
des salns de frente e bons quarta no
parque reconstruído de novo, com todo
coninrlo. Preço reduzido, com ou sem
pensão; rua do, Cattete n. 176, tele-
phone, _.ooS, .Knglish llo.cl. .1. 4,t>*o

««I_1É_ÍÉ______^
lil m ___. M ¦ Vm

I A Cura da
Arln.iiriil.i 011 Iicredltnrhi cm tor!a« tis

SvpSlBBBS

PALETOTS DE CASTOR
FLANELLAS

e demais artigos próprios para a estação a_
Preços reduzidissimos e fix&s

Grandes saldos de artigos de verão a TODO O PREÇO

GRANDES ARMAZÉNS 
"DE 

PARIS
19, 21, 23, LABC.0 DE S. FRANCISCO DE PAUL_\

PREDIO PARA HOTEL
Arrenda-se o grande predio da rua

do Areai n. 40, vizialio ao Senado.
Optimo ponto para um lio.tel de primei-
ra ordem, próximo á Estrada de Ferro
Central e praça da Republica. Iem
grande terreno. Trata-se no mesmo.

(R. 11S.O

MALAS

MME. VllilTAS
CARTOMANTE estrangeiro, vencedora

cm 1» locar mi grande concurso-«O fjr;
loinanciii do aprc.-iarlo itnmnano O suo*
urbano" trabalha com perfeição na scicii-
cia do oceultismo, «li* o presente c preu z
o futuro: desvenda iiualnucr mysterio ua
vida. caiiecrta qualauer iliíficuldado cm. m.-

' nnciQS. Un reinar '.i par. no lar da» tami.
lias. mie os desunidos. 1'ossiie as vc.rl-.i-
d-iras pedras lio Sival, vindas directamente
dc .lerii-alcin. Poderoso lalisinaii coulieciUo
a'j.tt_?'0_ 

Carioca 65, -' »nd.ir, entrada
pelo beceo da Carioca 2. e rua du liiri.....!
C.;. casa dc loterias. Domingos e dias ie*
nados ..lê ás ,1 liotus d., ia.de. (;Q, .11

Artigo solido, e.lerrante e liáratia-
simo. só na -1 Mula Chinesa. Kua La*
vradio 61.

, I Adiiiiiriil.i ou lierflit;.r'.*i cm toda* lis suas manifestações. Rheiimatiíilio,
! Í moléstias ria pelle, Feridas ila bneca, narií e gar-jantii, Ecieitili., Drtitooi,,
I Kiiroiieilliv., üoiics mti!Ciilare«. Iui'1-innirifao...h-, gandiiiis, I.atejanicnto das ar-
aiteiüis llore-r nos ossos, Ulccras, Tumores. Manclins da pelle e lorlas as uo.™ cucas íejulianie? de impurazas do Sangije sc consegue com ¦¦

IMPOTÊNCIA ? *

e «'*s co.i.plieacoes. Cura ndicíl 501
pro.í.vos rcci»"* ispidos. Ur. JOÃO
AT.TfEU. Das 8 ás 11 e das ij íi 1»
toras: C* run de S. Pedro, fl».

PlOSlEB

MOTORES ELECTRICOS
dc <! 111' a 10 IIP. de bons fabricantes
e em perfeito estado. Vendem-se a rua
Vasco da Gama 11. i6<".

Yellio.-, moços e risonlics, moços for-
tes «• felizes só depois do uso do Ml'.-
KÒÚKO, formula descoU-1'ta recente-
mente por mu saldo suisso; não talha
nas fraquezas g_n!'taes, líourastliemas,
cansaço pliysico. magreza. tuliereulorsc,
convalesccncias, anemias. Vidro, 5S;
pelo Correio, 7$ãoo. Drogaria Oranatlo
Sr Filhos, rua Urugiiayaua 11. pi, K>o
de Janeiro. J '-ò'1

LUEÍTYI...
Liooi* Vegetal Ei-ioiiaeco

O mais poderoso a.nisypliUiiico —.0 l-mals energico. il.--rr..ii

1i
1II
1I'I

a «. ma., ., ..ic...** ....'.o.»-,........... --«> ¦''•¦•'•¦' ';..-.¦;.-", dêpurativo. Approvado
*Í i»c'i t) Cl de .Sr"d" 1'ublica e registrado na Junta Çornmerclal. O l,vh.ixl.
m posstie 

'um 'valor 
ilierapeutico e scicnllflcq incontestável, comprovado com unia

B infinidade de aliciados médicos c dc pessoas que eom cl ç sc curaram depois
de já estarem «em esperança rlc obter a| cura.. Ksle prodi|íiMO -femeuio« ile já estarem «e.n esperança ríe obter .11 cura. ivsle- prouy.io.iii rcmi-nio r. ,. w

S salvação dos syplilliticos denciiç.iiíados. Cura 'a. rlocnça, punhça o Svangiic c lor- s
B lidere o organismo. O LUETYL é dc palladar agrtiilabd ss.uuo, toma.se as rc- g
I icições, nfio tem dieta c não produz Esfonijtitçs, cntcritçs, niaocstar, e o. g
sai .._..._ '.......... .... ....... *:.,.ii.,r_ i'.„r,-,^ LUETYL o ÚNICO mie co.n UM E

GABEREL
Precisa-se falar a esta familia «íue,

cm 101^, morava em Pnquefá. Curta a
Ulpíaiio, nesta redaíção, (!'. 715'

Idurõ"
Pr.*ita, brilhantes, cautelas do Monta

de Soccorro, compram-se; na praça Ti-
radentes 64, Casa Garcia.

.-. coin.. iiúlilos dc _c!is similares. 
' 
TÚmãe" LUETYL o" ÚNICO «pie co.n UM

_ VIDRO' í.,2 dcsappaicccr as mamlestaçOes da -bj-piulis e as üoenças no ^.lu•

Eiiw.nl ra-sc rm todas ns Pliariiia cias c Drogaria!
S| pelo Correio sv5r.o.

do Brasil. 1'rc.o s$ooo,
M pelo Correio s-ísue. _..;.,' »T a
I Fabricante: Phc.0-Chimico, Álvaro Varges, Av.

Gomes Freire,. 99 — Tel. 1.202, Cent.
IIIBCCM

CASA DE MOBAOIA
AlitRa-se unia', inòilõrna ,com"'lódas as

conmiodidades,' tres .«nt.iiftos, duas boas
salas, banheiro c eliwoiro, cozinha com
dois foRõcs, rle !*.iz o lenha, c dispensai
tudo de azulejo branco. Kua Jori>e Kit-
d|*c 11. 73, trata-se no n. 71.

CiOS Últimos modelos recebidos fecentémente;
vendas a prestações ua CASA FHF,ITAS_,
rua l/ms de Vascoticellos n. 23. om Írente tt
IfiStacao do IC- "Novo. S 1_'S:.

I APARTAMENTOS
á rua Benjamin Constaut n. fio, alu-
ga-sc, um. ou dois bello.* apartamentos
bem mobilados, com optimo . tratamen-
to, próximo ao largo da Gloria, cm pre-
dio novo a uma senhora chie. T, loph
ti. a.737, Central. J iS3_" 

CASA EDISON
nr.v do òtivmon i.*ír> —mo raa .iamiuio

Disc.,1. DUiiloS -57 Cllll 5$0«0
ULTIMAS KQVIDÀDJJS 1'U GRAMDE SüCCESSÕ—GRUPO TAULISTA

Orchestra

MOVEIS
Vamilia que se retira para fora, vc:i-

«le por lodo o preço: t guanl.i-Cíisaca
com esrjclib, i cama para casal toda
arame, 8 cadeiras, i mesa grande,

i centro p.ira sala, i biombo, i il.iatl.e-
uuiiii novo, 1 espelho sinnit«,'etc. Uua
A'i:.iiiiri Dritmmoiid, .to, Andarahy.

R 11.5

CHARUTABIA

PHABMACEüTICO
iculdade tle Medi
ões do assumir :
(Htalliucr iibiirni-i
II., para esla re

K 1133
|-f»-_. ^^^^^-*¦*^__^_^_^_!_C^.?.''^'^l' * »J-***«m

Diplomado pela 1;
«ina, esui cm condi
d-recçâo te.l.nica ,k
cia'. Cartas uo sr. C

Tiuspassa-sc unia cm bom ponto, iem
7 annos do contrato e 'faz. bastante ne-
••ócio. O motivo se dirá ao pretendente
rua Umgiu.ya-i.-i, -'- (alfaiataria).

(i-:o5 .1)

Em que mez nasceu V.?
Compre o livrinho correspoiideiile a

esse mr-z e ficará admirado sc encon-
irar abi fielmente descriptos os seus ta-
lentos, defeitos e qualidades e. cucou-
trarií os conselhos que lhe convém par-
-iciilarmeiitc liara ser bem siicecUtdo,
ua vida. S. N. M.iscow — Ouvidor,
sj Línvia-sc pelo Correio. Pn-yo .i*.(iao7 J)

riTn^-Tü-^-K-*»*-^1

0 QUE ÜMA MOÇA PRECISA
SABER PARA GASAR

Interessante livrinho. leitura amena,
instruetiva o sem iiiiilicia. iniliBpcii.sayel
a todas as senlioripiM «iuo «lest-iiuu .W
matrimônio. A' ve.tdVi- etn tóábS'1'os
jornaleiros. Preço i?ooo. J }M

tíBvam

110 MENEZES UM
*"i'

{ (' li 15 S O X O K M A 3* ¦

AV.i:\'in.\ UIO BRANCO X. i.i.l (-" anilar.
Telephone Central 2295

DlRliCTORES: Drs. Abelurdo de llarros, Alphcu Portelln e rnraiihüs

riapi

Si:i;-R!l.lvCTOI.A: lisiua. sra. professora cl. I-.otior Posuda,
SlíCRKTARl.-i.: fl. OrminJa Teixeira Pinto.

PROFESSORES:
Drs Osório Duque Estrada, Adricn Dclpecli, Gustavo Magniis, Clirisiiano
..." ..'ronco C.ori',, Siimmer. Mario Rezende, Mario Uey.lacquii, L-ecil

.„ ,'• Mello l.arrcto, Cândido Martins, Fernando Silveira, I-ima; CwitinllO,
\l.'i,l.'s Mava. Oiliclo Reis, Olavo frei re, Narciso Figueira, UlTUtnro Leno,

dd líriicsttnii Ferreira das Sr.*.'.cs e Syinplironia de Paula Harros. ,
11 director, dr. Alplicu 1'oiiellri, reside com sua família nu cstatic.eci-

"' "aCIIAM-SK 
ABERTAS AS MATRÍCULAS.

U aula-, fiiiiccionarüo. das 5 da larde ás o via noite

PROFESSORA BE PIANO
Habilitada por completa cm piano,

offerece-s* para leccionar em casa dc
família de tratamento. Por favor, «li-
rigir-se á rua Satil'Alina 11. n)7-

K. i"i"

PAPEIS PERDIDOS
Eerdett-se no trem dc Santa Cruz

., Deodoro ou a Cascadura, pequeno rm-
'iriiiho contendo certidões _ outros pa-
neis \ pessoa «pie os encontrou peuc.
se para entregar na li. do Deodoro, ou
escrever liara Estrada de S. Cruz, 37-t-
Santissiiuo, S. Coutinho. ¦ . Um3 !>

Direcção Maestro Russo

mi W4 mil
m --4 !

¦ ¦* i • _t d'íí! W/M

Menino Josk'
filho du Sm-, Manoel Antônio do

f"siiin!o Miiiito — rcsidundenle cm
Accinly—lisu. Santo.

Curado no grande ernpçâo"de
[icllc aciitii|i:inliailo dc cocetrá, com
o Elixir dó Nogueira do Plnru.
Lhco. João da Silva Silveira,

\jtmi r.osmci — IU»

iinona^iimiaaDiiiaiiiiiBaiiiBníiiWiii-n-SK-^HiiiH.
A CÜKA DA i

SYPHILIS|
Ensina-se a Iodos uni meio de S

saber se tem syphiiis adquirida ¦
ou hereditária, interna ou c.v.ter- a|
11a e como (iodem cural-a fácil- m
mente em todas as manifestações ¦
c períodos. Escrever: Caixa Cor- g
rcio, 1C86, enviando sello para B
resposta. (_j

i;!»;fiii!!iii:iiii2i-amE»ii«iii:-Ki::!-J'i:ffl!'»«M 3494

PREDll NOVOS
Vcndc-se Utn grupo dc dois sobrado»

de construcção moderna, com accom-
modações para familia de tratamento,
cm Copacabana, próximo do bonde e
dos banhos de mar, dando optima ren-
da. Cartas .para A. P., no escriptorio
deste jornal. i l828

SATOSIN
é um rciucdio unico pela su» ef-
ficacia curativa em todas u »f-
fecções pulmonares

(?h PARA VIDRAÇA»'
JQMAUM

119 OURIVES

SATOSIN
cura os calarrhos agudos e chrtv
nicos dos broncliios e dos pul-
mões noa diversos periodoj da
moléstia;

SATOSIN

-RIO-

OURO
rialina e brilKantés; compràiri-se; na

rua Sele «lc Selembro u. 112, "Joalhc-
ria Diamantina". (R. 73.1*1

207 S

12115o (l'n'i'beijo de nmor — Valsa.
(Saudosa — Valsa.

2115:: (Choro Vagabundo — Tango.
(Apanhei-te cavarriiinlfo— Po.lka
Direcção —¦ Maestro l.uiz di
¦Souza. '5

121156 (1'acalliáo eom Cjco—Tango.
(Pado -**-.... Eadio Portugu; 1..

ijjiiSo (O Teu Signal — I'ol|;a. .
(Carne assada — Tangr..

I21 iSj (Dora Valsa
(Vivas Brincando — Tango.

Grupo o Passos no Choro
i2ii*,6 (Apanhei-te Cavaquinho—Pulha.

(Flor do Mal .... Valsa.
12113S (Spluçando Polka

(lleira Mar Valsa.
T_ ii.|4 (i)Teii Sir.nal . . . 1'cllsa.

(Miilinliri Urincaudo Tnngo.
¦_tag_aagai-_-o-i_g_^_iiig*__r-a»r- ¦a^_u_^!^_m*il|gnaog^^

I Cundutlo cm 1013
pela professora

MARIA GOMES ARRUDA
.I.slc -estabelecimento dc ensino, rc*

modelado de accordo coin a reforma
da liscola Normal, continua n fun*
ciiintir preparando candidatnn.á ma-
tríciila no i° -e 3° annoa tia 'iiicama

Lescola, c «no cxattjç. »<l<! admissão u
^.eadcii-i.t âo' Comníprcio- As ínalrt-"ífcillas ücbani-sc abertas «Ias if, la 18

boras. Sédc. praça IJ ,de Novotnhro,
Academia «Io Comniercio. (SiJOs)

PENSÃO RIO BRANCO
Aliir*am-se a familias distinetas e a

cavallieiros icspeilaveis, esplendidos,apo-
sentos, a preços razoáveis. Cozinha de
1" ordem Rua Piallio ri. ao (Palaccte
Fialho, Cattete-Gloria). Telephone Cen-
trai ,173a. 'I**l'0)

no tratamento da tuberculose
comprovada icxcrcc «-lícitos ire-
troativos sobre a infecção até
um limite tal que parulysa o des-
envolvimento dos bacillo» de
Koch alé sitpprimil-05 com o em-
prego .pioKinjj.uk"

SATOSIN
é rccommcndado por sumtnidí*
des meditas brasileiras e estran-
geiras,

A' venda em todas as boas pharma-
cias e droKrarias du llrasil. ^____

üe. Qlympia
Cartomante brasileira, tem um breve
- —t se consegue tudo qu? se qtu-

larda-sc segredo. Consultas ver-
baes c por escripto* lia rua da Uiioi,:i
n. 13, sobrado. ÍJ 4-B» _).

Deseja-se um «coiiimóilo, «*om pensão,
rm casa onde não haja mais liospe-
des, para uma senhora protegida. I.u-
tre Largo do Machado c Gloria,

Resposta a J. Neves, rua ledro
Américo 77, Catlete.

VESTIDOS
¦Paz-se coin promptidao e por qual-

quer figurino aos preços de: 15$000,
cassa; lã, 2o"looo, c seda, 25.000; rua
I.arga, 193, 1° andar. R. U-d

RUA DO THEftTRO N.
Em frente ao Largo üe S. Francisco

Telephone 476 Central

Moveis de todos os estylos e
para todos os .preços

ATTENÇÃO
l.fliaiii n cafe Ariátt-rf-Vía.
.VnliriiM: rua Haddock l.uhn -!.;n -

Telephone, nu, Villa. U. ii-li
z^'iZTiTr[v-7i-^r--'*--*rt> *¦**-¦ =^"*^^-^-^'sv-^2*3s**õXXdfS3

PAINA DE SEDA
Kilo, íSooo, na rua Frei CanccJi nn-

mero ioo, C*m íiviile á rua \'isconrle (le
ap.ie.ihy. J{- **32

Rua BeneâlGto Hyppolito
30*ioo_í - KKVDA ANXÇA1, i, :6oo$' 

Lim solido inogtliti.o predio dc solira-
do portacs dc cantaria, pomo habita-
veí com in comniodòs amplos, negocio
directo: .trata-se íi rua General Câmara
il. 106, sobrado, com o capvtao t.aii-
gel ("9' 

'*>

l\ éé La /**> 9*

M. M. ALTINA
Cartomante vidente. Le pelas linlins

ilus mãos. Resolve atrazor* de vida rea-
liza casamentos c cura pelos fluidos
pecúlios. Não aceeila pagamento senuo
depois de obtido o que se deseja. Kua
Visconde de luuina 53, sob. Das 10 as

4 horas. CJ. C91)

Tor inolivo de bajauço resolveu fazer grande abatimento nos preços de 
(

seu considerável slocb. „,..
Copos reforçados para agita, diizia -9500
Copos de fino crystal, dúzia •; r\°-T-. I
Cbicaras meia poiecllana, chá, lindos padrões, «luzia i?**" g |
Chicaras meia 'porcellana, café, lindos padrões, dúzia »>ooo ,
I.indo sortimento iipparelhos jantar .-.j-souii
rratos para doce, lindos rpadrãçs, dtizia 5^™"
Collieres de fino metal para chá, «luzia ^í0"0
íàlhcrcs para mesa (36 peças).. .. ,,,£,,,
Facas francezas com cabo dc ebano, «luzia ,1-nn
Bules com capacidade ,par-i 12 chicaras caie, um ."wo
Uello sortimento em çachepots, desde 8$ ale 'í-o-o
Jarros -paia agita (2 litros), 1:111 "l
líscolltido sortimento jarras ,para llures, par »-?ooo
Kiltro systema l'asteur, um.. -• -Jl
Liiulas ceslinlias fantasui em cures para bombnns, a.. .... •• -5UUU

RUA ÃSSEMBLÉA, 44-r-Teleph. Central, 5317

Escripturação Mercantil

__texicaecra_a-B-3i**¦¦ mmrssmmmaimxmaaaamwsn^ —*—: «««ea *

PROWÍfl NI3TB!1R0T"|¥hSÀjTI!?O 8.JOSE;

nnicslii Louzada lecciona á Avenida
Rin Branco n. 1.11, 2" andar, das 7 ás

 10 horas da nuiic. (S 1334)

_g-^_ui'.w-U;--i---"i,J_^'*"^^

GELADEIRAS
iVeiidas em prestações.

T.. liufíiaj:, fabricam e.
[Rua Vasco da Cama 11. i"ó.

THE ATRO CARLOS GOMES _^_____S
Da qual luz ínu-lo a cininonte artlst,. CLAKA WEISS ..

i-iojB __§#í: 1 *SC 11L1f^2 €ÍG—1-ÍC* "^^^ I1°-JE2 S5;s*2^stesa=a
LA ¥EDOVA ALLEGRA --

A'NOITE
1 A-iMl *Z -*_. 1'â 111-. •*_¦-a v__ »j-_.^ •_.-¦" — -

A*s 8 3i-_ em ponto ser., repregeatada a primorosa o(.c
reta em 3 ac,os dc Leoncavallo.x_ 11 vj. J.xj reta em o acios uc nv-uu^u.....-,

LA REGINETTA DELLE ROSE
Maestro diroctor da O.ehostra ; CAV. ERN-.S10 moca .mu ,-•_,,

N n -O-, bilhetes á venda ha" Confeitaria Cast.ellt.e_ o na wThõTer ladottotro-**»» W-iMa manha isldi
in. 11. ua D-.n_.--g <i t" ..flnois (lessa hQra su na i,,u.0tei-i.-i do tlicai.ro

HOJE D0MIKG9 7 - HOjícon.^
Dona dia it» Otlunolto íT,n*p «7 He _VI=híd de 1916  HOJE

Sporl-lapclolTTob n d.recçJ" « ^i?^}^^™^™*íio ex-peloluri RU1Z MATINE'E- A's !3 1*1-3 d*.tarde

PAL-ÀGE THEATRE
«....iv. *^atw_MaBt^j._a_»______a_eii«a^ .~-~

Amanhã - X_L_ CONTJB. D LPBSBMBQÜRGO II 1338

Avoniila Oonios Frolr.e
111 presa Juse Louroit-o

A'» >* HORAS
tttnncion tinto quiniela

«liiplu «.-su t* pontos

[j-_3 aa ura» .n . o
A' NOITE - A's 7. S 'Mf e 10iií

1. I'IT'11'T. em-.aotoK-ai ro-ium-s de S. Paulo, original 1 lc.DAN 1 A-

-____e ^_^r..-^.--.j..-g;.*^r.'i_;__g—^—mma!B2}tsm3m*mmm _ —kg\ __SSk 1

Sabbado l
-'.epiado il FESTA 8Â FRE8Uum M U

uá-cS£í!-5iSBl_:ia 1.-H.'--' asna adrhlravol arte do d:/.or. .,-.,,vrlYS
Fu:icção ao meio-dia Dcspeui-ia aos atúmn'»"» ^ro^^Z\™àm™ dos

O GAlliUO pofn de cnstuines ri ¦ ¦'. ¦ anuLir.™, .__
.¦"unccbna nos domingos, dias

feriados o santifinados, do
muio-din ás 0 da noilc

lionde 1'otttri d'Aroia
Kntt-nda Franca

ggçmgwwgggjg^gg «__-_»••¦
11 um

I l.UF.VI-.MKNTK-OGAUl-llU l*';'"«.«;''.V-',T.""v -"-'V"t ímTpiVí\o'i-o.' lífta:"ss»Missa-'m,y^r^vü; |r*e

g ?;*&, gwggggggggj 
*'^i^^y*^-^_i2íy_ __*?__r

________MB--Bt BB— II ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ II miimmmmem^mmm-^fmwmmmmmm^-
O THEATRO MELHOR PREQHEWT^^XQ_Oi_J^l^^^^^^^_VMS DISTINCTAS JFWUAS__

~7Z 1 . *.**»¦ , T>„_..f r.i_, da qual íozsm parto tambem os arListns
Companhia Falmyra Dtlí-lO.- c.«e't»iida dOlreira o José Ricardo

MATÍXEI'] tis _J liS dn tíirtle
(Icciicnibi ns crcnuçiis o sonhoritns
^ fSmtaXmVnmZ%mm*aaimAmm' IA MATINÉE A PEDIDOi REPRESENTA SE j

PELA ULTIMA VEZ,
a celebre opera cômica cm ues cetos

____5__H__BlfcS_aWHÍ»B-a

ooric raLMVRA I

HOJE
PE

e_B&-T---*_I133l

' _M_B____W. jVk_asio jL

SOIRE'Bá9 S :?H da «ni^c
.StMnprf; enchentes o entliusiasmo

MA SOIRÉE — ULTIMA VEZ EM QUE A
ARTISTA PALMYRA BASTOS representa no liin
dc Janeiro *\ sua üoUbüissima creação, a opereta
cm 3 actOi c 4 quadros Jc Auclran,

Al..

AMBRICAN^OIROUS

Grande Çompanliia Eqüestre, Gymnastiea, Acrobalica, Cômica,
Mimica c de rcaes atlracções

A melhor actualmente era "touniés'' pela America do Sul
RciBSenr I**^. QlI RIKOIjO

_ElO-T_G3 - DOMINGO - HOJE
' 

OHAMilOSA MATINM'1. A'3
_J Ij-Í via trii*«l«i

ESPECTACULO SIÍIIPIIE11 ENDl.NTI
A'-i S ii\ 

... _z—-—= "gMPRÉSA

Ke**. ,*,.:!-,.,!..« tom» parta PKLMVRA BASTOS -- CUEMILÜA IVOUVFJUA. ff-BB" RtCARDO ....

MEIDA CRCZ. ¦ AUMA.VIK) 'VASCONCtííl.l.OS. Adriana de Nomnlia, Julieta noarc», cie. •
nico. Os mclh6r_s-.c3iici*riicttlo»-<1« a_t_liiB|i. j-irccr-üo inufical cie ass» *"•_«>«-^"*_- . . nrasil"; dessa hora cm dc-

AVISO — O.s billicies hoje i*s*,ão Pícnda ale o mau dia, na Agencia do .101  cu
ante, na bilhclerin cln falace Tlieatrc. íí , . r _,-. «_.„«:»-< #u -lecíminhir-i " Renri*-c'- da cc*

Amanhã - Récila Unica - SONHO'-'DE VALSA - Qimita-Ieira, 11 —a 
í r 

'/\ 
< .vr\\FI 1 -\ ' (R m-.}.

;-'.,.i- revista -- CÉO AZUL. com o novo lôilro Os alliados e a entréa da ..i.-.. .'¦ •-\ ¦ x 1 . *. •*_ 1 _ -. 1 -

O acto mais mai-avillioso do «lia !

«*f^»r_,-ti**i,iJii_'^ria-_w?'T-'3**^

l'm seus admirm-eis trabalhos de trapezio -- VOLANTES — MALA BA-
K'ES e D-VNÇAS, acompanhada por PBRRITA PLOVA. Grandiosa novidade,
tmien na America tio Sul apresentada pelo sr .HOLMUR — Vèr para crer.
lis celebres campeões da acrobacia — 03 SEIS UIMAOS QL*i:iKOI.(). crc-i-
doren da emocionante «• perigosa POMT.I. HOMAINA e da arnScadissinia
nVS0U_,-\ DA MORTh., grandinsa atlracão. EXITO POS CLOWtXS E 'I'»-

NYS - KO ESPECTACULO DE HOJE TOMA PAUTE TODA A COMI'..-
\'H!.\ A ordem do e?pirct-«ct.i!o c nome dos artistas nos programmas t]iia

S.ijoi.

\1J1'\ — f\ oraciii ao esi._c_a.-uiu u umui- uua .nti-.ni> m
s.rão distribuídos 110 theatro. QUTNTA-EBIRA, MATINE'E

Preços do costume — Bilhetes á ven rir: 110 theatro.

ei
¦fiaSS___£_______?_-^^

_a es" á
_ tt_=>-H èm*IX ^"^X O LYRICÓ

.^_^*^ss***5S_e_5* l3**_fflaEB_S8-55-g-_-g*a*^^*Ü*:a_->>*-í* imVXSmmmmm\ fâ I-fl _—, - . mmm (1 PM r«_ ^»_. tr>*\ W-m A mm_ HM , /m\ ,',-.., n«, .-,..} '•* A n P ,"1 Ifl í-ll *!_•-, C K
EMIMESA

JOSÉ' Louui-iao

Urande C:nmpatili!a da nn-ir,. I*. -- ¦- ¦_ Ualiatm — I.OTOl.l *. IHI.I.OHO
DtrciHur iVoreliestra, CAV. AKTUUO DE aNC.KL.1S

í^r^'

HOJE
MAT1NE'B ás p

_6!
1t2

HOJí
SOIRE'S ás 8S[4

a opero de Verdi
j_^r^-ii--3P__-3n:*3s_í-r_a ;

TR OYÂD
aa__-_BBga_a__a-a-asK-3-t^^

t--^*_ fi| ' ¦¦¦

.or[.

J^íi_^9 _P-_71tfTr?f'^*m,,,-gi,A=^-<B*^ ¦¦¦ili-li. ¦¦¦!_¦¦!¦ 1 .mmm-,

1!1 THEATRO RECREiO aÃ-535_fi.d.ado°«_'
_= a I Polytlioama, de Lisboa, direcçüo (le_AP.NAl.UO FIGUEIUOA

IO A ROI-IUO

HOJE Domingo HOJE.
,. . 'ii^;I;.lT^*i EXITO l^,^rii_i_„iEli;

, 1CALDOE NTORNADOl
tíj I ¦^*ü_iE^__^_-«st*^«__-.-^_ :-^ "" ~ 

.. . Çj
[¦7* . _—1 *T<_-Tflicv-_,r1n ii.li- Mnlln línr

MATINE'E A'S _ lj3
A' NOITE: - A*s 7 3(4 c O 3-1

Pela Companhia Ruas do THEATRO APOLLO DE LISBOA

-**.

Tradtizids

I _o__________M maimiu

RslrSa tia Eoprano Miria Bildlni; me_o-sopr..no
Amélia Frabsttl e do tenof 

'Manool St-I?*--11'*
Di_trlbulç.o--T__onora. MÃFÍã linld ui, Aznoonn

Atnnlia l-Tab-tU: Mmriea, M. Saliaart Cinde Io i.u*

j na, ügo M rturano; Forrando; Micln ¦) l-ioie, me.
, Euuná lantiur;*, Mossagero, E. Orlanut.

.. _ s-y.*-*^'-.^-^*-**-*-.-;— r;
ua por Mello Barreto, do origial de Mouczr-i-Oii o .viiu'r--j,

La -part «iu fsu. Os principaes papeis por Ignacio. 1 eixoto, falmyra
Torres c Etclvina Serra. ,. _.. nr. _;.-

Amanhã — i* c unica recita da moda com a coineilia u\i.uu ...\-

TORNADO. A SEGUIR - Os - senhores. Je Francfort, — A ultima
creição de Gtiilrv co C.-.i.nn-*. I-',i,,'*a dos adores I.itcianq de --.-ro

e Clemente Pinto. Dcslumbraiitissima montagem. Scenanos nu,o.*.

G-.-trd-t-roi.pa riquíssimo — Mobiliário da epoca.
l'1-l.V DE MAIOR MOltA I.l DADE

niilieícs á ven-la 110 tlieatro, tias 10 horas cm «lean.e. _
PREÇOS - Friza e camarotes, 3o"-ooc. Ladeiras «le 1 _ ••:••

das SS000. Cadeiras «lc 2; 35000. Galerias numcralas, -.000. " ....

_a

•~-^-r*i*ri'!7"^*^n^,T**^^^^1^^

Interessante Fantasia Ssí^ríoa cm 2 acios e 8 quadros

JOÃO PMOÜA e AXDJRE' BRVfl
jGpaude suecesso do jPortugal e _3rr.sil.

am vnha - ICslréa do tenor At.l.ESSANDftO DOLCI, da soprano F.SPEHANZ V CI.A.SENTI o ,h,.1'_)r-;'*.
I.,.',, ÂuNCESCÕ F-fo-SÃlCI - lllíhelaj S venda no tha itra. das tu em üeant. - 1'HEÇOS: Früas, -OíOOO,
S O-raafoies, 30»; poltronas e varandas, 85; oadeiras, 51 e gal.rms, i%. _________t__^ai__a-_«--_rB!-g^^
____^^__Bi___iS___s_a-3a-^ F*jaiW*-^w_^^

!U 1.1-4 Ámanh-i — O diabo que o c&rr&au*
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| C11MA PARISIENSE j
(DiliOi - HOJE - tt. pftFIl! I

^OR^Eíft M mãÊÊÊ^òW^i ÊWmÈ, mo,.

ítesiiii iplra
ou (O AMOR DOMINA O MUfl&0)l
Sutnptuoso drunin, em o qual, a amenisar a verdade da
melindrosa lueta de amores contrai-iadõs, em conseqticn-
cia do quo resvala para o delírio a nioctdade mal apercebida
hà a fantasia nrtiaticadosymbolismo inspirando e corrigin-

do em sonhos 1
PRÓLOGO, 5 ACTOS _ _ APOTHBOSlilS

•^****l**-***^~*™****mm**3BSammÊmWmW»m%3^^ 1 - __M'M_M___rr____Í CINEMA AVENIDA
HllJE empresa Darlot & C. - Ave- U-.gr¦ I--.___ nida Rio Branco, 158 HOJE
Hoje matinée infantil com films de Billie Ritchie e mais o belloe extraordinário pr.gramma que duremos somente hoje

1* 3* _ 8* partes :

^ v@rdad@ sempre
apparece

Drama oonirriovcntó c sensacional; representado pelo apreci-ado arlista Herbert Rawlinson

Mais forte que a morta
Drama emocionante, Bcncro completamente novo, «le enredo en.aiit.-iil..-,minio.ü c silr.r_li.iiil.nte, qnc lornaeste fi.iii iinm verdadeira jóia rara,seja péln fôrma representada, pelo3exiini-5 arli.l.-n Mr. M. R, Wilson

e í.onise Willo.k, sei -t pc-la. scenasimpressionam.. r|im il.i.vaião o cs]:-:-clailor em coitii.iluto êxtase, lal é a sen-tação qiiu s. tèní ao ver «ste incgnala-

I .1 gaB * > " - -,méiÈmismxj 
^ j

vcl íilm. Tara comolt-tar este maravi-lliOío iiroRramina, terá exhibido maiso íilm cômico
uuc¦ cjuscrvará o publico em continua.orRainadas.¦yiV.IAM.IA _ O AVENIDA, eon-tinuaiiilo na senda da victoria, „nre-sentara ao publico culto c intcllig.nt.«lesta grande . metrópole o film d....ineiitado e .cientifico

1* e 3* p.ir teO tio San no trabalho

Cinematogt-apho Parisiense
APENAS 24 HORAS L-B KSPKRAI '

Amanhã _. 1 hora. cia tarde
«ste Telho c afamado cinema abrirá os seus salõe. para receber o publico chio,
que terá oceasião Je apreciar a mais fina creação do tlieatro moderne.MARCELLA
*j"j Pfologo e 5 acto». «i.ijjfinal -do -urao_»t «-aiiu-w-o VICTOKrKN SAR-

lim onze,séries, cada mini «llf.er.Si-'e, a primeira p.iii-o transportará o ns-ipectador para Nova Ynrk. inoílrando opresidente Wilson c seus ministros oor.'
d fferenies trabalhos, a grande c mo-iiunicnlal bibliotlieca de Nova Yórlf,dcmoiisIranJo todos os recanto, e ns

nranih-s obrns de valor «li existentes,A sesunda i.a.lo é uma verdadeira inã'ravilha : tram da Casa da -Moeda,
mostrando, alem do edificio, das Rran.des iii-acliinas, das diversas e exlraor-ilinarias caixas fones, como se foz al çunliagem. das moedas.

3 , 4.i C»-. e O parteO coração de uma sereia
Mimosa concepção da niitliologla que«in rico millioiiario vi na sua fantasiaeni um bello e risonlir. sonlio. O pa-*tl da "Sereia" é desempenhado pela«ympatlnca c eaptivante arlista MARY•Fu_,_,EI., a querida do publico cario-

ca, n>«ç vae. alem de toda n imagina-Çao. **«, 
p?is, esle film mais nm mi.mo, uma ;oi_ rara quc apresentamosao Tcsj.ciia.cl publico que nos honracom a sua presença.

films daremoa malaExtra programmá nlém (lentes momimentaesO PEQUENO UA HUA gracioso íilm sensacional
o .líiví6 

SA,U" Biil.NHADT no grandioso ilrama JEANNE I.OI.E'o135$
eroMíitMn.

-_$_H_£--.IÍ St r** *m El _\
_K^I^^______?^--.i2>^SIISaBH 5*s_-*Ê£lm

CB B.íjPRSí''"!™' ¦ -'VY-tfHsEBHM9B_'rtna
ÈèÊê H_____J; '"-«^T - V '•*a-ag|KH SJilpfa»
ffM ___r__Kt Mtf-í *'Ji___KBE___4ff
11 K: Y-'*._ÉÉil_I ÜI
II HH Sü___.-Y¦_tÉ§Ê_____«u hm_EI

Vm\ W^MÈ WÈ
b^H ¦¦ í-T^ -mj _______.£¥*-.-B_r*- ií^BH_HÜ_-_-B-KyifH HKi * - j*__i_^__________________________LB^fcL' vw'' _. '(^_____r____________í____H^J

HOJE - ULTIMODIÃ" IMPRETERIVELMENTE - HOJE
,. ¦ .; -?10 UM TW-UMP1IODurante oito dia£^secu»vos.dò'^órmitiàveis enchentes

Temporada Jlje-Ihealraí de obras celebres''
A_JS-íl? *líl -"í»1*-™» ÍPm do AI,xa.ulreDi,-masL-afíaire Clemeuceau" iidautad-i ícinematosraphin sob o titulo süg-goái i .í do

6 Actos arrebatadores desempenhados pelagrande e diabólica THEDA BARa,
appellidada A SEREIA SATÂNICA

DE TELA

Devido
AlJVERTBliTOIA

, ao excepcional suecesso -lesta peça nos (hcatros de Paris, a si»execução cinematograpliica íoi disputadü no mírcado «lo íilm com tal açoda-inento, que o sua cotação «le venda atlingiu a íominas nunca alcançadas portrabalhos congêneres. A ullima ofíerta foi lançada por tsta -mpresa, que, por
D1,"-.,5"?.".',r.¥r na eidadcliz, adquiriu o trabalho extraordinário dc VICTO-_1I5N SAKDOU e HlvSPGRIA pela somma dc 6o mil íranco9, cerca deTenta e do.s contos -dn **'_-'.in hn-i:lcira. qua-

«s=r=jg=^^^im»..rM'»,..|___i_jiBrak mroapeacqag-TO ______! 
E_s_s__t mo.___? y?.'y!Ç**"r_<***' "KUX't*a*K:"^******ga^^^g|gg^^--^^ *^~ ¦^HHBfiflMB

ÜS ____________
lí í *****-****'*************-" vmm *n__K*_____«-.*_____>i .j

Todo o sacrifício é suave para esta lünipreza, desde que a
anime a certeza de brindar uo povo com raridades d'arte

_B__B____________B

I I»
Cântico». A _r»edempçao pelo am

Cascatas perto ãeLabooImv(na Snecia)
Film natural da Nordisk—Soberbas cabeceiras d'agua, que-das e estu_n.es cascatas, que dão aos olhos uma impressão

de maravilhoso.

Horário das entradas— 1 hora — 2.15 — 3.35 — -_.55—
6,20-7/15-9,5 6 10,25

| [PIT Amanha -- Marcella - °c,rama d^
I !_!nwr. "U.UUUW -*»¦*** ww**,* excepcional
i aPP*.r,J*üseenicoe emocionante acção, original do laureado
I esc.lP'OI'VictorienS!irdou, tendo como interprete da prota-
1 gomsta u DIVINA HESPERIA ! - Prólogo e 5 actos. .
P| _*_a_t___r__ 

-t-s-*. ¦—¦j^jp.n-uj—c^ii.txTir.iitinKm-M-.izTTimB

g Lêr amanhã, no Correio da Manhã a dsscrlpçSo illustrada
fttiSlilBilBIEKíillira

OINEIIVBA IRI3
EMPRESA J. CRUZ JUNiyK RUA DA CARIOCA NS. _ e JI

HOJE—Um programmá digno de ser visto—HOJE
Em matinée e soirée

.PT_"i_rtil'_.,-n_^!5_-e*1..'.<i. *a"r '•'-euir para o interior o film UM PAS-SEIO NO FUNDO- DO MAR, este cinema modificou o seu pro_r.mma. con-lorme havia antiunciailo, ilpresentando, hoje, novos trabalhos.

A MÃO DO ESQUELETO
GRANDE DRAMA POLICIAL, «Ia Fabrica Nordisk, em 3 partes - Conünua-çao do tilm 0 HOMEM DOS NOVE DEDOS, um dos mais arroj-dos traba-lhos no gênero. •.-'.,
Completamos o programmá com os

Magdalena e a -tia Célia
-èllissima eomeilia em"-_uc toma parton celebre uriisia MAUDISIMPSON —

I'.tm em 2 actos,
Harmonia das Flores

As flores — Sua belleza — Sua natu-rcn.l.
Ainda, como EXTRA, nn MATINÉE:A VICTORIA DO JUCA

FILMS NOVOS:
AMANHA c DI-POIS — Dois belii--

simos films — 1NFIDELIDADE, porTheila Bani, em 5 partes, e CONSCIEN-
CIA VINGADORA, em 6 partes.- -,

QUARTA-FJ.IKA, dia 10 — O maior,
o mais interessante, o mais emocionante
dos films em série:

SUBORNO
em 20 séries — Mais de 40 partes.1» série: — A LEI E O ÁLCOOL,

.1 parles — _» série — A PERVERSI-
DADE DOS DONOS DE CASAS

2 partes — O MAIOR ASSOMBRO I
(¦350

HOJHJ HOJESensacional programmá
Hevuliiiido ii mais ni-ccntimclainuliiiiiçüo para a .rio cinema-tuBraphici», npresema-só aprodigiosa menina do 4 annos< --u-i.ii. ii Varialê,

qno interpretará com proficien-"•-*¦ ii protagonista do pomposo

CINEMA PARIS
HOJE Ultimo dia deste programma-HOJE

BK^ffjhy L' ' *T Í-*__MT? 
*'* 

«*1*_Í«V___ .-* » *fl^ÍB^BBw^^^^*tffi^l^twff^BBBB

11^8 __!.__r^^B ^__T-^ ^S^HJ "P^v____B_r^^:_

c
«lramà

Paixão selvaoem
Aventuras policiaes emocionan-tlssimiis, em 4 extonsns partes
o.A,(?-*1'*1*(liltles — novos ui-:.CHUTAS Si KVlOS-lmeres-an-
te mm ao ar, surprehendiilo notneati-u da guerra.

Como oxira n_-"mnt_nôç:

,.a H0TEL4RANIJUILL0
ml Farça_2iltra-comica, do Eclair
â--' Coin'j e.xira n.-i matinúe"a sen-tlmental comedia dramática

Prece a Nossa Senhora des
Nuvegantes

3 ACTOS
Amanhã

F»JFS OTEA
Nova serie de aventuras

porMlle. Josette Andriot
5 partessob o titulo JURAMENTO

DE DOLuRISS
O impressionante drama policialem 4 actos

A Orphã dojttercado"Qulma-roira—0S"MYST_-
RIOS DE NUW YORK. A seguir
a Bellu Hesperia o Za-La-Morto
no intempestivo drama trágico
du V.ctorien sardou — A MOU- j
DAÜA, 5 partos. II 1333 :

MARCHA NUPCIAL
Emocionante -peça passional em 4 longos e bellos actos,
da labrica Cines, «-xtraida da magistral peça de Honri Bataille. Es-tupi-nrio ti-ab.illio de LYDlA UOUEI.LI.

GAUMONT JOURNAL *-jffi;ZÁá
CZ°^LA VJEJP1TA BE OURO

E«ri_ii_gante drama policial, em 3 extensos actos, ile Gaumont.
Amanha; I.OF.D OrlCRÃHIO. drama em 2 actos—ABNEGAÇÃO RE-

COMPENSADA, comedia em 2 actos e VAIÍLE DIS GllUNDENAL,
natural.
A seguir : — VAMPIROS, 4* serie—Evasão da Morto

0 assumpto gira num eixo de analyse perigosissima d_.ida moderna 1 a paixão desmedida, o amor insaciável, ;it-ilania da mulher amada, a adultera repugnante e de sen-timentos,|deshumanos, a baixeza e corrupção de um ser bolloe que inconscientemente é arrastado ao ponto de merecer oterrível c justo castigo que lhe arrebata a vida, tal e qual se
devo fazer a um réptil, a uma serpente: ««Morte Ia bete,
mort levenin».

«Mise-en-s-éne» grn-._.os_, edição da
Fox-Filin Corporation

HORÁRIO — l.OO - 1,40 - 3,20 - 3.00 — 3.40- 4,30 - SOO — 5,40 - 0,30 - 7.00 - 7,40 —
8,30 — 9 OOj- 9,5(>- 10,30

Amanhã — Program ma" novo. — Dõis~nTn.s. Uma cn-
media dramática e sentimental. O Lord Operário. Um
drama de astucia e perspicácia A JÓIA RKVIiLADORA um-
bos interessantes, commovedores e dc urdidura moderna e
intelligentc.
. . _ ___..__ ... ___. -. __ _ _ 'Il

PASSEIO HO PAO DE ASSUCAR
Attriilionto, dcsliinibr.tnto o vccon-

fortaiitc passei» — O mais em-
polmuitu piinoniuia ! '

Reduecão de preços
Aos domingos, das 7 horas «Ia ma-

nhã á 1 hora da tarde, o prei;o da pas-
.agem »o alto do Pão de Assucar será
de _$ooo,, ida e volta, e depois desta
hora regulaião os preços em. vigor.

AVISO ÃÍPUBLIGO
Os carros nercos fimeeioiiam

com -íTiiui-iiciu diariamente, des-
de. as T.Ji.pi-S ilu niimliü. ;- ,

A.'segundas, quartas c ^cxlas-feira*1.o ultimo carro sólie da Praia Vermelha:
para o Pão de Assucar ás 6 horas da
tarde, e ás terças, quintas, sabbados e
domingos, ás 10 horas da noite. Sc
chover, fniiccionarão somente até ás 6
horas da tarde.

ODEON Companhia Cinematographica
-—¦i Mi I i,_)i '¦!! _.. .tu

Brasileira

*-i-_r*

¦"•^*^^*"*^**l^M*^**ia**"^**"^11^^^"^^*' TELEl*HO.\K, SUT.. 768
*.l._____.-.¦ 
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_. ÍT». A *_Hra____n vm «e a_r in ______ ______ B^ts

O cinema mais cbie. mais elegante e melhor freqüentado da Avenida. —
Os melhores program mu s — Films do arte e de ralor

HOJE - Ultimo dia deste programnia de verdadeira arte - ___ZO_T__3
Vence-se hoje a semana de arte que este fllm sensacional preencheualcançando trinmphos, como nenhum outro

MARCHA NUPCIAL
""^*****r**""'^*^—»—*r> ¦ ¦•'«'¦¦naM*'*_____*-*FM_**~'**p___***r>wn-«_____r.i tiitu r*i>i—wi_i ¦¦_—...¦¦--¦¦¦¦j— *"Exlraitlo dò celebre romance dc Henrl Bataille e executa.o pela mais admirável das

artistas do ««écriin», pela invejada porém inimitavel, pela divina
LYDA BORELIiI

MARCHA 3M _JI-*GlAI_i é a ullima palavra em cinématogranhia.
MARCHA NUPCIALé um fllm digno da platéa do "ODEON"

Completará o programmá :
OAUMON-ACTÜAIJDADES Mais nm nume ro completo com MOllAS do Paris, noti«

cias «Ia GUEKKA. e com informações iio tsdo o mun.iu.

Hoje - Matinée e Soirée da Moda
XJlti__ao «ala, dLeste programmá

O BffAIQR -TnÍÊLHÒR! PÍ.OGRAMMA
1I«_, 10 ACTOS -NA SQlffSE 7 ACIQS

1'rimeiro fllm :

__-r.:\--*.

m

-.-k-»«u»-- •_ _-__^.t,^..--_iri:i-«--r»-J--J,-....| ¦.,. n , ,- u-fít ,-mf!\'mxirtímr» É____-||___________>_l

GRANDE DRAMA I)R AVENTÜRAS-1 PRÓLOGO 1. 3 ACTOSI'nitiig-oni_.il ntua inonina de G atiuos
Scg-cindo film
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Prota
(Lc Col Bleu)

Comedia dramática rm 3 netos
roíiista —A linda loira-RE2ÍE'B SYLVAIRE

Hã) " Extra. rogramma - Somente na Matinde - A Pedido
Deusa da ESeSleza

GABRiELLE ROBi_JN_I, no
|ANJO DA GUARDA

i mmWtttáwtÊtiaam

Tres
netos I

A Seguir: A Trindade Artística, A Bella Hes-pena, F.Chione. o í;»moso Za-Ln-Mort e A |Collo no Romance de Saidoii, A Blordaça.
SE35.

MAIS UM GRANDE SUCCESSO!!
*pr* Mais uma prova flagrante dos inimitáveis programmas ~_3-

u__.ii_ia_i.l_.ã ___.xrL__.i__l_._aj
A nova serio inédita o maravilhosa da famosa _PROTEA

PRÓLOGO E 4 ACTOS

Aichojc,nasl.cs series
em que íipresonl-on a fa-
moEit «Tos«*ite Ali.-
dreyor.sempre, Iodos
admiraram nlém da es-
culptural belleza o ar-
rojo das suas façanhas.

Neste ciipitulo, inti-
c.^do O juramentode Dolores assisti-
reis as mais incríveis
e arriscadas façanhas
da mulher gaúcho,
da intrépida moderna
amazona que vive no
dorso dos itiilomitos
corçpis, vencendo c do-
minando «aquelles quesempre fascina e at-
trahe.
Fantástico, i Extraor-
dinario ¦' lnexcedivel:

A luta conrra as serpentes... ü frio Iatepo do réptil que sc amolda, envenena,
estrangula c mata... Como vencer? PROTI.'A TQ9 siib»-rá dizer!ll... .

Igjffigí— *<.«''nti»-t,*««*''. c nutnuiicilu dn 5- hério - O.ri MY TE RIOS DE
iffQW MOVA YORK (9- o 10-'episódios)—As radiações mortaes-'Os beijos que matam.

AMANHA AMANHA
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Mantendo o seu program ma, cumprindo a sim promessa de dar sem-
pre os m. Ihores programmas e proporcionar os melhores espcctnculos aos
seus freqüentadores, o ODEON of.ercce mais uma mimosa jóia cinemato-
grapliion, digna de ser apreciada por todo. quanto amem a ai Me, o bello
e a verdade
*__

*Iv,.^;;;'y"--v ''- 'Pkzik^L. ' '
GAÚCHA I

-__t'______S._S_S_sa___]

Film admirável da
grande fabrica, argenti-

ua "CAIH.0 PILMS'J
Nobreza Gancha é um ro*

mance da vida dos Pampas — O
gaúcho nos apparece nos menores
detalhes de sua vida; o seu tra-
balho no campo, orgulhoso sobre
o seu «-pingo», armado de laço e
bola a correr o gado; os seus cos-
tumes; os seus amores.

Nobreza gancha ó um fllm
de enredo bellissimo, e a sua pho-tographia impeceavol, de nitide*.
que honraria a melhor fabrica eu-
ropéa, constituo um dos seus Iri-
umphos.

Com este film, o ODEON apre-
senta o primeiro trabalho da grandefabrica GAIRÜ-F1I.MS, da qual sito
representantes para o Brasil os srs.
Angel V. Monteiro e Caetano L.
Savino.

NOBREZA GAÚCHA é um triumpho Sul-Americano
É_S>__PS5?-Si§^^?®_f<__Íita--:' __ ;¦,'-afai.-«l jaig_^ii_.- ,*. -scc.: ¦¦ r'-3

dos tlie-tios: Lyrico, Apollo, Recreio, Carlos Gomes, Bepnblica. PrJace^Thel^eTs!^séT7^^ir^^e^
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