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0 CONGRESSO
ha

,A temperatura oscillou entre 2."i°,
xima, c eo«,.|, miniiiia.

HONTEM

(Está alicrto o Congresso

dtiasi uma semana. -Só hontom o

Senado elegeu a mesa e commissões,

e a Câmara nem uma nem outras.

Tres sessões realizadas neste ramo

«lo legislativo foram absorvidas em

elogios fúnebres a alguns vultos da

Republica c a nma figura dc incon-

tcstavcl relevo nas letras pátrias,

José Veríssimo, outros a individua-

lidades talvez só conhecidas daquel-

lei quc lhes fizeram o necrológio.

São, sem duvida, exageradas as iria-

i.ifestaçõcs de pezar nas nossas duas

câmaras. Não «"aro os cl"c votam

ouvem falar pela primeira vez

nc nume da.iu-lle "lie é alvo da

honra prestada -pela representa-
«,\io nacional. Tambem se não justi-
ítea o levantamento da sessão por
toda morte de deputado. Isto não

se vê cm nenhum parlamento d<- paiz
adeantado. Agora mesmo ¦em Fran-

ça, pelos deputados monos no

campo da honra, c não são pou-
cos, a homenagem da Câmara sc tem

reduzido ás palavras com que o pre-
sidente, commiinicatiJo o triste acon-

ferimento, recorda os serviços do

morto e realça a sua dedicação pela
pátria. J.' difíicil púr tormo a essas

praticas, deixando ao bom senso dos
raèrribros do Congresso a abstenção
dc propostas dc moções de pc-
__r inexplicáveis, destoantes «Ja ma-

jestade do poder publico. Pro-

posta a moção, ha de ser sempre

votada, porque nenhum deputado 011

senador dará um voto contrario que,

pela faniilia do morto, seria conside-
rada uma offensa á sua micmoria.

Será sempre uma indelicadcza que
ninguém quer -praticar. Mas o regi-

inento pôde compri-hcnder disposi-

ções, e -para isto se lhe faça a -preci-

sj reforma, que acabem com essas

_xngeraci.es do scntimentalismo indi-

gena, guardando os tão barateados
votos de pczar para os casos real-
ir.ente «le luto nacional. E' preciso
tambem prohibir a suspensão da ses-
são ou a interrupção dos trabalhos

por homenagens a vivos ou a mortos.
.Mais alguns dias serão consumidos

ua eleição da mesa c das commissões,

podendo até succcdcr que, por não
estarem concluídas as relativas com-
binações, a lista da porta deixe de
aceusar quorum, 0111 alguns dias. E
assim correrá o tempo, que muito
c.ro custa ao contribuinte, sem que
o «Congresso trabalhe,' e justamente
em oceasião cm que tão necessária sc

- faz a sua actividade. K' incontes-
tavel o niáo effeito que produz no

publico o facto de se passarem dias
sem que os representantes «Ia naçio
dêni ao menos a apparencia dc quc
trabalham. Os maldizemos chegam
até a ligar esse facto ás prorogaçóes,
a saber, ao interesse dos congresi-s-
¦tas cm levar até o mais longe possi-
vcl, até o ultimo dia de dezembro, o
fiozo do subsidio. Deputados c sena-
d.orcs já não são populares, esta é a
verdade. Xão devem, pois, aggravar
a impopularidade, cm que já caíram.
iiTKistrando-sc tlesidiosos, descuidados
do interesse publico, e simples goza-
dores das vantagens materiaes quc
Jhcs proporciona o mandato quc re-
ceberam ila nação para trabalhar por
1Ü.1 e prorover-llie a prosperidade

Ainda não -houve no lír.isil mo-
incuto cm que as duas câmaras su
mostrassem tão bem dispostas a ser
dirigidas pelo governo como agora
Do governo, portanto, depende -prin-
cipahicntc a marcha Jos trabalhos
«legislativos e seu bom aprovcitamRii-
to. Apparecem difficulda.es, ,10 que
sc diz, na escolha das commissões.
l.rmiga-m na Câmara dos Deputados
candidatos á commissão dos Orça-
mcntosi porque todos, convictos de
que são capazes dc salvar as íinan-
ç.s nacionaes, julgam até lesa-patrio-
tiíino não disputarem para si aquelle
posto de serias responsabilidades. Mas
o governo, que bem conhece o pessoal
do corpo legislativo, e que tem força
para organizar as commissões como
lhe parecer melhor, deve usar dessa
força para constituil-as de modo que
real e cifcctivamciite a auxiliem.
Nestas condições, cumpre ao governo
influir para a sua conslituição cornos
mais capazes. Xão ha razão para em
câmaras, póde-se dizer unanimes, sc-
giiir-sc o critério gcographico na
formação das commissões. Muito
menos sc justifica essa praxe 110 rc-
flimeii presidencial. Üo regimen par-
lamentar foi que nos veiu esse modo
i\- organizar com-iiiss.es, attcndcndo
:.- bancadas, mormente ás mais nu-
n-erosas; mas 110 regimen parlamen-
t;.r isto sc explica porque o governo,
o ministério, delegação do parlamen-
to, d.eve contar com o apoio da

¦ia, c, para consegitil-o, tem que
buir os postos politicos, as prin-

cipaes commissões c as pastas dc mi-
ni.tros, com os representantes das
dh*_rsas correntes parlamentares.
Aqui, 110 mundo político, isto é, nos
que dirigem o paiz a bel prazer, ha
muita aversão ao parlamentarismo;
entretanto, todos os dias. 05 próprios
<;:.. tanto o detestam o estão prati-
esndo inconscientemente, tal a íorça
do habito c da tradição. E, afinal de
contas, nós temos o presidencialismo
com todos os v«cios iio parlamenta-
rismo, sem nenhiima da.; suas stipe-
lioriilailes,

Gil V1DAL

Tbaças
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I-K.im-se as seguintes folhas: , ,
Delegados c escrivães, commisssrios (le

policia, policia, 2" parte; íiscaes «lc veiu-
ciilos. serventuários <lo culto catholico,
aposentados da Fazenda, pensões, pensões
provisórias c praças <le pret.

Pagam-se na Prefeitura as seguintes fo-
lhas de vencimentos: Superintendência «Io
Serviço «lc Unipeza Publica e Particular,
Instituto Ferreira Vianna c Guardas MM-
nicipaes »le letras A a I,

A carno
Para a carne bovina posta liojc em con-

suíno nesta capital, foram aífixados pelos
marchantes, uo entreposto de S. Diogo, os
preços ile $-|íio a $500, devendo ser co-
bra iu an pub-jco o máximo tle $7°°*

Carneiro, ]$8oo; porco, i%2$a e i$,.oo;
vileila, $1100 a $Hoo.

sobra para que o Exercito brasileiro

trate quanto antes de adquirir a eficien-

cia <lo argentino.
Emquanto vivermos -por aqui .1 tratar

de mera burocracia militar, os argenti-
nos organizam-se admiravclmcntc, pre-

parando reservas, construindo estraifas
estratégicas, edificando quartéis, guar-
necendo fronteiras, numa actividade
verdadeiramente impressionante pelo
methodo com que é empregada.

Claro que 03 nossos vizinhos traba-

lham desse modo, não porque pensem
numa guerra com o Brasil, ou com o

Uruguay, ou com o Chile, on com a
Bolivia, 011 com o Peru, mas porque
suppõem quc uma nação desarmada não
c coisa que se posa levar a serio.

Suppondo tambem o mesmo é que
mais uma vez lembramos ao Congresso
e ao governo quc estamos na obrigação
dc pensar mais a sério no nosso probie-
ma militar.

Deus nos livre e _ Republica Argen-
tina da contingência de empregar jun-
tos as nossas armas contra um inimigo
coniniuin. Mas se algum dia formos lc-
v.-ulos a esses extremos, necessitamos,
nós brasileiros, die não nos envergonhar

perante a collaboração atinada do gran-
dc povo platino.

A POLÍTICA
A reunião dos leaders da Câmara,

honlem effccluada, e na qual se de-

liberou sabre <i eleição da Mesa e a

conslituição das Commissões pcnna-
nentes, consagra — pela segunda ves,

na aetual legislatura- — o pensamento
da formação duma unanimidade par-
lamentar.

Nessa reunião, fiscram-se repre-
sentar todas as bancadas e algumas
ctê por dois delegados, órgãos de po-
micos locaes antagônicas. Tomadas,

que foram, pela totalidade dos votos
dos presentes, as deliberações annun-
cindas, acerca das quaes não houve
divergência, c evidente o propósito dc
não erear na Câmara facções cm des-
accordo.

Não pregamos a unanimidade 'par-

lamentar, porque isso seria, cm mui-
Ios casos, prigcir o absurdo; ¦mas re-

gistramos o facto como um spupto-
ma da harmonia de vistas no meio
da qual são encetados os trabalhos

parlamentares, c que se refleete na

própria casa do Congresso onde mais

freqüentemente apparecem, os moti-
vos para as dissenções e as lulas
ardentes.

A renoiwção do mandato do Sr.
Aslolplio Dutra „a Presidência da
Cantara poderia significar simples-
mente uma homenagem ao seu lalen-
tu, á sua imparcialidade c á sua to-
lerancia uo exercício do cargo mais
delicado das assembléas deliberantes.
Mas já . ir.vestidura, peUi terceira
zes, do Sr. Antônio Carlos na fun-
cção de leadcr não teria somente essa
expressão, (embora este ôtitro Debú-
tado mineiro seja um dos homens

que mais sabem sorrir c agradar...)
porque é, antes, um acto político im-
pessoal, que vale pela sua significa-
ção 'política, como reflexo da tran-
quillidade geral.

Todos se recordam das desagrada-
veis dissenções havidas ha tres annos,
em torno de. eleição da Mesa da Ca-
mara, e que deram em resultado ficar
esta ca-M do Congresso largo espaço
de tempo sem poder funecionar. A
maneira suave como agora o probie-
nm se resolve, subordinado ás regras
do critério uniforme da reeleição,
dâ-n-os pelo menos mn desafogo c a
esperança de que o Poder Legislai!-
vo não se esterilizará cm inúteis con-
lendas de partidos, estudando eom o
Governo Iodas as gravíssimas e cx-
cepcionaes questões econômica': que
exigem a sua attenção, ao lado da
questão financeira da divida externa,
pcsadclh de que não se sabe ainda
cuino despertaremos...

O ministro da Fazenda remetten ao
1° secretario do Senado Federal o ter-
cciro autographo da resolução «pie au-
toriza o presidente da Republica a dar
quitação ao sr. Valerio Cor-.èa Netto
como fiador quc foi do ex-collcctor das
rendas federaes do município dc 1 om-
ba, Minas Geraes, Antônio Bento I c-
reira Salgado.

O ministro da Fazenda, em solução
á consulta formulada pelo cônsul do
Urasil em Valparaiso, declarou que o
Thesouro só não acceita publica forma
dc procurações de próprio punho, nos
termos d., circular de 14 dc maio dc
1007. 

A avultada quantidade dc casos dc

infecções intestinaes, rotulados com va-
riados titulos: ty.pho, paratypho, coliba-
cilloses... quc surgiram ultimamente
cm determinada zona da cidade, póz cm
evidencia as péssimas condições em qnc
é nella feita a remoção das imnumdi-
cies. Pelo menos foi tudo quanto sc
apurou das pesquizas feitas no intuito
de mostrar as razões que determinaram
a epidemia chamada dc doenças para-
typhic.15.

A' certa altura da Tijuca, por exem-

pio, foi unia porção dágua analysada
por competente bacteriologista, quc con-
cluiu ser ella mais rica em micróbios
do que o liquido quc circula nos esgo-
tos dc Paris I F, a razão dc semelhante
observação está na sua contaminação
por dejectos provenientes da vizinhança.

Não é a primeira vez quo a cidade do
Rio de Janeiro tem sido victima dc pe-
quenas epidemias dc doenças dos intes-
tinos, agora chamadas paratyphicas, e
cm tempos mais incultos c remotos sim-
plesmentc designadas de typlio. Os sof-
frintenios indigena-s oscillam ao sopro
da sabença européa. Felizmente a reci-
proca nunca íoi verdadeira; senão te-
riamos cm Paris uma tremenda epide-
mia dc febre amarella.

O quc foi pouco nos importa: typho,
paratypho ou colibacillose... E' preciso
porém cuidar de uma vez por todas da
remoção das iiiiniundicics nos logares
em quc ella não -sc faz regularmente.
Senão teremos para breve nina epide-
mia de ferimentos por armas de fogo...
como na Europa I

O Banco do Brasil e.
situação do paiz

Porventura, inais do .uc as pala-
vras governamentaes dirigidas ao
Congresso, servem para esclarecimen-
to da opinião as afíirmaçõcs feitas
no seu relatório pelo presidente do
Banco do Brasil.

O sr. Homero Baptista, quc antes de
exercer a alta funeção bancaria que o

governo lhe destinou foi deputado mui-
to illustre e relator da Receita Publi-
ca como membro da commissão de
Finanças, usou'no seu segundo rela-
torio, como presidente do Banco, de
um processo pie applaudimos e que
cabalmente se justifica. Hssc proces-
so consiste em. fazer a analyse d.«s
0011 (lições geraes econômicas c li-
naneciras da nação, para dellas par-
tir para o estudo da situação banca-
i*ia. E este methodo, de resto, é ra-
cionalissimo, pois corresponde a uma
boa orientação administrativa, dadas
as estreitas ligações do Banco -do

Brasil com o Thesouro Publico.
Carregou demasiado as tintas do

quadro entristecedor que o paiz apre-
senta o «residente do Banco? Não.
Elle 'limitou-se a expor factos 'ba-

sea«los em algarismos, e desde quc o
Banco é emissor de valcs-ouro para
pagamentos de direitos de Alfândega,
é lógico que a direcção daquelle es-
tabc-lccimento de credito tem bom
fundamento para apreciar das condi-
ções geraes da economia nacional.
De facto, entre aqucllas emissões e a
renda total do Tliesouro existe for-
cada tuna correlação que não deixa
logar a duvidas.

Nos - últimos sete annos, as emis-
soes d,e vales-ouro foram feitas como
seguem:

forços': capazes de d_r o impulso dese-

jado" Synpssá industria pecuária, dc ma-
nieira- a. collocal-a nas condições que a
situação-, riqueza do paiz estão no di-
reito- dc" esperar delia.

O ministro da Fazenda indeferiu o
requerimento da Repartição de Águas e
Esgotos de S. Paulo, pedindo restitui-
ção da differença entre os direitos inle-
graes- que pagou pela importação de 29
tambores- de tinta c a taxa de 8 °|",
visto que o referido material não goza
da reducção pretendida.

O IVEOlVtlSSIXrTO EITT-rt-O-r-EXT

O ministro do Interior c o prefeito
desta cidade devem voltar os olhos para
o extraordinário incremento que tem
tomadi», nestes últimos tempos a grande
immoi-lidadc praticada por lentes dc
escolas; e institutos officiaes, immora-
lidade que consiste na exploração de
cursos particulares. E' publico e noto-
rio que professores pouco dignos não
ficam apenas no leccionamcnto parti-
cular. daqui-.llas disciplinas quc elles jã
ensinam uas escolas superiores, c das

quaes vão ser, ao fim do anno, os exa-
minatíores; vão mais longe: dirigem
taes ,ctírsos c chegam ao descaramento
dc annuncial-o pelos jornaes.

Ora/ isso c positivainent.- imlecoroso
e dà-bein a medida do caracter dos que
assim villependiam o magistério, quc
deve.ser um sacerdócio m não uma ca-
vaçSo,

Está na vontade dos srs. Carlos Ma-
xiiniliano e Azevedo Sodré acabar com
os tacs cursos particulares e chamar
á ordem os professores que desconlie-
èem a sua verdadeira missão.

NA REGIÃO DE VERDUN
SANGUE VOLTA

A CORRER EM CAUDAES

O

& chas-cetlaria .rco^ie-anierica-ia manda
uma conti-a-no^a á ABlemasiiia

1-909.
1910.
1911.
1912.
1913.
1914.
1915.

g.187.941 libras
10.778.53' "
1.3.970.457 "
14.330.671 "
14.007.; „
7.375.6»' „
S.118.J.J "

O ministro da Agricultura, por por
tnria dc liontem, nomeou o lente ca-
thedratico da Escola Superior da Agri-
cultura e Medicina Veterinária de Pi-
nheiro dr. Cândido Firmino de Mello
Leitão Junior, para exercer em com-
missão o cargo de director da mesma
Escola, com a gratificação mensal de
5i>_$ooo.

O nrnistro da Fazendo não attendeu
ao pedido «lo engenheiro lldcfonso Bor-
ffi-s- Toledo da Fontoura, fiscal das
obras-: de construcção dn edificio para
a Delegacia Fiscal de Porlo Alegre, re-
lálivo ja abono de uma gratificação ex-
tiaordinaiia,

disir

O Senado, apezar do arrevezado dis
curso do sr. João I.uiz, elegeu hontem
cinco «Ias suas commissões permanentes
c hontem mesmo teria terminado esse
trabalho se, sem razão alguma, os se-
tiadores não deixassem o recinto.

Mais uma prova de que aquella gente
não está disposta a soffrcr concerto dc
espécie alguma.

Todos nós sabemos quc o Senado 11*
ha muito perdeu o prestigio de que
devia estar ccrc;ulo.

Um confronto entre o quc elle é, na
Republica, e o que ioi, 110 Império, é
apenas esmagador c dei'ri mente do seu
estado aetual.

Pois neste momento, cm que os sena
dores, livres do relho do seu antigo
feitor, devem tudo fazer no sentido dc
reconquistar para a corporação a que
pertencem a consideração da opinião
publica, traiam justamente de a tornar
ainda mais odiosa e inútil, dímonstran-
«o o máximo descaso pelos trabalhos
parlamentares.

Que significa esso facto de, no come-
ço de uma sessão legislativa da impor-
lancia da aetual, sendo precisa aprovei-
tar todo o tempo, os chamados caiba!-
xadores dos listados deixarem as suas
cadeiras, forçando assim a suspensão
dos serviços?

Ii' .1 prova provada de quc o inter-
esse publico vale bem pouco para a
gaito quo o sr. Pinliciro Machado arre-
banhou na politicagem da Republica,
para, da rua do Ateai, faz-.r arreganhos
aos chefes do K.tado.

O Scna-Jo icm absotuía nc?c?*:;»J..(lo
de sc fazer respeitar...

Iopi.9s & Noticias

O governo italiano supprimitt a ver-
ba com que eram mantidas vinte es-
colas italianas no município de Urus-
sanga, cm Santa Catliarina. Assim dc-
liberou ai|ui-llc governo devido á cir-
cunistancia de não se terem os filhos
dos italianos ali residentes apresentado
ao respectivo cônsul, afim dc seguirem
para a guerra.

O facto envolve duas questões serias,
de que ii necessário cuidar quanto an-
tes: o estabelecimento definitivo da
nacionalidade dos brasileiros natos, fi-
"aos dc estrangeiros residentes 110 paiz,
c a creação dc escolas brasileiras em
todos os núcleos coloniaes dos Esta-
dos.

O que existe cm relação aos filhos
dc estrangeiros é uma solução inter-
media, segundo .1 qual elles estão sti-
jeitos ás leis do Brasil quando a«pti se
encontram, c ás leis dos paizes dc
seus paes, quando lá estão.

Isso dá logar a vexames, dc quc já
nos temos oecupado. Ainda o outro dia,
o governo italiano empregou no ser-
viço de guerra o filho único dc unia
pobre senhora, quc havia ido á Itália
para proceder a tratamento cm seu ma-
tido, que ali veiu a fallecer.

E' unia situação insupportavcl essa,
que urge ser regulamentada de uma
vez por todas, c baseada cm moldes
mais liberaes,

Quanto ás escolas nacionaes nas
grandes agglomcrações estrangeiras do
paiz, é esse um caso de quc o Conj-rcs-
so não pódc deixar de tomar conheci-
mento, estudando as condições cm quc
essas escolas podem ser fundadas e
mantidas, á custa do paiz e sem dc-
pendência alguma dos governos es-
tra ligeiro..

«A queda súbita <la renda cm ouro
da nossa AlfandcRa, em lÇ>i4> che-
gon a ser de quasi 50 7o em relação
ao anno anterior e no anno de 19'5
correspondeu apenas a cerca <lc um
terço da renda de 1913.

E o sr- Homero Baptista, desenvol-
vendo o seu relatório sobre a base
do estudo geral do paiz, parte do
principio de que o declinar das ren-
das publicas, trazendo fundo 4es-
equilíbrio 0:11 todos os ramos da adi-
vidade, não pôde deixar de levar ap-
piehensões á directoria do Banco,
tão sensível é a correlação existente
entre a reducção das rendas e as
responsabilidades internas e externas

i daquelle estabelecimento.
As apprehensões da direcção -do

Lanço justificam-sc ainda -pela pre-
visão fácil de fazer dc que, persis-
tir.do as causas -da má situação geral,
mais avultarão os máos resultados
bancários. E, com a sua indiscutivel
autoridade, o sr. Homero Baptista
escreveu o seguinte."O credito do -paiz, com_grave, dc-
trirm-.uto nosso.- continua infir*íi»ado;
combalido o commercio; incerta e
vacillante a vida econômica, retraído
o capital; esmorecidas as fontes na-
tiíraes de producção — de tudo rc-
.ditando uma posição., slininiamente
delicada para o Thesouro FCueral,
cujos principaes reforços lhe chegam
dos tributos de importação.

"Já sc não pôde velar a evidencia
da conclusão, a que nos obrigam
essas circumstancias, senão com eu-
plicniismos, que, ante a gravidade do
momento, seriam incabiveis c impa-
trioticos."

Depois desta referencia que sc im-
punha, pelos corollarios que delia
pedem ser deduzidos, teremos que
continuar que a directoria do Banco
do Brasil ainda não se sente disposta
a intervir uo mercado de câmbios,
embora seja opinião corrente e bem
fundada que o afastamento do Ban-
co tem concorrido notavelmente -para
a queda das taxas c manutenção dei-
Ias na casa de 11 d., cm que se tem
conservado.

-O Banco do Brasil tem operado,
sim, imãs por conta do governo^ ten-
do comprado no anno que findou
5.186.578 libras, que foram remetti-
das para Londres, aos agentes- íinan-
cciros do governo cá delegacia. ___

Não diz c relatório para que quiz
o Tliesouro esse ouro, tanto _ mais
que é sabido que a existência, na
Caixa de Conversão, foi muitóre-
duzida, cxactamcntc para que o The-
sottro Publico se aproveitasse do
ouro que foi retirado daquelle esta-
belecimento. E' -possivel nue todas
essas operações visassem a um fim
determinado-, o de habilitar o gover-
no a enfrentar cm 1017 os encargos
do novo funding-loan. O Banco, ha-
bümente. aoroveitoit-sc das agencias
nos Estados nara a compra das cam-
biaes. iniciando assim um serviço em
conveniência com 05 bancos ¦ e. .ran-.
gciros, que, vivendo no Brasil, prin-
cipalmcnte para a exploração dos
câmbios, estenderam as suas r-èdes a
Iodas as praças exportadoras de pro-
ducíos nacionaes para o estrangeiro,
c portanto aqucllas onde sempre ap-
parecem cambiaes.

Mas se o Banco pòdc assim servir
o governo, e com bom exito, segun-
do sc dcprchcndc do relatório, la-
mentavel é que não enfrente dc vez
essa grave ouestâ. da exploração
cambial, com o fim de evitar ao
commercio os -nrejuizos quc elle sof-
fre com as oscillações das taxas.

De certo, o Banco não sustenta a
carteira cambial, com as corrclativas
despesas, somente para comprar cam-
biaes para o governo.;.

'.Algumas autoridades administrativas
«íò Exército estão cm combinações para
a substituição do autuai uniforme kaki,
dc fundo amarello, por uni outro, de
fundo.verde. Esperamos quc, ao nicn-vsI feitos" deve

PORTUGAL
A repercussão da vi-

ctoria alcançada
e_si África

Lisboa, 3 — (A. A.) — O governo
espera quc lhe sejam tratisnnttidos os
pormenores solire o combate travado
entre portuguezes e allemães na fron-
leira da África Oriental, para publicar
a respeito unia nota officiosá.

Lisboa, R ¦— (A. A.) — Ainda á
noite dc homem se effcctunrani impo-
nentes manifestações «le regosijo pela
ultima victoria portugueza nò território
africano, sendo esperada rom anciedade
a noia ofiicial niiuiiciando us aconteci-
mentos e que o Ministério da Guerra
deverá publicar ncs.as .*.( horas.

Lisboa. S — (Correio da Manhã) —
Os catiiol.cos portuguezes enviaram
uma longa mensagem ao dr. Bcriinrdino
Machado, presidente du Republica, na
qual, appellaiulo para o alio espirito dc
s. ex. nesta hora por demais trágica
para Portugal, eni que todos os precon-

ser banidos, soiicita que
por agora, não se leve a effeito tío como medida de excepção, permuta
desastrada idéa <iuc as ,r°Pa3,1uc Parirem para o cam-a._.i..ir-_a 10...1. . 

| ,po ... luta levem capellaes, afunde
prestarem o soceorro da religião áipiel-
les que tombarem pela Pátria.

A BATALHA
DE VERDUN

Ninguém ainda está esquecido
grande questão quc se levantou entre
as competências tcchnicas do Exercito
quando se tratou da escolha da cór do
kaki aetual. A controvérsia ficou .sgo-
tada. Vieram ã baila todos os argu-
n»entos,.pró e contra o kaki amarello.
E' dc suppór que houvesse vencido
qúcm melhores razões apresentara.

Mas, pelo que sc pretende fazer ago-
ra, veriíica-se que o problema não foi
bem debatido: o kaki de fundo verde
parece melhor ás competências niilita-
res que, poucos annor, atrás, optaram
pelo dc fundo aniarello I

Deixemos passar por alto 03 prejui-
zos quc essa possivel mudança vae cau-
sar aos officiaes, todos elles possuído-
res, neste momento, não dc um, mas dc
tres ou quatro uniformes kaki dc fun-
do amarello., Pari esses, então, a vin-
gar a mudança em projecto, a vida dc-
correrá bem difficil emquanto tive-
rom ,'e arcar com as novas despesas do
riovoíunifonne.

Por.quc, ao envés dc perderem as mu-
toridádçs administrativas do Exercito ?
sei» rico tempo com essas chinezices de
uniformes' e gorros, não tratam dc coi-
sas' outras mais necessárias no Exer-
cito?-'A creação de fabricas de muni-
ções uo 'Rio Grande do Sul e o fabrico
dc cartuchos para artillieria, com ele-
mentos exclusivamente nacionaes, sc-
riam coisas bem tentadoras para a oc-
cupação das nossas competências mili-
tares,.

Estiveram hontem no gabinete do mi-
nistro da Viação, cm conferência com
o dr. Tavares de Lyra, os drs. Mi-
guel Calmon, Sérgio dc Carvalho, Car-
valho Morges Junior e Victor Leivas,
directores da Sociedade Nacional dc
Agricultura,

A conferência versou sobre assum-
ptos referentes aquella sociedade.

-ma «> _» . Dn.

Estamos informados dc q-.-.e não tem
fundamento a noticia dc haver o mi-
nistro da Agricultura mandado sustar I
quaesquer publicações relativas ás re-1
partições dessa secretaria ile Esudo,
nem jamais cogitou s. cx. de se-.ne-
lhante assumpío.

Banco Nacional Uliraoiarino
SitDE EM LISBOA—FUNDADO EM 1864
Rio tle «Tuiielro—S. Paulo—Santos

Capital 12.000 contos fortes
SAQUES A' VISTA E A PRAZO

sobre todos os paizes c todas as opera-
ções bancarias uos seus variados ramos

i nas melhores condições do mercado.
| R. da Quitanda esquina Alfândega

Agencia, Praça 11 iio Junho
¦¦ r <» tTTii 1*1 —

O ministro da Fazenda declarou ao
da Guerra. que o seu Ministério nada
oppiic a que seja aberto o credito de
SooÇooo paia pagamento da gratificação
relativa ao anno de 1015 ao mestre de
gymnastica 1'rancisco Paes Carreto.

A Reccliedoria do Districlo Federal
arrecadou, do dia 1° do corrente ale
hontem, a quantia de 605 :,-;ii)$i_o.

¦Eni egual periodo do anno passado, a
renda arrecadada importou cm réis
sSi:oS7$334. .'
___  •¦*) » __a a ¦*¦ ¦——

A mensagem está redigida em termos
patrióticos e eloqüentes, fazendo resa.-
tar o tradicional sentimento catholico
do povo portuguez e assignulantlo que
os exércitos de Portugal, que sempre
foram para a lula cm defesa descus
direitos e dos da Civilização guiados
pela Cruz, delia não pódini prescindir

-110 momento, nm «Ios mais dolorosos
da Historia da Humanidade.

Lisboa, 3 — (Correio da Manhã) —
Xas esquinas das principaes ruas desta
capiial foram mandados affixar pelo
Ministério da Guerra editaes convo-
cando as praças do regimento 16" de
infanteria para freqüentarem as aulas
da escola de recrutas.

Lisboa, 8 (Correio da Manhã) —
O sr. Antônio Jos-i iPAlmcida, presi-
dente do gabinete, confirmou na sessão
de boje do Parlamento a noticia da ul-
tinia victoria portugueza na África
Oriental Allemã, provocando vivos ap-
plausos daquella assembléa.

Lisboa, 3- (Correio da Manhã) —
Partiu para Madrid o dr. Magalhães
Lima.

Lisboa, S (Coneio da Manhã) —
Na sessão «lc hoje do • Parlamento foi
o governo intcrpellado a propósito das
vr.rias prisões que têm sido effectua-
uas.

O sr. Antônio José ,d'Almcida, presi-
dente do gabinete, respondendo, justi-
ficou o procedimento das autoridades,
afunilando que as mesmas ass.in proce-
deram eomo medida de precaução pela
segurança publica.

A. p-rila-vm, ofiicial

AGUERIU CONTADA
POR E1_J_.ES MESMOS

A administração do Correio da Ma-
nhã. assim como todos os seus agente3
e viajantes, acceita. assignaturas para
a revista portupiiezá O Rosário, uma
das mais bem feitas publicações catho-•ir..}. pVlitflílas em Pnrhi_.nl.

[Pingos & Bespiiiyos

TEMPO
itsaiíieo, alegre _

„ . A n.iie egiialir-.cn.e
uniti ::c_....
tri. fro*:o, o de

2-\-£r<: c fiai-

O ministro da Guerra da Republica
Argentina enviou ao sr. Souza Damas,
sub-secretario das Relações Exteriores,
lima cnría, cm quc diz quo os exerci*..??
argentino e brasil.iro "só poderão en-
contrar-sc unidos nos campos de bata-
lha".

O general Aliaria (---pendeu uma opt-
nião «pie é de nesto a de toda gente,

1 .«.ui e naquclla Republica. Razão dc

O ministro da Fazenda recebeu do
delegado fiscal do Thesouro em São
Paulo o balanço, procedido _ no mez
próximo findo, na Caixa Econômica
daquelle Eslado. Por esse balanço, vc-
ri fica-se o seguinte resultado:

Saldo dos depósitos 4.1-zoi :r>5.$ .7;
fundo dc reserva cm dinheiro 
342 :--S6$.|87 ; patrimônio em predios e
moveis 1 .giz :So5Sq9o.

O capital da Caixa, representado pe-
Ias duas verbas acima, montou a 
1.553 :i8--$4"7, tendo sido a renda da
mesma e do Monte dc Soceorro orça-
da para o corrente anno em 
3_i:.._-S__.

Os paizes europeus cm guerra, sobre-
tudo a França, cada dia se mostram
mais inter.-ssados na importação da car-
ne frigorificada, com o intuito de abas-
tecer os numerosos exércitos quc nirin-
têm em armas, c ao mesmo tempo de
poupar a destruição de seus rebanhos
que seria completa, sc não lançassem
mão desse alvitre.

Somente a França recebe trinta mil
toneladas d; carne frigorificada por
mez. Ora, a Argentina como o Ura-
guay, que fornecem enormes quanlida-
des dc carne á Inglaterra, já sente os
effeitos de uma exporiaçüo icxcessiva,
ao ponlo do primeiro daquellcs paizes,
cogitar de medidas que reduzam a ma-
tança exagerada de seu gado. Foi a
razão quc ditou a lei impedindo matas-
sem mais vaceas prenhes.

O Brasil deve aproveitar a opportu-
nidade, favorável como nenhuma, para
inslallar-se no commercio mundial da
carne. Nesse momento não é mentira
affirmar-se quc todas as vistas sc vol-
tam para elle, en» quem os interessados
vem o fornecedor mais capaz dc sup-

prir a deficiência dos outros produ-
ctores.

ííão sc deverão poupar assim 03 es-

O sr. Xiini-s Xeilc, eílv.danle de medi-
cína. ilado cor.io loucu pm* seus parentes,
requereu !utbctts»cctfits para voltar n Ma-
cció, sua ci.adc natal¦

A a cc u ¦**_<.¦"*. o .Ia familia c de fali., de
juizo ? 1'üíb (\\\c seja ouvido o Juizo dos
feitos da H.tude Publica.

Não sabemos a quc prisões se refere
o telegramma acima, sendo de attrilmir
que cilas se relacionem aos aconteci-
mentos de Mafra, pois, afora estes, não
nos consta que outros factos anorniaes
sc hajam desenrolado cm Portugal.

Lisboa, S (A. 11.) —- Foi hoje pu-
blicado o decreto creando uma Secção
de Auxiliarei da Marinha, composla de
tripulantes de navios mercantes,

Lisboa, S ÍA. II.) — Na Câmara dos
Deputados foi votada uma moção dn
congratulações pela victoria das tropas
portuguesas contra os allemães na
África Oriental.

ÍÃ^UERRA NAVAL)

Os passageiros áo "Ve*
nezia" rasparam

grande susto

A luta readquire a pri-
mitiva violência

PARIS, 8 (A, H.) (Official. — Na
margem esquerda do Mosa, um bombar.
deio violeniissírno durante doía dias, jun*
to á colina 304, precedeu lun (orte ata-
que allemão contra as nossas posições,
entre aquella colina e Mort-Homme. O
idimÍEO conseguiu penetrar era algumas
galerias a leste «Ia colina, mas fo! repíl-
lido com grandes perdas cm todos os ou-
tros pentos e teve as suas linhas energi-
camcr.te bombardeadas pela nossa artilhe-
ria.

Na margem direita, depois de uma In-
tensa preparação dc artillieria, os alie-
mães fizeram entre o bosque e o forte de
Ilaudm.m ataques suecessivos, eonseguin-
do tomar pé em quinhentos metros da
nossa primeira linha de trincheiras, na
parte Occidental do sector. Todos os ou-
tros ataques contra a parte sul e leste da
referida zona foram repcllidos.

No Woevrc, houve grande actividade «le
artillieria, sobreluilo no sector das pro-xi-
mldades de Cotesde-Meuse.

PARIS, 8 (A. A.) — Os últimos com-
municados aqui publicados referem a in*
tensidaiie da luta -dquiridii nestes «lois
dias «ia região oeste do Mosa, no sector
de Verdun, deixando bem patente a su-
perioridade da infanteria franceza, que se
tem empenhado em combates gigantescos
com o inimigo, alguns dos quacs a arma
branca, saindo sempre victoriosa.

As tropas republicanas dominam i**i-
contrastavelmente as alturas da collina
304, e circumvisinhanças, até Le Mort-
Homme, tendo sido intf_ctiíera3 todas as
tentativas dos exércitos imperiaes para
conquistai-as.

A intensidade d ofogo 6 indescriplivcl,
só comparada aos primeiros «lias da, re-
frc_a, quando ao iniciar-se esta batalha
de Verdun.

O inimi.o ataca em massas cerradas,
sendo porém extraordinário o effeito causa-
do nas mesmas pelos tiros de "barrage"

da artilheria franceza.

LONDRES, 8 (A. A.) — Consta que
o Estado-maior do exercito allem3o reu-
rou da linha de frente de Flandres, uma
divisão das suas tropas afim de enviala
para as linhas do Mosa, reforçando as-
sim as tropas quc ali comljatem,

PARIS, (A, H.) (Official) — Duran-
te a noite, continuou violentíssimo o com-
bate na região dc Verdun. As tropas
francezas inutilizaram os ataques furiosos
do ir.irai_o, nas iinmcdiações da collina
_o<. Os ..'lemlics soffrerom ahi perdas e.t-
trcmamciato elevadas.

PARIS, 8 (A. II.) (Official) — Um
enerRÍco ataque das nossas tropas cxpul-
sou os allemães d.13 galerias a liste d3
coluna 304, onde tinham penetrado hon-
tem.

Na margem direita do Mosa, as trin-
cheiras quc hontem tinham ficado em po-
der do inimigo, 00 sul de Haudremont,
tambem foram reconquistadas, depois dc
treu violentos combates. Capturámos ahi
trinta homens, entre os quaes dois offi-
ciacs.

PARIS, 8 (A. II.) — O general Pé-
tain íoi promovido a commandanle em
chefe do grupo de exércitos centraes, que
operam no sector Soissons-Vcrdun. Para
o substituir na direcção d?s operações lo-
cães de Verdun, foi escolhido o general
Nivelle.

Ü-i.l.1.1, 18 —
communica, en» data

Chegou a
Venezia",

«il
edidoLemos, A ultima hora. que foi con

o habeas-corfus.
Altl está o Nunes, um Imneai que dei-

*«_ dc ser doido e a família ainda não
sabe.

J)o noticiário :
" A Assistência soecorreu Albino T.on-

reiro, encontrado caido c a gemer, r.a rua
do Cattete.

Apurou-se ter Albino tomado pir.ity c
leite cm seguida..

Coiiinieiiiario de mn páo o" .1111 :
Nunca s_ devem misturar bebidas

brancas ; |ior is=o é que eu nunca toaio
leite.

* ..* *
O juiz da .1" vara pronunciou João Al-

ves da Silva c Olympio dos Santo?, que
ha tempos foram presos quando transpor-
tavám, no Sumaré, 37 Mos dc chumlio.

«Que 'absurdo ! 'Vão /metier na cadeia
homens como esses, quando é tamanha o
crise dc transportes !

*
Um chaleira profissional vac á Prcfcitu-

T,t cumprimentar o dr. Azevedo Sodré :
Apezar dc ser v. cx. interino, excia-

ma elle, creia que sou, cffcclivainciitc, um
dos seus admiradores.

O Amazonas não teve representante na
reunião dos leaders pnra a eleição previa
da mesa, porque actuàlmente, cada nm dos
seus -deputados rcprc-c;:U uma corrente
partidária.

O Amazonas fala por quatro bocis : náo
é demais para rio tão grande ; o Nilo é
menor c tc:n sete. *.

-¦ *

O deputado Serapiáo, dc Sergipe, queren-
do fazer o elogio fúnebre do seu collega
de bancada, fallecido. c como lhe falleces-
sem tambem os dotes oratórios, leu o ne-
crologio publicado pelo Jornal da Commer-
cio.

— 15 dizem qtie o Serapiáo não falava !
Falou, sim, da bancada da imprensa.

Cyrnuo & C.

Nova. Yark, S (A. H.) -
este porlo o vapor íranccz
procedente de líordéos.

Os passageiros e ofíiciacs contam que
o vapor foi atacado c .perseguido ao
lari?o dos Açores por dois corsários, quc
fizeram solire elle variou disparos.

.A bordo do navio viajavam quarenta
cidadãos americanos.

Londres, S (A. II.) — Dcsmcnte-sc
categoricamente a noticia de fonte alie-
mã, segundo a qual o submarino inglc.
"lí. 31", tinha sido destruído por ura
navio de jruerra allemão.

O submarino regressou já á sua base
naval.

Londres, 8 (A. A.) — Uma e.-qua-
drillia «le torpedeiros russos bombar-
deoii a costa da Curlandia entn. Raycn
c Markgrafen, causando grandes estta-
sos nas obras de fortiíicacão feitas nc-
Ios allemães.

Varias noticias

pena de morte im*
posta à condessa

Marklovicz

AUi_M._*vllA
O quartel-general
dc 7 de maio:"Continua a luta na margem oceiden-
lal do Mosa. Especialmente a artilha-
ria dc ambos os lados se mostra adi-
va. Fracassou um ataque francez uai
proximidades da herdade de Tliiancourt,
na margem léste do rio.

Ovscaraiiiuças entre as vanguardas cm
vários oulros logares da frente oésle. -

To.pedeiros russos bombardearam
sem exito a costa nordeste da Curlan-
dia, entre Rojen e Murkgrafen".

O quartel-general allemão coiliimilli-
ca, cm data de 7 dc maio:"Na cosia da Flandres foi abatido,
anielioiiteui ide tarde, um aeroplanò
inimigo num combate, do qual partici-
pou um torpedeiro allemão. Um outro
torpedeiro nosso capturou honlem um
apparclho biitannico incólume.

O submarino ingiez "li .i1' afundou-
sc no dia 5 de maio a oeste de Hor-
narifi, devido ao bombardeio pela ar-
tilheria de um dos nossos navios.

O dirigivi-l "1. 7" não voltou de um
reconhecimento. Segundo informa_ uni
commnnieailo do Almiraníado britwi-
nico, essa aeronave foi destruída pelas
forças navaes inglc_is cm 4 do correu-
ic nier, no mar do 'Norte".

Berlim, 7 — O quartel-general com-
mímica, em data de 6 de maio:

"Pequenas acções das nossas patni-
lhas conlra os postos avançados do ini-
migo, iu região de Arnienliéres, obli-
veram exito. 1'crto de Civcncliy reclías-
símios facilmente todos os ataques in-
glezes conlra as craleras de minas oc-
Clipadas por nós. A investida de mn
grande destacamento franecz, a nor-
désie de Viennc-le-Chateaii, íoi repeli»-
do em violenta lula corpo a corpo.

Xa margem direita do Mosa, a su-
deste de llaucoiirt, continuam os com-
bales de infanteria e artillieria, ijitc S"
desenvolvem em nosso favor e não es-
lão ainda terminados.

Ao sul de Varenton o sarRento Frau-
ki abateu o seu quarto aeroplanò, um
biplano ingiez. O imperador, tm reco-
nliecimento dos seus méritos, promo-
veu-o a official.

A sudeste dc Diedonliofen forçamos
um aeroplanò francez a descer, captu.-
rando a sua tripulação. Devido á sur-
presa de unia tempestade, inúmeros ba-
lões captivos dos francezes romperam
as suas amarras e foram arrastados ali
ás nossas linhas pelo vento. Já nos
apoderámos de quinze delles.

Um dlrigivel allemão não regresso-.»
dc uma incursão sobre Salonica. Segun-
do um cominimicailo ingiez, foi abati-
do, incendiando-sc na queda".

ÁUSTRIA — VIENiNA, 8 — O es-
tado maior communica, em data «lc 6
dc maio:"Na frente russa os combate, de ar-
tilheria augmentarani de intensidade du-
rante os ultinios dias.

Os nossos aviadores bombardearam o
cruzamento de Zdolhunowo, ao sul do
iRowno, damnificando consideravel-nen-
te os edifícios da estação, armazéns e o
material rodanle. As tropas do '•(•chi-

duque Fernando José expulsaram o nu-
migo de uma floresta cm frente ás uns-
sas linhas a sudoeste de Olyka, nouco
antes por elle oecupada. A sudoeste
de Tarnopol os nossos destacamentos
de reconhecimento fizeram 100 -prisio-
neiros.

1X.1 frente italiana deram-se numero-
sos encontros, Tomámos, depois de for-
tu preparo pela artilheria, varias posi-
ções inimigas no monte Rombnn, fa-
zeinlo mais de uio prisioneiros. Repel-
limos os contra-ataques dos italianos.

Na planície dc Lavarone, conquista-
mos tambem algumas trincheiras si-
tuadas ao norte das nossas íoriiíicaçue.
de Lusern.

Um dirigivcl italiano atravessou no
dia 4 dc maio as nossas posições 11»
enibocadura do Wippach, continuando
o seu curso em direcção norte sobre o
valle dc idria. Quando voltou, í.ii aba-
tido na região de Gocrz, inccndinndo-se
na queda. Vários aviadores austrn-
húngaros bombardearam os acampa-
mentos de Vilese. voltando incólumes
depois dc um violento combate aéreo .

Vienna, 8 — O Almirantado con1111.11:
nica, cm data de . de maio:

"No dia 3 de maio uma esquadrilha
acrea austro-liungaia bombardeou, com
bom exilo, as fabricas de enxofre,
acampamentos de tropas e estradas de
ferro de Ravenna.

Ao mesmo tempo travou-se a sudes-
te da enibocadura do Po um combate
a grande distancia, entre torpedeiros
aiistro-húngaros c italianos, combate
es.e sem resultado, em vista da ;\*elq-
cidade superior dos torpedeiros ínimi-

Londres, 8 (A. H.) —,_Aj_çe»w_de -()S--orop;,r;uiprac,lt_ 
a-_,!; „,,;.„.,

morte appÜcada ao revolucionário
rahai» e á condessa Marklovicz pelo
Tiibunal Marcial de Dublin foi comum-
tada em prisão perpetua.

AILEKAHHA - ESTAMOS UNIDOS
A contrá-nota de Washington
Londres, 3 (A. H.) — O Ministério

dos Relações Exteriores desmente for-
n-almcntc mie o papa tenha feito em
Washington qualquer tentativa de con-
ciliação entre o pre.iJ.nlc Wilson e o
imperador Guilherme.

H_..i.-_«.i>i», 8 — (A. II.) — A
resposta do governo americano á nota
allemã de 4 do corrente es:á virtual-
almenlc concluída. Provavelmente hoje
mesmo será transmittida para Ticrlim
e simultaneamente communicada ao
povo.

Comquanto nos círculos officiaes se
observe absoluta discreção soore texío
da nota da Casa Branca, podemos ade-
antar quc a re.posta do governo ameri-
cano e lacônica c sc limita a declarar
que as relações diplopialicas entre os
Estados Unidos e a Allemanha s*rão
mantidas emquanto as instrucções ex-

pedidas de conformidade com as dccla-
rações do governo de Berlim, aos com-
rr.andsntes dc submarinos forem respei-
tadas c cumpridas; e qr.c em todo caso
os Estados Unidos não podem admittir
que a Allemanha lhes dicte a condueta
a seguir em suas negociações com a
¦Inglaterra.

que não permittiu que nos approximas-
icinos detlcs.

Uma esquadrilha de cinco hydropla-
I nos atacou em 4 de maio. de nianliã.

_ . ..... I Valoua, c, dc larde, Brindini. O sur.
Marselha, 8 (A. II.) — Foi otíiçial-!.,._ foi vt.ri{i(.a(i0 nos dois logar.f.

mente inaugurado o canal Marsc ha- ; Pcrt0 (]c Brindisi elles bombardearam
_f.od.ino. Entre as varias personalida- tainbcm uma esquadra de dcstroycrs
des que assistiram á ecrimon a acha- ; italianos. Os aviadores inimigos que
v:-m-sc os ministros .embai, Clcmentel vieram ao encontro dos nossos foram
e Thicrry. . 

' 
postos cm fuga. Quando os nossos avia-

A realização de uma empresa dc tao - ()0rt.5 voltaram encontraram K> C-roza;
grande importância como esta, durante ,-nr "Mario Polo", cuja tripularão foi

. guerra, demonstra claramente a per-: alvejada com ti*os dc metralhadoras¦¦•¦'-  I pelos nossos aviadores.
I Não |p-.-dcmos nenhum rip-iavcllía

, ! nestas excursões".
Roma-, S (A. A.) - A sudeste <e| .

Recreio c no valle de Sugntia, segundo
..municiam os jornaes, deram-se acções
de alguma importância, sendo repcllidos
pilo íogo activo da artilheria
diversos ataques do inimigo.

1 severança c estabilidade «iue caractert-
7iim r.s empresas publicas fraucezus.

: A CAMPANHA OA RÚSSIA
italiana

1 .

Ilavre, 3 (A. II.) - (Official). —
As tropas bel,;as que operam na África
Oriental Allemã oecuparam a 19 do mez
lindo as posições inimigas era Shan-
g-jiiu, próximo da fronteira, e a 22 o
posto de Ishange.

Officiaes inglezes aprisio-
nados pelos turcos

Nova Yoil!, S — (A. A.) — Ann-.-.n-
ciam de Constantinopla para esta capi-
ta! que chegaram a Bagdad o general
Tovnshcnd e mais quatro officiaes bri-

! tannicos, aprisionados pelos turcos por
1 oceasião da tomada de Kiit-ç-l-Aniara.

Accrescentani que os referidos offi-
ciacs embarcarão imnicdiatamente para
aquella capital, lendo o governo da Su-
blime Porta dado instrucções especiaes
sobre a prisão dos mesmos,. que goza-
rão de regalias não pennittidas a ou-
tros prisioneiros.

Von Bulow chamado a
conferenciar com o kaiser

Nova York, 8 — (A. A.) — Noticias
dc Amsterdam aqui recebidas dizem
saber-se ali, por telcgrammas de Ber-
lim. que o príncipe von Bulow foi che-
mado urgentemente ao quarteV-general
allemSo, afim de conferenciar com o
kaiser.

Nesta capital aUriburse grande im-
portaneia a este chamado •

Londres, 8 — (A. A.) — Dizem
Petrogrado que os russos espciam uma
nova offcnsiva do marechal von 'Hin-
demburg, em direcção a Riga, tendo
por fim avançar sobre Moscou . Pc-
trogrado. Os russos, porém, eslão pre
parados para deter essa offcnsiva.

Londres, 3 — f.i, A.) — Coramunl*
cam de Pctrocrado quc as forças ru?-
sas obtiveram novos suecessos na Bu-
kovina, tendo conseguido rechassar °
inimigo e realizar notável avanço ao
norte dc Jazlo.wice,

Amsterdam. 8 — (A. A.) — Annuf»
ciam de Retrogrado que nas linhas de
Postavy as tropas russas effcçtuararn
diversos e felizes ataques contra as
posições allemãs ali, obtendo resulta-1
dos.

Em Saarbruckcn uma tentativa de
assalto allemão foi facilmente rcpclli-
da, sendo-lhe, então, infligidas grande»
perdas.

A GUERRA NO AR
CONFTRMA-SI. A DE*

TíHJiaíO DK UM"ZKPPKLIN"

Nova Yorh 8 — (A..H.) — Radio,
grammas officiaes recebidos de Berlim,
confirmam a destruição de um 7.eppe-
lin, a 4 do coricnie, junto 4 costa de
. ciileswif.

.:.:_¦:.„_,..
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fl problema ilo car-
* vão nacional

Deve realizar-se hoje unia cxpcrien-
cia official <Io -carvão tle pedra, procc-'' dente da mina do Cedro, no Estado do
Paraná."• lEsta mina, examinada'' lia dez annos
por engenheiros especialistas da com-
missão Wittc, foi considerada então
como dc carvão magnífico. Estende-se

, por uma arca de 500 hectares dc terre-
no, á flor da terra, apresentando ahi
um filão ile 50 centímetros dc espessu-

. ra. Na opinião dos engenheiros da mis-1
são Witte, outros filões existem cm|
camadas inferiores.

Ha dias, foi feita uma experiência
na Usina de Electricidadc, cm Curilyha.

A experiência dc hoje foi ordenada
" pelo 

'¦ ministro da Marinha, pois, como
¦ já disse-mos, o sr. Alexandrino dc' Alencar eslá interessado cm resolver' o problema do combustível 'para a nossa
Armada", pela applicação do carvão bra-
sileiro. A lancha ti'. .1 do Ministério da
.Marinha foi a escolhida para aquelle
trabalho, que será realizado sob a dire-
cção do primeiro tenente J. do Couto,
crigitnhciro-macliiiiista naval.

A 'ixikriencia assistirão o ministro,
unia delegação do Club de Engenharia,
vários engenheiros navaes c o coronel
Zacharias dc Paula, proprietário da
mina.

Cl Conselho Director do Club dc En-
(-.tiiliaria, em sua ultima sessão, recebeu
as seguintes communicaçõcs da coin-
n.iãsão especial encarnígada de estudar
a questão do aproveitamento do nosso
carvão 110 serviço das estradas dc ferro
e da navegâçãpl

Os membros dessa coinniissão, estão
promptos para seguirem viagem de ve-
riíicação dos trabalhos das minas dc
carvão do, Paraná, Santa Catharina c
Uio Grande do Sul.

O general Caetano de Faria, minis-
tro da Guerra, remetteu á coninmiissão
para seus estudos, algumas amostras de
carvão de pedra das jazidas en--ontra-
das cm Tabalinga, e agora trazidas pelo
tenente Mario de Moraes, cominaiidaiite
do destacamento do Exercito, eni ser-
viço naqtielle posto militar da nossa
fronteira com a Republica do Períi.

O general Tlinumaturgo de Azevedo
dirigiu á coiumissão 11111 memorial 110
qual informa a existência do carvão de
pedra; cm terras dc sua propriedade, 110 ]Ariro, município de Angra dos lieis,|
¦listado do Uio de Janeiro, -pedindo ao ]mesmo tempo que a mesma coniiuissão.
iiltaudo fòr possível, proceda ás verifica-
ções do que nlle allega. |

A commissão foi procurada pelo super- ]intendente da Compagnie des ChcniinsJ
de Ecr Fédéraux dc l'Esl Brésilicn, á:
qual 'pertence a Rede Férrea Bahiana,
qifj declarou estar prompto a utilizar-
se do carvão nacional nas estradas dc
ferro que dirige, desejando ao inesmo
irinpí, ".'•otiip.-inhiir a mesma coniiuissão
nas experiências (pie vão ser feilas cm I
S. Paulo, nas k suadas de ferro Soro-1
cabana, S. Paulo-Rio Grande e outras. 1

Do engenheiro capitã'0 dc mar c guer-
ra dr. João Cordeiro ita Graça, a com-

¦ «itiâsão recebeu esclarecimentos a res-
licito das experiências que sc fizeram |
no Rio Grande do Sul com o carvão da]
Arroio dos Ratos, em 1883,'ásqtiaesfo-
rum por elle assistidas.

•mm «a»»»

INSTANTÂNEOS
iíío, e _ v — iiiic.

Num angulo da sala principal dn Jlonrúc,
tini quadro estranho: reunido», conversam
M?is Deputados cariocas, cada tiual mais
«parado dns outros pelas sitas ideas poli*
liras. O irradiante Sr. Cainará |KiáSíi o
liroço solire o hombro do aflnutado Sr. Vio-
ríanno dc Brítto; o discreto Sr. Pereira lira-
U'i deita olhares oo mauelroso Sr. Nicaiíor;
ií o Sr. Piragíbc, coin um ar de nicÍRnico
envenenada, escuta — imaginem quem ! —
u Sr. Thomaz Dclphiito t

lí ha quera -diga:
Cl Irineu pcJiiMiic que o representasse;

c está por tudo.
IC outro, logo:

O Pedro Reis. por enfermo, não veiu;
uiíts lenho delegação sua.

Ü mais:
_ O Barbosa Lima dcclarou-mc que não

nos cria difficuldadcs.
IC ainda:
._ O Flavio Silveira c^tá como o Irineu...
Assim, é nirsmo completa a ¦representação,

iiaquèllc angulo da sala principal da Mon*
róc, da bancada carioca;

¦F, de que tratam os paredros, i:a sua
cr.nvcrsa ? Tratam dc escolher um leader,

0 caso é este: convocados oa lendcvs das
diversas bancadas para unia reunião, veri-
ficou-se a impossibilidade integral dc o
possuir a representação carioca, onde cada
mn é leader de si nicsmo e muitos tura da
sita própria pessoa, tíntüo a bancada, diyl-
ditla, suli-dividida c repartida como uni ba-
rr.lho de cartas, decide ler um tender. E
cada qual abstrAc as suas incompatibilidades,
o.-, seus ódios, os rancores ainda dc hontem
>¦ sentam-se iodos naqucllc angulo <ln sala
irinctpal do Monróc.

Conversam com a nmenidade dum grupo
de feras que procuram o melhor modo de se
devorarem mutuamente. Dc facto, como
íulmittir a unidade do víjtas da baucaÜá oude
cftda Deputado representa uma nunnce ?
Cnmo encenar numa mesma gaiola o Sr.
Piragibo c o Sr. Tlommin. este eom os seus
dois ii íi ? IS o Sr. Irincu com o Sr. NI*
rnnnr ? K este com o Sr. Flavio ? K o
br. Flavio eom Iodos os outros ?

Pois us Deputados cariocas — qitcrn du
?cr ns feras — conversam, discutem, ai vi*
ttttin e acnkiiu — ipte trapalhada I ... sa-
grando lenda- o sr. Thomaz Delphiiio.

De resto, é o mais naturalmente indica-
ilo; -porque o que ha cm tudo isso não c
suiiio um extraordinário, um inacreditável
i¦¦'•'.hod i confuso ! — PíioYh-A.m adub,

¦¦'«IJ 1**mV> »f^'
<Üa s mais lindas salas de jantar e os

.tis elegantes dormitórios só po-
troís encontrar na Casa Lenn-

ilrii Martins Ss Ci n ma do Ouvidor
us, ti.; e 'ir, e nos antigos armazéns á
rna dos Ourives 311 a 43.

11 POLÍTICA
0 qne pleiteiam os snl-rio-

grandenses
A eleição do sr. Vcspucio de Abreu para

substituir o sr. Soares dos Santos, na 1*
viec-presideneia da Câmara, houtem resolvi-
da na reunião dos Icaders de bancadas des-
sa casa do Congresso, vae abrir outra vaga,
na commissão de Finanças. Exactamcntb
como" está suecedendo Com a 'vaga aberta,
nessa cotamissüB, com a renuncia de man.
dato do sr. Felix Pacheco, para a que se
\ae verificar com a próxima eleição do sr.-
Vtspuçio -de Abreu hão faltam candidatos.
Além disso, porém, tramam-se na Câmara
insinuações contra a reeleição do sr, Álvaro
Baptista para membro dessa commissão.
sendo já agora muito provável a victoria
dessas insinuações que, até certo ponto,
têm razão de ser. Para qualquer dessas
duas vagas ultimas, isto é, ipara substituir ou
o sr. Vcspucio dc Abreu, ou o sr. Álvaro
Brptisla, será escolhido o sr. Augusto .'Pes-
t.ina, membro, como estes, da bancada sul*
rio-grandense. Na commissão de Finanças
da Câmara, o sr. Augusto Tcstana terá um
encargo: será provavelmente o relator do
orçamento da Viação. Ji! isso, pelo menos»
o (pio picteia o situacionismo do Kio Grande
do Sul. -

0 sr. Eloy já diz coisas...
Iírciri;, 8. (A. A.) _ O senador Eloy

de Souza, de passagem pelo porto desta
ccpital, com destino ahi, onde vae tomar
parte nos trabalhos legislativos, concedeu
hoje uma entrevista a um dos redactores
da Jornal Pequeno sobre u política no seu
listado.

Disse o senador norto.riograndonse nessa
entrevista que naqucllc listado núigiiotn
cogita ainda -do problema da suecessão go-
vcrnamental, por isso que ainda faltam
quatro annos.

"No meu listado, accrosecnlou s. ex., só
quem faz politiea é o sr. Ferreira Chaves,
prestigioso chefe do partido dominante.**

Tratando da falada divergência entre o
rr. Tavares dc Lyra o o sr. Ferreiro Cha.
ves, disse; "Kssa divergência só esiste na
imaginação dc alguns jornalistas, que coisa
alguma conhecem da polilica de minha ter.
ra. Os dois eminentes politicos vivem na
maior harmonia possivcl, procurando o pro.
gresso c a felicidade do listado do Kio
tirando do Norte."

Indagado a respeito do movimento que
dizem existir no Senado, chefiado pelo sena-
coi 1'ires Perreira, para impedir o reconhe-
cimento do general Dantas Barrelo, o se-
nador liloy de Souza respondeu nrslcs ter.
ir.os: "Olhem liem; o general Dantas Bar-
rito, entrando naquella casa, cujas niciu-
bros foram por elle alaeados, irá concorrer
puderosanienle para rchabilitnr seus creditos,
já extraordinariamente abalados.".

O redactor do Juimil Pequeno insistiu,
tiileanlaiiilo que o gecnral Dantas! de certo,
tinha elementos sufficicntcs para lhe ga-
rantirem o seu reconhecimento. O sena.
dor tiortc-ríograndeiisc obtemperou, etilão,
o seguinte; ".Não é tanto assim Onde quer,
porém, que elle vá com o prestigio <le «un
homem da estatura do sr. Manoel Borba,
certamente será reconhecido. Mas não seru
c general Dantas Marreto que será reconhe-
cido, porém o candidato que, apresentado
pelo governador dc rcrr.aniliuco, íoi victo-
rioso nas urnas.".

Ksta entrevista tem sido aqui grandemen.
tc commcntada. * * *

0 noro "leader" carioca
Hontem, reuniu-se na Câmara, logo apol

a sessão ser levantada em homenagem ó
niemnria do deputado Fclishello •Freire, a
bancada carioca. Motivou essa reunião a
escolha do leader, a qual recaiu no sr. Tho-
maz Delphino, tendo deixado dc opinar,
por não haverem comparecido, os sr?. liar-
bosa l.ima, lihvio da Silveira c I. 'Ma-

chtulo.
-, ,,, —— é—H» #» •»&¦ ~"
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Intcrpreluílii por Hcspcria
Para as sossõps dev oxhibir.üo

desta monumental creação
do tlieatro moderno, vido o

Horário <lo entradas-NO -

Giitoii Parisien
CORREDORES M GAMARA

AS NOVAS LINHAS X)\
LIGIIX

Ou moradores do
Comprido não
joiilenlos

A noticia dn substituição da atitica
¦T.argo du Kio Comprido" pela de "Itapa-

Itipe", demandando o largo pela r.in rin
llispo. desagradou aos moradores da bairro
ilo IV. j Comprido, por não Ilics prestar o
sfiviço que a antiga linha prestava, percor*
rtr.do a íona entre Itapagipe e o largo do
Uio Comprido, representada por uma grande
txtcupilo da rua Aristides I,obo.

D que tc pretende fr/rr, allccam piles,
'era uma substituição e nSó o restabeleci'
aiento da aiiiiv,*.i Unha "T.argo do Uio Coin*
p-ido*\

lísperniuos que a I.ight vá dc encontro aos
i'.'?íos desejos dos halútantes daquelle po-

I i:i-i.;o bairro.
—•"^-J7^~*TÜT 1 f

0 Sr. Scrapiüo dc Aguiar Mello, querendo
íazer o necrológio do sr. Kèlishcllo Freire,
leu, da tribuna, o artigo que o Jornal do
Commercio, publicou sobre es-z político .

Commenlario do sr. Joaquim Piresi
Ii ainila dizem que o Velix 1'achcco

renunciou '.., •
* * *

O sr. Moacyr, penalizado:
liu perdôo o 'Serapião. Afinal, elle

não c ncnlilima aguiai é simplesmente
Aguiar.

O sr. I,anunounicr:
K nao é qnc o Antônio Carlos esta

contra os aetos do Governo t
Conto assim ?
róis não veiu assumir o logar do

leader, quando eu o desempenhava interina-
incute?*..

xa iua riaor.wAXA
i&ii.tnhíiiln [inr 11111 au-

tomovoj
O operário KnRenio IVcci. dc 3S an-

uns, morador á rua do Pinto 11. .|li.
não teve hontem o necessário cuidado
ao passar pela rua da Urustiayana á
csiiuina tia do Rosaritr.

'Xão \iu o aiitoniovel 11. S,;-\ que era
Hio dirie;Jo pelo chanffctir Manoel Fran-
stfioj cisco Pinto, e dahi ser por elle co-

) lliido, ficando com largo ferimento na
linha I cabeça.
..',,'.''' I Pccci foi curado nn Fosln Central de

?" Assistência c o cliaitffcur foi solto pela" 
policia do 3" districto. que verificou a
casualidade da oocorrencia.

LORD
brindes

Cigarros. fanta
de corliijn, para
200 réis, com

I.opcs. Sá St Comp.
1 —1 .i> qn -cr """*

I.iiTii rrift",
— S> no

CllOÇ(>ll't(!
MOINHO

e r.oinliiMis
11!', OUKO.

O ministro da Fare
ao sen i-i-t^a da pus:
foi lavrada e assigna
de venda, á Companh
Saneamento cio Rio dc
les ns. 1 e 2 dos
rua Fre feito Barat;
antigo Murro ilo S

ida communicou
lia \':a;ão qua::t ;> i-scriptilra !

a Pr.'di:il c tle í
Janeiro, dos lo-!

terrenos situados a \
1, na esplanada do

en;

Os 
exigentes, dc fino paladar, só podem

cnmer I rm e por oreço módico no
RESTAUEÍ MT_ CASCATA...

Com» noticiámos lia dias. a Inlcuden- 1
lia da listrada dc Ferio Centrai do ! c!orl:i
llrasil já foi installada no antigo edi-
ficio. que ou'.r'ora oecupára. atiles de
ser removida fará a Kstação Marítima.

AS MISSAS DE HOJE
Rcz.-.m-sc as scRuintcs. por alma <!c:
Kati! dn Rocha 1'orles. íis o horas, nu ma-

triz da Gloria -oi
Carmina Fonseca Ramos I.opcs. is 8 ho-

ras no altar de N. S. de l.oi.iíls, na
«n-tej.t de S. Francisco Xavier. .

lili^a dc Si.meira Uoulart. as o i|=. na
tpreja dc S. Francisco dc Panla.

José Atfgnstò Novaes, ás 91'-, 113 r^reja
ie S. Francisco dc Paula. ,

Bcnedieto Antônio Mcndft. a« p horas,
na estreia de 6. Kranciico de Paula.

Maria das Neves Curvdta, Coelho. U o
liara*, na esreja do Bem jestis do
varioi

O novo governo municipal
AS l>T5SPEDn)AS OO SR. S0DR13'

\.V DIRKCTORTA DU
INSTRUCÇÃO

n dr. Azevedo Sodré esteve hontem.
em visita de despedida, na Directo
de Instrucção, onde visitou todas as sc-
ecoes c dcspcòitt-se dc cada um dos
funccionarios, agradecendo aos mesmos
a cooperação que intclliscntemente lhe
prestaram.

Aos chefes de repartições .li I'refci-
tura, baixou hontem o tir. Alvará Ro-
dri.cues, secretario de tircfcita, unii rir-
cular cnnimunjcaiido arn mesmos qtte
das 12 ãs 2 horas da tarde o dr. Azc-
vedo Sodré despachará o expediente
das seguintes repartições:

Bircctorias Ccraes de Obras c \ iacao
e llygierie c Assistência Publica, Invic-

dc Mattas, Jardins, Cas» o Pes-
ea e Direetoria Op Estatística e Arclii-
vo, ás secunda.-, quartas, c sexas-íei-
ras; Direcionas Ccraes dç , Instrução
Publica r Patrimônio Municipal, Super-
intendencia do Serviço da Limpeza Pu-
blica e Particular e Bibliothcca, ás ter-
ç.-.s e quintas-feiras; Direetoria Geral
de Fazenda c Commissão Fiscalizadora,
diariamente.

Este horário entrará ctu visor a par-
tir de amanjiã.

Completando a obra iniciada pelo seti
antecessor, dr. Rivadavia Corrêa, que
supprimiu innumeros automóveis desti-
nados a funccionarios, diminuindo as-
r.im a vcrlia dn R.tragc da Prefeitura, o
dr. Axertáo Sotlré resolveu extinguir
o serviço de automóveis, conservando

Cal-'J apenas dois c-trros para o serviço dc rc-
•presen'.T;Íio oíficisl do prriVits, r.

AS COMMISSOES
PERMANENTES

DO SENADO
Presidência do sr. Urbano, presentes

36 senadores. Ii' um dia grande, cx-
tranhaudo-se nos corredores a con-
correncia solicita dos pacatos ipaes da
tpatria. Os que não lêem os jornaes in-
dagam dos motivos de tão numeroso
comparecimento. E surgem os palpites,
as liypbtheses. Alguém lembra que, tal-
vez seja o pagamento da ajuda de
custo...

_ Afinal, quasi á hora da sessão, tudo
fica esclarecido: ss. exs. se haviam
resolvido tt dar numero e proceder
ás eleições das eommissões pcruianeii-
tes.

¦Começam os trabalhos. O sr. Metei-
Io lc a acta da sessão anterior, que c
approvada sein observações. O sr. Pc-
dro Borges dá conta do expediente,
sem importância.

O sr. Pereira Lobo pede a palavra.
representante sergipano diz que o

Senado já sabe do falíecimcnto, oceo-
rido ante-hoiilcui| nesta capital, do
deputado Fclishello Freire. 'Conteria-
nco do illnstre morto, oue representava
¦Sergipe na Câmara, julga-se no dever
de ali da tribuna pronunciar tuna pa-
lavra de saudade em sua memória.
Traça um rápido perfil do extineto
parlamentar como financista, puhlicis-
ta, jornalista c liisloriographo pedindo
á casa que insira na sua acta um voto
de pezar pelo infausto passamento.

Consultado o Senado, é o orador at-
tendidol.

O sr. João Luis levanta-sc da sua
bancada. O representante espirito-san-
tense refere-se aos jornaes que noti-
ciaram ter s. ex. de falar hontem so-
bre os acontecimentos politicos da ter-
ra que lhe conferiu o mandato. De
facto, assim era. Mas, sendo cm d»a
de coiiiineinoração á memória do gc-
neral Pinheiro Machado, o orador de-
siste do discurso que linha a pronun-
ciar, porque não quer perturbar á in-
vocação dolorosa dos amigos c admira-
dores da chefe gaúcho. Promette an
Senado explicar-lhe como foi que ali
entrou sendo inimigo do senador gau-
cho e tornou-se, posteriormente, seu
companheiro incondicional. Elogia o
extineto general c faz 11111 parallclo cn-
tre os republicanos que o guiaram 11a
vida publica: Floriano, Silviano Bran-
dãQj Affonso Penna e Pinheiro Maclia-
do. Voltando ao Espirito Santo, rcaf-
firma o liliello que tem preparado para
a situação ali dominante c seria in-
grato no seu papel de homem reveren-
te á memória do finado chefe do P.
R. C. analysar no dia de Jionteni, que
era o do anniversario do morto, pc-
rante a Nação os crimes e as ctilamí-
dades praticados por um gevernicho
local no q;ial o orador e o general Pi-
nheiro tanto confiaram.

Passa-se á ordem do dia.
ELEIÇÃO DAS COMMISSOES

PERMANENTES
O sr. Urbano annuncia, então, que

Se vae proceder á tclcição das comniis-
sões permanentes. As cédulas adrede
preparadas são distribuídas pelas ban-
cadas e dois contínuos rccolhitm-n'as
para dentro das elegantes urnas dc pra-
ta. O escrutínio c verificado pela ordem
seguinte:

Commissão do rolicia c Mesa: São
eleitos os srs. : Azeredo, .presidente,;
Pedro Borges, i° secretario; Metello,
2" secretario; Hercilio I,ti7,, 3" secre-
tario; Pereira Lobo, 4" secretario. Sup-
plenles: Alencar Guimarães, Generoso
Marques c João Lyra.

O sr. Azeredo, para presidente, vota
no sr .'Epitacio; o sr. IVdro Borges,
para 1" secretario, vota no sr. Metello;
o sr. Metello, para 2" secretario, vota
no sr. Pereira Lobo c este, para 4" sc-
cretario, não vota cm ninguém.

Coiumissão de Poderes: São eleitos
os srs. : Bernardo Monteiro, João Luiz
Walírcdo Leal, Abdon Baptista. Ray-
mundo dc Miranda, Luiz Vianna, Ar-
thnr Lemos e Alencar Guimarães.

Constiluiç3> a Diplomacia: São elei-
tos os srs. José Eu2ebio e- Alencar Gui-
marães. • ,

Finanças: São eleitos os sr3. Ruy
Barbosa, Erico Coelho, Bucno dc Pai-
va, Francisco Sá, Victorino Monteiro,
João Luiz, João Lyra te Bulhões.

Justiça o Lcgisimçõo: São eleitos os
srs.: Epitacio Pessoa, Adolpho Sordo,
Lopes Gonçalves, Guilherme Campos c
Raimundo de Miranda.

Nesta altura, anezar de todo 'o esfor-
ço do sr. Urbano que 'aperta os tyinpa-
nos c chama o pcssràrespalhado pelos
corredores c salinha do. ci»£ér--i!ão ha
mais numero. O r.cinto está quasi de-
serio, sendo por isso levantada a sessão.

O CRITÉRIO
Como se vê da lista acima, o critério

da reeleição foi mantido. Apenas na
commissão dc Finanças, entrou o sr.
Ruy Barbosa, que preencheu a vaga do
general Francisco Glycerio e o sr. Lo-
pes Gonçalves para a dc Legislação e
Justiça, que ficou sem o sr. Arthur
Lemos. A combinação nolitica que se
executou foi para não descontentar ai-
guns senadores, nbiicndo assim ae con-
tiar que nestes primeiros mezes não
haverá borrasca uo velho casarão da
rua do Areai.

A COMMISSÃO T)E PODERES
REUNIU-SE

Immcdiatamentc, assim que se levan-
tou a sessão, reuniu-se pela primeira
vez na sala da bibliothcca a coitmiissão
ae Petição c Verificação de Poderes.

i Por acclamação, foi reeleito seu pre-
sidente o sr. Bernardo Monteiro, cou-
lintiando como vice-presidente o sr.
Abdon Baptista. Assumindo a presiden-
cia, o senador mineiro agradeceu aos
seus collegas a dislincção c declarou,
que mantinha a mesma distribuição dc
Estados feita o atino passado.

Assim, foram confirmados como rela-
tores: Bernardo Monteiro: Espirito
Santo ie Rio dc Janeiro; João Luiz: Pa-
rahyba, Pernambuco c Alagoas; Walfrc-
do Leal: S. Paulo e Paraná; Abdon
Baptista: Minas Geraes e Districto Fe-
deral; Rayintindo dc Miranda: Amam-
nas, Pará c Maranhão; Íiiis Kiniino:
Matto Grosso e Goyaz; Arthur Lemos:
Santa Catharina c Rio Grande do Sul;
Alencar Guimarães: Sergipe e Bahia,

Em seguida o presidente mandou o
secretario da coniiuissão convocar os
litcressados uas eleições a se apurarem
a comparecerem hoje. ás 2 horas da
tarde, na saal das reuniões, afim dc se-
rem tomadas em conhecimento as alie-
saçõos, c os documentos, que porven-
tura tcnliam a formular. Esta convoca-
ção estará publicada hoje, 110 Diário do
Congresso,

Em virtude de se achar ausente o
sr. Arthur Lemos, o pleilo realizado 110
Rio Grande do Sul será relatado pelo
sr. João Luiz. Ao que sc dizia homem,
esle relator ja tem prompto o seu pa-
recer mandando reconhecer os srs. Soa-
res dos Saulos c Rivadavia Corrêa,
candidatos diplomados e sem contesta-
ção. Se este parecer for hoje subincl-
tido á nssignalurn da coiumissão, ama-
nhã mesmo o.s dilos senadores eleitos
serão proclamados e empossados.

A COMMISSÃO DE FINANÇAS
EEüNE-SE HOJE

Reeleita liontem, esta coniiuissão re-
itne-.-c hoje para escolher os srs. Ruy
Barbosa seu presidente c Viclorino
Monteiro, seu vice-presidente. O3 or-
çamcnlos, caso, o sr. Ruy Barbosa eom-
pareça, serão distribuídos na mesma
ordem do anno passado: Erico Coelho,
Interior; Bucno dc Paiva, Agricultura;
Francisco Sá. Exterior; Victorino Mon-
loirc Guerra; João Luiz, Viação, o
Obras Publicas; Bulhões, Receita; João
Lyra, Marinha.

MANIFESTAÇÃO
Os funccionarios subalternos da Se-

cretaria do Senado fizeram hontem
uma manifestação de sympathia ao sr.

1 Azeredo, por motivo da sua reeleição
! para o cargo dc vice-presidente.
I O sr. Arthur de Almeida, em nome
¦ dos seis collegas, offcreceu ao sr.
I Azeredo uma ramo de flores naturaes,
| agradecendo o homenageado;

ORA O RAYMUNDO...
Verificada n reeleição dos nove mem-

bros da ccvr.missão de Poderes. zaníott-
sc o sr. Raytntindo de Miranda com o
facto dc só lhe darem os seus pares
cerca dc deneseis votos chorados. Foi
o menos votado e isto assumiu para o,
rotundo senador alagoano os ares de
um lamentável pouco caso. Perdendo a
sua grossa e pesada linha, o Rayniun-
<io protestou no recinto, depois da ses-
são, contra aquillo que elle chamou
itititi praz'a de desconsideração.

Alar.gando-se em -qncixumes. -não
¦quiz elle responsabilizar a maioria dos
seus graduados eleitores pela desfeita
qtte vinha de soffrer. -Ho.mctn pratico,
attrihuiu logo a sua eleição de favor
aos oífciae» da- Secretaria, que- oe-

EM MINAS

Uma commemoraçao
patriótica i

Yhia Nova de I.tirA, 7 — (Do cor-
respondente) — A Sociedade Hfcspa-
nhola de Instrucção, Recreio e Sócor-
ros Mútuos, desta v.i!la, festejou
a data de 2 de maio, para íompiemo-
rar o 15" anniversario de sua funda-
ção c em homenagem aos hèróes da
Independência hespanhola do anno de
1S08. jj ;, s,

Foi ura dia de festa para a sympa-
thica Sociedade, que com a máxima
dedicação se esforçou para dar ao acto,
a par dc toda solcnnidade, o •maior
brilho e esplendor. Assim, pela madru-
gada, a população foi despertada pela
salva de 21 tiros, e ao som de ma-
gnifica philarmonica, percorreu as tuas
desta Villa, indo essa manifestação-ter-
minar na residência do coronel Angus-
to Magalhães, presidente honorário da
querida sociedade. Nessa oceasiâo o
professor hespaiihol d. Luiz • Diçstc
proferiu um bello discurso alltisivo. ao
acto.

A's 2 horas dn tarde, organizaram'
enthusiastica passeata, a que so seguiu
scksão solenne, presidida pelo', cônsul
hespanhol, d. Leonardo Gutierrcz, que.
antes de oecupar a presidenoiá, sau-
dou a bandeira e fez a apologia de j
de maio, com rara eloqüência.

Usaram da palavra os senhores: .'dr.
Infante Vieira, promotor da comarca,
1. Isaias Estcves, presidente da socie-
dade; d. Luiz Diestc. professor da so-
ciedade; Manoel e Foutila, represen-
tantes da Sociedade Beneficente União
Hcspaiihohi de Bello Horizonte; Ge-
raldo Diegucs Grande, inlelligcnte alu-
111110 da escola hespanhola; represen-
tantes das sociedades Italiana <: Porte-
gueza e por ultimo, o capitão Ignacio
Fonseca, nolario publico.

Estiveram representadas Iodas as au-
toridades locaes, as colônias, socieda-
des estrangeiras e a elite villauo-
vensc, o que põe em relevo a patriótica
sociedade hespanhola, que pela sua cor-
recção e moralidade soube conquistar o
apreço publico.

A' noite, houve animado Iiaile, que
sc prolongou até ás 4 horas da madri'.-
gada, em meio da maior cordialidade,
retirando-se os convidados com a mais
grata impressão daquèlla festa, reme-
morando a lhancza e o civismo ;da-
qucllcs dignos e laboriosos hespanhóes,
que se prezam em confraternizar com
todos.

O torpedeamento
do "Rio Branco" polic

nhunia culpa •tiveram na coisa, pois
muitos senadores, quando chegou a
vez do sr. Ravniuiido, entenderam que
deviam riscar-lhe o nome.

E' verdade que ns chapas vinham im-
pressas, mas, cada eleitor podia modi-
fical-as. Ainda assim, limito gente af-
firmara qnc o Raymuiido devia lamber
as unhas, pois membro da co.iiiiuissão
de Poderes é um cargo que compete a
senador «uc tenha real significação po-
litica e eleitoral. Nem uma, nem outra,
o pittoresco representante de Alagoas
possue...
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TRATAMENTO DAS MOLÉSTIAS
1'IOLAS GRANDES MEDICA-
COES PHVS1CAS. PELO ESPE-
Cl ALISTA
Dr. Alvni'0 Alvim — Exame

pelos raios X. Cura todas as moles-
tias nervosas peia electricidadc. Trat.
do beri-beri, da diabete, da anemia, da
obesidade, dos rlicuniatisníos, etc. Lar-
no da Carioca, 11, 1" andar, dj 10 ila
ás d.  _ 

Portugal Ê Allemanha
Noticias locaes

No Jardim Zoológico, realiza-se, a !jt
de maio, um grande festival, dedicado
colônia portugueza, e que terá inicio ás
2 horas da tardi?.

Constam do programma variados nu-
meros c nclle tomam parle os artistas
brasileiros Irmãos Pery.

O jardim será ornamentado c a Light
fará trafegar innumeros bondes durante
o festival.

Ao sr. José Augusto Vieira dirigiu
o seguinte officio o secretario da Gran-
dc Coiumissão Portugueza Pró-Patria:"Exmo. sr. — Rcmetto, incluso, a
v. e.\. o recibo da quantia de fiooSono,
produeto de tuna subscripção promovida
pelo sr. Francisco C. de Macedo, na
zona da Lcopoltlinn, de quem v. cx. re-
cebeu o honroso encargo da respectiva
entrega nesta secretario;

liicuiiibe-me ao mesmo icnipo ó 'éxnVo.
sr. visconde de Moraes, .presidente' da
Grande Commissão Portugueza Pró-Pa-
tria, como complemento da missão' de
v. ex., para que o promotor de tão ale-
vantado sentimento, de humanidade c
compaixão seja sciculificado do recebi-
iiiciitn daquèlla quantia, assim como
lambem lhe transmiti ir a mais profunda
gratidão .por parte da Grande Comniis-
são Portugueza Pró-Patria, pelo aclo
dc solidariedade manifestado pelos fi-
Ihos ila segunda pátria dos portuguezes,
que nella sempre encontraram os mais
desvelados carinhos.

Com toda a consideração c estima,
(a) — Humberto Taborda, secretario
geral."
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S. N. DE AGRICULTURA

Terá loffnr lioje mim
rouiiiíio ilu tllreetciriti

Terá logar hoje. ás 4 lioras da tar-
de. na sede da Sociedade Nacional dc
Agricultura, sob a presidência do sr.
Lauro 'Muller, mais 1:111a reunião da
sua diroctoria, convocada para tratar
dc assumptos aumentes á agricultura
c industrias comicxas.

¦Nessas sessões, que se realizam se-
manalmentc, tem a direetoria daquèlla
instituição .se interessado pela ¦prompta
solução de vários problemas econômicos
naeionaes alv.itrando medidas e !esl'ur
dando os mais efficazes meios dc cor-
rigir e aperfeiçoar as fontes produeto-
ras do paiz.— A coniiuissão executiva da Confç-
rencia Algodoeira, sob a -presidência
do sr. Miguel Calmou, tambem se rcu-
iu1, ás 3 lioras da tarde, na sé.lc da
Sociedade Nacional de Agriculturau.

Um brasileiro faz
declarações em

Paris
• Paris, S — (A. II.) — Todos os
jornaes publicam os despachos confir-
mando o torpedeamento do vapor brasi-
leiro Rio Branco.

Um representante da Agencia Havas
¦Obteve do uma eminente personalidade
polilica brasileira, <p.te se acha de pas-
sagem nesta capital e que brevemente
regressa ao Brasil, as seguintes declara-
Ções:"Dcvc-se encarar como muito possl-
vel a hypothese de um rompimento di-
plomatico entre o Brasil e a Allemanha.
quer como conseqüência da provável
ruptura entre esta e os Estados Uni-
dos, ijuer como acção independente. O
rompimento daria satisfação aos senti-
mentos de justiça c dc humanidade do
povo brasileiro, que está verdadeira-
mente indignado com a barbaria da
guerra allemã; constituiria egualmente
uma brilhante affirinação da iiacionali-
dade 'brasileira cm face do perigo alie-
mão.

O Brasil, cnfücirnndo dr.fiiiilivamcn-
le ao lado dos alliados, adquiriria nina
magnífica situação internacional, visto
que seria chamado a collaborar na rc-
gulamcntação da paz, c estreitaria con-
sideravclmcntc as suas relações com os
dlliailos, que se acham senhores do
mar. Do ponto de vista do interesse
nacional, os resultados manifestar-se-
iam inimcdiatainentc, cm favor do com-
mercio marítimo, das suas finanças, do
mercado dc café, do «eu desenvolvimen-
10 econômico, tinfiin.

A ruplura precipitaria tambem a in-,
dispensável acquisição dos vapores ai-
litmãcs internados nos portos hrasilei-
ros.

A collaboração do Brasil seria con-
siderarei; os alliados poderiam forno-
ccr-Se ali de armas, cartuchos, matérias
primas, etc. Além disso, a frota brasi-
leira sú por si chegaria para dominar o
Atlântico meridional, podendo assim uti-
lizar-so cm outros serviços os navios
alliados que fazem o policiamento da-
quelia parte do oceano.

Concluindo, o entrevistado accresccn-
tou:

."Seria realmente 'bello ver no nosso
oceano o .pavilhão do Brasil defendendo
a sua nacionalidade, a humanidade ca
civilização contra or, bárbaros.

Pôde estar certo dc que são estes os
mais ardentes desejos do povo brasi-
leiro."
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O DIA DO PRESIDENTE
No palácio do Cattete, conferência-

ram. com o presidente da Republica os
senadores Sá Freire, Adolpho Gordo c
Costa Rodrigues, deputados Álvaro Bo-
telho, Alaor Prata, VValdomiro Maga-
lhães, Ribeiro Junqueira, Vicente Pira-
gibi'. Pereira Nunes, Soares dos San-
tos, Vcspucio dc Abreu, Augusto Pes-
tana, José Augusto, Alberto Maranhão,
Affonso Barata. Juvenal I-aniartine,
Justiniano Serpa, M. dc Figueiredo c
Marcolino Bnrreltò.

O deputado Mario Hermes, que tam-
bem ali esteve, confe neu ciou ainda uma
vez com s. cx. sobre a defesa nacional.

O desembargador Caetano de Miran-
da Montencgro foi pessoalnit-ntc offe-
recer ao presidente da Republica um
exemplar de seus trabalhos intitulados"Código do Processo Civil e Coiiiiner-
ciai" e "Trabalhos Jurídicos".

S. icx. ícz-se tambem representar
no enterro do deputado Fclishello Frei-
re, por 

'seu ajudante de ordens, capitão
dc corveta Dodsworth Martins, na mis-
sa celebrada por alma do general Pi-
nlrciro Machado, c á noile, acompanha-
do do sub-chefe dc seu estado-maior,
capitão de fragata Thiers Fleming e do
ajudante de ordens tenente Pedro Ca
valcanti, assistiu a inauguração do novo
edificio do Lyocu dc Artes e Officins.

Hoje, o chefe do Kstado não recebe-
rá pessoa alguma, nois estará entregue
ao estudo de questões pendentes de so-
lução sua e que figurarão na reunião
do Ministério, amanhã, uo palácio do
governo.

Diplomacia
Parte 110 dia M -;Io corrente, a bordo

do Amazon, o major C. Dcscliamps
Cavalcanti, novo addido militar brasi-
kiro junto ao governo allemão.

S. s. teve a gentileza de enviar-nos
um cartão dc despedida.

*» * mt » «—'

OS LADRÕES BE CANOS

Não haverá meios da
icia deitar-lhes

a mão ?
O eterno problema da falta d'agua

complica-se agora com os roubos con-
staníes de encanamentos de chumbo
pelos larápios que abundam nesta d-
dade. Perde-se, assim, durante dias c
dias, o "precioso liquido" nos pontos
cm que os canos forani arrebentado^
pelos amigos do alheio. Ate que a
respectiva repartição os concerte, pas-
saiu-se os dias, e quem soffre e o pu-
blico, privado de tão imprescindível ele-
mento para a limpeza e a hygiene.

Somos informados dc que e justamen-
tc isso que suecede á Tua Carohna Ma-
chado, onde os ladrões operaram na
dias, carregando com alguns metros <le
encanamentos de chumbo.

E' preciso que a policia sc torne mais
vigilante com esse gencro de ronbos,
qnc lautos prejuizos cansam aos mora-
dores da cidade, c que cada vez se tor-
narão pcores, porque sabemos que, den-
tro cm breve, a continuarem essas dç-
predações criminosas, a Repartição de-
Obras Publicas não terá mais encana-
nenlos para substituir os que íorem
roubados! ., . 

'
Urge, pois, uma providencia enérgica

para evitar que prosigam oslampios a
cortarem os encanamentos d'agua, cau-
sandp sérios prejuizos aos particulares
c damnos irreparáveis ao serviço de
abastecimento d'agua desta capital.

O dr. Aurclino Leal deve dar as
Elias ordens, nesse sentido, aos seus
auxiliares.

URASIL-URUGUAY
Os incidentes 11a fron-

Montcvidéo, 6 — (A. A.) —O go-
verno, devido aos recentes incidentes
que se deram na fronteira com o Bra-
sil, resolveu substituir os vice-consiila-
dos de Quarnhy e Uruguayana, por ou-
tros fifnecionarios que serão designados
por estes dias.

Uma exposição d'arte
Juan Macias, um distineto artista

hcspanliol, qui: se educou e estudou na
Argentina, está já lia algum tempo cn-
lie nós e vae abrir etn breves dias uma
exposição de trabalhos seus, 110 Restau-
rant Assyrio.

A exposição Macias promette ser ori-
ginal e interessante. Compõr-sc-á dc
desenhos, aquarcllas, caricaturas c por
traits-vliarges. Macias apresentará uma
extensa galeria de politicos, intclle-
ctuaes, jornalistas e sportmen, dc algu-
mas senhoras c SCllhoritas da nossa pri-
meira sociedade. A par disso, o seu
lápis dar-nos-á tambem vários retratos
de diplomatas estrangeiros acreditados
junto ao nosso governo e algumas fi-
guras de destaque no llainaraty.

li' principalmente no porlrnil-chargc
que Macias sc (ornou eximio, e durante
vários annos fez suecessivas exposições
cm Mar de Ia Plala, a elegante praia
portenha, cm que elle apresentou as
mais importantes personalidades nrgen-
tinas em evidencia.

Juan Macias tenciona. no decorrer da
presente semana, convidar o presidente
da Republica, ministros, prefeito, diplo-
matas c corpo consular, para assistirem
á inauguração da sua exposição, a ren-
lizar-se 110 próximo dia 25, ás 4 113
lioras da tarde, installada, como já dis-
seinos, 110 Restauram Assyrio (Theatro
Municipal).

AS CHEIAS NO NORTE
Iniiiiiliiçõcs no Mura-

11I1S0
S. Lm:, S — (A, A.) — Continuam

a cair chuvas torrenciacs em todo o Es-
lado. As águas do rio Itaperucú subi-
ram extraordinariamente, invadindo al-
gtunas casas da cidade de Itapecuru-
mirim.

E' positivamente cerlo quetodos duo preferencia aos
moveis da

Eslylos, Material, A-itba-
nitinto. Preços e oondiçõBS
de pagamento são incompa-
níveis.
Rna Gonçalves Dias, 71

Uruguayana, 82

A aviação

hy«
a

Encommenda de
droplaaos para

Marinha
Para a liscola de Aviação da Armada,

que vae funecionar anncxa á liscola dc
Subincrsiveis, o ministro da Marinha já jcncoiimicndoii á, casa Curliss Aeroplanl
Company. tres nydroplnnos de 90 ca- j
vallos dc força, modelo "F". que foram j
siibmcttidos a varias experiências <m
Haminoudsport, nas proximidades oe\
Xova Vorlc, na presença do sr. MartinsI
Pinheiro, nosso cônsul ali. !

Eslá ajustado o preço de cada motor I
rm ;.Roa dollars, sem o propulsor e o|
radiador, achando-se o almirante Alc-t
xandrino inclinado a adquirir tres mo-
tons sobresalcntes, .por ser dc toda a
conveniência rtftirar o motor <ío^ r.ppa-
rcllios, depois dc fio horas de trabalho
paia soffrer uni exame mhuiciosojj !

Ao que ouvimos, virá lambem um
mecânico para instruir OS uo.-isos offi-
ciaes da Armada no manfcjo dos
"avions", percebendo o mesmo 40a dol-
lars 111cusr.es. com direito á passagem
de ida e volla.

Os ífovos aeroplanos deverão ser cn-
tregties cm ii-lho. estando já assentado
que os seus pilotos serão os primeiros
tenentes Affonso Celso de Ouro Preto,
Virginio Brito dc Lmiiare c Kaul Fer-
nira Miranda Bandeira 1? 2" tenente
Victor dc Carvalho Siiva.

•Esteve ¦hontem 110 Ministério da Fa-
zenda, não logrando, porem, falar ao
sr. Caiogeras, por sc achar ?. cx. au-
sente na oceasiâo, a dirciiora do
Acro Club Brasileiro,

Kccebida gentilmente petj coronel
Bcnedieto Hippolyto dc Oliveira, dire-
ctor-cheÍL' do gabinete, a direetoria do
Acro. Club expoz a esse digno funecio-
iiario o motivo por qnc procurava o
ministro da Fazenda. Era para pedir
informações de um requerimento diri-
gido a s. cx. c no qual pedia a cessão.
ao Acro Club, dq material roiatite.da
Villa Proletária " Marechal Fonseca",
destinado á conducção dos alumnos e
interessados em coisas de aviação, da
estação do mesmo nome ao. Campo dos
Affonsos, onde estão installados a Es-
cola de Aviação e os "hangars" do
cluh.

O coornc-1 Bcnedieto Hippolyto de-
clarim, suficientemente autorizado, que
o pedido da direetoria do Acro Club
será attendido hoje ou amanhã pcló sr.

' Caiogeras. . • ¦

Estado do Rio de Janeiro
O dr. Oswaldo Cruz coníerenciou

com o Presidente do Estado solire a
extineção da formiga saúva 110 Rio dc
Janeiro.

O serviço, caso seja controlado, será
Inteiramente autônomo c sc fará sob a
direcção e orientação iinica dc seu or-
ganizador, assegurada dc mo.do mais
amplo a sua responsabilidade leclmica
e administrativa.

Tratando-se dc emprclicndimento da
mais alta importância e naturalmente
superior ás forças normaes do orça-
mento, será elle submcttido á Assem-
bléa Legislativa na próxima reunião e,
sc o plano tiver o vo.to dos Srs. Deptt-
tados c a effectiva collaboração da
lavoura fluminense, será atacado, desde
logo.

J serviço dc CXtincçâo durará tres
anno.s, cura a mesma resolução com que
foi enfrentada a febre amarelia.

E' opinião dn Presidente do Estado
que se a_lavoura acceitar uma sobre-
taxa ao imposto territorial pilo prazo
do contrato, seria dc extraordinárias
vantagens a sua íi.lo.pção.

— Está sendo distribuído o terceiro
numero do " Boletim Agrícola do Es-
tado <!o Kío dc Janeiro".

Neste numero estãc estudadas as ex-
perioncias da cultura do Irigo cm The-
rczopo.lis, á margem do P.iqucqncr, em
terras do Sr. Silva Araujo.

O trigo chegou á maturação n á co-
Ilícita sem nenhum acci lente. O trigal
não foi atacado nem pela " carie" nem
pela " ferrugem ".

Elle foi semeado a circo dc junho e
foi ceifado a oito de dezembro, ou -cen-
to c oitenta dias. tendo sido muito ani-
madora a colheita.

O Boletim áo Estado tambem estuda
questões praticas sobre a cultura do
algodão, sobre o desenvolvimento da
pecuária e dá ampla descripção da va-
riedade dc mudas do arvores frutíferas
q;:c o Estado vae distribuir no día treze
de maio, com a inauguração do Horto
Botânico, em Nicthcroy,

O Governo Fluminense remetteu
para Campos quinhentas arvores de
sombra, que accvrs.cidas ás trez mil que
lá lem o Estado, se destinam á arbori-
zação da cidade.

-Acu.lindo ao appeüo 'do Governo
do Estado do Rio de Janeiro, as Cama
ras Municipaes ric Sumidouro, Valença,
Parahyba do Sul, Rio Bonito c Santa
Maria Magd.1Ic.1a, crearam mais 36 cs-
colas mixtas.

Subiu á escolha do rresidetue do
Estado tio Rio dp Janeiro a lista tri-
pli.e dos mais antigas Juizes de Direi-
10 do Estado, paru preenchimento à-*
vaga. recentemente aberta no Tribunal
da Relação.

A escolha do nc.vo desembargador
recaiu no Dr. Aquino e Castro, Juiz de
Direito da 1* Vara da Capital. Para
stilistituil-o na Comarca de Nicthcroy
foi removido, a pedido, o Juiz da 2*
Vara, dr. Pinho Júnior.

O critério adoptado. para preenchi-
mento da a* Vara de Direito de Nicthe-
roy é o da antigüidade suecessiva, den-
tTC os que a dl^ittarein.

IXSTK UCÇAO M UNICIPAL

A posse do dr. Afranio Peixoto
No gabinete do prefeito, com a as-

sistencia dc grande numero de prnf':s-
sores e de chefes de serviço, real.-ou-
se hontem a posse do dr. AJranio Pei-
xoto .110 cargo de director da Instru-
cção Publica,

Ao empossar o seu substituto, falou
o dr. Azevedo Sodré, elogiando a acção
eiuprcliendedora e cfficaz do dr. Aíra-
nio Peixoto, na direcção da Escola
Normal. Terminando, reiterou as es-
psranças..de jque o novo director da
instrucção con farinaria neste posto de
maior responsabilidade as provas de
alta capacidade « critério já reveladas
cn- outros cargos,

O dr. Afranio rcsDondeu declarando
que a confiança do mestre recaia' 110
amigo c 110 discípulo, não lhe causan-
do surpresa a bondade dc que o tornou
depositário. Tambem não lhe causava
estranheza a atmospliera de bondade
que o cercava. E' optimisía e tem
sempre encon Irado o carinho de seus
semelhantes. Não é que valha alguma
coisa. O grão de nó tem tambem ás
vezes rcfulgencias dc ouro. São os re-
fhxos da luz. Assim cllc tambem nada
mais representava do que o reflexo
do^_ corações amigos.

i\'a_ Direetoria de Instrucção fará o
(qncíez na Escola Normal: trilhar o

caminho do seu mestre e amigo.
Em seguida, ipclos inspecrores medi-

cos escolares, falou o dr. Maurioio de
Medeiros, e nclo Corpo de professores
e alumiios da Escola Normal o dr. Al-
fredo Gomes, que .poz em destaque ,1
acção desenvolvida pelo dr. Afranio
Peixoto 11a direcção da Escola Normal,
110 momento diififieil cm que imperava
ali a anarçhia. Com muita affabilida-
dc, rara cortezia, de que sempre tem
dado provas. — continua o orador —
o dr. Afranio correspondeu á especta-
tiva geral, plantando a bandeira da
paz e da harmonia onde reinava a dis-
enrdia e fervilhava a Intriga. Diz qtieelle saneou moralmente a atmospliera
da escola.

Fala cm nome do sentimento de
gratidão, certo de que está interpretan-
do o iiíotlo dc pensar dos seus comipa-
nheiros e alumnos.

* * í|!
Tamlirtii foi hontem •cmpossatlo na

direcção da Escola Normal o professorIsnac'o Amaral.— tm 1 T~1 Itl B—
ARGENTINA-IÍRASIL

HoiiiPiiaffens ao sr. Souza
. '.Dniitns

Buenos Aires. 8 — (A. A.) — O
dr. Souza Dantas, ex-ministro do Bra-
sil nesta capital, tem recebido grande
numero dc cartas de -felicitações pela
sua nomeação para o carito de sub-se-
cretario dc Estado das Relações Extc-
riores, notando-se entre estas -is do co-
ronel Martin Rodrigucz, do general Pa-
blo Kiocchieri e outras altas patentes do
Exercito o da Marinha.

O -general Aliaria, ministro da Gticr-
ra, diz na carta que no mesmo sentido
dirigiu ao dr. Souza Dantas que "os
exércitos dos paizes irmãos só poderão
encontrar-se unidos, nos campos dc ha-
talha."

Buenos Aires, 8 — (A, A.l — No
salão dc banquetes do Jockey-Club,
como estava annunciado, realizou-se
hoje o almoço que a Câmara dc Com-
mercio Argcntino-Brasilcira offcreceu
ao dr. Luiz de Souza Dantas, ministro
plcnipotcnciario do Brasil, para ceie-
brar sua designação para o alto cargo
de suli-secrctario de Estado das Rela-
ções Exteriores de seu paiz.

A' mesa, ricamente adornada com
flores naturaes e fitas com as cores das

A RESPOSTA DA ALLEMANHA
í ITA NORTE-AMERICANA

Berlim, 6 — (T. O.) — E' o se-
guinte o texto da resposta do gorerno
allemão á ultima nota do governo dos
'Estados Unidos, a qual íoi entregue na
terça-feira, peio secretario das rela-
ções exteriores ao embaixador norte-
amenicano :"O abaixo assignado, em nome -do
governo imperial allemão, tem a hon-
ra de apresentar ao embaixador dos
Estados Unidos, mr. James W. Gc-
rard a seguinte resposta á nota de ío
de abril, referente á forma pela qual
é conduzida a campanha submarina al-
lemã. ,

O governo allemão forneceu és auto-
ridades navaes respectivas, afim dc
ser feita uma nova investigação, os da-
dos referentes açi caso do vapor "Sus-
sex", conforme fora communicado ao
governo dos Estados Unidos. A julgar
pelos 'resultados dessa investigação até
agora-chegados ao conhecimento do go-
verno allemão, existe a "posslibilida-
de" de que o navio mencionado na
noia dc 10 de abril, torpedendd por uni
submarino allemão, seja idêntico ao
"áussex". O Roverno allemão pede es-
perar novas communicaçõcs sobre o as-
sunipto, até que fiquem evidenciados
certos pontos de decisiva importância
para estabelecer os factos do caso. Se
ficar comprovado rpie o comuiandantc
do submarino commcítcu um erro, to-
mando .0 referido vapor por um na-
vio dc guerra, o governo allemão não
deixará dc deduzir as conseqüências re-
sultantes desse facto. Em relação^ ao
caso do .Sussex", o governo dos Esta-
dos Unidos formula tinia serie de dc-
clarações, das quaes a principal i a
que diz que o incidente deve ser con-
siderado como o exemplo de um deli-
berado methodo de destruição inílistin-
cta de embarcações de qualquer classe,
de quaesquer nacionalidades c com
quaesquer destinos, pelos comniandan-
tes dos submarinos allemães. Ao go-
verno allemão cumpre rcpclür cnergi-
caiucntc ,esta asseveração. Entretanto
o governo crê que c de pouca utili-
dade entrar em ponnenorc.- no presen-
tc eslado dos assumptos, tanto maiis que
o governo dos Estado:! Unidos omitliu as
provas de sua asseveração cem factos
concretos. O governo allemão satis-
faz-se em declarar que se impoz rc-
stricções dc grande alcance no empre-
go da arma submarina somente atten-
dendo aos interesses dos noutros, cm-
hora taes restricções leofistitualm .levi-
dentemente vantagens para os inimigos
da Allcmanha. Cumpre notar que con-
siderações semelhantes jáinais_ foram
concedidas aos neutros pela Grã-Breta»
nha c seus alliados. As forças subma-
tunas allemãs receberam effcctivamentc
instrucções para fazer a campanha sub-
marina de accordo coin os princípios
dc viisita, inspecção e destruição dc na-
vios mercantes, princípios reconhecidos
pela lei internacional, com .1 única ex-
cepção da guerra contra o commercio
inimigo, cffecttiado por vapores de car-
ga inimigos, que fossem encontrados
na zona de guerra cm torno das ilhas
Britannicas. Relativamente a estes na-
vios nunca se deram garantias ao go-
verno dos Estados Unidos. A declara-
ção de 8 dc fevereiro de 1916 não con-
tinham tampouco taes garnmias. , ,

O governo allemão não pódc admitjir
duvida alguma acerca de que taes in-
strucções tenham sido dadas e executa-
das dc 'boa fé. Verificaram-se é vcrd.de
erros, que entretanto devem ser enca-
rados com indulgência, tendo em vista
que a Allemanha move a gucrra_ naval
contra um inimigo, que lança mão de
toda a espécie dc astucias, quer licitas,
quer illicitas.

Afastada a possibilidade de erros,
Idcve-se comtttdo observar que tanto a
guerra naval comn a terrestre cnvol-
vem necessariamente prejuízos^ nara os
subditos e mercadorias dos paizes neu-
tros que transitam na zona da luta,
ainda nos casos ein que a acção naval
se caracterize pelas fôrmas 1 ordinárias
da guerra de cruzeiro. E' certo que
as pessoas c as mercadorias do.s neu-
tros tem soffrido repelidos prejuizos;
o governo alemão, porém, cm varias
oceasiões c da maneira n mais explicita
assignalou os perigos das minas subma-
rinas, que ttccasioiiarain a perda dc
numerosos navios. Para reduzir ao mi-
nimo os perigos decorrentes da guerra
naval a que estavam sujeitos os via-
jantes e as mercadorias norte-america-
nas, o governo allemão teve o.ccasião de
formular varias proposições aos Esta-
dos Unidos, tendentes a reduzir ao ml-
nimo esses perigos. Infelizmente o go-
verno norte-americano resolveu não
acceitar taes propostas, quando, sc as

"houvesse adoptado, teria evitado, a
maior parto dos accidcntcs de que des-
dc enlão vieram sendo victimas os ci-
daUãos norte-americanos. O gaverno
allemão mantém ainda seu ofícrecimento
para sc chegar a um accordo sobre este
assumpto, e faz sentir que não pódc
abandonar o uso da arma submarina
contra o commercio inimigo, conforme
já teve opportunidade de declarar rc-
petidas vezes. Entretanto, csta_decidido
agora a fazer novas concessões, ad-
ptando os mcthodos da guerra subma-
rina aos' interesses dos neutros. Mo.-
vido por considerações que se acham
acima da questão etn debate, é que
chega a esta deliberação.

¦O governo imperial não tem em mc-
nor consideração que o dos 'Estados
Unidos os sagrados princípios de hu-
manidade. Outrosim, não perde dc vis-
ta que aiivhos os governos cooperaram
durante muitos annos para o desenvol-
vimento da lei internacional de confor-
midade com princípios, cujo objectivo
principal foi sempre o dc confiuar ,a
guerra, quer no mar, quer cm terra, as
forças armadas dos belligcrantes, sal-
vaguardando tanto quanto possivcl os
não combatentes dos horrores da mes-
ma. Embora, porém, taes considerações
sejam de grande peso não poderiam por
si sós determinar nas actuacs circutn-
stancias, a altitude do governo allemão.
Em resposta ao appcllo do governo dos
Estados Unidos cm favor dos sagrados
princípios da humanidade c da lei in-
trrnacional, o governo imperial _ deve
repetir mais uma vez que não foi elle.
mas sim o governo inglez que, menos-
prezando todas as normas amplamente
reconhecidas da lei internacional, es-
tendeu esla terrível guerra ás vidas e
propriedade dos não combatentes, sem
consideração alguma pelos interesses c
direitos dos neutros e civis que, com tal
niclhodo de guerra, tem soffrido grave-
mente. Em legitima defesa contra a
fôrma illcgal com que a Grã-Bretanha
faz ã guerra c ao mesmo tempo pelas
necessidades da lula titailica cm q:ic se
acha empenhada para salvar a exislrli-
cia nacional, a Allemanha teve que. rc-
correr á dura porém cfficaz arma da
campanha submarina. Deante destas
circtimstancias, a Allemanha deplora
que os sentimentos dc humanidade do
governo dns Estado; Unidos expresso
com tanta vehcmcncia, pela sorte das
desgraçadas victimas da guerra subm.ui-
na. não sc estendam com o mesma ca-
lor aos muitos milhões de mulheres c
creanças allemãs, aos quês o governo'britannico quer matar á fome, afim de
que segundo ns próprias declarações
deste governo, os soffrimcti'o? desses
entes inoffensivos obriguem os victo-
riosos exércitos dos impérios centrais a
fazer uma capitulação humilhante. Ex-
primindo o sentimento do povo allemão,

overua imperial não pode compre-
tanto

poder para obrigar que a guerra sc cir-
ctimscreya ás forças armadas dos pai-
ses belligcrantes. Obrigando a Grã-
Bretanha a resipeitar o incontestável di-
reito da liberdade dos mares, o gover-no dos Estados Unidos, pôde estar cer-
to dc que teria pugnado pelo interesse
da humanidade tc pela manutenção da
lei internacional. A forma, porém, pela
qual sc desenrolaram os aconteciiuentoi
deu ao povo allemão a impressão dc que
o governo norte-americano, ao passo
que pude á Allemanha, que está lutando
pela sua existência, restricções ao uso
de uma arma cfficaz e estabelece, para
ser satisfeito nesse pedido, a condição
•da consir rvaçã'o dc relações com a Alie-
litanlia, por outro lado se limita apenas
a protestar contra os mcthodos ilkgaes
adoptados pelos inimigos da Allcmanha
Accrcsce que o povo allemão não igno-
ra_ a_ proporção considerável 1:111 que os
inimigos do seu paiz são abastecidos dc
toda sorte de material bellico proceden-
te dos Estados Unidos. Em vista des-
tas razões, é faci! comprchcndcr que o
appcllo feito pelo gowrno liorte-ameri-
cano em nome dos sentimentos de liu-
manidade e dos .princípios da lei inter-
nacional não possa, dadas taes circutn-
stancias, encontrar no povo allemão a
acolhida franca que cm outras condi-
ções certamente encontraria. Se apezar
disto, o governo allemão tomou a deli-
heração de chegar ale ao ultimo limite
nas suas concessões, não se deixou guiar
somente pela amizade que ha mais de
01.111 annos sempre uniu as duas grandes
nações, mas lambem pelo pensamento
da grande mina que ameaça o mundo
civilizado inteiro, sc esla guerra cruel
e sanguinária ainda mais se estender te
sc prolongar.

Consciente da força da Allemanha. o
governo imperial, no decurso dos ulti-
mos mezes. annunciou por duas vezes
ao mundo que a Allemanha se achava
disposta a fazer a paz, sobre a base
da salvaguarda dos seus interesses vi-
tr.es, mostrando por essa fôrma não ca-
ber á sua responsabilidade n conti-
niiação da gucra entre as nações da liu-
rapa, O gowrno imperial sciile-se plena-
mente justificado ao declarar perante
o tribunal da historia da humanidade
que não lhe poderá ser attribuida tc-
sponsabilidade alguma, caso após vin-
te e um mezes dc guerra, a questão
da campanha submarina cm debate eiv
tre os governos da Allemanha e dos
Estados Unidos tomar caracter grave,
ameaçando a manutenção da paz .entre
ns duas nações. No <|ue lhe diz re-
speito, o governo imperial manteve
sempre o desejo de evitar que o as-
siimpto em queslão viesse a tomar uma
direcção perigosa. Outrosim, o governo
imperial sc acha disposto a fazer quan-
to estiver ao seti alcance para limitar
as operações de guerra, pelo resto da
duração desta, ás forças combatentes
dos paizes belligcrantes, assegurando ao
mesmo tempo o principio da liberdade
dos mares, sobre o qual o governo im-
perittl sc julga 'hoje como nnteriormen-
le de accordo com o dos Estados Uni-
dos. Era virtude desta idéa, o governo
imperial notificai no norte-americano
que as forças navaes allemãs receberam
as seguintes .ordens de accordo com os
princípios geraes de visita, inspecção e
destruição de navios mercantes, reco-
nhecidos pela lei inturtíacional. Taes
navios, quer dentro, quer fora da área
declarada zona naval de guerra, não
serão mettidos a pique sem aviso pré-
vio e sim sc pôr a salvo as vidas hu-
manas, excepto o caso cm que procu-
rem fugir 011 offcrécer resistência.
Entretanto, os paizes neutros não po-
dem esperar rpie a Allemanha, obriga-
,da a lutar pela própria existência, res-
trinja em attençâo aos seus interessei
o emprego de uma arma efficaz, quan-
do se pcrmitle aos inimigos da Alie-
manha que continuem applicando cs
seus mcthodos de guerra, atteptatorioi
das prcscripçües da lei internacional.Tal
pedido seria incompatível com >o cs-
pirilo da neutralidade, e o governo al-
iemão está convencido de que o gover-
no dos listados Unidos conforme suas
reiteradas declarações, está resolvido a
restaurar a liberdade dos mares, qual-
quer <ltic lenha sido o bclligerante que
o tiv.csse violado. Por conseqüência, o
governo imperial confia em que, como
effeito das novas ordens communicadas
ás forças navaes allemãs. o governo dos
Eslados Unidos considerará eliminados
todos os obstáculos que pudessem^ exis-
tir para « mutua cooperação visando
restaurar a liberdade dos mares duran-
te a guerra, de accordo com as suas
insinuações na nota de 23 de julho
de 1913, c não põe duvidas cm que o
governo .dos E. Unidos insistiria agora
com o governo britannico para qtie oh-
serve dora avante as normas da lclin-
ternacional universalmente reconhecidas
antes da guerra, e confbrme forani cs-
tabelecidas nas nolas apresentadas pelo
governo dos Estados Unidos ao gover-
no inglez a 28 dc dezembro de 11114 e
a 5 de novembro de 1015. Se os .pas-
sos dados pelo governo dos Estados
Unidos não alcançassem sen objectivo,
isto 6, que os princípios dc humanida-
dc c da lei .internacional fossem ohser-
vados por todas as nações belligcrantes,
o governo allemão ver-se-ia então de-
ante de uma nova situação, em face
da qual deve reservar-se completa li-
herdade de acção.

Antes dc assignar o documento, o
secretario do Exterior reitera ao cm-
iiaixador do.s listados Unidos a segu-
rança da sua mais elevada estima —
(Assig.l V. Jogow",

.VO METER 

Descobre-se mais um feto
'Hontem pela manhã, passando pof

terreno baldio á rua Dias da Cruz, nn
Meyer, um popular encontrou, envolto,
cm uma toalha, um feto do sexo mas-
otilino, branco, e levou tal facto ao, co-
nhecimento da policia do 19° districto.

As autoridades compareceram ao lo-
cal e fizeram transportar o fióto para o
necrotério da policia, para o necessa-
rio exame.

A autópsia realizou-se hontem, tendo
ficado provado que a creaiicinlia fora
assassinada.

O infeliz menor, pelo que observaram
os médicos legistas. nasceu cnm vida
e foi depois sacrificado barbaramente.
A principio tentaram cstrangnlal-o,
apertando-lhe a garganta, onde foram

encontrados signaes Ide violência.
Como a creança resistisse, que é bem
possivcl, mataram-n'a com uma forte
pancada na cabeça.

Os médicos deram como rniua-iiioi-íts
— fraclura do cráneo.

A policia abriu innurrito com o fim
dc apurar a responsabilidade do assas-
s inato.

O ministro da Viação resolveu fixai
em 15 dias, improrogaveis, o prazo den-
tro do qual -devem seguir com destino ás
fiscalizações que lhes competem, os en-
genheiros da Inspectoria de Estradas'Mamede Ferreira Rodrigues e Irineu
Barreto Pinto.

¦¦mi it ij> + a—i 1
Um funecionario brasileiro

em Buenos Aires
Buenos Aires, 8 (A. A.) — A bor In

do paquete "Amazon". chegou hoje a
lesta capital o dr. Oilo Lincli de Mello,
administrador dos Correios de Recife,
Estado dc Pernambuco.

a w.i ¦
duas nações, tomaram assento, além d
homenageado, o sr. João Mignaqtiy,' l.cnder essa distinecão dè juizo,presidente da Câmara de Commercio; ; majs <,ue em rCpCli:las oceasiões c cx.'ice-presidcnte da mes- plicitamcr.te se rictdarou disposto a emManoel Veiga
ma; o cônsul Emery, pessoal da lega-
ção brasileira e outras pessoas gradas.

Foram trocados briíides muito cor-
diacs, sendo que o mais impressionante
foi o pronunciado pelo sr. Mignaquy,
presidente da Câmara, oficrtanto o ai-
K1QÇ0 ,

A resposta do ministro Souza Dan-
tas constituiu tambem uma bella peça
oratória, em que s. cx. leve opportu-
nida ie de mais uma vez demonstrar os
sentimentos que lhe animam para com
o povo e o governo argentinos.

Hoje, á noite, o ministro Souza Dan-
tas, tomará parte 110 grande banmictc
que lhe níferece o dr .Figuerõa Lar-
rain, ministro .plcnipotencia dio Chile
junto ao governo argentino.

Ainda amanhã, o ministro Souza
Dantas terá mais um banquete nuc, na
sédc da embaixada respectiva, lhe of-

1 ferece o sr. Frederico Jesup Stimson,
embaixador da America do Norte nes-
ta capital, e para o qual foram feitos
diversos convites especiaes .

A's quatro lioras da tarde de ama-
nhã. a bordo do "Amazon", o ministro
Souza Dantas embarcará com destino
a Samoa, de onde irá para ¦o Rio, pas-sando por São Paulo.

Por ter chegado do Rio Grande do
Sul, onde sen ia, apresentou-se hontem
ás alias autoridades da Armada o i'
tenente Francisco Pinheiro Chagas.

pregar a arma submarina etn estricta
conformidade com a? normas da lei iu-
?emocional reconhecidas antes da guer-
ra, sob a _ condição, porém, dc que a
Grã-Bretanha lambem amoldasse a es-
tas normas a sua acção na guerra. As
diversas tentativas que w governo dos
Estados Unidos fez para exercer juntodo governo inglez a sua influencia na-
quelle sentido, não surtiram effeito, dc-
vido á formal recua deste governo de
modificar sua condueta.

Desde então a Grã-Bretanha com-
niettcu novas violações da lei interna-
cional, ultrapassando os limites no de;-
respeito aos direitos dos neutros. A ul-
tinia medida adoptada pelo governo bri-
tannico, declarando contrabando de
guerra os carregamentos dc carvão de
origem allemã e estabelecendo condi-
ções segundo as quaes -os neutros só
se podem abastecer de carvão inglez.
é_ nem mais nem menos que uma inau
dita tentativa para forçar as marinhas
mercantes dos neutros a se collocarem
ao serviço do colHmtercio de guerra bri-
tannico.

O povo da ATlcmanlia sabe que o go-* verna-idos 'Estados Unidos tem bastante

Um general uruguayo
enfermo

Moiilcvidêo, 8 (A. A.l —1 Acha-si
em estado bastante grave o general'd«
brigada Basilisio Saraiva.
¦ ¦ ' ¦ lu^^cafr-io-ftMi »¦'' "*

Por despacho do ministro da Marinha,
e em cumprimento de sentença do Su-
premo Tribunal Federal, foi mandado
collocar na respectiva r.-c:i!a o 1" le-
nente Augusto de Azevedo Marques,
acima do official da egual patente
Francisco Dias Ribeiro.

Dinorah de Assis tentou
matar-se em Porto

Alegre
Porto Alegre. S (A. A.) — Tnuton

suicidar-se, cm um dos bancos da praça
da Alfândega, Dinorah de Assis, um
dos envolvidos no assassinato do saudo-
so escriptor Euclydcs da Cunha.

Dinorah. que se acha cm estado gra-
ve, parece estar sofírendo dai ftc.tld»-
d(» nr.ttmaes.
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As eleições na Câmara
0 qne ficou assentado, na

rennião dos "leaders" das
bancadas

A's 2,30 da tarde, estiveram reuni-
dos, homem, no .gabinete ,.prw_>dencMl
da 

'Câmara, 
os leaders das diversas ban-

° 
a" essa reunião compareceram os «rs.

.Monteiro de Souza, do Amazonas; Jus-
tiniano dc Serpa, do Para;. Cunha Ma-

. ,. .,_ >i..í„i,-/«« íoanium Pires, ao
do Rio

^ avenida fem mais
um palácio

. ¦«..- 
¦ 
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O NOTO EDIFÍCIO DO LYCEÜ
DE ARTES E OFFICIOS

PiauliV: Alberto Maranhão, —
tirando do Norte; Moreira da Rocha,
<lo Ceará: M. <lc Figueiredo, danara
hvba, Costa Ribeiro, de Pernambuco;
Costa Rego c 1 usebio do Andrade, de
vAlagons f-Munta Sodré, da Bahia;
Aguiar Mello, de . Sergipe; Torquato
Moreira, do 1-spiriio Santo; Thomaa
aielíino, do Districto Federal; Pereira
Nunes ,-¦ Raul Veiga, do Rio_de Janei-
ro: Alberto Sarmento, de S._WiU3.
Antônio Carlos, de Minas; João Por-
iietta, do Paraná; Celso Bayina, de San-' 

CaOiarina: Annibal de Toledo, de
,Matto'-Grosso, e Soares dos bantos, do
jtio Grande do Sul. „.,,.

As bancadas de Alagoas e do Estado
do 'Kio, onde, comu se sabe, estao. rc-
nrosóntadas duas correntes políticas,
nnínd.iriim cada uma, á . reunião, dois
leaders. Assim, no primeiro desses lis-
.ados, u sr. Costa Rego .foi o leader
do '-,o,eru.i e o sr. huscluo de Andra-
dc o dn opposição e, uo segundo, o sr.
Raul \*.-i-_í.i o do governo c o sr, lerei-
vi Nunes n dns políticos qne divergi-
ram da eleição do sr. Nilo Pcçanlia.

Logo após se acharem reunidos todos
os leaders. o sr. Antônio Carlos pro-
por. que a presidência c direcção da re-
união coubesse ao sr, Soares dos San-
tos, o que foi unanimemente acceito.
Tomando a palavra, o sr. Soares dos
Santos declaro;, quaes os •fins da rc-
união, ([-.ie eram a escolha do leader
ila Câmara c a eleição das diversas
eonmiissõcs permanentes.

Continuando, disse o sr. Soares dos
S-uitos que julgava interpretar o pensa-
mento politico dos leader; reunidos, in-
«licando n nome do sr. Antônio Carlos
ú reeleição da leaderança daquella casa
,lo Congresso. Sein nenhum disseiiti-
mento apoiaram os presentes a indica-
cão formulada. O leader da bancada
sul ¦rio-graiidense opinou ainda que as
eoiumissncs permanentes fossem consti-
niida; dc accordo c por deliberação do
leader da Câmara, já indicado, c pelo
mu presidente, aos quaes os directores
das bancadas reunidos deveriam delegar
poderes para -s-sc fim.

O sr. Antônio Carlos, expressando-
Sr eni seguida, agradeceu preliminar-
mente a indicação feita do seu nome
jiara o ..Iludido cargo, alvitrando, por
outro lado, como o melhor e mais fa-
, il critério, a reeleição da mesa da Ca-
mura, indicando o nome do sr. Vcspti-
lio di* Abreu para substituir o sr Soa-
rca dos Sumos, na 1" vice-presidência,
de accordo com o que sc tem alé aqui
praticado. t

Reiterou ainda os sc.ns agradcciiuen-
i..s pela delegação que lhe fora feita,
:is--'in como an sr. As.tolpho Dutra, para
organizarem' as cominissões periuaueii-
les, declarando que, no momento oppor-
limo, procurariam ambos os delegados
ouvir a opinião dc cada qual dos.dire-
dores das bancadas presentes á re-
união,

Essas palavras, que foram apoiadas
jiclci presidente da Câmara, mereceram,
juntamente com ;' proposta anterior, j.
HPprovnçào dos leaders reunidos.

—^Ci^xa » tm —
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Ei faelutda do novo. edifi tío, hontem inaug-uraio

A TERCEIRA SESSÃO PREPA-
RATORIA DA CÂMARA

As homenagens ao deputado
Felísbello Freire

Sob a presidência do sr. Astolpho
Dutra, secretariado pelos srs. Juvenal
Laraartine e João Pernetfa, foi liontem,
á hora regimental, aberta a sessão da

.Câmara, com a presença de 85 depu-
!tados. . , .

A acta da sessão anterior foi appro-
vada sem observações. No expediente,
não houve matéria mara ser lida.

O sr. Serauião de Aguiar oecupou,
«ntão, a tribuna, fazendo um curto ne-
crologio do seu companheiro de ban-
cada, o deputado sergipano Felísbello
Ftsire, fallecido no dia anterior. Ao
terminar o seu necrológio, que foi lido,
e ao qual juntou a noticia biograplnca
publicada no Jornal do Commrrcio, o
orador requereu a suspensão.da sessão
da Câmara, em homenagem á memória
do extineto.

O sr. Pedro -Moacyr discursou . cm
seguida, traçando, com a sua habitual
eloqüência, o necrológio do fallecido
deputado sergipano. Após a óeroraçao
do orador, a Câmara approvou o re-
querimento do sr. S.erápião. de Acuiar,
sendo a sessão suspensa, ás 1,50 da
tarde.

Marcella

SINGVIARIDADES.

Pagamento de 15 contos
Foi pago c acha-se exposto uo Cen-

tro Lotcrieo .i rua Sachet n. 4 o I.i-
1 li etc n. .15.(15, premiado com 15 con-
tos de réis da Loteria Federal extraída
( .11 .1 lio CÜI 1'CIUO,

~.«v-w»-ai»^a tm —
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Angusticsâ situação
operários

vários

lv' ,-i mais anômala e angttstiosa pos-
s:\-l a situação tm mie se encontram o
administrador das Capnlazias, seus ajti-
dantes e fieis de armazém, extinetos da
Al íandega do Uio dc Janeiro, e que es-
tão destacados em serviço, parle na
¦própria Alfândega, parte nas. diversa;
dependências do Thesóuro, Esses infe*
lizes funceionariòs não recebem os seu:
vencimentos lia cinco mezes, isto é, ;
desde jaivtiro do corrente anno! 1

lí quando se sabe o motivo por qiic 1
tal suecede, c mie sc prova a balburdia!
leinnute, entre nó.:, etn .matéria dc ad j
miuistração publica.,.

Apezar de haver um cr.dilo dc .
roo :ooüí*, pura ch^c*^ -j);t^anicntos, os ;il-i
ludidos funceionariòs não recebem por-
que mio existe homogeneidade de vis-j
ias, a respeito dos mesmos, enlrc o d:-;
rector da Despesa, sr. Jowla Eloy, e
1. Tribunal de Comas. |

Sí'v,;:ik1o cornos iiuornuulos, o director
da Despesa vae representar, junto ao
ministro da Fazenda, comia aquelle 1'tribunal, 

p iUndo reconsideração do |
(.Jvspaclio qi.r aHc deu.

Duranie esse tempo iodo de espera,
o*i referidos funceionariòs que padeçam
todas as injruras da má sorte que os
persegue...

Como r.ão é possível continuar se.uc-
Ilinnte suiKKãu, ehaniamos para o easq
;i ,i\: iição dn sr. Wencuiláo Uiaz e do
minislro .ia Fazenda.

--•¦•***»»SSiK&-*»&w*1'* '

IIM -l'l'VÍ(.'(l coiiiplolo pill-il .itlllllll'
t-ífí (fll ihv.is), por 55$000.

:;: Só nn t'.-.:-iA MUXI7. :i:
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A' Avenida (Rio 'Branco tem desde
hontem mn novo e grande edificio a
aformoscal-a mais — o do Lyccu de
Artes e Officios, a velha escola do
povo. Esse edificio, que foi hontem
inaugurado com grande solennidade,
fica situado nos fundos do velho pre-
dio, entre as ruas dt Santo Antônio c
Barão de São Gonçalo.

li' de vistosa apparencia, obedecendo
á planta do finado fundador do Ly-
ceu, c tem grandes accommodações pa-
ra os elevados fins a que é destinado.

O edificio íoi inaugurado ás S horas
da noite pelo presidente da Republica,
que compareceu acompanhado pelo
comniandante Thicrs Flcmins e tcncii-
tc Pedro Cavalcante.

Penetrando .110 edificio pela porta
principal, o dr. Wcncesláo Braz din-
giu-se ao jardim, para dali subir pelo
elegante elevador fabricado pelo sr.
U. jonckcr, colloeado cm uma parte do
velho edificio. O elevador, que na sua
confecção rivalisa com os mais aper-
feiçoados que nos vêm do. estrangeiro,
transporta 5 passageiros, é de_ interes-
santo manobra eleclrica a botão c de
absoluta segurança.

Transportado ao primeiro pavimento,
iniciou o dr. Wcncesláo Braz a sua vi-
sila ao novo edificio. onde encontrou
diversas aulas e officinas cm pleno
funecionamento. entre as quaes a dc
chapéos para senhoras.

*0 chefe da nação, recebido pelos
srs. dr. llcihcncourt Filho, marechal
Tires Ferreira e comnicndador Jacin-
tlio Silva, foi acompanhado pelos mes-
mos durante a visita.

Acompanhando o presidente da Re-
publica, achavam-se os srs. dr. Urbano
dos Sanlos, vice-presidente da Kcpitbh-
ra; dr. Carlos Maximiliano, ministro
da Jusliça, acompanhado pçio coronel
João Ammslo Costa, seu assistente; ai-
mirante Alexandrino dc Alencar, aconi-
punhado pelo 1" tenente Taylor da
Cosia, seu ajudante de ordens; dr.
Azevedo Sodré, prefeito federal; dr.
Afranio Peixoto, director geral da In-
strucção; maior Carlos Reis, represen-
tando o dr. dhefe dc indicia; dc. Ame-
rico Galvão ilticno. representando o dr.
Lauro Müllcr; drs. Raul Pederneiras
o Gomes Cardim c João LMellp, repre-
si mando a Associação Brasileira da
Imprensa: coronel Sil,a Campos, re-
pi escutando o general Agobar de OU-
veira. e muitas diitriis pessoas gradas.

Subindo ao segundo andar, o presi-
dente da Republica presidiu a uma ses-
tão que abi sc realizou.

Falou o dr. Belhcncourt Filho, que
fez um resumo histórico do I.ycco, re-
lembrando importantes serviços que lhe
dispensaram d, Pedro 11, drs. Campos
Sallcs, Rodrigues Alves c marechal
Hermes, terminando por agradecer a
honrosa visita do dr. Wcncesláo Braz
c a dedicação do corpo docente, a
çe_r«ev.n.ein«'
ESSS

quem fazia entrega do novo edifício.
Falou depois o dr. Frederico Silva,

que produziu um bcllo discurso, exter-
nando o grande jubilo de todos os que
milham na velha instituição, por verem
inaugurado o bello edificio, ostentando
toda a belleza da sua construecâo, nas
simples, mas rigorosas linhas do cias-
sicismo do seu estylo, que gloriíica o
mestre que o projectou e honra o dr.
iourenço Tavares, que o construiu,
louva o dr. Bethcncourt Filho, que
dedicou toda a sua actividade e todo
o seu esforço a essa construecâo, para
que fosse levado a effeito o grande
desidcraluni, que representa a causa da
educação popular. F„ falando cm nome

.cios professores, termina dizendo:
— Acceitamos, e fieis depositários de

tão rica dádiva, saberemos tirar delia
os melhores proventos; em cada pedra
da sua coiilextura, acharemos uma pro-
veitosa lição, um incitamento a minis-
trarmos aos nossos aluiunos, apontando-
lhes o quanto pódc o esforço humano.
Nós, os professores do Lycco, em nome
do povo, a quem verdadeiramente per-
tence esta Escola, vos felicitamos e
agradecemos.

Muitos applausos cobriram cstc_ dis-
curso com que foi encerrada a sessão.

Ao presidente da Republica e mais
pessoas gradas offercccu a directoiria
dc Lycco uma taça de champagne e
gelados.

A's 9 i|a horas, rclirou-sc o ilr. Wcn-
cesláo Braz, acompanhado pelos srs. mi-
liisiros, sendo então cantado o liynino
nacional por dezenas de vozes fetnini-
nas, espalhadas ao longo das escadarias,
o que produziu bellissimo effeito.

Nessa oceasião, foi pcrmittidp o ac-
cesso ao ultimo andar do predio, e
centenas dc pessoas subiram e desceram ;
.pelas longas escadas, levando à; maior ventrc
animação a todas as dependências do
uovo edificio do Lycco.

Realizou-se, ás 10 horas, um brilhante
saráo litenirio-nnisical, 110 qual toma-
ram parte a professora senhorita Maria
Amoriiu, Domingos' Magarinòs, que
disse a poesia "Arte", dc sua lavra';

Para assislir ú grarido obra
dc Sardou, interpretada

por HESPERIA vide o
Horário de entradas

-NO-

Cinema Parisiense
O DESPEJO HO MOURO DE

SAXTO ANTOXIO

Estava marcado para hontem o des-
I pejo dos habitantes das barracões (lo
I morro dc Santo Antônio, que foi dc-

crclado pelo juiz da i" pretoria eivei.
Ia executar-se a determinação do ro-

verno, apezar das reclamações e pedi-
dos do povo ao chefe da nação.

Ao dr. Albuquerque Mello, delegado
do 5° districto, coniniitnicarani os offi-
ciaes de justiça que o despejo havia
sido adiado. Essa autoridade, que lua-
via mandado para o local alguma força
dc policia, ícl-a retirar dali alé segunda
requisição.
.. mtm ¦»-»¦'»
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A Thereza gosta da "trôHia".-,
"Trôlha", cm calão lisboeta, é bofe-

tão, cascudo, pouta-pé, verbo de apa-
nhar pancada, em resumo. A Thereza
•Rodrigues, cachopa de costas largas e
ifartiíè banhas, adora essa palavrinha,
principalmente quando lh'a 

' exprimem

praticamente, pela eloqüente demonstra-

ção de um par de pescoções ou com uns
sinapismos do sola dc butes ao íollc
das.migas.

Vive ella cm casamento de Severa —

isso ha longo tempo — com o patrício
Manoel Antônio Fattstino, um gajo que
lhe conliecendo as manha9 não regateia
o castigo e dá-lhe, de vez em vez, uma
tareia daquellas de cai.\ão á cova.

Por isso mesmo a Thereza só vê Deus
no céo e o Faustino na teira. O ar-
ranjinho dos dois é na casa de com-
modos da rua Visccftide de ltauna, 195,
onde;

"Sete vezes por. semana
Trinta dias cada nica..."

tem de ir o rondante arrancar a The-
reza das unhas do Faustino, levando-o
para o xilindró.

Mas a Thereza lá vae á delegacia,
chora, arrcpella-se, diz que aquillo é as-
sim mesmo, que ninguém tem nada com
isso, e o Faustino, por mõr de toda essa
carpideira, volta á liberdade, Jyi.ão c
qué é vel-a, a Thereza, a bater o fa-
diiuclio dentro dc casa:

"Tenho um bem que me dá doces,
Outro tjue me dá dinheiro,
¦Mas o que me dá pancadas
E' gue é o bem verdadeiro."
F,' nm fraco como qualquer outro o

da Tlierczii, O culto da rapariga pelo
braço do seu íióinc sò é dividido co'a
estimação em que cila tem o seu cordão
d'ouro, um assim, quasi ela grossttra do
dedo mciminlio, comprado por cila lá
em Santo Thyrso, num dia de romaria
do ,'Scnhor do Fogarco...

Hontem desgraça e meia succcdcii
á Thereza: o Faustino fugiu-lhe, carre-
gaiirlo-lhe com metade do cordão.

Ella foi á policia contar o triste oc-
corrido, c enlrc soluços, dosurrincados
lá dos alcatritzes da sua rica'ihlma,
disse ao couimissario:

— Lá o cordão, sr. doutor, que o
leve tinhoso, mas o hómc, o meu Fós-
tino, que vae ser de mini.,,

.NVsse ponto iutcrro:npcti-a uma bebe-
da do andar terreo, a cantar no xa-
drez:

Manda, buscar outro,
O' maniuha!

Lá 110 Piauliy!;..
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0 Chá Chambard
ê o mais agradávele o melhor

dos Purgantes.
Rícu-e-is toda a caixa que não contenha a

Marca de Fabrica "o OHNT a URO" renrodntida i tint*
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GENTE FELIZ

Millionarios pe andam passeando
os seus dollars

MM FEDERAL

XO MOUKO DE SAXTO

ANTÔNIO

Xo morro de Santo Antônio, hontem,
pela «manhã, a Assistência soecorreu
Maria Alves de Pinho, de 27 annos,
preta, solteira, ali moradora, e que
apresehtvaa um ferimento por faca 110

do lado esquerdo, sendo levada
ao posto e de lá removida para a Santa
Casa.

A policia do 5o districto teve conhe-
cimento do íacto, fazendo o comniis-
sario Octavio as necessárias investiga-
ções, vindo a saber que o aggressqr
fora um individ.no chamado Diiuga, que

I 
tMmWml' ¦ r \ *¦ -- ¦ I "GÊmmi^ ZJ^LW Ml * ^ÊmWW % Zi '/ ' ¦ í ^Bmm^mW 

'' ' 
I

'A' direita, senhoras nork-america nas, no salão. de. bordo... JTg meda-
Uão, 0. "yacht " "C^rus"

Na actualidade', pensão a Goí, só na CA-BAÇA GRANDE; av. Mem dc Sá. 13-15.

a aíunina Alva de Almeida, .senhorita 1 fugiu, estando a policia á sua procura.
i-stlier e Jtltlith Santos; José de An-
drade Neves, Annibal Mattos, dizendo
a sua poesia "O Lycco; d. Lydia.Sal-
gado, que cantou a Rainha dc Sabá;
Djanira Machado, Luiza Cardoso Re-
bcllo, Clotildc Paranhos, II. Villa-Lobos,
Redentc Marinaro, c uma excellente
orchcslrn, sob a direcção do professor
João Rayinundo.

No saguão, tocou a banda dos Ma-
rinlieiros Nacionacs.

A festa de inauguração, que correu
entre as mais efíusivas demonstrações
dt alegria, terminou depois da meia-
noite, tendo o dr, Bcthencotirt Filho
recebido as maiores demonstrações dc
apreço de todos os presentes,

Ò inquérito está aberto.

A's quintas-feiras. Succiilenta Feijoada,
ás 9 da manhã, só na CABAÇA GRANDE.

EXPEUIM IS-NTESI

Cl.IiVEJA DOCE E FOKTIFIC.*i2.TI3

A Light e os passes aos
aluirmos pobres

Fscrcvcm-nos, pedindo, cm nome do
mitiios j*acs de creanças nuc frequeu-
iam as escolas pubücns, pan interce*
tl-H.n- junto á l.iííh:, no senlulo <.lfs:ia
jjodcro?a comiianhia mandar forneci r
»¦*- puâses re(|uisÍtados pela Direciona
d Instrucção 1'tililica Municipal para
*'¦: alMíiuios pubri-s, iííio iia já inaiá tle

Muiias dessas crean^-is não têm ido
á , icola, por falta de recurso para o
pagamento da passagem, isso tinicameii-
.e devido .1 teimosia da companhia ca-
IM
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OS AMIGOS DO ALHEIO

Um que se dizia empre-
gado da Light

Ila muito tempo, certos indivíduos
deram paia fingir de emprev;.ul.)s da
Light, e, munidos de uma valise com
ferramentas, vão entrando cm iodas as
casas onde lui installações eleetricas c
de gaz, a fazer a "mudança" dos relo*
yios, medidores <-' oulros apetrechos,

A Light ia soffremlo dc continuo esse
prejuízo.

liontem, a policia do .." districto
agarrou pela gula um desses esperta-
lhões. Prendeu-o na casa de Adelino
Kocha, á rua Senador .Dantas 11. -'0.

Xa delegacia elle deu o nome dc
José 'Ferreira Menezes, não declarando
a profissão que tem iic-.n a. residência.

Josc Ferreira foi autuado.
iRepreseutantcs 'da Light, -que 'com-

pareceram á delegacia, disseram ;i au-
loridadc que desconfiam de que Kocha
lenha connivencia nos "trabalhos" dc
José Ferreira, porque já uma vez fez
em 511.1 casa uma derivação clandestina
de gaz que lhe custou uma multa de
500SOUO.
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llm liuiiiriii iinuli-ntc

Washington, S (A. II.; — Comiiui-
¦.-.*..n U* S. I.otniiigos que o presiden-¦ .liiiicmz ..cib:: dc se dcmiltir deste

ATTENÇÃO
de

rua
r e de-

dc Sc-
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AUTOMOBILISMO.
Pneu Dunlop, cainnras
maiá pr» letiecs, s
tenibru n, 1S2.

Peçam tabellas.
ALFREDO 1'AVAGEAU

Cas.i inatri;.: pia_;a_ da
n. s2 — R'0 dc Janeiro.
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AS ItlAS QUJil 1U.ÜLAMAM

Vnlln poflgosn
Pedem-nos os moradores da travessa

Margarida, cm Copacabana, chamemos a
attenção das autoridades competentes
para o estado deplorável em que se cn-
contra a referida travessa, com uma
enorme valia cortando-a pelo meio e
impedindo o transito.

Quando chove, essa valia transfor-
ma-sc numa verdadeira cachoeira, que
produz a inundação de iodo aquelle tre-
cho.

Aqui fk'.-i o pedido registrado, com
vistas á autoridade competente.

Btiraoos t» Bi-nnel
A rua Abílio, cm S. Janua rio, acha-

se cm estado de lastimável abandono,
completamente esburacada, e a .tal pon-
to ipte impede totalmente o transito de
vehiculos por ali.

Não haveria meios da Prefeitura
olhar 11111 pouco nara essa via publica?

A Policia Marítima prende
um gatuno

Ila já «alguns dias que está ancorado
110 nosso porto o cargueiro inglez ai ei-
curió.

Junto a esse cargueiro, eslá também
ancorada a escuna Lucinda Sultàtt.

Dc 'bordo do primeiro saiu sorratei-
lamente, liontem, á tarde, o tripulante
Tlieodor Cregor, que foi para bordo da
escuna, onde entrou no camarote do
comniandante, dahi conseguindo furtar
diversos objectos de valor,

Voltando para bordo do Mercurio, o
respectivo comniandante, vendo seu tri-
pulante chegar com um grande volume,
delle exigiu a cxhibição do conteúdo.

Não nttendeu ás ordens do. seu supe-
rior Theodoro, que desciiibainhando um
punhal, e com elle, sem mais nem me-
nos. iuveslou contra o sr. Fadyen.

Acudirani, felizmente a tempo, outros
tripulantes de bordo., os quaes conse-
guirant desarmar o companheiro e en-
iregal-o á autoridade marítima, que foi
chamada ao local por signaes de bordo.

Ao chegar á lerra, o indisciplinado
marujo fo.i enviado para á Policia Cen-
trai, sendo abi identificado e donde
terá o conveniente destino.

 — ¦ —*"¦—
O NOSSO COMMEROIO NO

A ostratln (lo Retiro

¦ ¦XTI..UOK

Conimuiiica-iios o Serviço dc Infor-
inações do Ministério da Agricultura :.

"O sr. tlcorge Collet, com lescriptorio
á Pala Strcet-Middlcsbourgh, Inglaterra,
deseja cntabolar relações com produ-
elores e exportadores de minerais em
geral, noladaniente .nica, graphite, as-
besto, ocii-, bismutho, antimoiiium, chro-
mio."

Movimento na Armada

Kepublica

peüera comer e.m polvo 1:c-to
, : só in CABAÇA. C.UANDK.
..*«3-<»-4S_>-<*^íf-*-- •

XIIA

Varias nomeações e exo-
nerações

M«p,
no:i:e:n. a^si^ni

exonerando 1
Li. irro dc An
.'tante d.. .'«si.
rinha na ilha

nomeando pa
tenente ll;ii**r

::oii.r,-i:id

nha foram,
do» os sr(*uintt*s .ictos:

* capilão tenente Servio
rade Pinto, de epniman-
.-:',;i-.;-:'.to militar da ma-
de Fernamlo Xoronlui :
ra esse car^o o cap.iiãu

Gonçalves 1'erdígão ;^•;t* oi*tii*i:i) do rargo de
i-u.iiiiiaiid.inte du vapor de guerra Ja

d.- corveta<:m.i:. t.uid,
I.uiz Clenien
Barroso:

nomeando
de eorv 'ta
(.niiraaràcs :

nomeando o
n.iii.-iu. Pini
(envide ilo -Vo

exonerando
da e*b.. laci

dc inunediato do

\0S ÜCE DESERTAM D.l VIDA

i Sob as rodas de um bonde
Por desgostos íntimos, Maria da Con-

ceição, liesp.niliol.i, viuva, de 45 annos.
atirou-se hontem, á tarde, sob as ro-

Idas de -im bonde da Light, na rua Frei
Caneca, com a intenção de matar-se..

O inotornciro ,1o carro, uni profis-
sional 'tx'iiorimcp.t;..lo e calmo, jparoil
insiantaiieameule o sen vehiculo, mas
apenas pòdc salvar a vida de Maria.
Ivvitar-lhc o.s graves ferimentos que
ella recebeu já uão foi «ossivel.

A Assistctu-ia soL-eorii-n Maria, lc-
vando-a em estado melindroso para a
Santa Casa. i* o niotontetro apenas foi,
aiKinpatihado de lestemunhas, que lhe
eram de todo favoráveis, prestar dccHi-
raçôe.-* á policia.

mmj *i u"*# % UTwii

Para servir 110 Sanatório Naval de
1'riburgo, foi designado o fiel de 2"
classe Arthur Duarte de Moraes, cm
substituição do fiel da mesma catego-
ria Henrique Alexandre Monat da Ko-

Pedem-nos chamemos a attenção da c_lai qm f0_ desligado.
•• Foi designado para servir na Super-
intendeiicia de Navegação o carpinteiro
dc j" ciasse João Augusto da Costa,
que estava nas escolas profissionaes.

.Foi matriculado, como ouvinte, no
curso de submersiveis, das escolas pro-•fissionaes, o capitão-teuctiie José Joa-
quini Mattos de Azeredo,

¦a » u» » »j-

parn t*ssc ctrfjo o capilão
Augusto Dttrval da Costa

o capilão de corveta Luiz
into, coninuindaiue dn Rio

%$$MWàBA& 'T'Z co:r'i»c;c!'¦w»» a ucBi»Dn «a^ J^ . ,_t. s;inglle. jüí.
llít. MAl-RICIO FRANÇA, da Facul-
dade de Medi.ina -- Uruguayana, 35.

—CVO-O-t-*»-!»»."

1" tenente Hcnriiiue
. de ajudante da ca-

pltan*i.i do peno de Pernainluico :
nnnicanJíi o 2" tenente engenheiro

iv.Hcliiiiiç!.". Heitor Cândido Corrêa, in-
tiiruclor da Hscula de Maeliini.-ias Au-
xiiiares :

i-.on.an.lo Raymundo Varnazio de
P;i:o, continuo da .Superin-.eiiueueia de
Navegação i

• vo;* 'r.uiiio João Lisboa Júnior, do jc.-.i'. dc al:::iuio D-Mi?:ciiis;a do lios
l. *" (V.-,::.-.l d.i Marinha.

XA liAIZ da si:itn.\

Iianieiitavi-1 desastre
Acerca deste desastre, escreve-nos o

dr. 0. A. CaravelH, dizendo ter ^ído
o primeiro medico a acudir ao sr. Ma-
noel Brandão, tendo-lhe applicado as li-
gadurus urgentes que o caso requeria,
sendo depois auxiüaao por outros coi-•gas.

Prefeitura para o estado deplorável a
(pie ficou reduzi Ia a estrada do Re-
tiro, em Bangú. Essa estrada era ou-
tr'ora considerada como, a melhor dos
süburbiiVi, não .có pela extensão como
pelo perfeito estado de conservação.
Hoje, é triste confessai-o, tornou-se
uma estrada intransitável, po.dcndo-sc
dizer que ha mais buracos que estrada.
A ponte também está prestes a ruir.
Ali naturalmente irá ficar um enorme
buraco, ameaçando de graves acciden-
tes aos viandantes c cavalleiros que .por
cila transitam. Depende apenas da Pre-
feitura evitar que taes desastres se
verifiquem, mandando atacar sem de-
mora os serviços de melhoramento que
se tornam imprescindíveis,

Mntt» ütosso, imua cs*.
tiiiriiniln, Imvucos c...
Linia

Os moradores da rua Anua Quintão,
no trecho coinprehcndMo entre Cardo-
so Quintão e o beco do Espinheiro rc-
clamam da Prefeitura, por intermédio
do Correio,•ccuitra o máo estado em que
sc acha aquella via publica, atacado do
mesmo mal de lautos outros: matto
grosso, agua estagnada, buracos e lama,
o ouiintiint saltis para que não es possa
caminhar por ali desembaraçadamente.

Os reclamantes, na carta que nos es-,
creveram, apontam ate o ponto onde a
Prefeitura encontrará areia necessária
para os concertos que desejam ver rea-
lizados. Tal abunda uo campo da 13o-
l'Ja-

•Ahi fica a reclamação qae esperamos
ver satisfeita.

FORM101DA PASClIOAIi — O
maior amigo da lavoura; encontra-se
em todas ns casas dc primeira_ ordem
desta capital c de

HERANÇA DO "LABAREDA"

A Caixa Beneficente
da Guarda Civil pe-

nhorada
A administração ultra-desastrada do

azougado bacharel "Chico Labarcd;
na chcfatnra de policia, desta capital,
continii'a a dar os seus frutos ftuics-
tos.

•Kntrc estes, está o caso hontem ve-
rifiçado de uma penhora á Caixa Be*
neficcnle da Guarda Civil, como con-
seqüência de mu despacho palerma da-
quelle desequilibrado moço.

Duramc a administração policial pas-sada, fallcccu o guarda-civil òiovanni
Nogueira da Gama, após alguns breves
mezes de serviço na policia. A este
fòra/poréni, admitt-ido Xogucira da
Gama depois de preencher iodas as
formalidades legacs, entre as quaes fi-
gura a do indispensável exame de sa-
nidade e robustez, em que o guarda ob-
teve plena c cabal approvação para-ser
acceito em sua corporação,

Morlo Nogueira da Gama, a viuva
requereu o subsidio de dois conlos dc
¦réis a que tinha direito, ,por motivo de
seu marido, que era contribuinte da
Caixa Beneficente da Guarda Civil. 0
bacharel Chico "Labareda", recebeu-
da a petição da viuva Nogueira da Ga-
ma, nella exarou seu despacho dc inde-
ferimenlo, sob a allegação de que a
moléstia causadora da morte de Gio-
vanni não fora adquirida ent serviço.

A allegação, em face das exigências
rcgulanicnlarcs para a admissão na
Guarda Civil, era apenas improceden-
te, pois é claro que tendo sido Noguei-
ra da Gama adiuittido em perfeito cs-
tado de saude c fallccendo mezes de-
pois, o mal que o conduzira á morte
fora contraído durante a sua pcriiianen-
cia no serviço da Guarda. Não enten-
deu assim, entanto, .0 bacharel . Chico
Labareda, indeferindo o requerimento
da viuva do Nogueira da Gama,

Esta esperou mudasse a administra-
ção policial, e, logo que o dr. Aureli-
no assumiu a chefatura da policia, vol-
tou com sua petição, de que foi dada
vista ao dr. Leon Roussouiiéres, i"
delegado auxiliar, e a quem compete,
por força do regulamento da Caixa Be-
neficente da Guarda Civil, a respectiva
presidência.

O dr. Lcon Roussouiiéres, encanu-
nliando com bom critério a pretenção
da viuva, achou-a justa, c nesse senti-
tio deu a sua informação. Por nma
questão dc deferencia com seu ante-
cessor, o dr. Aurclino Leal desprezou
essa informação, confirmando pro-fór-
ma, indeferimento do bacharel Laba-
reda.'Reccorrcn, então, a viuva para o po-
der judiciário, (pie condcmnoii a Caixa
a pagar os 2 :ooo?ooo do subsidio e
mais as custas do processo, numa quan-
tia dc cerca de 600Í000. 0 thesoureiro
da Caixa, sr. Ignacio Antunes, recebeu-
do notificação da sentença, promptiíi-
cou-sc a pagar essa quantia em presta-
ções, com o que, por seu turno, nao
concordou a viuva do Nogueira da
Gania.

Voltou a acção aos tribunaes para
processada a penhora á Caixa 11c-

Cerca de 3 horas da tarde, a Policia
Marítima ficou intrigada com um lindo
navio branco que acabava dc fundear
na bahia do Guanabara..

Era um yacht, onde viajavam vanos
millionarios -norte-americanos. Vêm cllcs
do porto de S. Francisco da Califórnia
e traçaram a sua rota pelo México, Pa-
namá, Lima, La Paz, Santiaso, Buenos
Aires, Montevidéo e Santos.

Visitado pelas autoridades marítimas,
foi logo o yacht invadido pela reporta-
gem, ávida de novidades. Os niilliona-
rios receberam-nos com unia gentileza
captivaiilc. Chama-se o bello barco
Cypnts o é mobilado eom um verdadei-
rò luxo oriental. Decorações, tapetes,
serviço, tudo ali representa uma fortu-
na, tendo-se a impressão de que aqtiel-
les touristes gentis e escanhoados, mui-
to correctos na -sua linha scmi-wittin-
nica. sâo os homens mais felizes do
mundo,

Um delles, o sr. Yadting, falou-nos
demoradamente do Rio e do seu pano-
rama. Estava satisfeitíssimo com o cs-
pectaculo da natureza. Arriscamos uma
palavra:A vida é uma. delícia, uãoi

Oh! Ycss! resoondeu-nos p ele-
gante interlocutor, E falando o caste-
lhauo explicou-nos elle como é que a
felicidade está sempre onde cada qual
a vê.

Depois, chegaram outros millionarios
cm roda. Algumas senhoras itcompa-
ahavam-n'os. Ao todo, viajam 110 Cy-
prtis as scguin.es pessoas:

D, C, Jackliiig e senhora, de São

Francisco; W. S. Martin e senhora,
de S. Francisco; H. B. Toolcer e se-
nhora, de S. Francisco; iMaj-jorie Jos-
sclyn, de S. Francisco; Dr. H. VV.
Allcn, de S. Francisco; Charles Hav-
den, de 'Nova York; K. R. Babbitt, de
Nova Vork, e Shcrwood Aldrich o sc-
nhora, de Nova Yorlc.

O Cyprus saiu dc S. Francisco a 10
de março ultimo e durante esle tempo
os seus opidentos passageiros, não têm
feito outra coisa senão divertircni-sc,

Ã's s Iioras da tarde, desembarcaram
cllcs 110 cáes Pharoux, afim de exarai-
narem a urbs. A's 8 horas da noite, o
¦sr. 'Edwin Morgan, embaixador ame-
ricano, offereceu-lhes uni jantar 110
Jockey-Clu-b, tendo sido na sua visita
a cidade os millionarios acompanhados
pelo pessoal do consulado norte-amen-
cano.

Os excursionistas dormiram a bordo.
Hoje, pretendem elles subir para Petro-
polis, onde passarão o dia. Depois, no-
vãmente ao mar, cheios de luxo, con-
Iforto e tranquillidadc, em demanda de
novas terras, nova gente e iiovos cos-
.times...

O sr, Edwin Morgan, embaixador dos
Estados Unidos, offercccu -hontem á
noite, no restaurante Assyrio, do Mu-
nieipal, 11111 banquete aos capitalistas
norte-americanos que se acham nesta
capital, vindos a bordo do yachl "Cy-

prus".
Os capitalistas yanhees comparece-

ram acompanhados dc suas senhoras.
i

DeiitscHuflamerikaniselie Bank A. G.
(Banco Germânico da

America do Snl)
KiO DK JANEIHO

Rua 1- de Março, 57
Faz todas as operações bíiiica-

rias c abona os seguintes juros:
Em conta corrente de

movimento. .....
Em conta corrente liini
tada •
li a prazo fixo:
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PEQUENAS OCCORRENCIAS

O AI.ISTAM'I.NTO MILITAR

O ministro da Justiça rccommciulou
ao chefe de policia a sxpedição das nc-
çossarias ordens, afim de que os dele-
gados districtaes . forneçam aos conse-
lhos de qualificação da Guarda Nacional
as relações nominaes dos cidadãos que
estejam em condições dc ser alistados,
com todos os esclarecimentos detcrnii-
nados pelas leis vigentes, devendo ren-
nir aqucllcs conselhos no terceiro do-
iningo do mi"z corrente.

— »o «_¦—

QUASI, QUASI.. .

A SENHORITA QUERIA DIS-
TRAIR-SE...

,,, e trocou Bello Horizonte
pela rua das Marrecas

Com um ar dcsprcoccupado dc tudo,
o commissario Octavio Passos, de dia
á delegacia do 8" districto. chegou-se
ao telephone, que tilinlava desesperada-
mente.

Devia ser um caso grave, po.rquc,
depois de ouvir ao apparelho o que lhe
diziam, desligou-o apressado, e, tc.maii-
do do chapéo, saiu precipitadamente
com destino, á rua das Marrecas.

Chegando em um dos conventilhos,
entrou. Era a casa de mine, Paulmc, no
n. ,10, daquella rua.

Madanie já o esperava á porta, c,
antes de o fazer entrar, põ! o mais ao
corrente do que se passava.

A senhorita Maria Ro,sa da Cruz,
vinda de llello Horizonte, appareccn-
lhe cm casa, e madame, julgando que
se tratava de uma inquilina sem impe-
limemos exultou dc. contente, pois que 0 g marafonas, qu.- amanhã cm audieu-delegado deverão dar explica-

Furtos, sarilhos, desastres,
etc.

(Pela policia do 13" districto foram
presos c vâq ser processados os seguin-
les larápios: Christiano da Silva, An-
gelo Ttita, vulgo " Leãosinho " • Alber-
to Alves de Oliveira, vulgo " Mondron-
go"; Oscar de Souza, Eduardo Fran-
cisco de Almeida e Antônio F. de
Mesquita, vulgo "Coelho."

A' policia do 14o districto queixou-
se Agostinho José dc Barros de que
havia ido no conto do vigário em ....

11 dSooo para dois indivíduos que o
abordaram á rua General Pedra canto
de «Marqucz de Pombal. Esse dinheiro
pertencia a Maria de Barros, irmã do
queixoso, e moradora á rua Felix da
Cunha 11. 1, acreditando a policia seja
a queixa de Agostinho um simples djllff
para ficar com es cobres da irmã. Essa
divida está sendo tirada a limpo,

Montem, á noite, o dr. Abelardo Luz,
delegado do 23" districto, acompanhado
do agente Miranda c varias praças, le-
vou a effeito uma canoa nas immedla-
ções de Madureira e D. Clara.

A "pesca" foi excellente. Aquellas
autoridades conseguiram levar para o
xadrez do :.l° districto C2 vagabundos

A Villa Orsina vae ser
arrendada

O ministro da Fazenda autorizou o
actual director do Patrimônio do, The-

I sotiro Nacional a providenciar 110 sen-
I lido de serem organizadas, com a ma-
I xima brevidade, us bases do edital de

ser ,.. — - , -
neíicen.e, penhora ante-hontem ilecrc
tada c hontem notificada aos drs. Au-
relino Leal e Leon Roussouiiéres, para
lhe ser dado cumprimento. .

Ss. ss., ao terem conhecimento do
feilo, deram-lhe sereno acatamento, não
-endo apenas assignado o termo respe-
letivo por achar-se ausente o thcsourei-
ro Amanhã será assignado esse ter-
1110, ficando os bens da Caixa.sob ar-
recadação pignoraticia total ate perta-
zereni o .iiiiitl.il" da condcmnaçao.

Esse .proceder do dr. chefe de poli-
cia e do 1° delegado auxiliar, respe;-
tando o vercdictuni judicial per manei-
ra tão franca, impressionou muito agra-
davélmenlc, alé mesmo aos contribui»;
tes da Caixa, que são, nn fundo, os
unicos .prejudicados por esse louvável
gesto de obediência ;i lei.

 ..« um* • rr i.
LAMENTA I 'EL DESASTRE

Morlo pela lança de um
caminhão

concorrência publica para o arrenda-
mento da Villa Operaria Orsina da
Fonseca, situada na Gávea.

De accordo com essa autorização.
níuiuella directoria, ícú logo dado ini-
cio ao trabalho de confecção do refe-
rido edital, o qual já se acha em gran-
dc adeaniameiito.

idos os Estados. UM TUAIl.U-HO AUTISIUCO

L-l-.i

J'A Mi 'A.VH \

1 ai-fvi' iiefal dos torto-
vini-ios

'...*, S (A. 
':'..) — Num coaiicio

:....*..;., liontem cm Yalladolid, os re-¦v i-.Unt.-.-s dos ftrro-Tiarios de toda«iba accoidaram t-ni declarar o*' geral pacifica,'¦'•erno está tomando as precau-"¦-«rias paru. ..S-egurar o tra-
t«».o c evitar desmandos.

',-tú-.:

Como não omittituos o seu ncii
liintariamciitc, aqui registramos

o vo-

"•W-fl-^-WP > 7im

SO' NA CASA POIUTí.n.SE JOií
Kua Assembléa, 40 —- c que sc cn-

contra manteiga fresca mineira supe-
iior; kiio ,;$5eo.

. —i m *%% m •*—¦¦¦- 1 .

MALA DK RESPOSTAS i,: i ' .

O CASO DA
OUD"

¦STAXDAHI)

jiiiz daITin officio ilo
2a vat'11 eivei

O capitão Frederico de Castro, escri
vão da Ia vara criminal, recebeu hon
tem um officio do juiz da 2- vara
vel dr, Paulino Silva, endereçado

Do capilão dc fragata Alberto Cot:
tir.ho. inspector do Arsenal de" Marinha
do Ladario, recebeu o almirante Ale-
xandrin.i dc Alencar, um modelo do
.porião dessa praça de guerra, executa-
do nas próprias officinas.

Esse "fac-siniilic'' foi todo cin:'.
com pequenos pedaços dc ferro

io| deira que pertenceram ao antigo coura

a senliortia Maria Rosa não conta mai
dc iti annos c é de porte encantador.

liontem, pela manhã, madame, quiz
procurar conhecer os hábitos c manei-
ras de Maria Rosa, c surpreliciidcu-a
no seu quario. lá entrando brusca-
mente. A seiiohrita, ruborizada, cheia
de recc-iòs, traiu-se.

Madame comprccnlideu tudo. Pcrce-
bcu que estava deante de uma pessoa
que queria iniciar-se... . Intcrrogou-a,
e obteve a confirmação disso.

Maria Rosa coutou-llie que era filha
de nm negociante em Bocaina, o sr.
Antônio Pereira da Cruz. Abandonara

lar paterno, primeiramente, indo re-
sidir cin casa de unia sua irmã.

O seu espirito, porém, muito imbuído
de idéas românticas, e 1. seu cérebro
cheio de muita leitura estavam a exi-
uir-1-lie outros encontos que uão esses
simples de abandonar a casa paterna,
indo para a companhia de uma irmã.
E por isso «Maria Rosa ^eill parar aqui
no Kio, na casa da rua das Marecas
11. 30... Era attraiila pelas novidades...
Mas a madanie quiz ser honesta desta
vez, e fez chegar facio tio melindroso
ao conhecimento da policia.

O commissario Passos, sem se trair,
sem demonstrar a sua qualidade, con-

seguiu levar Maria Rosa para a sede
ide districto, lá declaraiido-lhc que iria

mandar leval-a para a sua dc seu pae.
1 Na delegacia a senhorita mostrou-se

cia ao
ÇÜÜS.

RUA 8. JOSE'

MOVEIS A PRESTAÇÕES

idaViajando em direcção -a a-, cinda
Matsgue na fPraia Formosa, pass.iv.»'nela 

rua da Saude o electrico
ido contrario, des-hontem pela rua

-.6 quando, em sen .
cia o caminhão, 11. 2.598, dirigido pe.o
carroceiro Joaquim José Carreira.

Vendo imminente o encontro, Cir-
reira," procurou conter os animaes,. ao-

plicou iodos os esforças,.mas. infeliz-
mente, nada conseguiu, pois a lança do
velii-ulo indo de encontro ao . bonde
atravessou o ventre do respectivo rc-
cebeder, Domingos de Souza, matan-
do-o instantaneamente.

D causador inconsciente do desastre
foi preso em flagrante e autuado no
11° districto policial. .

\ victima era de nacionalidade por-
tugueza, contava 22 annos de cdad-

in então, arrependida c começou a chorar,
Comprehendcra toda a sua situação.
Eslava envergonhada.

Algumas hora depois, o dr. Albttqucr-
que Mello mandou-a levar para a 3*
delegacia auxiliar.

A' noite Maria Rosa seguiu para
Bello Horizonte, cm companhia dc um
guarda da I, I. '-'., para ser entregue
a seu pae. . 

crií solteiro c morador
Christovão a. -'36.
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BASTOS Dli.MOVr

A directoria ''o Acro-Clul
hontem uo gabinete do 1
quem solicitou a ornameiiu,
nida Central, por oceasião
de Santos Dumont.

esteve
.., de

ão da Ave-
da chegada

Foi lá íóra.,. e não voltou
tPor ter dado duas facadas cm Alei-

des dos Santos, que cm conseqüência
das mesmas vciu a falleccr na Santa
Casa, foi preso 110 morro do Salgueiro,
(mie oceorrera o íaclu diüctuoso, o
desordeiro João Pedro, que hontem
foi mandado a identificar-se 110 respe-
ctivo gabinete.

Finório o João Pedro pediu, emquaii-
to esperava a vez, consentisse a praça
que o acompanhava, em que elle " los-
se ii fora"... O soldado consentiu, e
Joio Pedro, arrombando uma poria,
evadiu-sc do W. C. para sitio iguo-
radi •

O soldado foi prtso c agentes da po-
licia i'or.1111 postos 110 encalço. do .fu-
gitivn, que, certo, não cairá dalii abaixo
em se deixar prender outra vez.

fma. As fraudes nas aposentadorias

Sr, Fra.-ícisco ue Paula Senha —
Di::ja-?e ao Ministério da Agricultura;
talvez essa repartição Ine possa respon-
der ao seu pedido ou, pelo menos, dar-
lhe alguma informação sobre o que dc-
seja.

juiz dr. Auto Fortes, avocando directa- Ç
mente o inquérito aberto na 3* delega-1 .
cia auxiliar, a requerimento da "Stau-
dard Oil Company oi Brasil", declara-
da ia!tida.

Como até então não tivesse aquelle
serventuário recebido os autos do ai-
ludido inquérito, vae passar o oíficio
e:n questão ás mies do d:'. Auto For-
te».

Barroso
Do la.lo do po-.-lão. vê-se

de prata, cem a seguinte in
••Anno de MDCÇCXX1H,

do ministro Joaquim D.

uma chapa
Kri-pção :

por ordem
K:l»::ro da
M. R. daLuz — capitão (le tragata

Cunha Couto — fundo;:.''
O ministro da Marinha vae remetter

esse "íac-sinjile", que •-- ,i-:i perfeito
trabalhe artístico, para o M.,s_u Naval.

Tomando cm consideração a represen-
ta.-ão que lhe fez o procurador geral da
Fazenda Publica, o sr. Calogeras pe-
ditt ao ministro do Interior providen-
ciar no sentido de ser exigida prova de
identidade dos funceionariòs mandados
á inspecção de saude, para os eflcitos
de aposentadoria, afim de evitar-se
possíveis fraudes, ;acs como a substitui-
ção de pessoa por outra, na oc;a=iio
do exame.

Drs. Moura Brasil e
Gabriel de Andrade

0CULISTA5
LAIlCiO DA 0AI<_10CA. S SOB.

A reforma da Imprensa
Nacional

Em demorada cont\:<nc:a eom o sr.
Calogeras, eslc-o hontem 110 Mimsícrio
da Fazenda o sr. Castello Branco, dl-
rector da Imprensa Nacional.

A conferência versou sobre a refor-
ma daquelle estabelecimento do gover-
ne, a qual, iá elaborada, depende uni-
camente da approvação do presidente
da Republica p.ira entrar em execução.

O thesoureiro da Imprensa esteve
presente i conferência, prestando ao
sr. Calogeras a's ::uas informações a
respeito.

-¦»w*»-<fc-*a_-»-*g*-»ii' —¦ ' —¦- ¦

O deslroycr Alagoas vae entrar, deu-
tro de poucos dias, para o dique da
casa Lage, na" iüia do Vianna, afim de
soffrcr ligeiros reparos de que carece.
m—. iiCfl t»«»_B**» ¦ ¦ ¦

CASA BOITEUX — Casa especial
dc tapeçarias. Uruguayana u. 31.

POLICIA
'Por actos dc hontem :
Foram nomeados commandantc e

ajudante ila Guarda.de Vigilantes No-
cturnos dn 23" disíricto Policial es ci-
dadãos Afíouso Moreira dc Almeida c
Leandro Mariano Chaves, respectiva-
nient.'.

Foi concedida ao commis.ario dc a1
ciasse do 17° Districto Policial, Abílio
Cardoso Perrone, uma licença de 30
dias para tratar de sua saude, com os
vencimentos que ilie competirem ;

Foi nomeado para substituil-o interi-
naioentc durante o seu impedimento, o
cidadão Roberto de Macedo Guimarães,

SESSÃO 00 DIA 4 DE MAIO
DE 1916

DISCURSO í\R0tN.llNCIAiDO PELO
6r. Alfredo Eiais: — Sr. presiden-tc, quando, ha tres 6emanas, o tele-

graplio, em sua linguagem tragicamente
concisa, transmittiu para o Estado de
São Paulo a uoiicia infausta de quoagonizava na capital da Republica, e,
logo eni seguida, que falleccra Fraucii-
co Glycerio, escusado é diner, sr. pre-sidente, que a mais profunda emoção
empolgou o povo do Estado que lhe
scrvitt.de berço.

A dôr era profunda; o pciar era sin-
ecro, Hoje, sr. presidente, depois quo
os governos federal, estadual e muni-
cipal prestaram ao grande morto as
homenagens fúnebres que lhe erniii dc-
vidas, oelos seus altos merecimentos e
posição politica, cabia ao Senado esta
ultima manifestação de pezar, que aca-
ba dc ser solicitada por meu illustre
collcga e anligo senador Adolpho Gordo.

^Companheiro da propaganda de Fran-
cisco Glycerio, collcga dos bancos aca-
demicos, só nos separamos quando elle,
Br. presidente, por morte de seu pae,
por falta de recursos, foi forçado a
suspender seus estudos e a abandonar
a -carreira que pretendia seguir.

Quem .poderia proplirtizar, naquella
quadra, que .Francisco Glyccrio, sem
diploma c sem o .preparo acadêmico, vi-
ria a ser um dos mais .preclaros chefes
republicanos, o accuinulador das ener-
gias do partido, o arietc, eiufiin. mais
poderoso da democracia brasileira eoii-
tra o regimen instituído por D. Pedro
I, em 1S22, em nossa pátria ?

Plebeu humilde, subiu ás mais ele-
vadas posições o morre como uni '^os
mais acatados chefes deslc Scr/.do,
tendo trabalhado até o ultimo dia da
sessão de 1315.

A'cio dc bai.xo, é verdade, mas se
subiu tão alto não o fez senão por seus
próprios mciitos, Jior seu exclusivo
valor.

Naquella época a Republica era mn
mvtlio; ser republicano importava em
renuncia, formal c completa, a todas as
posições, significava o exilio dentro da
própria pátria.

iPiidc-se estudai! Francisco Glycerio
001110 propagandistá, parlamentar, poli-
tico e estadista.

¦Não só para a familia como para
com todos, foi sempre de' bondade ex-
treina e captivante. Era o seu traço ca-
raelirislico. (Muito bem; muito bem).

Como propagandistá da Republica,
ninguém 0 excedeu, direi, mais, nin-
giicm o cgualou. Como disse, ha pon-
co em aparte, no meu digno collcga,
Francisco Glyccrio l'0l * alma da rito-
'•AI-.AXP.. RKPUBI.lCA.NAi

O sr. Adolpho Gordo: — Apoiado.
O SR. Ai.rKi:no F.i.lis; — Como esta-

dista, já o meu nobre collega lhe fez o
histórico. _.';".,

Direi, entretanto, que o íoi de largo
võo. de ininicnsa e genial envergadura,
honrando sempre as tradições liberaci
mais avançadas.

Como parlamentar, sc a rua eloquen-
cia não arrebatava, convencia, persua-
dia e vencia.

1'ozcs: — Muilo bem.
O SK. Ai.t*'m-.m> Ei.i.is: — Como po*

litico, finalmente, Francisco Glycerio
concentrou, eni suas mãos,, a inaior lor-
ça politica que alguém ja, (porventura,
teve i\cò\c: paiz... ,"..',.,

Foces: — .Muito bem. Muito bem.
O sr. Ai.niitDo I.m.is: •— •••'' PC1'

honra sua, .por honra desse vulto extra-
ordinário, desse varão boníssimo e sim-
nles, póde-se affirmar, sem receio .dr
contestação, nunca ter delia sc servido
para seu uso (próprio, para sc elevar,

para se engrandecei- ou para benetiuai
sua familia.

Debaixo de profunda tristeza atra-
vessou o ataúde, eom os.restos d,, gran-
de Brasileiro, a distancia que ineüutt
daqui até o logar do seu nascimento —
- sua amada c querida Campinas. .

A icrra gloriosa recebeu cm Bell seio
filho querido, que tanto a Honrou,

tamo onnobreceu o seu nome.
Campinas guardará carinhosamente,

nialcriialmeiite, os despojos dc mu dos
seus mais preclaros filhos. (Muito vim,
Muito bein.) . _.

Mas sr. presidente, o que mais «as-
sombra ua estruetura moral de 1'raiicis-
co Glycerio é a sua acçao, a sua capa-
cidade de trabalho, . ..,,'__ „,,fine vale um homem, so o isolado, nc

quena e insignificante parcclla da uu-
mr.nidade? .

Vale o mesmo que a gota dc agita na
corrente impetuosa da Cachoeira de
Paulo .'Míüiiso, ou do estuário do Ama-

Que vale um .floco de neve sobre as
geleiras eternas, fonte o origem dos

irandes rios? Nada, absolutamente*
nada!

Transformac-n, porém, em vapor r
sua força dynamica arrastara por mon-
tes c valles, por planícies c seiras, de-
zenas, centenas, milhares e milhões de
toneladas, sobre as fitas de aço, ou
fará voar pelos mares os monstros «1-

gantrseos, dando-lhes vida, movimento
t; Í.CCÜO. , . , ¦ - 1

Que vale o yon, átomo da elcctriciü.i-
dc? «Nada! . ,

Transformado, porem, em energia uy-
namica fulmina das nuvens, com a soa
•.centelha, o pobre mortal, c condua,
dominado pela seiencia, o pensamento
humano através do espaço.

O .homem precisa, mio ha duvida, para
exercer sua acção, da collaboração, do
am.iíio, do concurso dc seus scinclliau-
tes.

Ha, porém, seus privilegiados qtt'.-
por si SÓ valem legiões,

Que seria dos Estados Unidos, se
não fosse a acção de Washington uo
momento opportunor .

Que seria da Venezuela e Colonibwi,
se não fosse a energia de Bolívar. «Nao
estão, porventura, neste momento ms-
lorico, todas as esperanças, todas as as-
piraçôes da França inteira, qiuça da
Jmnianidade, concentradas na espada de.
jofirc? (iUimIo bem; muito bem.)

Eis o valor dc um homem. 1 criamos
tido a Republica em 80 sem a acçSo de
Francisco Glyccrio? Não posso respon-
der a essa pergunta. Sou suspeito, mas
como testemunha posso affirmar que
tudo a (iiniito u humana energia, podia
aspirar Glyccrio conseguiu. (Apoiados).
Mais era impossível.

A estatua do David, cinzelada pe o
immortal Miguel Ângelo, representando
o pigmeu com os músculos retezados no
momento dc arremessar sua arma con-
tra o gigante, podo bein symbolizar o
plebeu — pigmeu — investindo e !:;¦*
.ando contra a Monarclila-gigante.

Ainda outra obra prima de Miguel
Ângelo, o seu Moysés, sereno e majes
toso, conduzindo u povo hebren a terra
da promissão, pódc symbolizar a acçao
de Francisco Glyccrio á frente das zi
brigadas, conduzindo-as também para a.
terra da promissão, (Muito bem; muito
bem.l

Cita-se, sr. presidente, a cada passo.
o valor dos homens que fundaram o
regimen instituído em iü^j na nossa
1'atria.

Xinguem se animará a contestar o
v,-!or, o merecimento e c patriotismo
daquelles grandes brasileiros; mas, sr.
presideule, não devemos negar 011 des-

¦ conhecer que não menor valor tinham
os fundadores da Republica. Nós brasi-
leiros devemos nos orgulhar disse patri-
momo. .

Difficil si:r:i encontrar na historia dr
qualquer paiz uma plciade de homens
cgual á dos fundadorSe da Republica
do Brasil.

Pondo de lado o elemento militar,
consubstanciado mis personalidades su-
periore9 dc Deodoro e Floriano. para
só falar dos que já não existem, temos
como chefes eminentes Saldanha Ma-
rinlio, Aristides Lobo, Quintino Bo-,
cayuvn, Prudente de Moraes, Rangel
Pestana, Campos Sallcs, Iiernardino de
Campos, Quirino dos Santos...

O sa. 
"Piuná 

Fkrheira: — Paulino
Carlos.

O SR. Ai.PPF.r,-. F.t.T.is: — Paulino
CarJos, Ccsario Motta e omros pcrleu-
cem á minha fileira.

Estava citando os de maior rea.et ••
de maior representação e serviços

O su. Sa' 1'i.kik-.: — Benjamin Con:
stant... . .

O sk. Ax.pri.do ,I'.lli:-* : — Benjamin
Constant e Francisco Glyccrio. . .

Os -.tlliiiios que citei deverão, taivcz,
ser o'5 primeiros da lista.

Sr. presidente, se so fizer um_con-,
froiro entre os fundadores da Repu-
blica dos Estados Unidos da America-
do Norte e ns q,ie fundaram a nossa,
chegar-se-á A conclusão de que nao fizr-
ram lá tão grande esforço como 03 pro-
pagaildistas do actual regimen no nosso
paiz empregaram para a sua prociamj.-
ção entre nós. Não ine refiro á acçao
militar. ,

O povo aii-.ericano, quando se revol-,
tou contra a Inglaterra, ttâo «.gitava ie.

7%- 7,
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jfénublica, e nem tampouco de gepaT»-
ne".
• .Mão existia propaganda _ republicana
nas treze colônias americanas. ' "

Foi, simplesmente, uma questão fiscal
que provocou a revolta.

-Mesmo depois da batalha de Bunkey-
Hill não cogitavam os americanos de
separação da mãe pátria. -

Reclamavam direitos eguaes c taxas
idênticas ás que pagavam os outros
subditos inglezes. .

Queriam ser tratados como . -irmãos,
como filhos, c não como inferiores ou
como escravos.

Que pretendiam as colônias?
.Naiiu mais além da egualdade fiscal.
Não tendo collaborado 11a votação c

decretação das taxas c impostos, solici-
tayam, como um direito, egualdade de
taxação.

Lord Kotth não os attendeu c prefe-
i-iti subiucttcl-os pelas armas.

Mandou contratar, no Grão-Ditcado
de Hcsse, tropas assalariadas e as trans-
pertott para dcbcllar o exercito ame-
ricano. ?

Foi só então quc a Convenção de
Pliiladclphia levantou :i bandeira da sc-
poraçãò.

Antes do desembarque das tropas lies-
sianas nos Estados Unidos, tanto Ingla-
/cs como Americanos batiam-sc sob a
iiiesuia bandeira.

Dessa data cm deante, tiveram .por
labaro nacional a bandeira da Stars and
Stripes.

Separados da mãe pátria não podiam
cogitar dc um príncipe -inelez para os
governar, menos ainda de uin príncipe
estrangeiro.'Eslava, implicitamente, indicada a
fórnia republicana como a unien capaz
de reunir c ciifeixar as treze colônias
em um só 'bloco, para formar uma
unien nacionalidade.

.Entretanto, or, Presidente, os funda-
dores da nossit República trabalharam
vinte annos, fazendo a -propaganda -an-
tes que vissem a Republica proclamada!

O ,SV. Adolfo Cordo: — Apoiado,!
O Su. Auiiedo Ellis: — Vinte an-

nos, Sr. Presidente, uma existência
inteira, uma cnopéa dc trabalho de ini-
prensa e dc tribuna para crear a Repu-
blica I

Serão, porventura, os nossos pro-
homens inferiores a Mo.nroe, Jefferson,
Adiinis, Hamilton c outros?

Não, Sr. Presidente. Devemos ler
orgulho dos homens eminentes que
fundaram, não só a nossa nacionalidade
cm iSií, como a Republica cm iSSq.

Devia dar por concluída a minha
oração, tanto mais quanto o meu illus-
tre colleRii de representação já pronun-
ciou brilhante discurso mencionando e
salientando os méritos do grande re-
publico brasileiro, referindo-se a vários
íacios histórico,; de grande importan-
cia.

•Releve-me, porém, o Senado c seja
itidulgente com o humilde orador que
vê,'com profunda dòr c tristeza, abrir-
se a sepultura para receber o corpo de
um amigo c companheiro, de. lutas, de
um soldado que comnosco trabalhou, á
sombra da mesma bandeira.

Sentimos, na hora da despedida, que
uma parte de nosso ser, um fragmento
da nossa alma, uma partícula do uo.sso
coração acompanha o amigo querido c
com elle fica enterrada ua mesma sc-
pulttira. (Muito bem.f

E quando, Sr. Presidente, vae-se
npproximando o crepúsculo <la vida,
tantos e tantos são- os fragmentos da
nossa alma c as fibras do coração que
se desprenderam, acompanhando os cn-
tes queridos quc se foram,que sc chega
a stippòr vivermos mais próximos da
eternidade -com os muitos que partiram
do, «iiie com os poucos que nos restam
neste momento de ¦desillusões c insra-
tidiVs. (Muito bem,)

Um dos maiores, senão o maior ser-
ii.;o de Glycerio, foi arregimentar as
forças políticas da Nação, agindo com
diplomacia c finura.

Atlanlc hercúleo, trouxe cm seus
braços o 'primeiro presidente civil ¦ á
curiil presidencial, através do 'lirazeiro
iiicandeií.-i-nte da revolução, c affron-
tando as anlipalhias c iuclcmcucias da
dictíiditia, 'Glycerio era uni sloieo.

Basta dizer que nunca se defendeu,
apezar de não haver, na nossa historia
po.titka quem, mais do que elle, sof-
fresse ou fosse victima das maiores
caluniai.is c injustiças.

Diziam quc era um prevaricador, que
hauria grandes proveitos, c fir.ent_ gr m-
«le fortuna, á custa dc sua posição po-
liticit excepcional c dos seus ratos
«lotes de estadista.

Sentiu o grande brasileiro nas f.-iccs
n calor constante c cruel da fornalha ;
da caltimnia e da diífamação, apesar
de sua vida parcinioniosa c modesta.

O sr. Peruando Mendes: — Mais
modesta c econômica não era possivel.

O sr, Alfredo p.llis — Sim, sr.
presidente, o calumniadu nunca se dc-
lícmlcu.

Não levou fortuna comsigo, fortuna
não deixou. Claro é, portanto, que não

*i tinha.
Os calumniadores podem ir revistar-

lhe ns aleibeiras.
A' fitnii.ia está paupérrima. A defesa

de Francisco Glycerio está
da sua familia.

.(i estoicismo de Glycerio semelliava-
6e ao dos antigos martyres.

Illiiminnva-lhe o coração o mesmo
clarão que animava ,a alma dos mie
morriam na arena -romana .pela sua fé, jsem renegar suas crenças e sua reli-.
gião, |ilini sitmma, sr. presidenie. a nota |
característica daquella grande iudivi-
dualidade, daqtteilc varão illustre, era
a bondade. Naquclle coração não cn-
trou jamais o vislumbre dc uma vin-
gança, o lampejo sinistro do ódio.
Nunca nelle entrou o rancor. Morreu
sem ter ferido a quem quer que fosse.

Não deixou um só aggravo; não of-
fciideu jamais a ninguém.

O itimiortal Cervaiites, tal o seu amor
pela Republica, o teria classificado
como seu' hcvóe, sendo a Republica a
sua Puleiiiéa

Viveu

A GUERRA
Verdun

A luta entrou numa
nova phase de extre-

ma violência
PARIS, 8 (A. H.) — Recomeçou com

furor a batalha de Verdun caracterisada
nesta nova phase, pela dupla oífensiva
hontem prevista. O intenso bombiardcio
converge especialmente sobre a cata 304,
littcralmcnte submergida pelo fogo ini-
migo.

Os assaltos inimigos, constantemente
despedaça d os, repetiram-se, não -obstante
sem cessar, entrando em acção as impor-
tantiüsimas reservas de tropas frescas, ac-
cumuladas pelos allemães para estos ope-
rações,

A despeito dos enormes sacrificios a
que foram subxettidas, as forças inimigas
em toda a parte foram contidas, salvo
numa galeria cede conseguiram tomar pé.

Entre o Bosque de Haudromont e o
Forte dc Douaumont, os assaltos attingi-
ram ao mesmo gráo de violência e os
atacantes soffrcram aa mesmas perdas pa-
vorosas para alcançarem, afinal, Resulta-
dos insignificantes.

Cada vez mais ee torna evidente que os
resultados obtidos, de modo algum cor-
respondem á enormidade dos meios pos-
tos cm ac^ão, e sobretudo, ao colossal
consumo de homens a que sc tem aba*
lançado o inimigo.

A imprensa neutra acompanhia com in-
teresse as operações e continua a publi-
car at£Í£os extremamente elogiosos para
o soldado francez. Estão neste numero,
wtro outros, o "Journal de Genéve" e a
"Gazettc de Lausanne". O crllico miU-
tar, coronel Feyler, analysando a citua-

çüo no "Journal", condue por estas pa-
lavra3; "Os allemães estão derrotados em
Vcrdun. As explicações contradictorias

que elles apresentam, não alterarão o que
realmente é e só lograrão o resultado de
addiar, como no Mame, como no Yser,
uma confissão quc terá de ser feita mata
tarde. No fim, mais alto do que tudo,
falarão os factos da realidade."

PARIS, 8 (A, H.) — Communicado
official: :

"Na margem esquerda do Mosa conti-
miam com grande violência os combates
nas proximidades da cota 304. Os furio-
sos assaltos inimigou estão quasi quebra-
dos pela formidável resistência das tropas
francezas. As perdas allcmãs são já enor-
mes.

A oífensiva franceza dc licitem, desen-
volveu-se numa frente de dois kilometros
entre o bosque de Haudromont c o forte
dc Douaumoiu, custando ao inimigo im-

por tan te? perdas,
Calma durante a noite «10 resto da li-

nha dc frente, a não ser na região do
bosque de Rcraiérea e Jouny, a oeste de
Pont-á-Mousson, onde a nossa artilheria
se manteve cm grande actividade.

Os nossos aeroplanos travaram comba-
te com dois aviões inimigos na região de
Vcrdun c abateram um nos arredores de
Omcs c o outro foi obrigado a aterrar,
ucriamente avariado, um pouco ao sul de
Uzanncs",

PARIS, 8 (A. A.) — Durante todo o
dia continuou a luta na região de Vcrdun,
cm torno ú collina 304,

Vários ataques allemães foram rcpelll-
dos pelos francezes, que tambem expulsa-

ram as tropas imperiacs de alguns c!c-
mentos de trincheira que concesuiram to-
mar nos arredores dc Haudromont.

Charutos VIEIRA DB MELLO
os melhores :

SPAUTAXOS
* >S *

O canal de Marselha ao
Rhodano

Paris, í> — (A. 11.1 — A conclusão
do canal de Marselha ao Rhodano, com-
prehendcndo o mais vasto subterrâneo

do mundo, apresenta unia nova provauu pobresa. d_. maB1,;fjca vitalidade da França,
cujos heróicos soldados repcllcm o as-
sallo prussiano c:n Verdun e preparam
a victoria final, que, amparados peia ge-
nerosa sym-yathia dos povos civilizados,
hão de conseguir os exércitos da Fran-
ça sobre a barbaria allcmã.
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Mais um vapor inglez
perdido

Londres, S — (A. li.) — O LloyiPs
annuncia que está prestes a afundar-se
o paquete "Cyiuric", da While Star
Line.

Londres. S — (A. H. — Confirma-
su officialmcntc a noticio de que o pa-

| «niete "Cvierie" da Whitc Star, está
orrcti -por e'.la. (Muito , prestes a submergir-se.

6c«i; muito bem.) i O "Cyiuric", que desloca treze mil'Entretanto, debaúcq, sr. presidenie, : toneladas, deixou o porto de N"ova
daquella bondade (havia tenacidade le ' Vorl;, no dia uo do mez passado com
firmeza de intenções, idéas c princi- destino ao de Liverpool,
pios. ü

Era a luva dc pcllica sobre a mão
de açi

para cá os nossos sentimentos mudaram
muito e a nossa admiração augmentou
em .presença da accuniulação de heróis-
mo que fez da 'França a mais immor-
tal das pátrias que jamais 'existiram".

A assignalar, tambem, como sympto-
ma da nossa modificação dc sentimen-
to hespanliol, o sensacional artigo re-
centemente publicado pelo jornal A.
B. C. que até aqui sempre patenecara
tendências accentuadamente germano-
philas. Esse artigo é um nrcito á va-
Ientia dos alliados e á exccllcncia da
causa- que elles defendem. .0 revira-
mento da opinião, declarado -pelo gran-
de órgão licspanhol, produziu uma viva
sensação cm todo -o reino.

A situação na Irlanda
Londres, S -- (A. A.) — Telegra-

.pham de Dublin dizendo que foi -reti-
do ali, pelas autoridades locaes, o.sr.
Mac Ncil, presidente da sociedade "Sin
(Fein", aceusado de cumplicidade nos
movimentos .revolucionários ultimameii-
te verificados na Irlanda.

Londres, 8 — (A. A.) — As au-
toridades de 'Dublin, segundo noticias
daquella procedência, descobriram que
em varias .repartições publicas se cons-
pirava contra a ordem legal.

lEsses factos vão ser, .porém, todos
elles apurados convenientemente no in-
querito militar que íoi aberto sobre o
assumpto.

Londres, 8 — (A. H.) — Foi posto
em liberdade o ex-ministro -norte-ame-
ricano cm S. Domingos, sr. James M.
Sullivan, que fora -preso ha dias em
Dublin como implicado no movimento
revolucionário, irlandcz.

Londres, 8 — (A. A.)—«Segundo no-
licia a imprensa desta capital, vae ser
nomeado o sr. Lewisharcourt, pára
substituir -o sr. Birrell, na Secretaria
de Estado da Irlanda.

LE 6RAND* TAILLBJR
Costumes inglezes -c á phanlasia. L.

Altilio. Iii Rua da Asscmbléa III.

PRIMEIRAS

U

O sr. Francisco Salles
industrial

Bello Horisonte, S — (A. A.) — O
senador Francisco Salles adquiriu pela
quantia de 150 contos de réis uma ira-
portanto fabrica de tecidos em Lavras,
avaliada na importância de Soo coulos.

O mesmo senador arrendou a fabri-
ca de tecidos de lã de 1'iripir}', quc
pertenceu ao coronel Francisco Masca-
renhas.

Santos Dumont em
Curityba

Curityba, 8 — (A. A.) — Hoje, ús
13 lioras, o illustre aviador brasileiro
Santos Dumont esteve em visita á
Universidade do 'Paraná, Feudo ahi re-
cebiilo com palmas e acclamações pelos
estudantes.

Em nome do corpo discente, orou o
acadêmico .Martins Gomes, que iprofe-
riu tun cnthusiastico discurso de elo-
gio ao grande aviador patrício,iSaníos «Dumont partirá amanhã para
São Paulo, via terrestre.

LA TRAVIATA, NO LYRICO
Era 1S54, uo Plienix de Veneza, narram

ar chronicas, a Tra-Aala dc Verdi, fazia um
redondo fiasco. Causa primordial do fra-
casso fora a gordura da protagonista, gor-
dura que vinha bradar bem alto contra o
depauperamento physico que a agonizante
Violeta houvera de apparciitar no momento
solenne do 40 acto.

A sra. Douatclli era a Violclta dessa pri-
ingira representação, e, comquanto artista
provecta, não conseguiu desfarçar as ba-
nhas -do corpanzil, ¦deuunciadoras do seu
estado sanitário pstelto physico-pliysiologico
mais que perfeito.

A gordura da infeliz amante dc Alfrc-
do determinou o insucccffiso de lia 63 annos.

Mas como mudam os tempos... Hontem,
r.o Lyrteo, a mesma Viulctta, personifica-
da, numa cantora alentada de carnação sa-
dia. abundante, obteve o mais franco, o
mats germino exito de ribalta.

Como explicar tal mudança no gosto da

platéa? ; •' •

A platéa era, lionlom, brasileira-, t, como
todas as platéas que se respeilam, partcçipa
ella das mesmas qualidades que exornam o

publico dc qualquer llicalto europeu, asia-
tico ou americano.

Adiposidades dc artistas já não fe.r.cui _?_
senso cstlictico do espectador. Esse quer,
hoje, na cantora, vos; voz, c voz, .oa''tres

predicados que Rossini c::i|,'ia dos sc'ús in-
terpretos"; a corporahira, das damas, prin-
cipalmcntc, passou n ser condição muito re-
Iitiva, desde quc as cabiiolas vocies sejam
lindamente executadas,

Esporanza Clauscnli, cantora de renome
universal, mais uma vni veiu demonstrar
essa evolução do gosto no publico: çaiiífu,
honteni, a opera «lc Verdi com a rica Voz

quc Delis lhe deu o mo: reu de tysica lenta
sem perder uma graiuiua da sua opulcncia

physica, ..
A famosa artista conhece, uni a. -um.

todos os segrcdinbos dn arle de conduzir
a voz, conhece-os c os emprega com. juna
habilidade c opportuiiidadé «le «lciçátjbo-

quiaberto o tccUnico mais prevenido.."i i
Todos os números .que cila cantou:: -a

ária do primeiro a:lo, o ductto côrt o

b.irjtono no 2", o recitalivo da carta .10
Alfredo, o dtietlo com o tenor na sala de
Piora, a exprobação ao amante quc llie

retribue cm dinheiro o amor desinteressado,
a venia do ultimo neto c o ductto final —

todos esses trechos a sra. lisperanza ai
enfeita cnm pormenores or^ dc intensida-
de, ora de 

"andaniontó", c com el'cs consoltna
«ífeiios inéditos, surprchcndcntcs, que Tor-

mo tempo des-

TURF
A SEGUNDA EXTRAORDINÁRIA

DO ANNO

O programma para a corrida do dia
13 do corrente, 110 Jockey, ficou pela
forma seguinte definitivamente organi-
zado:

Parco "Consolação" — 1.450 metros
1 :ooo?ooo — Enver Pachá, 51 ki-

los; Jequititó, 51; Goldcu Spurs, 51;
São Clemente, 51; Lady Policies, 49!-
Miss Florcnce, 4«j, c Divetto II, 46.

Pareô "Dczeseis de Julho" — 1.609
metros — 1:5oo$ooo — Majestic, 53
kilos; Velhinha, 53; Monte Cliristo, 52;
Eeniano, 51; You You II, 51; Aragon
HE 50; Trunfo, 50, o Imagc, 48.

rareo "Liberdade" — 1.609 metros
i:ooo?ooo. — Laggard, 5a kilos;

Mastroqttet, 50; Otancr, 50, e Sicilia,
46. (Excluído Espana, 53 kilos).

Pareô "Rcdcmpção" — i.Cot) metros
i:6oo?ooo, — Pontet-Canct, 53 ki-

los; Vandcrbilt III, 32; Ornatinho, 50;
Jacy, 50; Pégaso, 40, o Buckless, 48."Grande Prêmio Critetium" — 1.300
metros — 5 lôooíjtooo. — Arauto III,
56 kilos; Favorito, 52; Husar, 52; Del-
iphim. 52; Ahtil, 52; llurrah, 52; I'lé-
cha III, 51; Eagulha, 50, e Hclvetia, 50.

Parco "Treze de Maio" — 1.609 me-
tros — i':úoo$ooo. — Espana, 54 ki-
los; Marialva, 52; Lord Caiming, 52;
Atlas, 52; My lieart, 52, o Mastroquct-
50."

Tareo "Ypiranga" — 1.C09 metros
1:5oo?ooo. — Ganay, 54 kilos; Es-

tillete, 54; Guatambú, 52; Demônio, 50;
Dynamite, 48, e 'Escopeta, 4S*
A ULTIMA CORRIDA DO

JOCKEY
'Reunida -hontem em sessão, para jttl-

gamento da reunião de domingo ulti-
tno, a directoria do Jockey resolveu o
seguinte:

confirmar ,ts seguintes multas impôs-
tas pelo "slarter" : de 20o?ooo, ao jo-
elcey Pablo Zabala, c de 5o?ouo a cada

Mobílias a prestações
ALF&NQ£GA, lll

_____ -HT^C^ttfcjj.i!  «. » -imàe-J-KM

Sociaes
SOFFRIMENTOS REMEDIÃVEIS

DA MULHER

Em auxilio da herva-matte
Curityba., S — (A. A.) — Odr.

Affonso' Camargo, .presidente do Esla-
do, assignou -hoje um decreto, elevan-
do a iS:2oo o prêmio concedido por ar-
roba de lierva-malte cancheado expor-
lado para a zona do contestado e para
o 'Kio Grande do Sul.

çam o applauso, c no me:

Trinoz
NEURASTHENIA

tCIAO HÁLITO

Jonicooo Estômago
OYSPEPSIA
ENXAQUECA

Tônico
00 intestino
ENTERITE
£M 1'EHICULO CALMAMc

Oc McUSSA S ANIZ

vtàjÊ

GRANADO 4 C. _ 1 Je março, 14.

fnrçam certas injurias do tempo... .
A plaléa «lo Iiyrico apreciou na VLlctta

uma nrtista consttminada c dignamente a
festejou.

O tenor Dolci lem no próprio appellido
.1 qualidade do seu mctbodo canoro, doce,
marioso, insitiuantc. O timbre, comqitanlo
c-npatiado—ra.-as vezes, felizmente—-pela rc-

sonnncia nnasalada ou levemente putturai,
ú ngntdavet.

Além disso o joven tenor dispõe de per-
feita dicção e excedente estylo, diíimali-
zando atiladntnente, sabendo impianiin á I

phrasc melódica 03" mais variados- malizas
do sonoridade.

O b.-.ri-tono 1'cdcrici, cuja estréa niitcci-

pada, no Trovaãtír, pol-o cm sympatltico
cc.ntr.cto com a platca, deu relevo 'á 

peque-
na parte dc Ceimont.

Xo ductto co:u a soprano teve primores
de interpretação. ' 

'*

Como dissemos cin principio a opera oi-
cançou completo suecesso, c o publiçp, fez
aos novos artistas fidalgo Sicolbiir.enfo, ap-

plaudindo-03 nos pontos salientes da parti-

,tura <; c!i.i;:ia:iilo os numerosas vezes ao

proscênio.

"O CONDE DE LUXEMBURGO"
NO CARLOS GOMES

A conipanliia Maresca que a contento ge-
ral vem dando uma sdíig dc bons espe.
claculos Iccoii hontem á scena a . famosa
opereta do imiestro _I''ranz J.eli-.ir. O dçs.-..
empenho sc tiioy.ifoi- dc lodo irwpr.bev.si,-.
vel, tambem 

"rião desagradou, Pois l'mivc'
números bi.-ados, como o ductlo- «los beijos,
e muitas palmas na platca, signal de <pie
a coisa não foi das piores.

Clara Weiss e Tina d'Arco e sc::3 com-

panheiros foram bastante oplilaudldos, bem
como u maestro.

Em resumo: palma? r.ão faltaram.

nm dos jockcys Domingos Ferreira e
Indr.lecio Carneiro, que moinaram Arau-
cania, Dardanellos c Favorito, e diver-
sas umltas a outros, pelo arrebcntainen-
to de fitas;

suspender por cinco reuniões, de ae-
cordo com o art. 1(12, o jockey E-.iri-
que Rodrigues, ípic moinou Arauto lll;

multar em 100$, por ter se desviado
da sua linha, o jockey Pablo Zabala,
quc dirigiu Araticani.t;

indeferir um requerimento do jockey
Joaquim Coutinho, pedindo que lhe seja
concedida nova matricula;

despachar pela seguinte fórnia um rc-
querimento do dr. Tobias Machado,
protestando o prêmio quc coube ao ca-
v.illo Arauto: "O delicto coniiuetlido
pelo iòckey do cavallo Arauto foi cias-
sificado no art. 162 e como tal punido
o culpado; por isso a directoria resol-
ven indeferir o presente pedido."

Quem quizer lêr sempre as ultimas
novidades é só na casa Braz Lattria,
agente geral da ATf.ANTIDA.

78, .RUA GONÇALVES DIAS. ,-S' Entre Ouvidor e Rosário
¦ ¦ 8 ¦ 1 ¦

O ministro da Viação, por acto de
honteni, exonerou do cargo dc confe-
rente <le 2" classe da Estrada de Ferro
Central, Geraldo Ribas Júnior, por ha-
ver coinmettido graves irregularidades
no exercicio de seu cargo.

DAÍ AS INTIMAS
íazem annos hoje .
O sr. tlmcilio de Albuquerque, conheci-

do pintor, professor da Escola Iiacional de
Belas Artes; . ,.„. ,

o innoccnte Antônio, -filhinho do or.
Álvaro Soares, ile Campos, funccionano
dos Correios, e de d. Ameba Ferreira
Campos „

o menino João do Nascimento Drum.-
mond, neto da professora d. Maria Jose
Druinmond. . . ,,o marechal Tos8 Agostinho Marques
rorto, ministro do" Supremo Tribunal Ml-
litat ;

mlle. Rosalina Lemos ;
o menina Sylvia. filhinlia do cirtir.

gião-dentista Silvino «Mattos c do d. br-
incluída Matto) .

o menino Heitor, filho do sr. Heitor
Ferreira, funceionario da (Escola de liei-
bs Artes , ,a sra. d. Sophia da Costa Machado,
esposa do sr. Alberto Kirmino Machado, ar-
chivtsta da Imprensa Nacional;

_ a sra. <!. Doraliee Garcia, esposa
du dr. Washington (!arcia, official dc ga-
liiucte do director dos Tclegrophos « dl-
rector da curso propedêutico.

a -menina Êzer (J.essa, filha do sr.
Sebastião Francisco de Araujo Lessa, oilvo-
«rtda cm Bom Jardim t

o joven RoRerin tRíbciro da Rocba,
fillio do capilão do Exercito Rogério Ki-
beiro di Rocha.

á écnhorita Olga Halceiro;
o tenente-coronel Antônio Barbosa da

Paixão, commandante do . regimento de
cavallaria da Brigada Policial;

o sr. José da Silva Veiga, agente da
rreíeitura uo districto de S. Christovâo;

o sr. Avelino Nunes Júnior, 5U an*
nista da Escola de Bellas Artes;

a seiihorita Adida Gonçalves Nctto,
filha do comincudador Dómiúgos Gonçalves
Netlo.

CASAMENTOS
Com a interessante .scnbortía T.conor de

Moraes Barros, acaba do contratar casàmen-
tc o dr. Manoel Coelho Rodrigues, do ga-
binete do ministro das Kclaçõcs Kxtcriores.

A noiva pertence á familia Moraes Bar-
ros, uma chs mais distinetas da _5ocicvJade
prulista, e o noivo, que jú tem o seu nome
feito uns letras jurídicas c ua diplomacia,
é filho do conselheiro Coelho Rodrigues.

wit Ai rfí
VIAJANTES

Regressou do Thcrczonolis, onde esteve
veraneando et.m Mia familín; o sr. fnannim
Freire, clicie da cata "Moinho dc Ouro".«; :!: *
MISSAS

Os parentes, aíini residentes, dc d. Jlar-
garida Augusta <le Jesni Corrêa, fallecida
cm Portugal, mandaram rezar hontem, ás
o libras, na egreja de São Francisco dc
íPaiila", uma missa por alma -dn mesma.

O acto teve grande concorrência.

PAI.TJÍOIMKNTOS 
'

FaHeccu ante-honteth, á i 'hora da ma*
drugada, a senhoríta Iracy M. Rodrigues,
filha do dr. Martins Rodrigues e dc <1. Ku-
genia <lo Oliveira Rodrigues. O feretro
saiu hontem da rua Silva Manoel n, iu.|,
ás 5 horas da tarde.

#
Falleceu .iiite-lionlcm, cm iT.apun, Sun.

ta CatliarÍtia, segundo telcgratmnn recebido
nesta cipit.il, o 

"coronel 
dr. Polydoro 01a-

vo dc São Thiaso, que exercera diverso»
cargos de -eleição popular, inclusive o de
governador do listado. O exí.utto exercia
ultimamente o cargo dc chefe da Coimnis-
são tias Obras -do Torto.

Muito deve senlir a pobreza a sua fal-
l.i, pois era em extremo ;humanttario.

A cada hora do dia a mulher sente
um ou -outro achaque qtte a incommoda.

E ua maioria dos casos as mulheres
fazem de conta que os seus soffrimen-
tos são naturaes e quc iteem que sof-
fre!-os com paciência.

Continuam oecupando-se dos traba-
lhos da sua casa -e da sua familia. des-
curando a debilidade que consideram
como muito natural e caracterisiica do
seu sexo.

E' -esse o erro que coninicttcm mui-
tas mulheres. .Não é natural.nem ne-
cessario que as mulheres estejam sem-
pre nadecendo.

Pódc ser que
V. S*. esteja real-
niente enferma e
que os rins sejam
íí caus» com as
conseguintes conse-

3uencias. 
Os resi-

uos c venenos que
os rins deveriam
eliminar ficam no
systema e atacam
os tecidos, nervos
n articulações, cau-
sando debilidade,
náuseas, nervosis-
1110, dòr de costas
e ilhargas, areia,

pedra, hydropisia, debilidade da liexiga,
somnolencia, rheumatismo c sciatica.

Não abandone os rins. i'restc-Uics o
auxilio que pedem ao primeiro indicio
de que andam mat.

As PÍLULAS 1>E PÔSTER PAB-A
OS KINS são exclnsivaracnte para os
rins e bexiga, e se ss tomarem a «empo
calmam e saneiam as delicadas .mem-
branas dos rins, limpam as vias urina-
rias e fazem com que os rins rectipe-
vem a sua actividade c expulsem do
corpo os venenos que teeni causado tan-
la miséria e soffrimento.

As PÍLULAS PE POSTEB PA1JA
OS RINS acham-se á venda em todas
as Pharmacias.

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

FOSTER-McCLELLAN CO.
Dept. Ò. Calva do Correio 1002

Rio Uo Janeiro

I1IIE

Fallecimento em Porto
Alegre

Porto Alegre, S (A. A.) — Falleceu
o jornalista Henrique Vieira Braga.

¦ «»>>

Rio, 9 dc maio dc iqi6.
NOTAS DO DIA

Hoje, ás 2 lioras da tarde deverá rc.iIi.Mr.
fo a asscmbléa On Companhia Madeiras Ka«
ciouaeSi C ao meio-dia, a dn Sueicdade Ano-
nyma Propaganda Umver&v

REUNIÃO 1>I3 OBÚbOKES
Fallencia dc tf uno Castelões c <-'e:i.p,

dia 10, ú 1 hora.
Fallencia de ],. Soares Figueiras, dia :i i t

hora.
Fallencia dc C. Eabcllo S: C, dia 30, á

z hora.
Fallencia de M. Come» i C, ila Ji, 1 1

hora.

CAMBIO . ,.
Hontem, esto mercado abriu firme, com

cs bancos sacando a 11 i6|iód. e comprando
o papel particular a 11 ijliCd.

Pouco depois de iniciados os trabalhos; o
mercado firniou.se ainda mais, vigorando,
para o fornecimento dc cambiacs, as taxas
Oc 11 13I16 e 11 2?|.i-'d., c para a ijcnui.
sição das letras <te cobertura, n de 11 iu*i»ti.

O Ilanco do Brasil nffixou, paru ou 1.1-
lcü ouro, a laxa dc íi.iollud.

A' larde, o mercado continuou a limiar-
se, passando os estabelecimentos bancário» a
socar • u 37I33 e 11 718 d., e a comprar o
papel particualr n n.iil.iad.

Os negócios do dia foram rcKiunres, tci-
ebando o mercado cm posição firme, v«o-
rando para o fornecimento de cambiacs 1»
taxa dc H7lSd.. e para a acquisição dai
letras dc cobertura, a do iijiljau.

Taxas afíismlas nas talicllas dos bancos:
Londres
Paris
Hamburgo . , • •

A' vista:
Londres
T.iris
Hamburgo. . . •
Itália
Portugal
Nova Yorlc. . . .
Montevidéo . • . •
Fiespanhu . . « •
Suíssa
liucnos Aires . . .
Vales ouro por i5- •
Vales de café. . 

^.^
Os soberanos foram cotados

20S650 «i 2o$7oo, ficando com vendedores «
20$7<J9 c compradores a so$6oo.

As traiisacções divulgadas loram rcgu.a-
"S* 

LETRAS BO THESOURO
As letras papel -foram cotadas uos rclia-

tes dc S par cento, ficando com vendedores
de 7 a 8 por couto, conforme a «lata de emis-
são. e compradores, de 8 a 8i|a por cento.

lim títulos emittidos 110 mcz de março,
ex-juros, foram realizadas transacçoes «u>
rebate de 13 uor ccnlu.

PINTO. LOPES & O. ¦ ¦
Rua Floriano 1'ciKOto, 174 —-. "res-

t»m at melhores euntat de eafe,

11 I.14 a
$7-_; a
Í8.-5 «

I I7l3«: »
$7.10 a
$S.to a
«6Sí a

_..$58o a.
4Í.1J0 *
t|5ó.'o a

Í8.H1 a
$82.1 a

1SS60 a

$830

11 .
$74"
$8.15
$7"5

_l*"5"

4.,,,
?Í0"O
$8.1 «>

iSSSo

$;:«» «
si.ÇCuo,
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Os alliados repellem qual-
S". presidente, muito ainda poderia quer jjj^ (Je pazdizer de Francisco Glycerio, homem I

extraordinário c que extraordinário se-: Londres, k
ria cm qualquer paiz do mundo.

líntre nOs -pouco valor dão mesmo
aos homens dc mérito cxccpcionril.

Só depois dc muitos annos e de va-
rias gerações c que fazem a cllcs jtis-
ciçn.

Ua dc se fazer justiça n Francisco
Glycvrio.

A iiumortalidadc ha dc consagrar sc.t
nome,' II:. uma lenda oriental que sc funda
na crença dc vaguearem pelos campos
de batalha os espíritos dos soldados
üitccunibidos na luta,

A ser verdadeira a lenda, o espirito
dc Glycerio deve viver e pairar neste
r-ecinlo. nesta atmosphcra, servindo de
mcdioxymo entre nós para que reine
sempre a maior cordialidade ua convi-
vencia de uns para com outros — sen-
do, como somos, represtutatues dc Ks-

(A. II.)— A /'«.'/.' Mail
Casctlc commentandò as sondagens di-
plomaticas, officiosatucnte feitas com
vistas na conclusão da paz, e r-s pontos
na nota allema susceptíveis de serem
traduzidos como tuna manifestação do
nicsiiio desejo, recusa-se a acreditar
que o povo americano 'consulta em
deixar-se afastar do seu ponto de vista
e chegue a ponto de apoiar essa inicia-
tiva, por pane dn seu p:iiz. Observa a
Pall Mall Cancllc que além dos ame-
ricanos de origem allcmã, lia na Amo-
rica ninhos pacifistas sentitnentacs. l_'::i
grande numero tle dissabores c morli-
ficações lhes será porém evitado sc
elles de uma vez por todas se capaci-
tarem da resoluçrio, em que se acham
os alliados, dc prosegttir na guerra até
que o s«"u objectivo esteja completo
c irrcvogavelmente realizado. Xo con-
fliclo actual, diz o órgão londrino, não.

Única e
Verdadeira cura da
SEM OPBRAQAO, uor meio dn CINTA HEKNIARIA KLlí«i£HiÇ$,

!\,-0 grande estabelecimento «lo Professor I.A7.ZA-
R1X1 todos os apparelhos são fabricados sob me-
dida, conforme o caso c n enfermidade, nãu lendo
nenhuma mola tle ferro, são leves c iuvisives, garan.
lindo uma contenção suave e perfeita, tambem da?
Hérnias as mais volumosas ;podendo, o doente tra-
bilhar, fazer exercidos de gymnaiticá 011 equilação,
ficando completamente curado, sem operação a.-
gi. nm.

Ül
¦wMS,'ÜI'»

ATTES-
TADOS DE
CURAS

Consulta das
9 as 12 e

das 2 ãs se
O domingo
até ir.cio

dia.

KIO DI3 JANEIRO-LAUGO DE S. FRANOISÜO N, 4fi
ntre caldo, rins moveis, dores rheumaticas, sciatica, debiüdadc

com espcciaes e modernos npparelhos electricos. Repartição oriopc.
Obesidade,

nervosa curada 
dica para scnlioras, dirigida por nma da ma especialista.
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^BEglBOS & CIHEWflS/
|^^^P««i'»-r_-.'---i-~-;

NOTÍCIAS & RECLAMOS
A PEÇA DE HOJE, NO RECREIO

Pelo primeira vez . silbiri bojevez t
Recreio, a comedi

de Frailcfort", irue ie
Pari-., 110 Cymuasio

II .1.

Pairando, neste recinto, sr. presiden- ha logar para accordo nem pnra media-
le, .. espirito de Francisco Glvccrio ha ções pretrnsamente imparciacs. Os
«le, iiifallivcímente. avivar nussas am- aHiados eslão firmemente resolvidosa a
bicões, nossas aspirações, afinando-as tornar absoluta a victoria da Civiliza-
dc accordo com as i-.U:as que sempre çao.defendeu neste recinto e ne^;... Iribu- '•?
na — concretizadas na grandeza e, se- n/%n _ ..*_.. ___
iturança da itepublica, e na felicidade ' IOO COütOS, pOF Z$LÜ'
do povo brasileiro. _____ . „mn\0__ _\,. s_

I!

i-ii ben:: ilo fci .) contos

e.aeor.ete
um -f.500.
1 ias

"CADUM"
ultima novidade

Nas boas lojas
Paris;

I Loteria de S. Paulo, cm 11 do corrente

Uma notictia desmentida
Londres, s — (A. 11.) — O Press

.. 1 T O tTTt -Çt TíiTit-

A presidência de Goyaz
Goyas, 8 (A. A.) — Chegou «ic

Cttrraliniio, onde retlde, o coro::.! Sa-
latliie! Simões l,i:;ia, que vem rcasstt-
niir o cíirjfo dc pre:idcnir új Kstr*do,
na qualidade dc vice-preriilcnte.
_^ ——^t«i>^>-gJ!>-rJ-'<^——¦¦-¦.- --.

Hotel Nacional, vPifAADI0D0ti
Excellcnics accommodaçuei pai
cavalhcii ís dc tratamento, Co
nf.lcr.:.' Diárias «le 6$ e 7$.
«Jocc. Teleph. 4-i<-7, Alves z,
____,  iiwlJl ¦]¦ ^Jlinlii» OM'

fami
lha cie 1»
cm tiisria.
Ribeiro. S

gramma enviado de Berlim ao cmhai-
xador da Allemanha em Washington :" Annnnciam de Athenas que os ingle-
zes e os francezes estão transportando

i as tropas sereias a bordo dc navios-
i hospitaes com o intuito de evitar quc
1 cs vapores sejam torpedeados pelos
i nossos submarinos". ,
! o Almirantado inglez autorizou o
í Press Burcau a afnrmar que setnelhan-
I te noticia noã passa de uma pura in-
j venção dos allemães.

JIXOÍO
ores (ie
iano «lc

Os c nco senhores
enorme tuceeís-i em

., ¦ Tem graça e muito
'r.irilo, sendo absoltitaniente cípua-atia "«-

qualquer sombra dc pornographia, uma
«bra para familias, O desempenho sen
magnifico, pois eslá a cargo, nos .princi-
Paes pjpeis, dos artisla* Ignacio I1
Etclvina Serra. .Nos "Cinco senl
Francíort" estreiam os aelures l,u-
Castro e Clciuciile Pinto. .

IPcIo rápido apanhado que .Íamos abaixo
lèm o; leitores unia ligeira ide.i. do, «ine
seja a comedia nue boje, em ' 

premiere ,
sobe á scena no Recreio. ..."Cinco senhores ne rrancrort .

installado c:n Vienna, Nailicn,
que vive em Londres, Mycr, que dirige a
casa niaüiz em 'Fraucforl; Cirio;- de .^a•

Jacob, «pie vive cm Paris. São •-

bao os
Salomão,

poiesdos banqueiros e filhoi do banqueiro Ams
finanças dr

Dr. Borge

Approximação entre a
Hespanha e a França
Paris, 8 — CA- H.) — ?õt ocea-

llcorc í! í'\ A ChegaráIsla0 l'° banquete ofíerecido aos acade-
apitai' no próximo dia 18 do micos francezes que sc acham em visi-

da Barra do R!-;'r' " dlespanha, o sr. Azcarato, -profes

de Medeiros
(A. A.) — ChegaPo

\7rTair. Sfr^lV IM" V. ; : ' ' ' ' '' d' "" ''"' '
nc.rc. o ur. ouib» ut nunciou um discurso em que exprimiu
dente do EstatlQj \0 ___.st,-l0 quc t„m a Hespanha de se

approximar da França, a grande nação

Massa tíe" TlpíP-. da Compan"üiS Hanufacto

a
hia
era

de Conserva. Alimentícias.

Pelo ministro da Marinlia foi indefe-
«do o r.-..',uer;me:'.to do 1" tenente com-
«itsario .Vdhepl»! de Oliveira Maciel.

foi guia dos paizes la-qtie sempre
tinos.

'Xo mesmo banquete falou o chefe
do3 reformistas sr. Mebiuiades Alva-
rez, çue reconheceu ter sido em ?cra!
favor?.vel aos impérios cetKraes, ao ini-
cio da guerra, a opinião -i-.ibüca da
H«-»nanh:i. R «enrescentou; "De então

lista íamilia domina nas
Europa, Salomão reuniu seus irmãos em
Francíort, onde vive sempre sua mac *jU-
diil.i, que auarda eom fidelidade os tradi-
Ç.-..-5 «1^ familia. Salomão clicua com saa
íülia Carlota c dá á sua mãe .1 titulo de
baroneza e aos seus irmãos os dc barão,
recebidos do impera lor da Áustria. A
mar.iã, «pw é plebéa de origem, nao sente
um grande enthusiasmo. -Ainda unes. ba-
lemão prometteti ao duque Gustavo 12 mi-
Ihics sc o duque se rasasse com Carlota.
Os cinco irmãos c Carlota devem ir a casa
do duque. Xa corte recebem-nos com iro-
nia. O duque acha que a proposta de.f.a-
saaicnto i "ua pc.i raide". Salomão iiínr-
111,1 que não emprestará o dinheiro, ü nu-
quc resolve-se ao casamento c vae a casa
da velha mme, Cudula imãe dos banquei-
ro-). limão, o baião mais moço. Jacob,
declara a Carlota que .1 una. Carlota diz-
lhe que o ama lambem e recusa a coroa
dvc.ll: prefere casar com o Uo, O duque
guarda um dos milhões que j? rc'-"'-,)™

.h.intadainm-.c c o rc-::o do dinheiro fica
a íamilia. _ 

ARCA VEADO
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CASA DALE
RUA DA ALFÂNDEGA 82 a 86

(Omito com n rua «los Ourives)

INSTALLAÇÕES
de LUZ

e AGUA

CAFE*
MOVIMENTO DO MliRCADO

Kilos Saccav
Existência cm 5, i> _, . „
tarde 303..'..3
Entrados em í :

F.. V. Central. . . . D7.«=»
E, V. l,copoldIna. * . rü-;»o *-f 13

Entradas em 7 :
iE. ¦!', Central. . t v .|a.nna 700

Total. . . t B1J.50J
Eiiiliarque.-. cm & ,
Europa V 9-íji 9-t'H

Na Auditoria Geral da Marinha rç-
une-se 'hoje, ao meio-dia, o conselho de
guerra a quc responde o a" .tenente
conunissario José Simcão Corrêa da
Silva, presidido pelo capitão de fraga-
ta Pedro Vieira de Mello Pinna o dc
«Itie. são juizes o capitão de corveta
Américo Ferraz c Castro, o capitão-te-
nente Roberto dc Souza Imencs, os pri-
meiros tenentes Eduardo Henrique Sis-
son e ongenli&iro iuachinista Ismael
Dias Brasa, ej:" lencnte Luiz Furta-
do dc Mendonça.

'MC, <¦ » ¦

S. Martinho do Porto
Cau especial de pelisqueiras á portu.

Kiicza ABERTA ATE' A UMA HORA.
Tem Rabinetes para familias —RUA DOS
ARCOS N. 3.
_ , 1 ¦ "^ .—»~2^-m-—-—-—-*—r II !¦¦

Existência em 6 do
tarde soa.85a
Entraram desde o dia 1 do julho um

liontem 3.0.1.1.758 sacc.11 e embarcaram cm
cR-.ml periodo 3.170.,1-S ditas.

Iis:u mercado ainda boiilcm apresentou-
se cm posição calma, cnm procura aupra-
vida dc interesse e quantidade reduzida de
café exposto á venda, tMlilo siil.i operadas
de manhã, lransacç«".rs do S'9 saccas, nas
bases de 10ÍS00 a II$ooo, a arroba, pelo
typo 7. ,

A' tarde, foram negociadas cerni Ile
2.000 saccas, aos mesmos preços da ttucr-
itir.i, «fccluindo o mercado cm calma.

Passaram por Jundiiiliy 7.100 sacai e
entraram por barra u dentro 222 «btas.

A Holsa dc Nova Vorl; abi|íi com 1 1
C pontos dc baixa.

n$joo a ii?|oo
io$íloo <i ii$op»

.,»".. . iu$.tno n loílioii
io$ooo u ioÇ.'oi>

' MERCADO Dli SANTOS
KM 6

Entradas! (i.5j5 saccas.
Desde i°: 43.1Í1 saccas.
Mídia: 7.193 saccas.
Desde 1 «lc julho: io.prP-rrS Kceas.:
Saidas: 93-G^.í saccas. .__
Existência: 1,041.933 saccas.
1'reço: sSjjo, por 10 kilos.
Tosição do n-.crcada : calmo.

A Aceneis ccral das Cooperativas AsrN
colos «Io Estado de Minas coirimuuita 11»
BCíuintes . . __
COTAÇÕES DE CAFE' POR 15 KII.OSi

XV10AMB1

DB

Ernesto 5ouza
BRONCHITE

Rouquidão, Aslhma,
Toborcoiose pslnooar.

GRANDE TÔNICO

Íaíre 
o apcÊilií e nrodnz a
forca laiiscaiai'.

CRANADO * C„ 1» d« Marfio. 19

redig-ldo nosque ticima nos referimos
seguintes lermos:"Vitale organizou uma esplendida^ com-
pauhta, melhor de quantas têm visitado
America últimos tempo?, em numero e
qualidade, ioo figuras, material todo no-
vo. 15 pecas inéditas. Partiria infallivel-
mer1 te jo do corrcnle, vapor " Mraáile'',
da Navigazionc General Italiana.".

O AMERICAN CIRCÜS, MO
REPUBLICA

Tini obtido o mais franco e justificado
suecesso a companhia eqüestre do ^Amcri.
can liicus, dirigida pela sr. F. rjueirolo
e qun presentemente sc exliibc uo coaforta-
vel tlieatro da avenida Comes Frei.o.

Precedida dc Brandes reclamei, n troupe
,n iem coufirmado plenamente, sendo mes-
mo quc alguns nu-.ncros excedem ao «|ue so-

.!¦_• cllcs vimos pub'içado.
A companhia Iraz um conjunto masnui-

co, numeroso, de artistas dc* todos os %".•
neros, tolos de valor indiscutível c niuilo-5
jelles notáveis em suas cspcctalidftdcs.

Desde as memoráveis «voeis das formo,
«as ti-a-.norudas de Frat-.i: Ilrov.-n qus «io
iüo não vem uma tio brilhante companhia
de circo.

Dos programmas apresentados desde a
estréa da tr«.:i/-e. que ainda trai muitos tra-
i-ailios novos 11 exhibir. ir.o consta um
numero quc não tenha merecido os i-a«s
ctithusiasticos applausos do publico. Aqucl-
Ics que não constituem novidades são. com-
tudo, executados com raia e extraordinária
perícia.Apczir de ser o conjunto o mais pareilio

possivel, ha r,r'.ii'..is, cutrctalllo, quc nrere.
ecm referencia - especial, sem que vá tisld
deprcciaçãíi aos trabalhos dus outros.

Assim, por exemplo, ns-tres irmãos Ca-
nales (mu homem c duas senhoras) /azçm
oj mais admiráveis exercícios de' equtíaição.
executando os mais arriscados saltos! iigml*
taticamente, sobru um animal cm pcllò. 1*.
un: trabalho dc difficilima excempo, quc
todas a; noites tem provocado estrepiti).
sas íivaçúes aos Ire? hábeis e corajosos ar-
listas.

A íiínilr dos irmãoi Qucirolo c inexcc-
di vel, nos seus exercícios dc i-.illua sobre
o tapete. ,.. ,.As ma 13 interessantes combina cuca rrrm-
zain cllcs, d.indo saltos verdadeiramente
prodiitiosos, altamente perigosos.

V, c notável o precisão com que executam
essas arriscadas sortes, com a mais jllimi-
tada ci afiança no seu exilo, a. manifestar
iudiffcrença absoluta peloi perígoj a quc
não raro se expõem.

A tar disso, são nrliMas que se njuc-
sentam com Rarba c com muita lihiui.'

Uá irmíos Olympio bio tamben:_t dois .ar-
listas nuiita rccommcndavcis, çííèctàando
curiosos e difficeis trabalhos sobre . uma
enorme vara flexível.

As arcol-s romanas, pelos irmãos Polcs;
os excrcicioi athleticps aéreos, j.or mlle.
üny; numero de equilíbrio _ sobre os lies,
por mr. IJrandl; os cxcrcictos aéreos, por
mlle. Clotildc; os jopos olympicos. por l.çs
Sacchi, são todos trabalhos «1«: grande mç-
recimeuto, realizados com muita arte, di-
ffiios, conscgtiiutementc, di ser nprecmdoSi

Na parte zoológica «li troupe, destaca-se
n mona Geisha, apresentada pe'o sr. I.ivio
Ilolmer c quc d.i niagiiificos saitos nos Ira-
pcaios volantes em movimento combinado.

Ús rTiC3 c macacos sábios amestrados pelo
tr. Tomasctt é outro trabalho ^qtte agrada
immenso, pela maneira disciplinada com
que obedecem ao mando dàquelle artista,
nuc os faz executar os mais Interessantes
salto-. Põe termo a esse numero um bai-
lado excc.üado |>or um cão e um ír.aca-
co. uma coisa extraordinária, cômica e en-
srnçada, quc fa2 rir perdidamente o pu*
blico. „ _ .

Ainda lia a mencionar o "pinc_.-_laj.i-
cito, vivo exemplo do paciente cswrço do
sr. A. Holmer.

Os "i'.i.'.ui'-s" e palhaços llarri«, Uinelli,
Zareawrilia e Panuito têm xv.i\ rere^l^rio
dc piadas ciiitracadi siir.as e «ia intermédios
cômicos de muito espirito, consecuindo ira-
_r.tr o publico em incessante hilaridade.

A companhia «lo American Circus. em re
sumo. ú a melhor c a mais completa que
noa tem visitado, nestes últimos tempos.

liccommendamoi-a aos apreciadores do s^
nero. ^o Republica, terão files ajtor.i cn-
s.jn «1«- passar algumas horas mcgrci c
divertidissimas, vendo magnificol e s ber-
bos trabalhos, execatades com gr.-.r.de profi-
ciência.

AS PRIMF.IRAS DE HONTEJi ¦

Depois de tantos dias sombrios, chuvosos
c sem encantos, tivemos liontem um dia dc
sol, dia feérico, attracnte, seduetor, lindo!
i'( foi por ioso que os ciucinatographoSi
o-f..".e quc abriram as portas, ã i hora da
tsrdc, estiveram sempre cheias, sendo que
em alguns a lotação foi ultrapassada, pelo
(,\,c muita gento houve quc assistiu toda
a sessão de pc, uos corredores, como acon-
leceu no autor desta noticia. jN"o Parisicn-
se, por exemplo, dezenas de pessoas, aguar-
dtvam fura, na calçada, a hora da sessão;
ne Odeon, não havia um único logar ua
sala dc espera; no Cir.e-ral.iis, quem pre-
tendesse scntar-sc muito diíficilmcntc en-
centraria logar, mas, era compensação, se
dislrida ouvindo tocar o rei dos "tansos", o

popular compositor Nozareth; e nssim,
coticorriJissimos como os outres, tambem
estiveram o elegante Pathé, o confortável
Avenida, o, paia os lados da rua da Carioca
e rraça Tiradcntcs, o Ideal, o íris e o
Paris,

Mão foi só a encantadora tarde dc sol

que muito contribuiu para o exito incoin-

paravel «lo dia cincmatographico: grande
parte do suecesso derem as empresas ao
bom senso arlislico com que cscolhcranl pri-
morosamente os "films" novos para a usual
m.idança dc cartaz, ás segundas-feiras. Dir.
sc-ia que todas as nossas empresas se ba-

in combinado rara exhibireiu no mesmo
, as melhores e ultimas creações da

"rrte do silencio", pois não é possivel exisir

coisa mais perfeita nem mais admirável qne
os "films" hontem estreados uos nossos

mais festejados cinemas.
Comecemos pelo

Parisiense, que aca-
ba de nos revelar
mais uma obra-
prima di cor.ceí-

tuada Tiiier Filia:
a sublime pí>;a do
immortal Victorien
Sardou, Marcclh,
interpretando n pa.
pel dc protagonis-
ta,—a divina alma

encantador drama de actualidade : "O 6-Cn*
tiinento dc patriotismo aluado ao oiuuipotcn-
t2 Deus Cupido, tudo pude, tudo conse-
ruc, tudo alcanço, dando solução ao mais
diíficil problema. Quando a jiatria periga,
todos são eguacs", Como complemento do
programma, o bellissimo drama, em 3 actos,
A foia revetadora i um bello trabalho dc pm«a admirai' il graildc CI'Ca-
cinematogrnpliia, impcccavelmcnte desempe-

1 ¦¦¦¦¦¦ »"»w*TTMfiiTn^iTTfiTni»fi^'rfrt^*w'il

J jVíarcella

COMPANHIA VITALC

O telegrammã que o empresaria Luiz
Galhardo reccboti hontem do represeugn-
te do Cyclo Thcatral Itra=ilciro em. Il..«-
lia, relatando quaes os elementos que Vi-
tale reuniu na companhia que acaba At
organizar, para uma larga "tourr.éc" pei
Hrasil. demonsira qne a companhia Vi.
íalc. tal como se vr.e apre?cnt;ar ao nos*
ro publico, é o melhor conjunto italiano
que no* tem vi.-;udo uo- últimos anncâ.

Compòr-sc-S de ioo figuras, trazendo
material inteiramente novo.

O telegrammã espedido dc Gênova e a

!-'.¦*¦ 
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nliado per artistas superiores. Pela origi*
ualidade do enredo dramático um dos films
mais sensacionaes hontem cxhibidos foi o
soberbo romance da vida dos pampas, deno-
minado Nobreza gaúcha, levado cm "pre-

miére", 110 Odeon, c com o qual se apre-
senta entre nós a fabrica argentina Cairo-
Films que, pôde estar convencida dislo,
conquistou plenamente as palmas do pu*
blico carioca pelo seu brilhante trabalho,
•tun dos mais lindos que ttqtlt têm apparc-
cido. De mais o excellente film argentino,
constituindo tuna novidade para o Rio, nos
proporciona outros altrativos, como sejam
ar. damas características do gaúcho c os
tangos originaes,

O Avenida exbibe tres fitas de primeira
ordem : Tio Sam no trabalho (vistas de
Xova York), Coração dc sereia, drama fan*
tastico de amor, e o Pequeno da rua, cn-
ralo eommovcnte da "Biograph", a íeste-

jada fabrica norte-americana; todas essas
fitas agradaram c continuarão agradando,
parque íão realmente dignas de ser apre-
ciadas.

O íris deveria ter iniciado liontem. as
st.'ric3 de um estupendo film, Suborno}
mas .para attender aos seus freqüentadores
resolveu organizar um programma que para
ser recomtncndado é bastante mencionar os
lilulos das fitas : Illfidelidadc, drama ex-
traído do celebre romance de Alexandre
Dumas, desempenhado por Theda Para, c
Consciência : ingadora, monumental peça
cm O acios o .| apoüioscs.

No Paris nada menos «le tres filais, cada
qual mais primoroso : Lord operário, come-
dia dramática ingleza cm 2 longos actos 1
Mais forte quc a morte, empolgante drama
americano, em 2 actos, c Abnegação recom.
pensada, sentimental comedia de amor cm
2 longo3 neto?, baseada cm assumpto de

^palpitante actualidade. Como extra na "mo-

tinée": O -.alie dc Criliidcnald, bellissimo
drama natural. ,

Muito de proposi-.o, porque fe trata de
uma obra de fôlego, deixamos para o fim
a apreciação «le ProfAi, o surprehendente
trabalho da fabrica liclair, quo esti sendo
exhibido no luxuoso cinema Pathé. Mlle.

Josettc Andriot, a audaciosa artista, que
do drama e da | no papel de protagonista c genial, domi-

tragédia  Ilospc-1 na co:n as suas proezas admiráveis todo
ria, a sublime lies- aquelle que acertadamente tiver a feliz

poria, cuia ausen-; idéa de ir vcl-a no Pathé. A quarta série
cia ca tela estava da Protéa, que é a que ora está sendo
tendo muito senti- i cxltibida, ultrapassa em orrojo as tres an
da pelos freq-.ienta- '¦ .,r;orc3; _ jj p0r s\ __m assombro, mas
dores do rico ei- 

j a];m j03 qUa.ro larguissimos actos do sen-
nema da empresa MC;onai fi|m> _ programma do Pathé apre-

Ue Víclorlen Sartlou

ção da Divina
HKSPJEttlá, consullae o
Horário de entradas

-NO -

Cinema Pansiom
JMumaji —¦ ni «unir

T.-po
I

CaHs do Sul e 1 Cafés de o,:tr.-.s
Oeste de Minas I procedências
Comm. | Còr | Coram. | Cór

i2%%(>2 a i2$66,| !2$s6j ic;C6.t
I2$as5 a t4-t59 i2%2S3 !-'Í4.i»
n$847 a ii$8.(7 n$847 ii$8.|7
lll|39 a n$74S n$439 11$745
UÍ0119 a n$2,13 ll$oao n?2.1/

Olijfrt-íifõej
Mercado, calmo.
Cambio, 11 7|8, firme.
'Pauto, í;40.
Ue accordo com a alto, as qualidades aei-J

ma de ¦/ não acompanham os preços rela-
tivos, sendo sempre os .le côr mais valo'
riaados; continuando depreciados os café/
baixos, devido ás entradas do São Paulo.

SILVA LIMA. RIBEIRO & C.
Rui Marechal Floriano Peixoto, 4Í.1

Únicos que prestam boas contas de café-

RISXDAS PUBLICAS
RECEBEDORIA DE MINAS

Arreeadacão do dia S . . . . -Smo.i??:»'
Do 1 a 8 ...  í-,i:.)o-'$ci7
lim egual perido do anno pas*
«_ado i.|o:oj6$S8;

AI/FANDEGA DO RIO

Renda arrecadada hontem:
Ivm ouro .,....*• f2\\(\\%$§b
Em pape', ........ i-s:j4-,S«;')-'

Tola!. 197:70.15588

Renda dc 1 a 3 corrente 1.128:1 nÇ.iiS

lim egual período de 1915. 1.28313i?$97S

Diííercnça maior cm 19:5 i5;,:-'uófô6i-

Staffa. O rcippare- senta o ultimo numero do Ecfair Journal*

Jo;ctte Andriot figura egualmente no pro-
gramma de outro cinematographo, o Ideal,

cimento de Ile.=pc-
ria era o quanto bastava para levar ao Pa-
risiense o formidável e-ercito «le seus admi-
radores. Mas não ficamos ahi; os compa-. ...

italiana dão á cc- P"0'0»0 c « I'jn"03 =ctos- ° ;"ra":-""''3 de
\ Dólares. Fala o proçramma do Ides! em
! outro eommovcnte drama de aventuras, ti-
Irado da vida cruel, pelo fabrica Savoia,

¦i operaria, esshn se intitula o bel-1 Foffrimcntos de mna orphã (OrphS do

film" que serve de base ao cxcel-;^Ic:'ca<3',>'

nheiros da formosa actns
lebre peça de Sardou um desempenho irre.

prehcnsivel, e a montagem quc lhe doa a

Tiber Film é simplesmente deslumbrante.
O
lissiuo
lerte prosramma novo do Cine Pilais. Em

poucas palavras ^e resume o thema desse
Todos os eincmaíographos conservam

cartaz os programmas «l; liontem.

O CARTAZ DO DIA
NOS THEATRv.
.. 1, . 1 ., ,,.,. du.

APQIJW) — A campaíiliia Ruas fa«
lioje 110 Apollo, reprise d:i revista portu-
gueza — liesa Tirana, a peça que serviu
de base para sua estea 110 Rio. Kesa
Tirana subo novamente á scena, a pedido
de vários freqüentadores do Apollo,

li' uma peça «p.io tem graça a valer, boa
musica, magníficos secuarios c bom des-
empenho.

CARLOS COMIiS — Jínis um excellen-
te espectaculo nnnitncia para. hoje a ap-
plaudida companhia Marcsca*\N císü. .

Consta elle da reprise «l.i nttrahcnte c
interessante opereta — La signorhia dcí fi-
nonato grafo,

A jutgar pelo suecesso alcançado pela
encantadora opereta, com que fez a com-
panhta Pita apresentação aa púbico, £ dc
esperar (pie os apreciadores da boa musica
de opereta uão faltem hoje á magnífica
recita que lhes offerece a applaudida troupe.*

LYRICO — A companhia lyrir.i Rotoli
(S* JJUloro, cujos espectaculos têm agrada-
do por# completo, merecendo geraes cincos
d:v critica c do publico, dar-nos-á hoje a
retrise da apparatosa c applaudida opera
dc ..Verdi — Aida, quc obteve grande sue-
cesso <no espectaculo dc estréa.

O desempenho dado pela companhia foi
tão brilhante que a empresa recebeu mui-
tos podidos para repetir «i grandiosa peça,
o que faz hoje.

PALACE-TIIEATRE — Por doença da
cetriz Crcmiida d'01ivcira, não pôde hon-
tem ser representada, conforme se haiái
timr.inciado. :i interessauto opereta de
Strtibs — ".Sonho de valsa", tendo, i ul-
tima hora, «ie se substitui: o esuectaculo
pela applaudida opereta — "Rainha das
ios.is", cm «;ve Palmyra JJasios tem um
excellente trabalho,

Hoje, entretanto, será cintado "O so.
nlio de valsa", visto cumo a artista Cre-
milda já sc sentia muito melhor,, «paasi
restabelecida, à noite,

S. JOSE' — A reprise, hontem realiza-
da, da attraheijte peca — A sertaneja
constituiu mais uni suecesso, tanto para a
empresa Paschoal -Scgrtto, que leve «1 São
Josí repleto de espectadores c para o au-
tor da burleta, o apreciado escriptor Vi-
riato Corrêa, quc viu o seu interessante
traliallio mais uma vez applaudido com
calor.

Hoje ainda será representada — A ser-
tanefa. nas duas primeiras sessões, e -::a
ulur.ia — As manobras do amar, tão do
sabor do publico. »

. S. PEDRO — Não decresce o enthu-
siasmo do publico pela cngraçadissima re-
vista de U.-.ul Pederneiras c J. Praxedes —
Meu boi morreu,

Peio contrario, a peça airrada cada dia
mais, a julgar por estas duas circumstan-
cias — a concorrência sempre numeiosa
que nfílue "io S. Pedro e os opplausos quc
todas z'r- noites coroam o trabalho dos prin-
cipae? artistas.

Hoje, novas reprcspr.taçõei da espirituosa
revista, com o acerescimo do attrahente nu-
mero dos bailarinos u-jr,c-ainericaaoí Ciiue
a:nl Whitlicy.

ROLSA
Hontem, a Holsa funecionou muito acti-

va, lendo se registrado desenvolvido nume-
ro dciicgocios.

As apólices geraes, as «Io lv. do l.sptnto
Santo, os acções das Docas da Bahia, u.1
das Docas de Sanlos, ficaram firmes; aa
das Mi-nns d-.* S. Jeronymo, as do líancu
do Hrasil, as do Mercantil, n_i apollcci de
igog e as de J'>:5, sustentadas; ns Atinei*
ras, as Populares e as Municipaes, mantidaii
c as acções das Loteria.5, em aka.

VE.NDA3
Apolicel:

Ccracs «le «00$, 8, . , ,
.Ditai idem, ma, • * •
.Ditas de 1:000?, :, 1. 2, 3, 3, n
Ditai idem 3, 

.Emp. de :<)'»), 2. 3, 3, 4, 3, d,
r, */. iu. ir, 20, 25 a. . . •

Dito dc iQtt, 1. :o 
Dito de 1915, dc ;ooí, j, 1,

8, .'..-, 
Dito idem, dc Soo$, ia....
Dito idem, ideni, 1, I a. . . .
Dito idem, de 20 <h 10 a. . . .
Dito idem, dc 1 :ooo$, .í, (ia. ,
JÜIO idem, 3. -I. 3-'. 3b, 41. 5'>

ÍS, sn. 97 
¦Municipaes de 1900, port., 4, 15
i--t 1$, 22, 26, 30, a, ? * « *
Ditai nom., 10 
Ditas de 1914, pnr;., :n a. . . .'Ditoi nom., 2 
Ii. do Ilio (•! "|°J 2 a, . . .

Bancos :
Brasil, 25 a, ••»:•>•• «
Mercantil, 7 11. ...... .

Companhia] :
Terras c Colonização, too, 100,

aoo, roo, 800, 
loterias N. do Brasil, 300, .'00 a
Dilh sidem, 50 
Ditai idem, roo a, , > • ¦ •
líode Sul .Mineira, roo n. • .
Duces da Bahia, 50 
Ditas idem, 50, 50, 150, 200. 200 a
Dilas ideai, 100. 100, ioo a. . .
Docas de Santos, nom., 6, ^,

5. 1 .1
Oebcntiirci:

Mercado Municipal, 7, 3, ¦' «. .
Moedas :

Soberauo3, i ,ooo, i. ico, a. • «
1DÍI05, i.ooo 
Ditei, ijo a.

78o$oooo
SooÇooii
824Ç001Í
£.'õ?ouii

7S'j?ooo
770Ç000

730$ooo
7305001.
7J5$oo(»
7,15 $oo j
77y$oou

?3o?ooci

iS8$oot,
19-($00£l
i8i$oo<i
iSiSooj

19-.i--.0->
1.15 Soou

8$5or>
I3$10>
I.li._>i'>
I-lf '¦•¦•

27S00.1
ípSoo-j
2_/Í5t>^

OFFEr.TAS
C.ir.-.es do 1:000$. . Ke3$i'Emp, -do 190.1. . ,
Dito dí 1909. . ,
Dito da 1011. ¦ .
Dito dc 1012. . .
Ii. do Rio (.1 o\») .
Dito de 19:3. . .•
Judiciarias ....
Dito de 30c$, nom.
Dito, Minas Geraes
M-.i-.ticip. de 1906 .
Ditas nom
Ditas de 190 í, port
Ditas nom,
Ditas «de i(j:-1, port.
Ditas idem, com. .
Ditas d« 1909, port.

fíanvos'.
C mmcrcial. .- ¦_ i
Brasil. .....
Lavoura, • • v • -4
Commercio . . * —
Nacional Brasil • —
llercantil. .... i-.ojooo

782$ooo
/Stifojj

7825000

43.;Sooo
SooSooo
1-905000
iq8$ooo

iScSoco
i88$oou

i4S3ooo
1995000

8.'.|$00!>
ÍÍ7u5oúi>
780?00O
7?oSoo-,
7fio$oco
7íSoco

779?joo

71 
"$'vO,i

3t2$Oüí»
i8i?coo)

:00500o

Ifl^íiOO»
I0T^oCOi
M.líoOO
i;o$oo«l
ao.-fOdO.l
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! FABRICA.

phíemcada
Um antiseptico valioso par» fc_das.\ cor tadura., picadas de insecto»,
contusões, e chagas. A "Vmelint Cheseirough" Phenicada é o
melhor medicamento que se pode encontrar para estes fins. O Ácido
Phenico serve para impedir infecções; a "Vaielinc Chesebraugh"
acalma a dôr, limpa e cicatriza. Imistam em receber a "Vascüne

Cheiebnugh" Phinicada como originalmente acondicionada e vejam

que tem o nome da: ~~ 
CHESEBROÜGH MFG. CO.

(Con-ottcUted)
\\ MEWYORK LONDRES MONTREAL

A» VENDA EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIAS

^Sli cgr' BÉi1mmwÍ^3Sl.^m***i'\,*m-

9í.co_oto_n '"Brasü.irae. .,_,„„
de í. c Ue 20 pícotes *:4$i">° «> = _->0°

C_i_).. i_ de .-5 pncot.3 .víaoo 34«">»
"£_...: ?%-1\*5. *.----¦ 3=5000•Brasileira», em l_»_._ .- ^.^ .J$.00

jM C.IXI «le .... r* .SS.V

V,"i id.nl. . . 37JS90 -755°°
(•...Ao, ide,.. "fi|«oo.|* =«f°°»
Colombo -. idem. . . *M. .».<! -M*0111'
DIVERSOS .,
A.iia-r-n, por kilo. . '$<.*«•
Amendoim ^-.n 

casca, nor .^ ^

...if p-. ieo°kilo'E _£_& Í3|30O

.•___«_ milho. 100 kilos io$ooo 1. 1. .000
Farello de trigo; por mo (J- gi- jj

Ue.io.ra. nor cal." • -}*£«°_ :,$..o
Kcru/enc-, por caixa . '-¦s-1'-u '•'¦'•'
Línguas do K, -rau.de. .... 1$6oo

I.aíd.i.-o-i.^r.or :.-ilh^rò '3^.U 3-*^.
Watc em folha..-Por kilo J g» _
K.lvllhoj íoo kilo-i. • .1-gJJJ ¦„,;„„„
l.issiis. por «aixa. ¦ '«°ü° 1$c„0Presuntos, por libra - _3«°g 4
Telliss, per milheiro, . 33°|J»° 33°»
Tmiciiilio. P'"- kilo . 'í<>4q \ .
Taòlòt» nacional, por mo _. -$-0_

kllus. . • • • • .-.. ,lW;l ,-SS,l0
Treuiocos, por 100 ¦ k.ios lã»»™ -.,,„

, Visas dc «iço. I»r kilo. ít-» V
I CHA' KU-

,. 8.000 11 uSoM
yr'lc 8$ooo a íoSoocFPrcto _!_____

¦IMi'A-1/ViWÍSMO
1AC.VI.I-.PA0-A' _ l .HA ÇO 00-

VERXADOR — .ACR-b
E' enorme a procura das pílulas ao

Dr Carlos Novaes conlra sesues (uu-
paludismo). pílulas quc tem a sua «pu- ,
-tação firmada uo Acre e regjjies palu* ,
dosas dn Amazonas pela efficacia com j
uue coinbalein o impaludismo em Mias |
diversas -fôrmas — agudas, cliromcas_
e larvadas. "¦ .. !

A' venda em iodas as boas Urot-nas 1
e pliarmacias. ,

Deposito: -- Kua da Carioca 11. _o, j
1" audar — Tciephone Central, -jí-

O W&ÊÊMÊFÊ&0
ANEMIA E TUBERCULOSE

Sil-VA ARAUJO
CognacJÓNSÁC/S^j
de pura aguardente dc vinho.

"A JtAKUAüEXUXSI-;''
,„« I'KCUI.10 PAGO NASl-Uli* ,V. sC"

NA BeRlE '-• «' ,5"" -NA S-'*kl ',.|'-1
S-- convidados iodos os sócios I'raiei-

ros Contribuintes c Contri.liui.iitM tf -e;
ri. ,1c iiuoooíooo, itiscruitos ale o rtia 1-
lie janeiro «ic 10.5, da serie d. 2a..t,m.
iiiícripi.- ai. o dia -¦ 1 de de-e.in.bro d

TlilItTi»! H.VY, . , .."

À-8-di«___<!) >u>s <-:sTâiii:i«i':
OIMIINJIOK ,1)11 ÍHâ_>»MUA

i?íiii 1.1 il«- «Wilio, 3,8 —- ,
Tclcplione 41 Central.

Ue ordem tio sr.. presidente convi-
tão abertas as iniiuiculas pura u pn- j0 ;1 10(i„,; 0s scitlioVcs proprietários ile
meira turma de alumnos «iue desejarem, padaria para assistir á asseiublea ex-
inscrever-.c ,n\ ilisoola ide Aviação Kirordiiii:i':a quc se realizará na nossa

-.'1.. •_!... 1 «> 11.1 n fii .<*• c.' i-ti_ . .1 . ..._1 .... .tt» 1 1 1)/-í _•_ 11*.*_¦__! _*- :» 1

AKKO ÒIlÜB BBA_í__„ltO
.SIÍ'D1-, AV. KIO URANCO, 183;

| Acrvdromo Fdncnda dos Ajfonsos Esl.
Mitrcclitú Hermes

Kíi sédi- do Aero Club Brasileiro, es-
tão abertas as iniiuiculiis para u pri

maniida por esta sociedade, e que se en
cerrani no.dia -o do còrrenlei

tnforniacões ha Sccrelaria,
Kio de laneiro. 8 de niac-i de loio

 Lui- da iKonscca Galeão, secreta
iio.

«1 ,

C, dr Seguros:
Garantia. .««-••'
Urasil
Ãlmcrvft. . . • • <
Ah.o Sul-Aniencaiia
Confiança
Iiniciiniiratioi;» . * •
Integridade. . , .
rrevídento

listradas de ftrra:
Oi. S. Jeroiiyino ¦ .
NorocSíO. • • « •
Covaz. ....••
Ilt.de Blincira. . .
'Norle do lirasd . .
A'ictor_ n 'Minas. .

C. de Tecidas:
Brasil Industriai e •
C;.riuca. • » * • •
Corcovado. • • • •
Confiiaica
retropolitana. . . .
Industrial Mineira. .
Pro.. Industrial, .
Covilh». • • • * •'Allian.
:.. 1'. dc Alcântara

C. Diversas:
Bocas da Uahia. .
II). de Santos, aioni.
Ditas ao port. . . .
ILoterins
_, e Carruo.ens. ¦
St. c Colonização .
iCentros Pastoris. •
I.. Confiança . • •
t,l .Maranhão . . .
Const. Brasil, c..o«.

_>ííi««»i«r«!
])ncas de Sanlos. ¦
iM. Municipal. . •
ÍTec. Magecnsc . « •
lAinerica fabril . .
__. riuminense. • .
Brasil Industrial. .'¦Tec. Alliança . • r.
ffec. -otafogo, . .
1'-. Paulistana. . •
ti. Confiança. • . •
J>. Industrial. « v
S. Felix ...--.
S. *?. Alcântara. .
Tecidos Carioca. .
J.inlio de Sapopemliii
Mavegaçio Costeira
M. Progresso . . .
il». U. de S. 1'uulo
ílanscatica ......

¦"¦"y*

2005000
i/Çooò

S.-ÇODO

CooÇtJüO

20$ono
7ojooo
,V$ooo
sú$ooo
50$00Ü

160ÍOOO
i?8Souo
170$UOO
0565000
_75$ooo

lytjÇoou

30$ooo

450^000
I4$S00
70(000
<p?ooo

uo.íooo
32$000

l87$ooo
i40$oo«-

i8o$ooo
tpoíooo
co5$ooo
95.000

irto$ooo

l.to$ooo

__ÜO$UOO

i05$ooo
i6o$ooi»
Ro$ooo

so_$ooo

„3$(ioo
85$ooc.
78Çouo

50S000
520$0OO

t?$300

3Õ$ooo
J.1$000

^•;$uoo

170S000
uu$ooo

I2Ü$000

.6$ooo iAtinadas, K. Crande (cada
du uni*........ 2 |$iioo a

Àt-üadas, inferia, ate (ca-
da 11111) i6$ooo a lüiono

At;.uailas de Campos (cada _-__-»
um) -3.D00 a u(j$ooo
CACAU K.l0

?._a- ••*.•.*.'.- - w»
Pernaiuliiico ...... »-->-¦
CEBOLLAS Ctnt.

Uio Crande . . . 1 v =?»o° a a?8o°
EBV3I.HAS _' .¦Nacionaes Nonuiiaes

¦Ditas, estrangeiras. . . no$ouo a uo-fooo
FARINHA DE MANDIOCA
De l.rto Alegre:

)*special .' .1=5 lof » .t-*V*on
rrimeira 30.000 11 ,io$^uo
Fina. ...»•-*•
Grossa . . ..-.•_•

De Lafum:
Grossa

FARINHA DE TRIGO355000
i5o?ooo

MAIUTIMAR _
VArOKüS ITSB-UAD.QS

Inglaterra e ctci.. "Desnn • • •
Portos «lo Norte. -'Ualila,,. . • •
Culláo c escs. Mç.ico . . •
Portos «lo norte, ".|Murttiilio .
BPbáo e «e*„ ".£. de Batrust .ui
ltio da Erntn, "Amazon,. . ¦ •
Uio da Prata, "Deceado . • • •
.....slerdaii. e escs.. ^'fA"? 

'
Nova York c coçs.. «;.Vauban . .
Kii, da Vrata. "Veatris .¦ . • • •
Portos iio norte, " lavar; . . •
Portos do sul. ".Maroim • „• • •
Norfolk e escs". "Taiiimry . . •
liii, da Prata, "Darro ..„.,.•
Portos do sul, "Saluiiio,,. • •
Kio da Prata, "Garonna . . . • • -"
Ucrilcos c esco.. "Si.i.uana .¦¦¦.., • • ~
Nova Vork escs. "Minas .deraes,. . -^
Inglaterra c escs. ürlcu-i . ,. ••-.;-
liiglateria e escs, "Ara.uaya •»

VAPORES A SAIU

,...__ Hi.vrc e escs. "Jacuhy" *9
'.íjiou 

a .1.600 Natal e escs., '>»«•»«'„  „
Ccravellas e er.es., "1'lnladcliilin ...... P
S_.ffi_ò-c escs. «K. Custai Adolf 10
Macáo e escs., Assu 
Portos «lo norte. "IJrastl..

oiiiM! mu.itai: ;_„
l*KIMl-lliA CGNVOLAf-O

,-¦ , .p, -. «le ii.-em.u_ «c-, Se.sâo de- Assembléa geral, a ¦-¦ dc
-,,, _Lh _è'r. «c 5"o.ooo*ooo, inscriptos 

'¦ 
maio para tratar «a rctortiil. dos lws-

.,.';, di'. «i ií; janeiro do correnle anuo. . ti„„,os do Club Mililar e KeSii.a,i,ento
_ niaii-.Iar piienr. dentro Uo prumi <l* ,.-" |;i__. Caixa'

| Ili' iiecessaii.
I toes de iilgrçssp «|ii
I dos sócios das 11 ái
| erctarin.-ltio. l« ile iiiain d Priineiro

dias, a cotViar da iir.-sci-.ic data. uj 4™-'
011 ao» banqueiros locues, as itiiatitl-s...*'"

5SÍ___?SK£ i%^'3%Ju ^
corrido em Carinlianlm, Jistado da Jtiilna. tenente Isauro hrgnaa
loão Paiilino •Virraira, oecorr do t-.n «-ar- |
._",lo Uio Cimo. Sul dc 'Minas,.cj?)*
Corlos Behnonie, oceorrido na '-:..-•«•"
Pai-aliyba fio Norle. Kl.l.íOf.

lllarliiicena. .10 dc abril ile lâ.th. - •' j^., 
^jj, .^j; CAJIOKS .»«>

18 !?_:!**_____• I Sessão do direciona e conselho, hoj
18 «li-V • l,O.I • CAI'.:. AMl/AÜl'-' á? s lioras dii noite. .
,,|_.l...... 

^^Á_J-BNâ_i ': Rio, «. de maio de .0.6. -.!/,--,..¦/ i\*,|

sede social no dia u do correnlc, u 1
liora da tarde, para Iratar dc abiui _
«cièéiiciíis do Ueiiulainemi. Sanitário
Kio. 'i lie maio. i«ji5 — -O secretario.
José Itivcra Sampcdro- (»S"« ?)

HíMAMtADi: 1»1_ NOSSA SI-AIIO-
K._ M..I-; i»l)S lUOMilíMs .

A .dniini.-iiaeã" fa" celebrar 11 les-
ia dc Nossa Senhora Mãe dos Homens
110 dia -'i do corrente, ús 11 horas _
iio dia 14, eom o mesmo brilho, j» v.

, - ,1,. n-,,- I SaRl-íit. Familia. A fcsln dc Nossa
uprcseiitaçnu tle car- 

| ,luh ,-,, „„venas,
eslao :is ordens ¦""«'"" •' ""-i,. « ,-¦ ,, ¦;¦ ui Im-
us hora-. nase-l'l«« começarão 1,0 «I,., ... .«- «" ho

(em íórmu a\<í pilulns)
» O mnií poderoso t-s|i_eilk:o pan» n curu cia Sy.íhili-
|o dc Iodas us doençiis rosiíllaritõs clu impureza do
isuiigue.
1 ü DEJ._I.ATOL ó .luminontouiüiito superior nus
jsens nlTcitos a Iodas as tnjençôes.

Gai-atile-se a cura.
j Tiibo com 1.2 pílulas, s a 10 ilius ile ttuitiiineiito, Ii$í0ü, pelo :
Corroio niais .00 róis; 6 tubas. ítfSfWO, pelu tÁirroi.) mui:*. l$Uoü.
DEPOSITO OEI.Ai-: Pharmaeia Tavares

li'., Ptfucti Tii-adoiiles, G'i — Uio dc Janeiro

CASA ll_LiA^^S"sldomS™
ra

Aluiíit-se 11 jicssua ilu 11II11 ti-ntn-
hipiiIi), 11 «'«sa dn unn »U- (.mitii

iilu

•";*¦ I (.o>ciíiouaj»io í_K__rí__OK_ i>os

.'ara estes piedosos aclos do
á Nossa Mãe Sanlissinia suo convida-
dos ns irmãos e fiois.

Sccielnria dn Irinundadc. cm fi d!
maio de I01_ -• P

liai-m. .
Suecos de borrnclui puni agua

ipicntc. Appl-iciiise cm i|iial-
-- i|iier dór 110 ventre, ÍÍRIido,

Sopliiu II. Jíl. lu.Mliisiillli-ilti- mo-; rins, eólicas, ute, «le SS a
liilatlu, t.-i»(lo n«« 1" imviini-ilt.» Milu 1 \elas ib. enxofre paru desiiiie-

, ciar iiuiirtos,.-prisões. b.Miu-
«l<! visitns, suln »l«- jiiiitui-, snltHii g|lc nil(is bnrntus, cie., dcsalt-lnetn n uc i _ v" ¦•-.*¦ ' "¦"•*-' ",'."*.•-

oreiario A. 1'enna. »l« «-siiri-a, siilotu (lo nlnioco, cozi- Coo 
.„ - 11I111, ,o«.im, ticsMttiiKu <• «uuii-lu iiui-a | Desiiiíeeianu- _.. C. poderoso

..SN.. .UM..:. VA*>,. J>K_»ITÜ tíl,clldl, o _" ,.«vii.„-n.„ U-„. «»»..,.j Hs^X. tótó&d-HI, .l»-Jjii«- .lim ttrauilcs q 11 netos i- Imiilicirn »l«-1 lysol, dc .is^oo 
^'Woie. 

"'¦'"* :-/)!l':',l./.11'/- vJ,.,.)!- 
'..ci-eln-liíi'llll»lu lux«. Os nmvi-is são «i uu«-! -**-_üii _ _<,xyRi-na«lji_ _l»-*,r*-_ ^VJ" ."'i-

Não ba

ijíjoo a 24$400

Moinho Infler mi.u- „« •-;•..,,.,;,,.--
, Semolina; ,.7$ooo ..$..00 Portos do sul. ltapuca .

39.300 Buda Nacional .... ,l6?7«o 37$-"" Mtccife c escs., \.i..is • •„• •

400S000 Nacional .SÇ500 36S000 ..Montevideo c escs..- .binn - . • •

4.-o.$ooo Brasileira 34*700-a 35*--<"> 1 Itecife e esc.., "W',5"..;.,
14S000 Moinho Flumineme Inglaterra e csçs. .*>«'", *„•;,.•

' 
Especial .- .-S.*ooa 37$ooo | Ki0 da Prata, "IP. de S-Uiiistogm .
5 I.eoiioldo 33S500 3OJ000 ] «jantos, "Rio de Janeiro ......
üi. 34?5°o 33?oo«* I Inglaterra e escs., "Amazon . . .

Moinho Santa Crui I„Klatcrra c erer... ÍDescatlo .

ffcrçaiíeira, O d'1 corrente sesb..„ | ;.„;
Elei.:. Ger.:. peco-o coinpaicciniciUp U«* ,
todos os II.:. do (iiiadro. Secrct:. Joici
Soares Loureiro l-illto, 18.:. (K 7..9J.

Percir icvdXano, (.1 ».C;

nus. UM.:. AKVI.O DA HUO-
jmscsA

De ordem do Kesp. :. Mes:.:. eon
vido a tudos os lir.:- do quiid.ro. i|li«.-
tes a assistirem á sess.:. de 1-in. ...

que lera logar <|uana-feira. 10 do cor-
rente, ás lioras do costume. — V tn.?
soiireiro, Sebastião Lourenço Kenlmf.

¦ ¦'¦'¦_¦' 11 du liocit, (cri-as, fisuilas, toiIm «li- in.-lli...-. ».-iul«. uu snln «lt- j'^. vi(iru de'1?ooq ,,..
visita., «iiiiii-tus «• siili-üis, «liicisus \ .is(_lit:_. esterilizada e eom-
liilirlols, «...tatiiutas, .vasos, etc. Jiu muni, bisnaga c lata iK- i$--oo

Üii-ildlll ui-li.ilii-M- ilivi-i-siis loiH-llS i ,.
«- ,11.111 «li- coziulm.

.^^___ -*• «'fisii ii-in jui-illiii u«i IikIii

BMBB_-___-ii-6S_S-__S-_-*^^ '''' .''•<'<,»l>- ««m-st 1 iK-.j.».. A

avisos marítimos ' lEiu-ilastro.i .para callos e hs-
! tu!..:-. *rolp_$, de 6üú .'... ¦-¦

«- «'¦ j Eleganlior para enninii ntii-
i-iisu' Indo viciosa do busto e cn-

_4$o_o
8$uuu

a6$ooo
8o$uoo

..{.2$---
18.-000

ic>S$ooo
iSSÍoo»

35$ooo
.So$ooo
iSu$ouo

iSoÇooo
i8u$ooo
170JOÜO

Moinho Santa Crui Inelatcrra c erer... -wracauo .
Pérola 36S..00 37$ooo To.tos ,»„ sul, "Itaiiuliy . .
Kanta Cruz 3S«°°-0 3-3$ooo: Rio ,lla pr_la, ...mstelland.,.
1'aulicéa .14?5oo 33$°°a j Kova Vork e escs.. Vestxis

KKIJAO
Preto

Pe Porlo Alegre . .
Dito, idem, da terra.
Dito. idem, de San'a Ca

tharina .. • • • *
Dito, ¦iiiUiteiiía . . . .
Dilo, de cores diversas
Dito, niulaliiilio . •
I).t<j amcndoini . . .
Uitu, branco, idem. .
Dito, vermelho, idem.
Dito, enxofre.

i.HIo da Prota. "Vaiihan .

ãÜ&*-*tJio cX^c^cs^-OrS",._.. ..__ - 44 IT..iwinli-j

too kilo»
!,;oo n 2i

Não ha

i_$700 =iS?oo
s.iíjoo 26Í700
20$000 ÍI 3õ$ooo
2o$ooo ^5$->00
2fi$7oo ,-ioÇooo

Portos do .norte, " Maranhão .
Aracíiiu- e csc-. "-Ita tuba „• •
Inglaterra c escs., Darro ..
Bordéos e esc*.. "Garonna .
Uio da Prato, "Sc.uaua . . ¦

Sí,;;.:, -.^-jGottas Virtuosas ^^_20.000ÍI ÜA-Pjvi- j ..«- --¦ -

„„„, imi.mu... .... =65700 2BÍ300 Gul.am hemorrlioides, males do utero
Dito, branco, estrangeiro osSooo <if.Soou, ios i,rmas e a nrouna «-vs»!"*- _
Dito. fradinho, idem . . 4*«?ooo -U?000 | __

pesos correntes do mercado
do flio de Janeiro

AKROZ NACIONAL:
100 ki Ios

Especial. . . - :. 1 :• 4<J$700 a 5J$.oo
Dito superior. ,. . 1 . 40S000 a 43*3oo
Oito, bom. .... j 33_oo a 3ú$700
(Dito do norte, branco . *io$úuoo a ,»6$7°"
ÍDito -regular .olfoou a 3i?700
Dito. idem, do Norte.
raiado *.;,. 00 a 33$3°o
AKROZ ESTRANQEIKO:

«Apullia, de t» 8o$ooo a 8.'$.oo
Dito de _*..•>:>. Não ha
Ingiez. ...»-»,. .o$ooo a .:.;oo

ASSUCAR
Branco, erystal ..ti
Crystal, amatcllo > v 1
Mascavo. . . % . x *
Branco, j' corte, * w _
Qomcnos . • > • v. k
MuoAvinbo . . . • 4

ÁGUAS MINERAES
Nacionaes

$060 «1 $080 | Matadouro.

ruMo
Fumo em corda
Rio Novo:

Especial, -i • 'Jt x _>' ¦
Regular . • •¦«¦*•»:

._1 de Minas:
Segunda. • • x • v *
Kopccial. • '_ t :«' t b
Vrimeiva. i > • t I
Terceiro .¦•"¦_''_"„_-

Goyano:
Especial. ¦ v '«» v •
Reuniur . . . . ¦ > ¦

FUMO EM FOLHA
Do Rio Grande:

á1 (.marcllu. •. • *' • •'
2", ideni ..#>.-•
i* commuin • • • • •
a*, idom. _•¦*«•

FRUTAS
Mnçãs, caixa. . í . « ^.ijooo
Teias, caixa ..... 20*000 —
Mangas, caixa .... «Jo lia
üvns Rio Grande, caixn i-ljoim
Ditas, estrangeiras, barril soSo'"1

GORDURAS
ltio du Prata, idem
Kio Cirande . • •

Capital F. dorallor *i!o
_. íoo a

;.:::: ..looi^x-^n^u^^^e
iSooo a íS-iooi na<;urao dos nremios da. '.' loteria

r$8oo 1 - ¦1w,y."' ,»„, mn. _»**ti>n*í-i*.f_r_ nft

?¦-CAIXA BGOXOM-IOA 1)0 RIO Dlv
.lAM-llKt) ¦„'. 11 (SUCÇÃO DK K.\ll'Ki-..*-llMOS

SOBRE PENI101-K-I
Prcscripçdo dc saldos da venda dc

beiihorcs
Convida-se aos srs. muiuarios' a--vi

ven. receber os saldos da venda de |ic ,
nhores. constantes da relação .lim xo
eífecutada cm leilão (lo dia 10 dc mau
de iyu. ,, ., . ,, ¦ 1;.

Esles saldos, recolhidos a Uiixa ui
noiniea. estão á disposição dos liltuua,
lios desde iyit e dç coiltorimüad'
com os decretos =6o_, ile M dc novel»
bro de 1860. e «17.S, de. - de abril .--th
i«S7. prescreverão em favor «leste cs
laheleeinienlo 110 corrente mez, se »•"
forem reclamados antes do tli-i «« •" ,
maio corrente; . ,,..,>

Cautelas ns. 35==. 355.. 363.1, .^'c'-|
174/ 373(>- 40--''. 405o- 407». 4«õ/- 4aW-.|
46-5. 4683. 4/5<5. 4S47, 4973. 5231, 5390-

,..-. .- ,5.=- 5633. 5734. 5-3. 5900. S9'f*
,ln""ní tno 11 -J.l, 100- 0Xtl'ac«5UO do 16015, 6i99.fi=70, f«3'6- ,64°G- i»*l -";

amio de SoiG realizada ém S de U565, ..t.j. 066... 6»s. O766, -f.88., -c;|

,$600 a i$8oo maiO de.1916. -„„„,nn Ri,', de laneiro » de maio de i«i'<i. I
ÚZ°-: Isüo PIUÍMIOSIDE 30:0005000 A.W&00. _««^US.Wcí* »W™ «'» 1
-$-100 a oSíoo ..Soo 4:000.000 

J""1*  .
,$....'. '•f^^llig;:::-:::;:;;'.'.".;"; 2:__ü'™:caixa kco.nomk.':...1'0 k,° m

PRAÇA DAS MAKi^iiiii
K.STKM-: OU\.'DO K li I.OS.VRl^

LíNHA DO NORTE
C PAQUETE

LINHA DO SUL

i»«'ul_ M-i- visitiitlii iliti-miU- «> »lln.
t- U-.ltii-si- 1111 Avi-nitlii líin Iti-.iuiu
11. 1-1-1, m" aiuliii-, «lus 17 ús 18
lllll'l|S.

Aliiüii-si' com «iiiili-iiln <l>- »»i»»
aniin, pi-lii ulimiii'1 <l«- 500$ int-ii-
safs.

Trai lanilii-ni U-lrpliuiii-, rum o
S«-Ill«-Stl'l- |um«i.

A' run Sillitii So-iliin, piiiiiinio
ilu i-iiii Ilut-Ao ile Alcsiiiiilii, piissiiin
liomli-s ile AihIih-iiIi.v ('i-aiuli- «•
Allirin »'iiiupi>ta (S 1554!)

S;iiiá íuiiuiihn, quarín-
do coiTciiu-, íis i; lif"
Victoria, 1'ahia. Maceió
Cãbedclló, Xlilnl, Ceava,
Maranhão, Pará. Santarém; '
dos, ÍVriiilins, ltãeoaiiarii ¦: '¦

núps.

LINHA AMERICANA
O ['.-»oi!KTIi

llÉtÉl

MOVEIS
;\ |U-«'St 1I!-Í"«-S (- IIlOlllO-<-*- «-Ollllí-

«•«.cs «'. só iiii viiii S-nailiii- l-l-.tso-
liiu 11. 7:1. — Teli-iil». SS.1I.

Sí8o S610
$460 $480
$070 $700

Nio ha
Í500 $600

nacionaes:
Cnxam-ii U8,_»rraf_i) _8$o00 e8$ooo" mbiiry (48 aarrafas). 23$000 __$<-"¦¦

mbuquir» '{48 garrafas) 2.i$ooo 23$
Lourenço (48 garrafas) e3|ooo --3$

lutari» (48 gorraafs). :3$ooo 2.1.

GLYCERINA

Brnt::, -em vazillinmc .
Driitu. em latas dc i- 11 =

c 25 kilos . . . •
I.oura, sem vazilliiiine. .
Loura, 0111 latas de 12 i|2

c 25 kilos.

, 48160
i$i..o a 1S200 185140
iSooo «1 «Soso S2fi__ 
1Í050 a tjioo .,.0-,.j* 

.95" a '*í000 íSÍm
iUl J-.0. ' 

1.VEM IOS Dii ÜOOJDOO
4401 10401 33123 34..0

42960 43010 45203 46938
S4789 GliiOli (JG420 7.547
80S58 85462 88003 *'X1'*
96708 106372 llfi-8 H8435

128699 133922 134526 136445
166336 163139 174594 178232

1.3477

1.050 —

1?PÁ° • I 
~

Konunal

Por kilo
4$ooo a 45o00

4-i-o a
5?ooo a

4$ooo 1

i-.an.ou \ao.fp»iu(»' »o.«>«« >* __,.-._ | c ^^ »_»ii/5. • ¦ • •
imb»ry (48 aarrafas). 23$ooo 23$ooo , Branca, sem vaíilhnme .
imbuauirí (48 garrafas) 2,»$ooo 23$ooo Branca, em latas de 12 1I2

r . _._-./. O ^_.___-«f«.p.-_ «..AA.. , * <t f-i -í- I __ rt- 1* I 1 j-_i_ -"* _$000 | _ 25 kilos
Salutar!» (48" gorraafs). . 2j$ooo a 2.|$ooo 1 Br.uca em la._. — ,
Estrangeiras: Branca, cm latas .ile 1 e

Vichy (50-garrafas) . -. 58Í000 a ,.8$ooo . kilos. • • • • •
Perrier (50 garra(a6) . . r,C$ooo o ,.u$ooo | MANTEIGA .
Dita (100 auartos). . . 00?ooo a 66?eoo j Xlodeito Calone. sorliuas
Sclters (24 garrafas . Nominal Brétel 1'rérçii. lata . . .
T. Salgadas (48 garrafas) 4ü$ooo o .8$ooo
C. Moura'(48.íarrafas) , 405000 a 40Í000

AGUARDENTE¦raratj*. ..»..: v . i?o$ooo a 17.$000
lAngra. ...___:. iáo|ooo 11 165S000
C-impoa . .: « » »' >: . isofooo a 155S000
•Bahia. . . » r y % . 150J000 a 155J000
Xilaceió . :. . 1: X f • isójooo a 1..5J000
Aracaju. . 1 1 1 r . i.-o$ooo a 1555000
Sul. . . ..««.»•• JSUÍeoii » !53.°oo

ÁLCOOL 480 litro.
,»'6 gráor. i- -.- v . v • e.»o$ooo a _5o?o00

S.000 l^gesGO 13GBC5
,$,00 a ._•<_ 135988 1335990
oloooa o$ooj . 147212 147214DEZENAS

40 eríios. ...... 2G0Ç000 a S7Õ.00O
At"" 

"' 
ALFAFA

_NT'.ctonu1.
listraiiecira, kilo.* -.EIT"

$.¦811 Sjoo
$280 $290'___)__.

.enalvn, lata. . ,,. . .liooo 11 .1Í000
Port, lata dc iC litros 2S$soo .toÇooo
Portugucr, latn. . . . «*5«>o -''J000
rrancet.ilatade iC litros iqSooo 11 32Í000

^!n,:nc_erWV.,^,S ^°õoaa §.S 
1136S61 »¦;••¦¦¦;¦;

6*1300 a. «i$ioo' i.jijjii a 147220 .'.•••
NSo ha j CENTENAS

-•Ç..O. .-00 136S0.1 a 136900SÍJí_òlia ' -138901 a 136000
3$ooo a ,i$2oii, 147201 a 147300
a$4oo a 2$8oo j -j.(lc|OS os números terminados em
8Sooo a - uSoon' 6_..-m 28000- , . .

11S.00 a 'i2$ioo.i.¦¦•rrodos o.s namoros terminados em
.$401111 iòçotio Il4|t6m 1Í0OJ cxceptuanilü-se os lermi-

Nao ha | nados em 61,
$410 a S440 - O fiAial do çoverno. Jlniieri Cosif.e Pinto.

132Í000 a r3_$ooo| O dircetot-presideulc, Alberto Saraiva dt' 
,Nf o ha' i Poiiítco.

iCoSooo a fdoíooo, O «lirector-as-u.-.ento, «Ir. Anlomo
i6o$ooo a íOo.uoo j oivnllto das Santos Pire5, vice-presi-

705000 ;i roSooo' «'•'""'•
Gq$ooo

1:0008000; .IAM01KO ,,, ,.
1:000-000 (SECÇÃO DK EMPRlvbl I.MO&

SOOSOuO SOBRE PENI10R1--S)
r.OO.iJOO Prescripçâo de salios da venda de
iOOS-OJ penhores

Convida-se aos srs mutuários, o vi-,
rem receber os saldos da venda de pe-1
liliores, conslnntcs <h« relação alraixo,,
effectuada em leilões nas cí.sas de PC-,
nhores nos dias S, o, i.-. 19 c =0,00
maio de 1911. Estes saldos, recolliulos
á Caixa Econômica pelas casas mira 1
meneioiiadas, estão á-disposivão. «Ios nu»- j
tuarios 'lesilc 1011 e d. conformtitade
eom os decretos 2(11,2, de 14 de novem-!
bro-de 1860, c 9?,.8, de 2 <le abril ile,

«Doni-TN-I-IAfí..*** *887. prescreverão em favor «leste esla-;
APPRO\IMAÍ,-OL- beleciineuto no corrente mez, se . nao

200SOOO rcc|anla,ios antes das seguintes
100.000 | (jata,,. |

SOgOOO j Dia (• dc maio, C'n.tii Adalberto dc .
I .Indrade, cautela 11. 9641. I

„,!nnfl Dia 9 ile maio, Cum lose talien J" I
GOSOUU1 CaUVcla,3 ns, 27oss, 27710, 27760, |~

Eiaiíó 110 div.
14 lioras, para
landi) ua Kálii
Sau Jeaii

IMINm

1

i ! SÍRIO
¦''• '" Sairá si-xia-feira. ' ¦¦ do eorçen-J

- !':'-,:; i_ nara Sanlos, ParanaRiiii. >ni»-¦
?«•'•-- !iii.à Sãò «¦_«««--.*.. najal,y.l-'lo:|
:iiliiy:t. ,-ianopolis. IÜ«. Crande e Monte-fa

JlJl- ¦ 1 ff

LINHA BE SERGIPE I .,

l>-,y;T'\[ Ârelii. IMi-OS; Ihihii'-.. V--e:.;... R . ;..' „'*.„'_ 
'\.-u,_

__________BáBS8*J-*_B-_ft---B-^^ EÜ__iÍ'_ATÍ',l PSMrUIr.nl.
1 .

diri-iiar as custas, um.. ..
I Cimas de borra.ha. Ic.id" (lc
! 4:1111111. ei.iálieos, «le Iodos n»

.systentas, para diminuir a
obesidade c lii.ir as aiiunia-
lias <lo Mime. i:li- 16. n. •

! l-undiís de liorraelin. de cauitir-
i ça, carneiro, pcl.ieii, .iniplo-1

de mu lado, duplas de dois
1 htlos, «ani reiltiiir as her-

| Aliiiiiti-.ila- pata as a.nlinriis
(¦H«-i;ieiiicas), .para o llv.M')
iiieii .Irital, t-incoles .1.- .2 c,

i com cinto 'I .;>¦'.-'"' «'•¦ ••
Iri-igailores de agatlia, coir.-pl. ¦

1 ms. para Inv-iitem de ns-. 10
| c inícstiiKitfs, lc 1 luro c 2

litros, 7- '' " «'• • •-. - ¦ ''
i Uitosi d, ziiieo pari; lavai,'-"...

,1, assciii e iiilesluiiies, ile i
Ktru « -' litros, de .jSoou e..

; Ditos de vidro, {Mira Invaiteiii
dc asseio e ititeslinaes. ile •

litro e 2 liiros. de 4.

¦ • . • . ....!..._.- ...11.1 ;ir:itni
..'l í \ -\ (.IC.

¦: mu nu-íH-
envia ííi"a uííuuu»iiic :. copia
;t qmnt ã pclit' ]'OV t-*

-iivèUitipc c.iii un
lirieii- cuia a

veira. .-Vv.niüa Oumcá

tle

I AMERICANA
OOS

i,,-. ~;,-'.-ic. II l-10't

iujecciic-. «Itieiii
de i»>vi-

Tubo ile Iw-rraclui pura irri-j.-i-

\:i':cit>. ini tro, tle --\*>[>" >l ¦ •
,' Pipos di- buri-aeha para lava-
„ • (.eus de va-tina, recto. fism-
i ; Ias. leriilas, de L.Jno li . . •

I Algttlius, Sondas, Hugtas ile
borracha para exlrair, «Ida-
lui-, lavar a itrethra, para u
uso '!<• todas ns moléstias tia

; bexiga, llll 1.200 !l ..... '•
¦ Diu,. «li- vidro p*i»*l lava.eiu
I ¦>- •¦»-•- *-.f h,.'«.u.4 III-..«li- lendas ,- oc_i_a>, u."

vidro
i, in-

íi-.is, de

14$ooo

2Í00O

-•SíOO

2$..00

2I*-..---»

3$ooo

10S000

25$OO0 1

jjSoòO

6$ 000

_;,üoo

3. noo

. Si>00'

I IÍO00.

l?JOO

.ÍÍ.-00

2$O00

llll

RODA DA FORTUNA

Vrancer, tatu •
ALPISTA

Nacional. .....
I^flrangeira . • • *

ALGODÃO
.Pernambuco. . ,. •
líio GrAiide tio Norte.
._\.r«iliylKi ....«•
Ceará • •

BREU
Claro .(280 libras) .
escuro, ideni. . • •

UATATA_
Kaciouáli por «!.Ílo. ¦

.',$000 a j$joo

Pnr 100 kilos
SC$ooo a 5SÍ000

Nú» lia

so$ooo .n$ooo
29S000 :i 305000
29$ooo 30$ooo
20J111K1 ,*|ojooo

5_Sooq fi í
Nominal

$rSo n
2|2 C

2$000

$280

í.cpelctier. lata ....
Mode.to Calone, li.*.ll . .
Iv Ilrnm. .,.-••
De Minas ........

MILHO
Aniarello, da terra. . .
llito Branco, idw
Dito. da terra, mixto. .
Dilo, Qinarollo do Ko-.lc

MADEIRA _Americano, j>é . ¦ • •
Ivczina, du7.tu. • • • •
Sponoc, duzia • « • -
Sueco, branco, » * » •
Dita vermelha ....

Pinho do Varana
1* qualitlatlc . t . » «•
__¦ nualidadc ? • • ' •

OLEO
De linlia.a, lata. . • •
Dilo. barril .... ,~

QUEIJOS
Dc Minas

PHOSl-HOKOS

Rio Branco » • • • •
Brilhante '
Pinheiro
YiiirnnRn. .»••»•
Raio 
Mimosa ...»••'

CERA
V|.ir.-uig.i. . . . . •
Olho
ltcio X 

SAL

2S00"
1Ç600

5ó$ooo
40$50o
40Sooo
48$ooo
.í8$ooo

|_',1 .'uno *

_$Suoj AVISOS
'sOSooo OORRUIO— lista repartição expedirá nia

| lu,-. pelos seguintes paquetes:~ I Jt"ic . , ,,-* 
| ttuuba, para llaliia. Kccitc, liiliclrlliI Ni.tal, recenendo imprc.sos ;.tó ás N

/Í0.1K)Ü _f  ^205000 ãg^jè; 2_6s.-'S. _, 2S950, 2(j=oj. 29559
I 0 2..21 ,.....!

.ii-finn Dia 12 ile maio, Casa (.«-iim.f' «
i,.«n.ft -SiiHíet-snílõ, cautelas ns. 28327, =S,»38,'
f_nn- 

"sSsoo'. 2859., 28924. 2S9Ú8. .-yo... 29127

Dia" xo de: maio; Casa /.. Gonllner,
I cautelas U9. ,5575.». ."A*(>-l. 3Ô370, ..6-1.75.
j .»')7,»i. 3679(1. 37"29. 37<>3(>, .i?";?, 37<Tl.

44404 e 49314. . ., .
Dia 26 de maio. Casa I c-nt-c l.ouis

Lcib _ C'„ cautelas us. 33457, .13813.
33851; 331121, 35510. 357«7- 3572-'-
35914, 3«">i7l. .»''" 75- 3657o. 36740,
3676- c 36851. .

Kio ile Janeiro. 3 «lc mau. ile 1016.
— t> gcretilc, Dr. Horacio Ribeiro da
Silva. 

'

ÕÃIXA. -MCONOiMlOA DO 1Í10 1>K
.T.VMOIÜO

(SECÇÃO Oli líMPRBSTBlOS SO-
' BRE fENHORKSl —

Tendo «le se proceder ,á venda em
! leilão, no dia 10 do próximo tm-z de
j maio, ilos penhores corresponilentes ás
I cautelas dc números 1 a 7-9.*8, einiili-

.Idas em janeiro, favereiro e niai\-o do'anuo 
próximo passado (íoijl. bem as-

752a :í'..1 '.í.SO mn-S-Y-l'.'

..2:; í 11 580j"'

2Ú I «SO

liio- S-

..rjjiiu — I i-iYií.i itiiiiiliíi, carta;.' pnra o inicrior iitii á» I sim daquellas cujos contratos se achani
1» i|.-, idem eom porte duplo até áa da I vencidos e não renovados -••- previnc-se ,«'!,"" 1 iininliã. , aos srs. muiuarios que «levem resgfliar .

i,6Si)in. ¦¦ - '¦¦f,4Sooo
(tC),$11 o 0
C4Ç00Q

BORRACHA
M_-.ir.ilieira, conforme .1 ,

qualidade, por 15 hi. 20S000 n .|oÇooe
BAÇA-KAO

Pcixcíin • •
Oaspc
Korucga. ...-.•

BANHA
Banha de 1'ortn Alegre.

lata «lo 2 kilos . . .
Diu. ideni, lata «le 20
kilo , • •

Diu da Laguna, 'ala
grande ¦ • •, ¦ •, *

Dn.. liajali.. lata «le
_ kilos ¦

TNt_, idem. lata Rraiult
Dun de Mina*, laia df

2 kilos ,•
Titã, idem, lata Rrande

CARNE SECCA
Kio «Ia 1'rata:

ratos e u.autas • <• • •
Mantas

Kio Grande :
Patos <• mmuas. . . .
Mi.nliis

Mallo C.rosío:
Patos c mantas. ¦ • *

CARNE DE PORCO
Do l'.ir.iiiá «• Santa Ca

iharii.

Di- Cnho Frio
Mossoró. . .
Aracaty. . ¦

SABÃO
flSooo a 73S000 ,"-i„_»*"« »* '_:^í'

Tor 60 Ililos
jÇouo a .($000
,'iS 1 4.3"

IlUIlI.i* ...........
Itaipava, pura Angra, V.inuy, portos dc os resnectivos penhores at. ás 17 h -«MÍ»»» S. ;i'aiilo, Par.-inii.t- Horiaiiopohs. rcçe. ,/-,; ( i( a e , ,mJ0 

-„-„

.-Iri . ..!,,írSoÜ.i,-rio;,5ati"(_,lS. .1.. 
K 

èi.Uno«re« os seus eontra.os até as ,,„s-
con. porte duplo àt.i ás . da miiiil.*. 

'ímãs horas .do 3" dia útil ao anterior «

10 loo^ooo

S.i$200 »'-7Íô.in

SSÍSoo po$,.eo

;;Sf.oo 8SSB00

oo$ooo páS.oo
fjo$ooo :i *)i$-!oü

;Sj;üiin Ro$4O0
72Sooo 7I*.'"

Náo ha
Nãn lu.

iSooo a
1Ç000 a

i$o6n
1§2ÚÜ

Xão ha

lt,., Grande, . .
CIMENTO

Dova . . • . •
Catliedral . . . .
Aloha
pyramid- • . •
\Vlii-.<- Si llrolhcrs

CHAMPAGNE

Xão ha
.VlO ll.l

Por bar:
2*,$oon' Nio ha

Xão ha
2fi$000

Oleiita. virg.in. cm ti-
iolos, I kilos.. . . .

nicina e virgem, em li-
joios pci|iu:tios. .1 *^• >.u

I OVina e vir.ciii. eui 11-
j„]os ii. 1. 2 ki.os. . •

I Especial, em liialos, 1 k.
' Especial, cm liinlos. .1 k.

Especial; iJe-n 11 1.2 Us.

! Especial dc peso . . . .
Virgem dc pç»o . . •

1 Virgem superior. . .
vi.*»10

Kio Criniili-
i Collares; linto, superior .
1 l),t(i. inú-ii.-r
- Virgem do Porlo. . . .' 
! Verde portuguez, . . •

I.I5I1011. linto. ......
Ili-,,.. uranco, 11 grãos. .
i'igiieir.1, tiim
j.i'Hiiai*l.o] linto
Dito branco
Vermoiith (Ciinanui . .
l'i riiigu---/ 
Isnncoz, rntxa. . . . ¦

VINAGRE

Cahioens, rara Uvcrpool. rcceliendn inv
3Ç900 a 4i0"a pressos até ás 10 liom-i da nianliã, uhje-

.., elos pai-.i registrar ali ás 10, cartas paralor la.o „ „!,.,¦;„.. all; ,',. tI ,1,, manhã.8700 a S/«>0| Bl.asV ,,ar., victoria c porto, do norte,
Ç700 a ,*'00 Ycc-bcndo impressos ale ás _ lioras da

1 "'¦ ' ' ' ' - 11M11I1A, objecto» para registrar até ás t, da
larile de hoje. cartas para o interior ate
ái S. i|j lioras du manhã, idem com por-

,ír„oa .$'00 t^}*>o ató^^ 
_ |;. ^ ^ ^

,S:»o 1S.00' cehcndn impres-os alé ás 6 horas da tn-
.Iioo 3$,»oo "ha. cartas para o interior ate ns 6
jS"'o a$5 .o i''1'" com «porte duplo
,?..„ i$?"oo I alé ás 7 dn manlií

-$230 a s.ijo

data «Io leilão.
Rio de jau. iro. 2I1 de abril ile mu.

— (i gurculò, dr. Horacio Ribeiro ib
Silva. 

"

Fiaiicr-i. . . .
rortugiieja. ....

COUROS

Sola "Pelotas". ••-,-.
«dl-, "Mineira comiiiuiii
jiol-i "S. Paulo", coiiitnum
_r.nin Cnthiirina. de 1*. ¦
StRimda c baixa. • •
Corrcciro (o meio). . .

"Pur caixn
IOi-S,ilill II 2lll$000
I2_$uoo a 135S000

1.^500

sSSo.*.,.-
kilo
.;$»-¦ <-¦

2Í8.-0

=5.00 a .-,?•¦"¦)
_.$4-0 d r-í-iiu»

14Ç0ÜO a i-$5u0

Branco ...*..
TintoVELAS
Cramles, de 5 c 0. caixa

dc -3 pacotes .....'
Poqucmis, d.- - t o, c-nta

,lr =; pacotes. . . .
Fragatas de 5. ou*— ur

jo jucote». ?¦ . . .
T.. comoloras. dc 6, cno

de ;o pacotes aiS.-oo a
Carro, caixa de 30 pacotts i*$5tf* a
Cano '"Brasileira", caixa

úc . o pacote.. . . íojooo a
DuniL^ticas. caixa tle -..
pacote»  V.oo a

»11.II! _-1 ni: MAIO
(_» -CONVOCAÇÃO.!

De urdem do presidente, convido os
sócios ipiit-s a se veunireni e.m usseiu-
bléa xeral ordinária, hoje, <i ile maio.

, á.s jo limas, para leitura lio relatario e
r alu as o 'M- .aMlr0va«;ão das ennias Jo anno social.

I'**r*' " «'l'«'"'-;.:.Y) ,- si-eieiaiin, /-V(I»l*i.c*o Roberto

Tor h" ''.-j'1,1. rara Santas c lü- «Ia Praia, rc- llarreto. -'_i_J_
«i-R, '1 

.-So cehcndii impressos até ao iiieio-din, nbje. .........
%:VaÍ lí™ ctos tara registrar ale lis n limas th iWS.;. I.O.I.:. CAI'.:. IIKMil-
S.õo a SOuo manhã, cartas para o interior alé á.i n i|s, Q{V, \'.-\l,l,.\l»AIII'iS

P.pa idem com porte duplo c pare. o exterior da Hoj,- sess;. lie mestr:.
160.000 a iSoSooo; Itepublica até ii i hora da tardo. ' [).( or;l,.m ,|0 .esp:. irm:. venerav:.
52o$oun a ..6o$ooo pego contparcc.iiiiciito dc loilos os irius:.
¦*.°<5"." 

. -ÍÔso™1 AVISO jdo quadr:.—O secr:. Sousa. Q i-igl»
Itojioim i! 540.011U A Casa Xe\v Vork pievine o pu

Nao h.i i Mi
.I70**i'0" 11 5oo$poo | (,
700$ooo a So0§000

Não ha . ' ,„as inM„M;:.l,e:.:-. im-üii-ii. o-- 'v-i-'" ..-...,
•tíoSoooa S0"S""»! ti w ;ccH)0 ,,„,„ ,,,i;-,„, on<if se lê: Expediente dus io 0.12 horas
*_!_.'.. '..Sooolriia Urtiguayaiia, 03. Alfaiataria. A -Hoje, as S horas da noite, sessão do -

itlooo 42.000 Casa New Vork, é eompletaiiiente es- conselho ndn.in.sirativo !
tranha .-» estes negócios. (1604]) Rio, .1 ite maio dc i«)i6. - O secre-1

ror pipa |,  — 1 . .. 1 _..! tario, f-. Lima. ' "• •
^3oSüoo a 35o*?000 |"
,.,10$ooo o 35"?uou 'ÍIB''!'

¦\ «asa .\e\v lorK pievine o pu- ; 1 n
dico que não lem negocio algum com CKX-.UO l.KXHKIGRXTIí l'AI\A fi
, sr. A. Barroso, l-.stc senhor lem COUÇKIUO ¦„„ , ,. _, H
feito alguns negócios v recebido ..l.u- S1-.CR_.TA'KIA —KLA I.L 1/ Dl. CA- fi
nas importâncias, passando ns respe-- MnES, 170

4üh r>2iri ...os
51! _{»'» 508 

' "

14 !)I OS

(í:511) 1.854 5288

Í510 '251 288

10 51 8.

I.KU..M IION'1'KM 'Üo
\11iiS1! fOÍ t.efiq

Moclurno ¦*i-"-« Camcllu
lio l","s Vncoa
Stillondo Onto
*.- p».t'lM  ÍÍS'.I

j ?, ,r-  21:1
/,- »  _!»
r>- »  rm

Ãyavs 491©
Garantia 144
A Real 235

Hora 141

9S8

Fltitiii.ionso
2S78

.1 I03S

S tt'21

1 Stl.

,,:, e lalizós ió depois dó uso do STli .eriiigas th borracha, de
.MH.IXU. foriiiiila dc-ril. -.-1 re.eenii-- para injecções ir.
menti- por uni sàhiu suisso: não falha teslinaes e outn
mu fraiiuezas genitaes. neuiasihenias, $Soo a . ¦
eansieo phvsico. magn-.za, luberenlosc, l Collares clcclricos para «.ícati-
coiivalesce.icias, iiiu-mitis. Vidro. Y : ças, contra convulsões, tacf

pelo Correio, 7. .uo. Il-.op.aria Oriiiiailo. lita a ileutiçâo i»aü er.nii.as,
ú .''ilho-s. rua Uruguayaiia 11. 11.1, U«0 -le 5S.1100 .-.. • • •
,1 |.,,. :.-,, .1 1404 i Tlicrniotm-lrii para ierilicar o

1 grão da febr. no enlcrino,
, de .;í.'»- 
! .'.induras, pane-, algodões para

curativos eni casa, tb -'¦.;"" a
Cr.iuprani-se napeis velhos, pngnni-^ç | I}'ci*>s 1 Tira-lcitu de pressão

li- ii», .'Mi-nila Passos 11. ..--. deposito j,ava na oecasinri de atnamèil-
iio pinei Arauii'. ' l;- i".69)"-] lar fazer o uso, de i..*no a.

— Mamadeiras creches e sapato
1 i- alexanili-a. tle 1^500 11 . . .

Chupetas c bicos para garrafas1 c mnniadeira, de S.ion .1. . .
.111 S. Christóvão. á rua da Alcirria , Tliermotuetru paia piin-ili:, de

APROVEITEM fi OGCASIÃO

ALUGA SE

i*í. _*-a
s 1 _3

11. 520. uni bello eilifi.-io tle cou.'»_i'iic
recénlc e apropiiado á insialaeao de
i-i.1:1 fabrica, cnm 'mm Icrreno no lado
,- ilcpendi-ncias para cscriptnrin e ain
da conplclo serviço sanitário par;
operários. Pó«lt- ser visitado 11 ip.ial
iiui-r hora Para lra'ar no llaair Ame
,i.... com o sr. P.n.tis a. (R- Máij"" 

tm CAHTOMANCiA
,,-. V.Mlfl.l). .!•¦•>. '•• nos 'i" ¦"

eda

?ai*iar_tes
númbi

iti/.

para do. mi- ias-
sen os ili borracha) brancos
e vermelho . Jc 12. a. . . .

Escovas paia denles,
| liscovíts para tinham,
. l't ;ir- i»:tr:i c;i-*p:i

do SS-.,. :.
Siringns para illjcc

(lermicns. ile ij." 11
Meias eliisliens p.1

inchatlas < \ v./i.
Atadiuas elásticas 1

para viirreçs e
chiiilas c 1 rim»

i$

hypi

u . a
tlt-rabli

Ci.ne

ii. 1 1K, ¦aiiMiía ri
Rio de laneiro.

lin
do

1$ ..00

.Sooc

li^oOO

.'¦SoOQ

C$500

.«¦•500

;?3O0

$So0

PínoO

_ 1S00Ò
_.$ooo

S700

_?500

35.000

IjSooO

i.s-ioo
\ircs

AinoriciUiii
967

_0S SRS, NEGOCIANTES
s i_:

A CARIOCA
(tsn

\ i.:.:a:
f.TC" -^1
eii-n;)-:-

prand-
Ini - i-.i
loão C

•-.letiilaiii vi-ud-.-

fazer

ÁO 1-Oi.OPflLIO
DA FELICIDADE

Koilli-Mi-si- lillln-fi-s ib- l«ít«-.'
l-iiis inipn 11 liiti-l-iiil-, ini-iliniiti-
11 inii-ii- «In I '.ii-i-i-i...

I»lí-vi- v:::il.-i.i"-:i-. «-niiiMiIssõi-s
lios si--. i-:i'lll)';-"ls n:-s ."li'"lil-
1111'ililns sir|i(-i-liii-'<i fl 1IX»!. 000

 Illtll S-i-li-l ... •' 1 .|.*iia. n.-íro & c
_r__>_f:>£it. •-'jr.-HjQ_t _¦: *-_s-u :a _.-**_y--n_S-**,HT_**wow«

Iliu. S-

«SJ-l

Alui

lUu-irns

52_*5, fesSlsfaití
c

i*_ DESAPPÜffiGIDAS

Mi

..¦_?T.'
fr

m\ setiíiíio

. pp ¦
i-iibi. 11.

Uio-:s .1 ili'.

Onio

!'•!.
t!'.l l"i"

li.nilcs «Ia vo
|!;:. (I Ó« . ll.l U'.i-
lithUi 11. 11. hob.a.ii

OS
n á-

•- . Consulta
obre qualquer

tjin. t síeja,
trazos e riva-

.1 dn .arde c
Senail ir Ru-

i.l. 1.8.)

s 1.'...;«

145500

_$_oo .. «Ç-oo

::i$-'-o

1 srig-O L1V1 i'itATi:i:xinAi>i: i»<
i>.\ i.rsn.vM.

SliDlí PROP.R1A - I-"
A1K1Y. 36

Expediente dns 1-' «i.«- 14 hora

Affnia do
798

lliu-s -5—1*1*" •! l,-,'«"

BAÍ.C0 LOTERICO .
lí ünsiiiii) " ! i- lt. Oliviilm- 7<i II"0 PONTO"

1.30 — R. oi"*: 1 *«t. 11 — _:io
São ns ras..-. mu- oITi-l-oi-i-lu u-

ínnii.fi-s viiiilii-.'«-ns <- _»»»•»» 11-
fins uo iiitblicn.

d- rniri-
it" dis*

€Or?â eÜlüÉL
d., n.

OENTAOUHAS

n!f»\*ii*h ou
dia.. p ¦ " oro--. par.iii -se a

«In - -'iiilis,
as ds WV-itllit.
11 1 . .li.

<__.*HVK'<) \oi'1'i Ü.Ví», S ii-. '.!«'»—
:: 437

i»j (;(i\i!i:i;iiiY t
i:i;rl-:.VfT. em pnuer
cessn-. usoiic**noft. seiíi i
»raíaaictU(i Traia?:» ntí

I \pp. OOti ( ou. \ HC-

lil

f.5!_S!I*___ ... .-l. ;_-,j sa.

Vendas ein I"'
I.. KrY
Una \

.,, „,.,,.,-,. 1 uvil Uiul.il IjiiÜ

CÃES DO PORTO

1)1.1.li: MATTOS
MANICURI.

Uspccialidailes cn , preparo:15S500) unhas.
Sele de Setembro 11. 58 (2° andar..

20.JI-00 ¦ — , ..-_¦>-. •*¦¦¦«__**• ¦»**— ¦

.,(;,„I I.'0UMI(JI1»A »u;itixo
_!'__ « O único extirminádor -ias formigas.

i JU-rino S. M.uiry, rua Ouvidor 11, 163.

Expediente das 12 ás u horas .fe1. fi j'. v*W?V** '^ÁÇ1 ,'Í^írf^Í_í_-*?fíil-írÇ.* f» « « f> ._.... « ¦_?. n Kl'a V "'"*' ''' ''
Sessão do conselho ailminisu.uiio. t^4'Wr^^_l9#^sH ..Í.RÍ. I.l.l311__ ! f-RS ...„r-r_

hoje. ás .o horas. - Rio. ., de maio W$.>r*$MW1§$^1$ hüòa IX.-ElílÉí J UUU n|»iUr*í*n RINHFlRi)
*!i,..^.~,2 —'• """';?' ^;i ÉiM^âfSliS ¦ ni» Role de Setomliro Vã OBHHH- DHWtW»

ido
eti. rlM

para ^„;J;( Cerqttcim. i.i Hioi 1

Eelaçr-o dos vapore' e eratarca. es «mc se achavam a
(no trecho entrcíue ã Conipasiiic du lor! > :,. dia s de
ra« da manhã. EMBARCAÇÕES

do Porlo /r

NA. A 0 oassuvAçr.es

1
í. carvão.

. r.;;;'.!'.
.1 IVapof.

4—S Chulas.
I

5- S Vapor.
.. .7 Vapor.

á lYY!
1-...1 IChatas.

I-. S|a_. IChatas.
" 

P. iu .......

>¦!!::::::

r..t. 1.1 I Vapor.

V 1.0

Italiano _Xacioua]

.! Nacionaes*
.1 Nuc-ounes.

. I "Arassiiobv*
. i Diversas..'

I
. | "Lenlti"
. | .*• Kio da Janeira

I Diversas...
| Diversas...

. \:._''.
. VilKO,
.' Cabotagem.
..' Cie Un ** \m_ JdU-

I regniberry*.

.. .
13 
i_ It.iinlas..

. v -
o—S IChatas....I Naciot»

1. IChatas ' Naciom
r. _*«» I- • •

Argeiuinw

Xaeionaes
c_

, I "Nuvillif*.

, ! Diversas..
1

. I Diversas..
. t Pt versas. -

I' 
"

'.l»e.c. 
.bella II.

T.vp. de

..« Vaso.
¦ ¦'. \ a«.i.
.. Vau...
..I VaR..
... !>cs.\ tr
... V«wo.
...I Cie. iio

... dl ta.

manganez.
. vapores»

"K. Mari

.. Cie. «1. "ílarro*-

..! Dcsc. hagaüeiu.
.' \ »ce.

Salve, E «Io He 1116

lata F. da Silva
Recordações

c.
Resultado tle lioiilcm:

A "EmulsBo de Seott" c um inagni-
fieo preparado, impõe-se como remédio
e como alimento; palavras ele uma no.
taliilidade medica dc Portugal, o pro-
fessor doutor Souza Martins, opiuião
em ipie concordam muitas summidades
médicas. "Aliesto a eíficacia da "Elliul-

são <lr Scolt" conira ns. affecções do
pulmão e nos enfraquecimentos do or.
ganismo. Tenho apurado sempre es-
plendidos resultados em muitos docnies
da minha clinica c em minha própria
pessoa, por ma's de unia ve?.

"Dr A. h-.-u..i.j de Mclieücs —
Bali _'. «

ACADEMIA XACIONAI. 1)13
MliDICIXA

EDITAL DE CONCURSO
i.\l.._i-sí- aberta, na «ecretariü desta j

Academia, até o dia 27 «le maio proxi-. •
mo, ;i inscripção dc concurso pura .pro- *
vimento de uma vaga de itieinbro ti-
tular na .see.ào de Pliaritiaeia, devendo
o< srs. candidatos satisfazer as condi-
ções seguintes:

nt «Ser brasileiro, formado ein pitar*
macia -por alguma das faculdades of ii-' l.io
ciacs do Brasil ou ler sido habilitado jou reconhecido tal pela autoridade com ,
pelenle. a juizo da Academia, quando j
diplomado .por instituição -estrungeira; ;

í-i .Ensinar a phainutcologia professa-1
da nas Faculdades ofticiaes do paiz ou 1
ter exercido a profissão de pliarmaccti- |
tico pov espaço de tempo não inferior j
a cinco anti os:

c) Residir nesla cidade ou em logar.
próximo, que lhe ipcrinitta comparecer I

i sessões;
di Apresentar uma memória ou dU-

sertação <ie lavra própria e inédita, re- I
lativa á pliarinacologia: juntar ao re \
querinicnto de inscripção 11111 memorial, |
mencionando e documentando iodos os |
titulos, serviços públicos, trabalheis sei- :
entííicos, opiniões a respeito dc-s uies-1
mos «la- imprensa scienlifica. nacional \
011 estrangeira, enifini, tudo quanto pos- jsa servir ,pata demonstrar os seus me- !
ritos profissionaes.

Rio de Janeiro, e; <lc abril de 101.6 ; IIo|e ;is g lioms
Dr. Olympio da Fonseca, secretario j j•,f)_<j

ÊÊÊÈ8Ê
Propaganda

N. 409

Una Sele dc Setembro 1^1
Talephon. C. 2563
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,1H! Antônio Ferreira Aleixo
iiliannacia bem «torlr
usião. Ver e trat;

ida I' 61. 1.80 J

Aiiügo. • • • Calira
Moilcruo . . UepliaiiU
Rio  Buito
Salteado. ¦ • l-eão

Variantes
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Compra-.c ip.iahuti'
platina limpa, na c
rua l-niBiiayana, 77-

(luatitidiule dc
.1 "Meridiano ,

ÍA casa feliz
V, Ex, não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
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,j„ d, i i- l at-niàe?,
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jo6, RUA BO OUVIDOR, 106 I Progresso.
Filial A praça 11 dc Junho n. 51 — Rio , —-_~;

COMMISSÕES E DESCONTOS

I Bilhetes de Loterias ^t^^l^ãTloAv;.„; ._ íi. i«m">« ••"• i-'*"*- no,„;Cr,iic„ 
,. ciriugic. conforme a melhor

1 "" Y_TT.-n i- <->• 1 indicação. Consultai, das 8 -s n da
FERNANDES «.. C* . m»nhã. Rua Ur-».ua:«ana _. .«1.

HlMõl Telephone a.osi - Norte ***¦ - » 3™°-¦

OLUIO 1S900 A OII..M.M »
'«'!. \TIX \. 7$ioo

Praia, brilhantes, cautelas d" M.ontí
n-i» pndi conseguir facilmente, Soceorro de caias de penhores. <oin-
¦-«« mensal e modicü, todo*; us pram-se á rua do llosp '¦"i-

Riachuelo 11 7. Casa ,t cas.i hr.,- uiii ¦ 5.71

GRANDE HOTEL
_. I.ARCO DA LAPA — .

Cas- para famílias i cavalheiro» d»
tratainemo. Opiimos aposento, ric».
n-,.-v, ,- i-.iobüadoa de uo o. :\ccessore%;
sípi'i'adores c co/inha dc 1'.or 1.1a. .

i-*nd. Telegí. '•Ovállífioid^^j
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VENDAS EM LEILÃO
J. LAGES

(SCRIPTORIO E ARMAZEM, RUA
DO HOSPÍCIO N. 85

;' Telephone n. 1.1901, Norte.
Leilões â realizar-se na semana de 8

_ 13 de maio de 1916- __.._.
AMANHA, QUARTA-FEIRA, 10, a

1 hora: _, ...
Leilão de alfaia(ana a rua Theophi o

Ottoni 49. espolio do finado João dc

t-rAMÀNHA, QUARTA-FEIRA, 10, Ss
4 horas.: _,

Leilão de terrenos á rua S, Francis-
co Xavier, entre os ns. 557-1 e 610.

QUINTA-FEIRA, 11, á 1 hora:
Leilão de predio á rua Morro da

Saude n. 3, espolio dc Samuel Schoel.
Este predio será vendido neste leilão por
todo o preço.

QUINTA-FEIRA, 11, ás 5 horas:
Leilão de predio c moveis á rua dc

3, Francisco Xavier 22.
-SEXTA-FEIRA, 12, á 1 hora:
Leilão dc uma nona parte do predio

á rua S. Luiz Gonzaga, n. 99, 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 á rua liue-
nos Aires 85, armazém, antiga rua do
Hospicio.

SEXTA-FEIRA. 12, á 1 hora:
Leilão de moveis á rua do Hospicio

ti, 85 armazém.
¦>_._t mam u—ijv. ¦ a*e-sm*savimmmmmmwm^*mmmm*m

Implorando Tcaéade

Tinfurana Rio Branco
29-AVEW1DA MEM DE SA -29

" Attendo imntedlataraente aos chamados pelo telephone —— Cen»
trai 4934, para buscar roupa nas residências — Limpa o torno
por 39000, lava por 5$; tinge a roupn sem desbotar — Especinli-
dado em trabalhas cm roupa de ts enhorn.

PREÇOS MÓDICOS um
PRECISA-SE 

de uma creada que saiba
cozinhar o trivial e mais serviços de

uma casa de pequena familia; ordenado
4o$ooo; rua do Rocha 73. (1297 B) R

PRECISA-SE 
de uma boa creada que-saiba bem cozinhar, para casal es*

trangeiro, com filhos; para tratar na Ia*
deira Santa Thereza n. 124 — Curvello.

(1835 B) J

PRECISA-SE 
do uma creada para todo

serviço, em casa dc faniilia; prefere*
se branca; rua Sergipe n. 17 — Mariz e
llarros. (1840 D) J

PRECISA-SE 
de uma perfeita copeira c

arrumadeira; exige-ec condueta afian*
cada c use dc uniforme preto. E' escusa.
do apresentar-se quem não estiver uo
caso. Tratar á rua Real Grandeza 11. 56.

(1123 C) R

PUECISA-SE 
de uma .pequena de 15

annos, para casal sem filhos, á rua
da Quitanda 174, 2" andar. (132S C)S

Par inttrmedio deita «dicção, npp.llam
,m a caridade publica, _¦; seguinte!
ac nhoras: ...

VIUVA ANNA DO AMA9A_, ceg-, e
.Ura disio doente e eem nliitfii-.nl para su»
íompi.ihia, recolhirt. a um iiiisrto;

VIUVA ASOEltA PHCORARO, _ com
8s «noos dc tda.l . ccmplelrmente cega e
•nr.lytica;

VI lf"'VA AMANCIA, com 68 unnos de

Ttlhl*Idade, qu«EÍ cega,
ANNA EMILIA ROSA, pobre

alia, Tiura, com ;o aniws de edade.
ELV1RA DK CARVALHO, pobre, cega

itm iimparo de familia, - __
FRANCISl.A VA CONCEIÇÃO BAR-

ROC, cega de anil.*» oi ollio» e aleijada;
JOAQUIM FERMURA CHAVKS, en*

tímido, sem rceursat;
VIUVA J.UI7.1, com cito Iilhos me-

¦ore.*.::
VIUVA MAWA Et.-OSNIA, pobre te-

Ih», tem o mero.- mcui-no paia a sua suo.

ÍSNIIORA HWTKSVAOA, da rua Se.
uhor de Mjllaín..-. .1. doíii-e. linjpoin-
tiliH.d.1 de íit.'.!---.-, lindo duas lillus,
findo «nia tliic-CMlíta; ,

VIUVA SC/ABI:;;, «-ejha, »cm poiíf
lr.boll.ar. .

VIÚVA SAÍ.'/'.'.!, com 18 annos do
•ilude, grovtc.ir.-.í d...-.n'.c de moléstia in*
curnvel;

THERKÍA pobre cíiuitma icm aum.
lio (ie r.iji.ucitt.

VIUVA 3SRNAR3IHA, com ?3 an*
r.o»..

EMPREGOS DIVERSOS
A LUGA-SE uma moça portugueza para

-íi-irrunladeira c copeiia, preferindo , casa
de pequena familia. Trata sc na rua Conde
de Hoiiifi.u n. 9tõ. Telephone Villa :«<ji.

(1372 K) K

ALUGA-SE 
uniu liioça branca para co-

peira 011 arrumadeira; nu rua da Sau-
próximo á praça M"anâ.
O_309___'_ S

PdtEGISA-SE 
de uma crea.la para co-

peira maia serviços; na avenida

ALUGA-SE 
um bom quarto, em casa de

familia, com pcnsüo, mobilado, luz ele-
ctrica o optima banheira, em casa lim-
pa e fresca, a pessoa de tra'omento; na rua
de S. José 70, i° andar, próximo á ave-
r.ida. (1408 E) S

250$, sobrado novo
ALUGA-SE 

por 
da rua Visconde de Itauna n. 42,

construído a capricho, com cinco - quartos,
duas espaçosas salas, banheiro, cozinha, in-
stallações electrica c de gaz. Por contrato,
íaz-sc abatimento. (1025 E) S

ALUCAM-SE, 
juntos ou separados, a Io*

ja c o sohrado do predio n. 15 da rua
do Riachuelo. As chaves estão na phar-
macia em frente c trata-se na rua Gon'
çalves Dias 11. 52, sobrado. (987E) S

ALUCAM-SE 
bons quartos, a moços sol-

teiros ou casaes sem filhos, com ou sem
tensão; rua da Misericórdia 57, i° andar.

(1625 E) J

ALUGAM-SE 
optimos aposentos-de fren-

te, ricamente mobilados, com ou som
pensão, a senhores distinetos ou casaes sem
filhos; rua Rodrigo Silva 6, a° andar.

. (1629 E) J

ALUGA-SE, 
por go$ mensaes, o arma*

zem da rua Barão $. Felix n. 215.,
O630-E) J

ALUGA-SE 
uma boa casa, na Avenida

Caruso, á rua Barão dc S. Felix 11. (.7;
trata-se na mesma rua n. 95* (1607b,).)

ALUGA-SE 
um espaçoso 2» andar, na rua

da Carioca 11. 50; trata-se na loja, Sa-
pataria Ideal. (iÇ)i3 E) J

ALUGAM-SE 
bons commodos, para moços

solteiros, de 30Ç a 40.', na"- rua S. Pedro
n. 145,. 1°. (*->-7 E) )

ALUGA-SE 
? não; T«:de-se ? não; tras-

passa-se ? não; coinpra*so? não; dá-se?
sim; casa, terreno c escriptura. Procurem a
Casa Rápido, á rua dos Andradas n. 59,

(1620 K) J

A LUGaVSE o predio dh rua Senador
afVDantas n. 59, esquina da rua Evaristo
da Veiga, com optimas accominoilaçõcs para
familia de tratamento; as chaves estão na
ma lívaiisto da Veiga n. 20, loja e tra-
ta-se na rua Gonçalves Dias n. 5-. s°~
brado. (984 K) _

Lpetra
n. 37,

l>e
lí ram: andar. (1672 D)

PRECISA-SE 
mna perfeita ciigoiiininilel-

ra dc lustro; rua Visconde Marau-
Cttãpe 11. 15, Lapa. (lo.fo D) S

PlilàOSA-SK 
de unia pequena para o

serviço do um casal. Kosario iyo.
._i'_:i_____-

PRECISA-SE 
de boas costureiras o lr.il*

Icur; rua do Ouvidor 17... (1304 D) S

I.KECISA-Slidueta afiançada, paia coser como
ajudante, em casa .!e
1-clix da Cunha n. 24;

dc uma mocinha dc cor
ra cí
família ua Dr

(1095 D) «

ÍJRECISA-SE 
de um vendedor, bem re-

lacionado no commercio dc varejo
d.*;jta praça, para coMucar artigo de gráti*
de consumo; á rua da Alfândega n. 100,
sobrado, das 4 ás 5 horas. (1123 D) J

?_Bii"íE_ii:iiíni!iiiai^Hi;iiiu::iiBi:'i!Gai:í!!£i:í;iiai;:!ira:i!iariiifi
USOFFREIS DO ESTÔMAGO, g
S DOS INTESTINOS B DO g
Ü CORAÇÃO. USAS |

1 Guarauesia _
mmmwimmmmmziimüimmm

A iLUGA-SH por 15,1$ o 2C7. loja da
XjLriiii do Riachuelo, com dois quartos,
duas salasi depondencína o lua electrica.
Aberto das 9 ás 12 e das 2 ás 4. Tra*
ta-se ua rua Gonçalves Dias 11. s3.. das
2 áa 5 horas. OSS-i h) S

A LUG.VSE um quarto independente, em
XXcasa dc familia, mobilado; na rua Silva
-Manoel 134, (i.',("> K) S

A I.UCA.Si; grande pane
XA.C0111 l4 JRllÒll
dente; IJrugJay-ir.

de um sobrado,
.. run. indepcn-

(lio.) 10 J

A laUtiA-SK o predio da rua (lo
"•f-l-lirosiiicio 11. 1.73. Trata-se na
run do líosui-iii 6!í. (.1 937)K

A 
LUGA-SU uma lic.la cala do frente,
lindamente mobilada, c um bom quar-

to, bastante arejado. a cavlaehiros de pro*
bidade, em casa de pciiiicna família: traves-
:a Mureloi-i n. ai..-. (838 F.) li

\.l.UC.AS:i 
i-.ni arinnzem, .'. praça da

Rcpülüca n. 191; trata-se uo 189. com
Vêíga. Ü!-l*i li) J

riFFE.KI.C.E.Í-
S mezcF.;

Glòri

PUECISA-Sl!
nlugitel; rua Fi

piil.CISaVSi.'. dc
.1 a 18 annos ,1
serviços leves; rtv
And-irahy.

PRECISÃ-SÜ 
'-¦

snccíi c servi*;
t^-l II, 10.}—-l.íUTtlj-
wounwtvi.vc-jr-ii-'' -.

¦.tr_ anui com leiti. de
. ver c trilar cora D.

1 Lavradio n, 28.
(1303 A) R

uma mocinha para ama
cr- leve?, que durma 110
Caneca 11. ííi, sohrado,

<•«+-¦ _)___
.¦ uma mocinha dc 1.5
pura ema secea c ir.ais
¦ foti Vicente ... 71,

(1217 A) J
¦.."i mocinha [>or; Mna

. •¦ le«eái í rua Ypirau-
•;¦*..:. (i.(l')0 A)R

:*i#-^-**-jw.«aw.aTB-__na»»ai

*_B____saia!_s2_i______a____iS-__-_^^

GQZlHes e mm
A laUCA.SÜ ur,

ai _ lavadeira dc
:&níÍançõ; :>-'i '
ií.) dorme no 11

l^h..T.AM:- .
Jl utn?. eoiitilip-v¦nei.iiia de •
le Curralüi:. .1. 1

pllF.ClSi.-SE ile
J. n!i?r e 10vir.
á -u.i Senador Cri
Ordenad-j -joÇooe.

,*»çrfeita rozinheira c
o ,-.'.*:.."l,i de teda a
__.,ir,jr lfu.tat-o 12,

(993L) s

caía :le íamilio, dc
e lavadeira, c uma

iu i-iiiis, á rua Barão
«íit (1585 ii) j

O FRIO VOS
ma.*ji(-v.*.«a'.* -^t.,.ri-.i.s. i ,;.-•.. AV^iRCAWV-i »*.i r -. w^rtimwYfTitft&ZtV*

Existem á vendia CÒBÈRVORÈS para
cama de casai, cosi» d! es qu !.•:- s wâslo*
sos e orEgSngss, peSo cSiss-istu _o $sreç®

na «C»a«a Les^ci-» - brjje tio Senta ia

AOS DOENTES
CURA radical da gonorrliêa cltro-
nica ou recente, em ambos os sexos e
em poucos dias, por processos moder-
nos.sem dôr;gnrantc-se o tratamen-
to. Impotência, cancro sypliilitico,
darthros. eczenias, feridas, ulceras.
Appl. 606 e 91-4 — Vaccina de
WriEht—cstreitainento de urethra; appl.
do poderoso especifico contra moléstias
venereas, etc. Pagamento após a cura.
Consultas diárias das 8 ás 12 -e das 2 ái
10 da noite.— Av. 51 om de Sá 115.

A LUCA-SK a casa da rua Emilia Sampaio
JTi.il. XX, Villa Isabel; trata-se na rua da
Constituição 11. 32.  (1526 E) J

A" 
I.UGAM.SE «Ias e quartos para mo-
ços solteiros, no predio da. praça_ d_a

Republica n. 4-). (750 E) R

11 YOSSOS fJlllOS das Crianças
-> Una 7 n. 131.

LAPA E SANTA THEREZA
A LUGA-SE um bom quarto, cm easa de

-C___pcqueua família, com pensão, tem tele-
phone. R. da Lapa 27. sob. (1391 F)_u

ALUGA-SE, 
150$, o 11 da ladeira do

Castro, junto 00 Riachuelo; 2. quartos, 2
salas, dependências c luz c!ectríca; chaves
no 9 (parte baixa); tratar, Gonçalves Dias
58, das 2 ás 5- O-21 l) }

ALUGA-SE 
o predio da rua Joaquun Sil-

va n. 34. sendo altos o baixos, com es-
pler.didos dormitórios e mais dependências
precisas; as chaves estão, por favor, no n.
.6. c trata-se na rua da Carioca n. 10.

(U73 F) R

A IaUGA-SE sobrado novo com 6
t-f-Hqunrtos, 2 salas, banheiro,
W. C., copa, dispensa e bom ter-
raco com tanque; na rua dos Ar-
cos 11. 3; as chaves estão na loja.

(S 987) E

A 
LUGA-SU, por 100$. o magnífico predio
da rua Petropolis n. 16, Santa Thereza;

tn.ta*se na mesma rua 12. (1204 i) R

A LUG.VSE uma espaçosa sala dc frcii-
/Ate, uri rua do Riachuelo 11. 212, (_543__jJ

A LUGA-SE uma casa, á ma Luiz Augus-
JT-ito Pinto 14, entre Scnadír Euzelno e
S. Diogo, pintada e forrada de novo; 2
..«rios. Iuz electrica, etc; a rua não enche.

1 (1554 E) A

ALUGÁ-SE, 
a cavalheiro,, um .bonito quar-

to, independente, em casa de pequena
familia estr.; av. Mem d». Sa, 331, sob.,
cs.-iu. l''r.-i Caneca. ¦**¦ 1528 I_ J

A VJílA-S*-'. por 100$. a loia da rua San-
_"ila Anna 216; trala-sc na rua da Alfan-
dega ia, Peixoto St C. _ j U532 E)_j

Al.UG.VSE 
uma sala própria„para escri*

l.iorio; na praça Tiradentes n. 48 1»
trata-se no 3" andar. (975 ¦¦«) o

ALUGA-SE uma sala própria para escri-
JTXplorlo; na praça Tiradentes n. 48. i°;
tnila-sa no 2" andar. (975 ¦'¦) o

A LUGA-SU uma sala própria para escri-
__L|iturio; ua praça Tiradentes 11. 4->. 10;
trata-sa 110 2" andai'. «, (97S El S>

A LUGA-SE uma sala própria para c-cii-
iA-plorio: na praça Tiradcntcj n. _48. i"_'
lr.-,ta-s nn -"¦ andar. (973 K) S

..ll!.A I,U(',.\-SI. ti Brande predio da rua
.filiarão de Ladarid n. 9, com dois so*
brados, lodo ou separado, com entradas
Independentes para ver as chaves estão por
(i-.-nr no ... 12 c para tratar 110 largo
.Ia Ciirioca ;\ sccxíaria da Ordem ua
r..;.,-i.-.i._ ._L

V LUGA SK o predio da • travessa do
XAComiitcrcia ... -.'¦'. com b_in armazém
c .!"i: (indarcs; as chaves por favor eslu.o
ilcí.u.Ue a tratar na secretaria da 1'em-
tencia, largo da Carioca 7. E

A LUGA-SK por 100$ a casa 8 da aveni*
iVil.: da rua Farani 11. *I5'> as cliavcs cs-
tão na easa 4 c trata-se na rua du La;
vradio 200, otftciua. (-575 ___*___

ALUGAM-SE 
esplendidas salas de fren*

te, só a rapazes; na avenida Mem (le
Sá 77, esquina da rua Lavradio. Qi2oI-)R

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Augusta

25 (Santa Thereza), com 5 quartos, sa-
Ias, cozinha, banheiro, quintal c jardim; as
chaves no barracão ao lado, o trata-se na
rua Sachet n. 12, sobrado. (1198 1') R

ALUGA-SE 
a casal um commodo com

pensão, sem mobilia, linda vista, por
150$; na rua Cassiano 66. Gloria.

(783 í) o

ALUGAM-SE 
magníficos conunodos. com

pensão, bem mobilados, o pessoas dc tra-
tamento; rua Riachuelo 156. ___Í2

ALUGA-SE 
o sobrado do predio d arua

Moraes e Valle n. 27. por 150$, c o pa-
vimento torreo, oor 120$: trata-se na rua
ila Carioca n. 28. loia; esla aberto das 3
ás 10 horas da manhã. (i27,.l')5

-A-LUGA-SE uni claro escriptorio; na.rua
Xi-Rodrigo __.___.__

A LUGA-Sli o predio da rua Monte Ale-
JTi.grc n. 288, Santa Thereza. com grande
terreno, bella vista c muitas accominodasões,
nroprio nar faniilia de tratamento. Iodos os
hondes do Plano o os nue oarlcni da estação
da Carioca para Paula Mattos, passam na
morta do predio; trata-se com o sr. Lie-
mente Castcllo Branco, á mesma rua 294.

(1219 IO J

A"~ 
LUGa\-Sl. o predio á rua AuRtisto Scr
vero ti. 72 (praia da Lapa); trata-se a

ma da Quitanda 11. 9í* .-"fv; ¦

ALUGA-SE 
esplendido aposento, inde-

l.endente, mobilado, com optima pensão
e tudo conforto; na rua Conde Lage ¦.-)., 58.
Gloria. O734 1') J

Nra._______-Mou
Vara vencer diificuMadcs physicas e moraes, dominar vossos inimigos,

destruir invejas e malefícios, ganhar dinheiro em negócios, ser feliz ¦ em
amizades c gozar saúde e bcm-esiar. compre ja um CASAL de IU1JKAS
DE CEVAR, poderoso talisman rece bido da índia Oriental. — Rcmctto,
GRÁTIS, informações minuciosas e in teressantes a quem enviar 300 reis cm
sellos novos do Correio, dentro de carta. — AR1ST01 hLl-.S IIALIA —

RUA SENHOR DOS PASSOS, 98, SOBRADO - CAIXA POSTAL 604
- RIO. J It87

ALUGAM-SE, 
optima sa'o por casal e um

aposento para cavalheiro, com pensão, a
pessoas de tratamento; na rua. Machado
de Assis 5. (3763 <-¦) R

ALUGAM-SE 
quartos e salas, e duas ca-

sinhas independentes, casa deformada dc
novo, luz electrica, u «sues e moços sol-
teiros; só a cente decente; rua do Catte*
te 257. (337 (-0 J

ALUGA-SE 
o predio, á rua Vf.iranga 48;

chaves no n. 52. (690 G)R

ALUGA-SE 
um quarto, arejado. com ou

sem mobília, em casa de família de Ira-
tamento: na rua Ncry Ferreira 11. 14, anti-
ga S. Sulvtdor, Cattete. (4842 G) J

A 16?! i
Sim, lençóes grandes fei-

pudos para banho, a....
291(00.

Aonde? Na

Fabrica Confiança do Brasil
87, Rua da Carioca, 87

A LUG.VSE uma casinha, para pequena
XjLfamilta ou rapazes solteiros; na rua
Vidal Negrciros n. 12. (1471 1)R

AI.UüA-SK 
unia casinha com quintal,

muita íiííiia, á rua Vi:scontlc Sapucahy,
(577 D M

ALUGA-SE,200$,
. para grande familia, por

o sobrado, completamente novo,
com 7 commodos. á rua da Gamboa n. 137;
vor, no mesmo, c tratar, á rua de S. Jf-se 2b

0S40 d .1

ALUGA-SE, 
por 40$, cm casa dc f.inul.a,

unia esplendida sala ile frente, co.n luz
eh-çtrícã e bom banheiro, n moços, senhora
ou casal decente; rua Cardo-i Marinho sS-A.
Praia l-ortnosa (próximo no largo de Santo
Christo; uão tem cartão). (950 I) ___

A LUGAM-SE um nuartq é rala Je jan-
X\.tnr. co.n direito á cozinha, a catai dç*
cente; á rua Senhor dos Passos .10. Io and.

(«íi| l) S

\IítlGÁ-SIt 
una boa casinha, por _o.

iiirn.-aes, com snla. cozinlia e t|imrto, ni
ma Scnádòr lüizeíjio n, iS.t; informa-se 1»
loia pegada. (12R3 .1) .1

A LUGA-SE a casa n. 12 da rua M!„.:c!
-TVde Frias, com duas ítalas, cin.
banheiroi cozinha e ciuintal;
fanáegã io, i" andar. (i_

litartos,
Al-

.1'. I

ALUGA-SE, 
por 50$. cm Cattinil)., á. rea

Jfitfiifl de Paiva n. a... próximo do ho:i-
dè àis Cociueiro., uma boa sala de fnr*n!e.
com porão e entrada independente; trata-
se na mesma rua ni 7. (i6_.r Ji ,1

l-u• trÍx&tVt*rxlmtXmWm*1tMmmWQ .i.u.i . . iul*—

HADD0GK-L080 E TjjUGfl
A LUGA-SE por 120$ a cu.a da rua Gç-

-fi-tieral Roca ". 37 (Fabrica), com icii
conunodos c e'eetricidade; o chave 110 -uu-
mero 41. (1.1S2 K) S

A LUGA-SE a casa da rua Salgado 7.«-
XX.1I..1 11. 7.i; a chave está ua rua Conde
dc iloiiifici 11. 211; trata-se na rua Pri-
meira de Março n. 91, escriptorio. Alu-
guel ijn$òoo« (iaqa K) R

A LUGAM-SE commodos limpos, na caía
Xi-n. 45 da rua -8 de Setembro (Muda da
Tijuea); trata se na mesma, com d. BemviU;
da Baptista. ....*!.

A LUGAM-SE, em casa de família, á rua
.-_.Hatl.lock Lobo n. 417, espaçosos quartos
mobilados a capricho; cozinha á mineira.

(73 K) R

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

LUGaVSE o esplendido c espaçoso pre-
dio da rua Alice 11. 68. Laranjeiras.

cem conunodos para familia de tratamento.
Chaves no 11. 64 o trata-so na rua Sete
do Setembro 171. (ionl.) b

A IaUGaV-SE o predio n. 11 da
--T-tirna do Ro_o, laranjeiras, com
esplendidas açotnniodaçõcs. _

(J uB'*) tj
A LUGA-Sl

_ri.ii'.odo, ic

mia creada para çozt*
para casa de familia;
.ci n. <i'i — Cattete.

(1390 1!) .T

í_ RECISA-SE do uma creiul*. para todo

PRECISaVSE 
de mn iiie-.iinn para man*

dados. Pódc aprender ofiieio sc qui-
zer; rua da Constituição 11, .15, sobrado.

(1138. D.-J

PUEÇISADE 
de una menina de 1-- 11

13 .iii.ioj, p-10 serviços leves; r.-a
Eclipps l'..i.v,'.'.'i> 11, I.-1, cisa 6 — Ma-
racnã. (1246 D) J

IJRECXSA-SE 
de um jardineiro

ua Casa Colombo, avenida
der.

dcl.o ii: 476 — Todos os

trata-se
Ouvi-

(14.4 D) R

ial de
ro de costura, á rua Dr. Archias Cor.'" Santos.

(.2.% D) S

i.l-.

'erviço 
c .«ue .-o.ir.lie o trivial; ívò* | 

"pRlfCÍS^-SE de IJit-
Mem dn Sá .:. 125 A, lan, (ifiuoB)J .-«- :•"". '¦'¦-'¦ . 'I'--- •-•-

pRECISASK_!t ama seceu;
em baixo.

IÜRECISÃ-Si.gue.-:. o.:
de Setembro n.

de uma coiKhcira e uma
rua do Riachuelo n. 339,

(1645 D) J

de uma cozinheira porttt*
laliana; trata-se n r, Sete

1;.', ," andar. (.664 1!) ]

IJUECISA-SE 
de uma cozinheira c Ia*

. vadeiraj para casa dc pequena íanu-
lia. Paga-se bem; rua Harüo do Uom Re-
tiro u.'sSo, Andarahy, 0549 *-) J

liÉHHBHSiEiaiS 
'í'::.'í- íTa"i ¦!_: »ISa3-l£?IUia5

| PARA O ESTÔMAGO E IN-m
S TESThXOS E' UM REMÉDIO ¦

SEM EGUAL _i
ii Giífirmiesia 1

bar im inacliún, para
ch-tilo Coelho n. .6.'.

traiu*
Ma

A LU'
JTXd;...
a ioo;

LUGA-SE por ,-loe? un.a garage etnn

da familia, tim com-
em to.)-1*, a. eom modidades pre*

cisas; ::.i rua do Saala Luiza n. 248. to-
hr.-ulo. Uu" E) R

A iLUGA-SE a casa da rua da Piainha
JA.U. .7, armazém o residência. Chaves
110 n. io. Trata-se com o sr. Valente, na
rua da Alfandegn ... 131, sob. (1457L) 3

trata-se na rua do Lavradio .3.1
(4783 K) U

\ 
LUGA-SE o predio da rua Uruguayana
.130, (-.,... 2 an lares arn.a/eia, imito;

eu saiura.i.i; chave á rua Ploliar.o Pri)....
to 4, bclcqut.í; U->j, Ll S :

A LUGA-SU uni bem uio-rado gabinete I
J"Vili-..t.irin* com npparellins elc.-tri.UH para |
funecionar dns . horas da manhã á 1 hora
da tarde; avennla Kio llranco 5. (44-|E) )

A LUCAM-SU escriptorios para médicos
Aou dentistas. tPrcço módico; na ru.i da
Quitanda 19* 0433 'W J

. l,U(>A-SE unia bo:. sala a lim -::_..l ou
XÁ.-, u... senhor de tralamcntc com ;i?.'.f.o,
cm casa dc familia; na rua Sctr.i-lor IX-n*
lan 12. ("iCãS lv) J

ALUGAM-SE 
bons commodos o moços

solteiros; na praça dn Rcpublicn 1814.
(!<46 Ji) J

A LUGAM-SE bons gabinelcs para escri-
-ÍXptorios; 1111 rua .!.'. Carioca Co e 64:
trata-se uo Cinema Ideal. (1663 1-.) J

A LUG.VSE o primeiro andar da rua da
rlCandelarin ... 76. 

"'Chaves no armazém
(1283 15) J

As1 As-
suiiii-Ção n. 29; as chaves eslão na mes-

ma rua 11. 43 armazém; aluguel 100$; trata-
sa ua travessa do Rosário 7* U478 l-;-*

A 
LUGaVSE uma boa sala. com luz cl_c-
ctrica, a um casal sem filhos; rua Barão

do Guaratiba 30, Cattete. (1482 __) *¦«¦

ALUGAM-SE 
os dois magníficos prédios

reformados, ambos de porão habitavcl,
luz electrica. bondes dc cem reis logar ai*
to, aluguel barato; na rua General Argollo
«as, 9Ú-A e 102. Informações no 102 .

t/85 ti) b

l.UGA-SE um esplendido quarto b-in
jnobi'ado, para casal ou cavalheiro dis*

tiucto e forticce comida a domicilio; lio
travessa Marquez do Paraná n. 26

(7O6 G) J

i LUGAM-SE salas e quartos, todos os
_A.ci)ininodos tem janellas. uma sala é. dc
íi-cnle, grande quinlal. tanque o banheiro;
1 ua Affonso Cavalcanti 11. 174. (1115 DR

A LUGaVSE, por 45$. unia casinha, com
ÍjLiIoís quartos, duas salas, terraço, cozinha,
(nm bastante r.Riia; rua Carlos Gomes 11. 59
(Morro do Pinto):

,1 LUGaVSE um sobrado por go$: nn do
XA-Livramcnto 791 Irata-sc no mesmo,com
d. Maria. ("39 D R

CATUMBY, ESTAGIO
E RIO COMPRIDO

ALUCAM-SE 
boas casinhas,

das, pi. 
' assobrada-

.limadas o foliadas'de novo, pro-
mias para f.i...iii.i regular; na rua- Frei
Caneca 252; tratam-se lia avenida Salvador
de Sá 114. (988 J) b

I A LUGA-SE o bom armazem da rua Ca*
! J"A.mn.by 48; trala-sc na rua Frei Cani-ca(136.1 J)R

A taXIGA-SlO por 180$ cnsa mo-
-íi-dei-ilssima, çrande quintal, em _ _.  
Botafoco, rua 1>. Carlota 52-VIIi .'45; aluguel razoável.
chaves it pala 330. (S 969 G 

j ;qT_^__£| "

ALUGA-SE 
unia optima sala dc frente. 1 1\.

u
una optima sala dc frente

mobilada, n dois moços; na rua 1'cr-
reira Vianna n. 47. sobrado. (1196G) K

uma pequena casa, -para
.pequena ."amilia. logar muilo saudável

_ n:.'.!.. brgueza; travcs-.a do Navarro 23,
.,-itigo; iu^onna-se na rua Itapiru 90, venda.

ALUGAM-SE 
niagnific.as ^casas,,na

"5$.
,., confortável avenida Bella Vista, na

tua Euphrasia Corrêa 42. próximo ao argo
do Machado; trata-se com o encarregado

(126I O. J

ALUGA-SE 
a casa da rua D. Carlola n*

-7: os cliavcs eslão no armazém da.es-
quina. 066o G) J

1 Comprai FILO' de boa qualidade I
I tendo de largura 4,m50, que, apezar 1
ida falta, é vesidído cada metro, ai

5^500! fi
I na «CasaLeitão» -Largo dsSsnla Rita I
|^a^BM^B^BB_____fl_B__aroaBnaasBBMMMaBaa«i

XAROPE oe jdca;
m5 AiuERTo — Tneep
Unico infallivcl ual-O-l-- dn»
creancas e adultos. Applicado con»
exito em todas as moléstias da
arvore bronclilca.—Vidro 3Ü.000.
Km todas as pluirmacias o droea-i
rins. Dep. Av. Mem de Sa, 115.

4 LUGA-SE o bom predio da rua Ani-
jrJ.ti.les Lobo n, 35, com 6 quartos com
ianellf.s cada tini, agua quente c fria. gaz,
electricidade o porão perfeitamente habita*,
vel; trata-se na rua Aristidcs Lobo n. Si.

1*287 K) .1.

LUCA-SE por 23o$ a casa da rua Dr.l
Tose Hygino n. 167; 03 chavea estao

nu rua Antônio dos Santos ti. 50! trata-se.
pelo telephone Sul 1639 O v'Ha,623.

(110 K) S

A IaUGaVJI-SK as casas da rua
-^illnddock lobo ns. 22-4 o 232.
completamente reformadas o com
todas as comiiiodidadcs para fa-
milia do tratamento. Trata-se na
run do Rosário 62. (J 11191K

A LUGA-SI. a casa da rua Barilo
^ljilo ütapnixipo n. 132, recente-
mente recousíritida o com todas
ns comniodidndcs. Trata-so ua rua
do Rosário 65^ (J 1118) K

LUGAM-SE dois commodos, a moços do
.eonunercio ou a um casal sem filhos:

á rua Dr. Aristides Lobo 128. (1322 K)J
Ac

ALUGA-SE 
bom quarto com vista para

o mar e jardim da Gloria, para moço
solteiro; na ladeira da Gloria 11. 37. 

R

A1LUGAM-SE 
optima sala mobilada . «

um quarto, este por 40$, com electric ¦
dade. em casa dc familia franceza; na rua
Corrêa Dutra 78. *8« L,) >

A laUGASI-SE peito dos bnnlios
X__de mar, 1» preços muito redu-
zidos. bella sala de frente e quar-
tos mobilados, um quarto parn -
possoas com pensão, confortáveis

A LUGAM-SE magníficas casas, a 130?, des_„ aoo$ mensaes. luz electri-
_Ti.com installação electrica, na Avenida ut. Pensão Familiar. 1'l'a-
D. Lu za, na rua Euphrasia Corrêa 41, pro- ca. >__-_•_ _.„,.„_,, 14. Cattete.
Sui,1.0 largo do Machado; trata-se com ca José de AlCUCar _.<*. Sg^-.Q
encarrega do. (,12o- ___ _¦

(129'. li) S ' "

I>REC1SA-SE 
lie Ires moças independeu-

les, de ií. a 20 annos, bem educada?,
sytnpatl.icas, lieis, ;i...a ficar .oveninn*
tes de tre.-. senhores sollelfos, tit.-.cri-.-..-
nos, que residem separadamente em São
Paulo; prclerindo-so nqucllss que falem
inglez. Comniiiiiicai* ao sr. lídwardGon,
iic»lc joriini. (i|59 lJ) R

ÍÍ.ÜV(..is.ASL 
dc .ms c-ccila p-ira eo-

. si..liar c lavar; á rua Aifonso Pen-
na 11. 132. (MSS IJ) .1

iriBiHiiaBssi8.:_!' cá 1 lísvis-vs. 'mm mn \

PRECISA-SE 
de unia

na rua Barcellos i
liana.

boa coxinlie-ra,
. ai — Copaca-

(1507 u) j

pRECISA-SE de uma cozinheira de
.'orno c fogão, e que durma no alu*

guel: á rua Haddock Lobo 11. 302.
(12S7 11) J

PRECISA-SE 
de uma boa cozinheira,

ilaudo de si boas- referencias; praça
Saenz Pena n. 35—-Fabrica das Chilas.

(1.190 H) S

pRECISA-SEJL avenida Sa
brado.

dc uma cozinheira, na
vador de Sá 11. 1S7. so-

(1397 11) S

PRECISA-SE 
¦

todo serviço;
42—Catumby.

¦.una cozinheira ijYira
.'. Padre Miguclino n.

tgij.t 11) S

PRECISaVSE 
para casa

estrangeiro, dc uma

1.KEC1SA-SE 
dc um moço de ij .-. i.i

annos, intclligcntc, em uma casa de
negocio, coni prova de boa condueta; us-
crèver á Caixa i' !_£___ _ ___££__

1.RECISA-SE 
dc uma boa eiigoninia.lei-

. ra; na rua da Concórdia u, 6(3*—San*
ta Thercza. (1237 D) J

_JR15C'ISA-SU de ngentes, dá-iie boi
JL C01111.1ÍS-..0; á rua dos Andradas .",5,
sobrado. (1603 D) .1

1_iRECISA*SE 
do um pequeno portu*

. guez» para servente; rua Dr. Carmo
Netto 11. 58—Pharmacia. (161S D) J

CAMISAS
folgaüas 1 Vouli-ia ii atlml-

rar os preçbs da

fabrica Curinça ilo Brasil
67, Kua da Carioca, 87

^i--rorero7an.a-_a.--Fi__\T_-_^^ "

\ FílíOA-SIí um armazém, na rua Bnoiio»
JTÍAÍICS. amiga llospicio. 2351 as chaves
v,r mesma rua "• 2ò'}> & lrala-sc com Carra»
oJtoso, rua Sele dc Setembro 29. (SoSLH

' _c_»ri_«i«-MB6iia_Bi^-mKMa_s««»»i»(,.i_E'-a(

Corrimentos
i(__KW.*f*A_-Mííli^W»»l^_»^

curara-sò em 3 dias com

Injecção Marinho
Hua 1 do Setembro, 180

A LUG.\M*SE as casas da rua Dulco ns.
i\-2 e 5, com 2 salas, 3 quartos Ç-piais¦'¦•;,.¦.'Jcn-las; tratas*, á rua Pereira de
Si<iu.*:a o- 59 (paüari,-), onde sc incon-
:.-.,-.••. as chaves. (-5--S G) J

IJRECISaVSE 
f não; aluga-se? uão;

compra-so ? não; vonde-sc não; (li-
se? sim... casa, lerreno c escriptura.
Procurem a Casa Rápido, á rua dos An-
(Iradas ll, 59- (1619 D) J

-»!'..¦'.('ISA-SE de uni act.vn
.1

¦pilECISA-SE de u
JL de construc-íões c

enciador
prédios,

ianle vantajosa commiis."nl'lI ão _e dá
ordenado nem passagem); -iUtii n-ío e3-
tiver bem relacionado c appa*ilítad
eus.i deixar e.'.r:..s no cscr.ipjjrio
jornal, para Engenheiro arcliitctto.

deste

A I.l'1'.A.Slà o esplendido :" andar do
XjLJiredlo 11. -1.. da avenida R.o llranco.
Trata-se uu armazém. (i«*53 ]__ _J

l LUGA-SE boa cara. com 4 quartos, á rua
_rl.do líczcn.lo 197; chaves na venda .!..
esquina; aluguel 202%, ^5'_L™-L__!

um cs:riplorio, na rua Sele
ro 11. 20; trata-so no ariiiazeni-

sala minto are-
¦ 50$
(I25-I-.) .'

A ÍJ'I-'.VSI. uma crauJe
_Ti.jo.la, com luz electric.*., por 50$;
rua Uritguayaiia 137, 2" a '

A ILUGA-SE perto ¦da avenida Central,
xjLiim quarto htm mobilado, tendo telepho-
ne e luz cleclriea; na rua Nova 150.^ cm
frente ao theatro IMienix. (958 'O S

\LUG.\-SE 
uma boa sala com seis sa-

.cadas, própria para e
ptorio. Avenida Pi
Senhor dos Passos

A LUGA-SE. por 85S o casa da rua D.
^-Í.Polyxcna 76-11: trata.se na rua da Al*
íandega 12, Peixoto ti: C. ________j

A LUGA-SE. por 270?. a casa da rua Ba*
JTVrão de Guaratiba 1S3. com boas accom-
modações; trata-se na rua da Alfândega 12,
Peixoto íi C. ('537 _ J

A LUGA-SE a casa da rua Soares Ca-
XVl.r..! 11, Lannioiras; as c-i«w*. estao
nn ti. 9; .'.lugi.f.l 213S. (>535 ») ¦>

ALUCA-SIC 
uma boa sala dc frente, em

andar terreo. assoalhada e independente,
em casa dc familia; na rua Buarque dc Ma-
codo 11. .16. ('-____

(396 Kl J
A I.UCA-SI-:

-_c3_.de Setemb
aluguel 60$,

,4 LUG.Í 9E lesplcnil.da sala para dois
_ri«ip.tzcs ou casai sem filhos; -na avenida
Central 11. --.;. 2" andar. ______.._?

.LUG', S)-'. o 1" andar da prr.ça 
'fir!-- *i, T,l.'i'..\.',( :'.'à noi.ii.ir salão de frente, c

XÜ-iler!*s n. 68 pintado e foria-'.:i de na* /J>.quartos, con. tod?s as dependências; rua
vo- a ciiiivc na loja, por favor. (1520 Kl J I des Invalidoe 11, 30, sob. (975 DS

onsiiltorio ou escri-
Trata-se na rua

(1318 E) S

A T.1T,.\ Si. um conimôilo a moços c.* _a-lI. casal uue nãtj cosinhe; na rua de São
Pedro 2C4, sobrado. (1311 lí) lt

A LUGa\-SK 11111 grande armazém, próprio
XV-para tiualquer negocio, com áccommoda-
CÕes para família; na rua Senador Pompeu
11. 229; as chaves eslão tio. armazém pe*
f.ado, t* para tratar, na rvciúCth Kio Branco
lis. 93197* (954 K) S

l LUGA-SE, por 2*?. um commodo, na
XArua dc Sant'Ani.a S). (iJ54 15.)

A LUGA-SE o predio n. 85 da rua Des-
-CXembargador Izidro. próprio uara fíunil.a
:'ic tratamento; as chaves estão na.venda oa
esquina, c trata-se com a proprietária, a
rua Bamliina 11. 123. Botafogo. *456_j___

A l.UGA-SE ui.
XULuiza ... 21

(.5jg 11) J ' mesma rua 64.

dc um casal
ngetro, uo uma moça branca [

i>ara cozinhar r lavr-r, que durma no alu- |
guel c possa dar iu.urmaeões sobre sua I
couibtct.i. N".o tendo muita pralica, cnsi- i
na-sc. 1'aga-se bem c dá-se bom traio: |
rua Conde dc Boinlim n, .-'79. (9S2 Itl S ,

de uma cozinheira, boa c
. rua do Bispo ... 245.

(1114 U) R
pRECISA-SEasseiada

Drenaria Granado & Fillios

UtECISA-SE dc uma cozinheira, na
rua General Caldwell iS... (1.153 B)

Í.RECISaVSE de uma empregada em |casa de familia, para cozinhar e mais j
icrvlços leves; rua Visconde de Tocau-
tins n. 43— Todos os Santos. (3821 B) A

PRECISaVSE 
dc mna cozinheira, na ru.

São Braz 11 eo—Todos os Santos.
(1136 11) J '•

casa nn rua de Satitu ALUGA-SE, cm caca dc faniilia, um cs*
_iih.raca.na; itra*suse na ! ii^plriidido quarlo, com pensão, a casal sem

(is.i) E) J íilb"-* ou a nessoa dc respeito; cozinha dc
„—;¦__•-_,. lJ ordem; Uruguayana -oj, i° andar.

gjs^mz^^ (,3SS '
"" -l 

LCGAJJ-SIÍ. cm easa de uma senhora
a.'.--.-hIr:...ceir.i, 3 bons .-posentos, iadepeu-
icuiüs c tndos c-;tii cOaiPiiinicaçâo c mo.
'.;';.'bis; a C-T. uru tedu o cmferto moder*
ur: perto ii Av>nl,l,i; r*s.os"ta cora ,as
iniciaes N. N'.. ntela «.lac.ão. (i2lí.i:',)J

\LUGA-SE. 
a um ravalhclro do co.nnicr*

cio, uma sala eom duas facadas de frente,
liem mobilada, em cisa de família, no cen*
Uo da cidade; rua Rodrigo Silva 26,, i"
ri.ilar, cs.itiiua da ri... da a\sseniblca. a vista
da Avenida. ('270 '¦¦) *.

Senador Dantas 52,
jancllas para

(.00 E)

A LUGA-SE a easa n. XVI-U do
Houlevard Isabel do Pinho, em
líotafouo, completamente refor-
inaila e própria para família de
tratamento. Trata-so na- rua do
Rosário n. 02. ílT^?!.-3

A LUGAM-SE as elegantes casas da rua
JTLjardlm Botânico ns. 36, 42 c 48; os cha*
\cs com o encarregado, e trata-se na rua
do Hospicio n. M4. i" andar. (2328 G) b

? LUGÃ-SE o sobrado do predio da rua
_T._.Gener.il Polvdoro 11. S-, com dois quar-
tos. jardim, quintal, etc. (956 G) a

ALUGA-SE 
.por 130Í a boa.casa da. rua

.Aisenipçáo n". 25. toda reformada, -çom

jardim na frente, luz electrica,. tendo Ires
queii-J. duas saias o bom quintal. Iara
ver c tratar, ua rua Sachct n. ia, sobrado.

VõStl TOSSOsfilhOS dns Crianças
Ku» 7 ti. 131J.JLty?*Hi3M*.V

ALUGA-SE 
mna casa por 28$ com quar-

lo. sala, cozinha c latrina; na rua dc
S. Carlos 11. .51; trata-se na rua da Paz
11, 19. Kio Comprido. í--*°*_________.

AILUGA-SE por 110$ a casa assobrada-
JTAda da rua Itapiru' n. 169, cm Catum-
by, com duas salas, dois quartos, quarto
para escada, luz electrica e bondes dc cem
reis á porta; os chaves estão no n. 167,
ondo sc trata. (1026 J) S

A LUG.VSE, por 3o,i$,o grande sobrado
afida rua Conde dc Bomfim 240, forrado, e
pintado de novo. com 7 (U-.artos, 4 salue.3
e outros conunodos, quintal, gaz c electri-
cidade. (972 K) ia

ll!i;Hti:fli.:::_-ií!aS!iHlll'!Hi]SKIilíiHli!llillí8BIIIIIHI!l
I OS QUE SOFPREM DO ESTO-
I MAGO DEVEM USAR

Gimraiiesia
ÍiilllBJ,liWli!iffl;i;i-Biy«llKJ.I5lilll«IIM!i1iMI!»0i.

A LUGAM-SE, cm casa de tratamento, ai
Xibons quartos, mobilados, com pensão, 11
casaes sem fillios. senhores c rapazes de
tratamento; rua Haddock Lobo 13.

(9S1 K) .li

A LUCA-SE, por 185$, o predio da rua'
JA.Viscon.lc dc l-jgucircdo 89; as oljavM
estão 110 n. 107. (1177 K) 1!

A LUGA-SE e.n casa de (amilia, á rua
_ri.Aristidcs Lobo n. 237, magníficos com*
modos a casaes sem filhos, cavalbeiroa ou
senhoras de tratamento e bons costumes; a
rua é servida por .'versas linhas de bondes
de esm réis e a casa, além de scr muito lim*
pa, dispõe de um grande terreno próprio para
recreio dos seus moradores, trata-se na
mesma com o sr, Oliveira. J

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLÜN

PUECISA-SE 
dc uma cozinheira dc lor-

m* e fogSo, para rasa de pequena
fünuiia; preíerc-se estrangeira; â rua Mal-
vino Reis ... .15. (>Sj9 B) J

i I.UCA-S1J uma perfeita cozinheira do
•fitrivial; ua rua Earanl ... in. quarto ó.
Botafogo. (1296 G) S

PRECISA-SE 
de uma bai cozinheira

ijuc durma 110 aluguel; rua Senador
Vergueiro n. .5 — Botafogo, (1S..ID.I
»ciCi^-_tf^_»._-r.=_-------«-*----*----^^

«Wecreadas

RUA mii@lsYANA ü.. 31
mm^ciíWi^¥ÚB $$pmtê& & vas*i

DROGAS NOVAS
|Rei_icdlos g.n.ivxriticloK

Preços baratis8imò9:
OI_a:u>a-Jcm.-.I:¦.llI™¦ll'.•¦---".•'-*«•^^•'v.¦'W¦'J'l-W'.'¦•-•.•--':(^-"

Balança americana sensível a 1 gramma para pesagem
gratuita da nossa froguezia.

g______________Baa^aaM^^^a^Mjggggg
A LUGA-SE em casa dc familia, com pen-

-_T\são, magnífico quarto bem mobilado,
predio novo; na rua do Rosário li, J57i~'l> andar, entre Avenida e Gonçalves Dias.

(156a li) S

A LUGA-Sli. na rua 1
XXum bom quarto, CC

A LUGA-SE o predio n. 134 da rua Con*
XA.le de Irajá. Botafogo, tem sete quar-
tos. tun barracão, jardim na frente, gran-
de pomar, gaz e eletricidade. Pode ser
visto todos os dias das 4 ás 6 da.tarde.
Trata-se com o proprietário que reside no
predio. Aluguel 25"$.

A LUGaVSE o predio da rua Ncry Ecr-
-lii-cira n. 80. com quatro quartos, duas
sa'as e mais dependências, jardim c quintal,
installa cito cleclriea; as cl.aves estao na
padaria defronte, onde sc informa..

(iiGli G) K

1 DOIS CÁLICES DESTE PODE- §g
I ROSO ANTI-AC1D0 EVITAM _
I AS MAIS GRAVES DOENÇAS I

Giwranesia

A LUGA-SE, por 180$, a casa da rua N. S.
Xl.de Copacabana Q02. com ,\ quartos, 2
sJas, despensa, bom ciuintal c jardim na
frente; chaves na mesma rua 1040, onde
te trata; tel, 264 sul. eu 913 sul. (t_i_.ll)j

A LUGAM-SE em casa de uni ca-•--Xsnl 2 aposentos eom .inncllns,
loütir saudável, perto do bonde e
mar; para ver o tratar na rua 20
tle Novembro 124. Ipanema.

(S 105S)
A LUGA-SE a casa n. 71 da rua 2S dc

Xi.Ai.osto. Ipanema, com duas salas, qua*
tm quartos, banheiro, cozinha t; grande
quintal; chaves no "Baratciro do Ipanema".

(12S4 io j

ALUGAM-SE 
dois bons aposentos, com

ou sem mobilia, .com pensão, cm casa
de familia de lodo respeito, a casal dis-
tineto e cavalheiro sério; na rua Dr. Ari
tides Lobo 23. telephone Villa 2582.

(1316 J) R

ALUGA-SE 
a casa da travessa da Paz

11. 45; tem 3 quartos, 3 salas, cozinha,
quintal, está limpa c forrada de novo; as
chaves estão na easa da esquina da rua Es*
trella n. 70, onde sc traia. (977 J) O

ALUGA-SE 
casa para casal; tem instai*

lação electrica e fogão a gaz; travessa
D Maihildc n, 19, Fabrica daa Chitas; as
cliavcs na travessa Maxalhãcs n. 19. em
frente, <--4i K) I

ALUGA-SE 
o casa da rua Visconde I'i*

gueiredo 44; trata-se na rua Hai docic
Lobo 37; as chaves acliaiii.se na venda da
rua Conde Bomfim, defronte ao Club da
Tijuea. ("47 K) R

A LUCA-SE a casa da rua Machado Coe-
XSlÍIio 11. 1Ú4-A; tem duas salas, dois
quartos, cozinlia, dois .terraços, banheiro,
etc ; as chaves estão na mesma rua 11. 174.

(953 J) S

ALUGAM-SE, 
a preçon módicos, com ci.i

sem pensão, confortaveio aposentos, a
rua Haddock Lobo 422; dá-se refeição a do*
mieilio.  (3236 K) Ji

A LUGA-SE o predio novo, de sobrado/
J-Veoni magníficas accommodaçoes para fa*
milia dc tratamento, tar.li.n na frente e OiV,
trada ao lado, logar saudável, 110 prolon.
gi.mento da rua Mariz e Berros 533, tim oa
ru» Barão dc Amazonas; trata-se no 514.
onde estão as chaves.

ALUGA-SE 
a casa da rua Industrial nV

68; as chaves no 11, 72, da mesma rua,
onde se trata, ("72 -U,

A LUGA-SE uma casa com 2 quartos, a
ii-salas, luz electrica c chácara,, travessa
Affonso, 20. Tijuea. (006 li) Ji

A 
LUGaVSE  ...
bem mobilada, com luz electrica, em

uma bonita sala dc_ frente,
.... ida, com luz electrica, em

casa dc familia çstranj.e.ra. ¦ com entrada
independente, a moço scl'eiro} nn rua Nrey
Pinheiro n. 106 (hstaçio de Sá). (1124.ILI

ALUGA-SE 
uma bonita o grande e..sa,

por S5.; na rua Navarro 87, e |.or 6..f,
na mesma rua Jl. 206; a.s chaves Itapiru 00J
tr.-tar, largo dc Ciitunib)-. esquina dc Co*
qv.eiros, armazem, _j___j J2 :

ALUGA-SE, 
por 130S mensaes, o predio

da rua Dr. Campos d.i 1'oz 11, 95; as
chaves estão no ti. 91 da* mesma rua, c trata-
se na rua Pardal Míillct n. 5. (114-jJ ).l

ALUG.VSE 
um chalet por preço módico

com bons commodos c quintal; á rua
Francisco Fragoso n. 19. as chave:-., nn nu*
mero 21. (5/S J) M

EXTERNATO NORMAL
108 — Rua da Alfândega — 108, i" andar

DIRECTOR: — DR. DRUMMOND ALVES
Cursos eguac. aos da Escola Normal, de accordo com o Regulamento dc

14 d-fi fevereiro de 1916. Cursos de Preparatórios para exames no Collegio Pc-
dro II, preliminares á matricula nas Faculdades e Escolas Superiores da "Repu.
blica. Cursos especiaes para candidatos a exames de admissão aos Coltegios Pc-
dro II, Collegio Militar, Escolas Naval c Militar. Cursos especiaes de Phyfk.i e
Chimica c Historia Natural, eom aulas praticas. Corpo docente competente.
PREÇOS MÓDICOS. Telephonc, Norte, 1.399. 0 3°59)

pk:RI-.C1SA.S1-: dos fiindos.de um sobra
família, pensão, no

commercial, sendo: sala dc jantar,
cozinha. Indicações, a rua
... (1272 S)S

nara pequena
cerni
um quarto
Camcrino u

PRECISA-SE de
X preço 6$oc
1,17, 1" -andar,

JUECISA SE si--..;- :¦
concertai*

Pa: sus ... (-.',

iili.n.nl.s primários;

(1670 S) j

X concertador, o Relâmpago;
irendiz para o

(1633 D) J

T LÜ.-Ã- fsÊ'"gto-ícsT 
"ííipTirâ 

pa« es- ] [W«W'i:..):.!;^!!aí!i^ai::í_3: üãáíWIHSMM
,_"_i.cri|)lorios; na avenida Rio Hr.111co.12S,, " '"- ~ 

... .,
com sacadas -..-.raa rua Sete. (.325 I!) S A LUGaVSE o predio da rua Alice 44,

 ..  xi.Laranjeiras; cs chavea no 11. 5Ç, qua-

lavar/1KEAPA — H.cclsa-se,
V^ co-tinhar, que durma no aluguel; rua

Nunc

liara
ilu_
(.315 C) S

rapaz d<
1>ltECISA-SE 

dc um rapa* de eonliaii
.m, de 10 a 12 annos, para copeiro:

ánraca Tiradentes ... ãü. (137S O S

pr..'.-i

A M-C.A-SK uni consultório monlado, com
¦ÁTLolrctricidade, por 50$; na rua Sete de
Setembro y6, com o Antônio.

(.su 10 j
,i l.UGA-SE utn bom predio, com jardim,

-Cirna Menezes Vieira n. 190, próximo â
av. ..Mem tle ?á; pódc scr visto a qualquer
hora e lrala-sc na thesouraria dos Cor-

om 'Franciíco IJ. Lessa, (1215 K) J

V I.UGAM-SK, muilo em conla. uma sala
ai"i*e quarto, juntos ou separados, mo-
ços ou casal ouc não cozinhe, á rua dos
Andradas 64, 2» andar. {1323 W»
*~\ 

LUGA-SI', cm casa dc faniilia, a mo.
JTÍlços do eonunercio. um quarto cam cli-
ctricidade! rua do llospicio u. ".t. -',".

(13-.0 l-.j S

ÍJ.REC1S.-VSE 
ile uma empregada para

serviços leves; paga-;c bem: pl.ai.-a I reios,
—.,—!___  1 \ MKlA-tSlC bom escriptorU. ou dormi*

IJIiKCrSA-SK 
dc um creado com prali* -TjLtorio; tem serventia, lur e telephone;

ea de çabitiete; rua Imcnos Aires n. | rua tSeto de Scleniltro 19.1. (1598 Kl .1
dentista (it,.;., IV. J ,

A LUG.VSE uma sala dc fronte, no ,i°
jTi.au.lar da rua Uruguavaua; coni 2 ja-
nellr.s para rua. liar:, gabinete dei...;, .o pu
cs.il sem filhos, ou moços do eonunercio;
Alfândega 150, 1° andar, das •: ás 6

.-(96 K) S

anjeii
trò quartos, duas salas, entrada e jardim

(lM5 G) J

¦V LUGAM-SE dois bons qir.irtos imlepeii-
_Ti.dci.te3, com janellas, luz electrica c bo-
nita vista; na rua das Laranjeiras 11. -13*

("35 G) J

A LUG.VSE uma inagnitica sala mobilada.
aCA.se... icnsâc. a moço do commercio ou
csv.-.tlicno dc tratamenlo; na rua Andrade
Pertence 11. 18. ("20 G) J

A LUGA-SE, e.n casa de familia. u.n !>.'tn
JÃ.,«'.....-to. .:o.u 011 sem mobilia;.ua.rua be
tiador Dantas 27.

\ lI.UGA.su a cxcellente casa da rua
Ü-Paullno Fernandes u. 63, para família
de tratamento; ai chaves na mesma, rua
n. 72. U2Í7 0) a

, ¦ A I.UGA-S12 um bom'1:: XXcom simpliei ladeMiicer-

USA-SK de uma arrumadeira de
nfiança, dormindo uo aluguei; á
riradentes 11. 58. (1579 O S

1JUECIS.VSE 
ilc um pespontadu. .. . __.i--._i suipliciuailc, cm c;

c.-ilçadi), para íazer diversos cuicer- I -.., por 3l,<., „ um scn|,or
tos do niesiim; na rua do; Andradas nu* , íóra: rua l.arca ti. 1S1, i
,„,-., so. (1605 D) Jl

, iarto, mobilado
sa dc tuna senho*
ério. que trabalhe
aiijari (15961.1 ¦

A LUGA-SE, muito em conla. na tua De-
(i-af-g 1'.) R : __.zenovc de Fevereiro n. 171, uma casa—; ! n.ira familia; as chaves c-tão ua rua Pau.-

\ LUGA-SE uma sala de frente, bem nio-, •¦,._, i--cri.andcs 72. 0=36 G) fa
XXbilada, co.n linda vi;..-, nara a Avenida, ——
a ura senhor serio; rua Evaristo da Veira'14. 1. LUGA-SE na rua Buarque de Macedo

(:;o> 1.) R ..___-. .--, pequenos chalcts para casal sem',• .filhos ou moços solteiros; as chaves ..o 10.
1-- (1388 G) R

I)REC.fSA-SE 
¦'.-.'

. ,;.,. ci5ina.se
faz iicestâü dc cor
jor Pinto Sa.v-I.'
do llirroso.

.'¦¦

 l I.UG.A-SE um quarlo, pur .'5$, sliup'¦ ! -CVinetitc niobüado, em casa de uma scutio-
andar.

«nu r.i;t::n.ça
1 irab-ii.:', c
au' 15 annos,

. 2, perto da la-lcir;
dio.. o i-

Ma
um í mmm, mm\.•__==¦ ^f *-_jj

i I.IT.AM s.E bí-ns quartos, a moço
1 aCA-teiros, com luz electrica bons bai.lic.ros, 

cs-i muito ..ceio c segurança; preço 35$; ru» A LUGA SE na rtrr Christovão Colombo
Evaristo da Veiga ..;. (1104 E) J | __. n, 6a. chaletzinho3 para pequena fami.

pi-.;
<lc-

s \ -sr pnra c.si
itanieitto, -Ic uma c
• iirruti!adi'ir:i. de c
n;i ;T..-.uel; 4 ru:.

;e dc

de *".l:i

' ' ''"'\-Sl-: por 30$ um i|t.ari-, mobila* | Asscmbléa
,i..i s.iüíiro; 11a ave... ia Rio llran-, ,,.."

. .- and-ir. C1319 10 S: ALUGA
ia de .. . _ —
•1 co- a LUGA-Sli .1 cas.il dc ir.-ilaa-.cn!

I LU'
Ad..

quarto bem;
família; na rir; da

(!ó;,i Kl U

, LUGA-SE uma boa sala para escripto*
fi.rin ou officina; nn lar*, .le S. Fran.

Paula ll, subindo. (.152 E) RClSCü

1 ..«;; C) 11 .
,vi ínmíüa. ;ane du <osintii da

Gomei Freire. 94. independente
inlio queme, ehuveíiMt i;^i.nt-j t: frio, :riu a fjar, !¦•/. ck-etrVa. ár

~ i i LUGaVSE .. predi-j ... -;i da rua Silva
irado do predio da tra-; __.Minocl, para casa de negocio; as chaves

.-.Avessa das Partilhas.:-.. ,16; ar. chaves cs-1 cstâu na mesma rua 11. 10. ("33 E) J
u, tã«. na rua lí;:rãj le S. l\ciix :i.

lia: as chaves na rua Buarque de Macedo
16. (i-'3.i G) R

quarto nom mobilado, ín-
rua Uaião dc Guaratiba

lã chaves na mesma.
(96a G) S

ALUGA-SE 
a casa da ladeira do Leme

11, 26; as chaves estão uo armazem da
esquina c trata-se na rua da Quitanda, go.

(1233 II) _S
A LUGA-SK a pequena casa da rua Tc

V_v.neleiros n. 12; trata-se na praça Saco-
ocnapan (Villa Sulina). (1537 fljj

A LUGAM-SB em casa dc nm ca-
-fVsnl 2 aposentos com jancllas,
locar saudável, perto do bonde e
mar; para ver e tratar 11a rua 20
do Novembro 124. Ipanema.

(A 3829) H

ALUGAM-SE 
boas casas, por preços com-

modos, com accommodaçoes para fami-
lia regular, á tua Barroso 67, Villa Mimi.
Copacabana; as chaves estão no n. 73, .onde
se trata. (301 II) J

A LUG.VSE o confortável prc.lio da pra-
Xi.ça Ferreira Vianna 11. 70 (Ipanema);
trala-sc na pharmacia. ("63 II) R

¦>_ji,K-^<I1*.IU1*Í<I**--_--W*«*>'>**'"|

AÍ.UGA-SK 
o andar terreo do prtdío á

rua do Cunha 11. II, lendo duas c.-.pa*
cosas Salas, tres quartos e mais dependeu-
cias precisas; as chaves estão r.a pliarmacia
da esquina da rua de Catumby; trata-se com
Jacobina, na avenida Kio Branco il. 103,
1° andar, das 2 ás 4 horas. (.230 J) J

A LUGA-SE a casa dc sobrado, á rua B,
XXltapagipe n. 197, na parte alia, com
c'nco quartos. 2 grandes salas, porão, bom
quintal, banheira esmaltada, etc.; cliavcs no
n. 2,19; trata-se á rua Alfândega n. ri,
cem o sr. Rocha; aluguel 2203. (14S0 J)I

A TaUG.V-SE o cxcellente o con-
-fi-fortavel predio pura familia <lo
tnitniiioiito, da rua Santo Hetirl-
(iiic n. 83. Trata-so »o ». .85, FOg
lírica dns Chitas. (J 153C)K

JTÜLUGAM-SK hcllisshnos commodos mi
_ri.res|icitavcl o bonita casa da nia Ilad*
doei; Lobo n. 36, desde 30? a .10*000.

(1635 K) Jl

ALUGA-SE 
bom commodo do frcnle, cni

.casa dc familia dc tratamento; na rua
Junqueira Freire n. 3*. canto da do Ai-
fouso Penna, lladdock Lobo. Ç*°S£___.

A LUGA-SE a boa casa da rua Maria Ama*
_ri.lia n. 2.|! a chave, por favor, no 22; bon.
dc dc Uruguay; trata-se ua rua S. dos
Passos n. 4*.  __ h

ALUGA-SE 
cni casa do familia, um bom

c arejado quarto, com ou sem, mobília
c com pensão; na rua do S, Francisco.
Xavier n. 37, próximo a Haddock Lobo,
esquina do largo da Segunda-Feira.

(1569 K) S

,4 LUG.VSE o qredio da rua Conde d.
iTi.Bomfini 1248, com 3 dormitórios, porão
habitavel, electricidade. iardim e grandei.

 trata-se na mcsiiia, das 8 os 111
(1476 K) Khoras.

4 LUGA-SE por 112$, o casa VIII da rua;
_TXAffonso Penna 89:. chaves no.annazent
,1a iisqulna, e trata-se a rua Senador Ente*
l.io V 8. (1449-MK
" 

4 r UGA-SE uma boa casa. para .familiaí
Jr\ tle tralamento, á rua dos Arautos .95,
Fabrica das Chitas; as chaves na «quina.
„ -1. (i5'-> K) Ji

4 LUGaVSE a casa, dc estylo moderne*,
Aiendo os commodos precisos á pequena
(amilia dc tratamento, ua rua Haddock Lo-
bo 11. 333! as chaves estão na padaria, S
mesma rua n. 3=1. e trata-so com Jacobina;
ua avenida Rio Branco n. 103. 1° andar,
das 2 ás -l horas. U-M9 -v -*>•

SAUDE, PRAIA FORMOSA
E

A LUG.VM-SE a 100$ cada sobrado do
XXpredio novo do rua .Senador Pompeu
¦n. 101 c seu amplo armazem; chaves na
leiteria c trata-se aa' rua Uruguayana So.
sobrado. (145*3 I) R

da rua .'do Livra-
chaves estão no so-¦brado e trata-se na secretaria da Peniten*

cia, largo di Carioca 7- I

A LUGA-SE a loja
.fXmcnto n. 17^; as

4 LUGA-SE :
__rj_der-eitdcntc,
:.. 27, Cattete

-;:!;¦

•a -'¦: -
:-,-,) ,e:ii

l-urta-1.) li. .
Uojg t') > \

jura
a Ve-

i I.UGAM-S!
à\ frente. - ¦ ¦::
li'i:i;ai v ¦ '

SltEClSA-l
i e ena- inf...ar; rua di Mattpao n. 9'_-

(1176 C) K

a cozinha
casa .1

;.li 1'.....

Trai:

f;i'llil".
:¦:..!•).

V.)

ta*t'e na rua de >. Jcsè ::. 2
«ira.

* LUGA-SE uma boa,sala .!¦-•
à\ ;¦:•;: para escriplorio uu
rui. ..::• de Setembro •:• S?
na loja dc frutaí.

4 l.l".'..\M--i:-: uma grande ;aX.Vte. pruprios para ciertpt.'ria
íuritj, eom ciíii"
r;,.'C:i ;.-. •'.

A LUGAISE uma linda cala de frente,
çom .!e>-j t LUGAM-Slv tuna saia nc írcile c nm I __.__., _m quarto, com conimunicaçúo in-

(•t»3" 1-) J J"xitiuarto rara um escriptorio ou para c**~ j teríor» própria para casal, c*j*n ou sem mo-
ai . «em filhos, que não cozinhe cm caía _ j*,;;;^ t. um \]úril aposcnto, com boa pen-
ia rua doa Andradas n, 11*5, «ou, s\ ;,:-i0( JU2 electrica e defronie dor. banhos de

(1395 ¦'¦' S' ...ar; na Praia do Russell 92. (1329 G) S
frente, pro*

iffíeiiia; na
-A: iratase
(1651 E) .'

(1071 10 .1

li»

A íiUtíA-ÃK o *-J andar da travessa de
aedicio Hippolyto b, .-'íi, para fanii-1 ^VS. Francisco n> :('; lrut.v*« na i°

1935 !;) S 'andar, . (.5C9 íi). J

A 
LUGA-SI. unia boa casinha assobrada-
da, com 2 quartos, 2 salas, quintal,

cosínha o todas as commodidades, por 91$;
as chaves á rua Dr. Carmo Netto 179,
oçougue. (791 I) S

A 
LUGaVSE 3 casa da rua Sara n. 72; a
chave cs.á no n. 25. e trata-se na rua dos

.. . Ourives 11, 54; tem bons commodos e o
} da rua General Polydoro,%com | aluguel í barato. Praia Formosa. • (66 I)R

j ^ LUGA-SE o grande c. novo armazém,
2 conf01 laveis casas, por J XXproprio para qualquer tiegocio. á rua da
família de tretamonto; na j Gamboa n. 1..7: ver, iig mesmo, e tratar,

._8u El H'iuj Gensral Polydoro 91, (957 G) S'á rua •«. Jos* íí, (:»-,i 1) j

4 LUG.VSE, a ...oço do coiiinivrchi c dc 4 I.UG.-\M-SE arejados quarlos c salas,
X-iJío.t condueta» cm easa ílo familia respei- j"V.juntos ou scparailos, na praia de Bo*
tavel, um quario or.n cxcellente pensão; t;ifono 186; só a pessoas tlisíinctas. (os8G)S
rua .'.(ncral Cdiiara i IS. (i.2t 1-.IR \ LUGAM-SK, por ...«'aS, •_ .prédios ns.

A I.UG.VâE ,1 -...(it:i>:::., ...feriar do pre- j i_r,:.ra,
-C-L.lio á rua rio Livramento 11. -05, comi
bcas aeci,111:1.o-Jaç-Tu para faa.ilia, installa- A LUGAM-SE
ção electrica. etc: trata-se (-4 rna di- *-\n-1 _T_.no$,
iradas ii. cliapcicria, "

ÁLUGaVSE. 
por preço barato, boa casa,

com dois quarto., duas salas c bom
quintal; na rua Cardoso Marinho, Praia
Formosa; informa-se na mesma rua Cardoso
Marinho n. 7, escriplorio. (1430 I) J

A LUGA-SE, para pequena familia de tra*
-ÍXtamento, uma casa, eom 2 quartos, 2
salas, banheira, cozinha a paz e porão ha-
bitavcl; á rua Coronel Pedro aUvcs n, 379,
casa III; aluguel dc 130$; informações na
c;sa 11. I. (683) R

VIAS URINARIAS
Syphilis c molcstins de

senhoras

DR. CAETANO JOVIXE
Formado pela Fnculdnde dc

Medicina da Nápoles c Iiubili-
tudo por titulos dn do Hlo de
Janeiro.

Cura especial e rápida de es-
treitamentos iiretliracr (sem opera-
ção), ffonorrhéas ehronicas, cysti-
tes .hydroceles .tumores, impoten-
cia. Consultas das 9 ás 11 c das 2
ás 5. lanrgo da Carioca 10. sob.

A LUGA-SE a casa da rua Conde de
_TX.Bonifim 11. 79G com cinco quartos e
.ri.rão habitavcl; as cl.aves estao no açouiiuc.
Irata-se na rua Moura Brito 19. (I2ü-'i'.)j.

A'LUCA-SE, 
por 70$, a casa da rua Ge*.

ncral Roca 67-11: trata-se n.a rua d»
Alfândega 12, Peixoto a C. (1538K) 3

A LUGAISE, a rua dos a\rtistas n. 47,-duma casa com 3 auartos, 2 salas, banhei-
10. cozinha, quintal e jardim na frente; as
chaves eslão no n. 51; trala-se na rua Ro*
diiiiu Silva 26. (16S0 J) J

ALUGA-SE 
a loja do predio da rua Pa-dre Miguclino 11. 87. Catumby, com 4euartos. 2 salas, cozinha, tanque, etc; alu*

guel 90$;.a chave no 85; trata-so na ruaGeneral Canabarro n. 54 (1454 T) R

ALUGA-SE 
ò. predio assobradado, 11. 52,da rua da l-.strella. com boas acco.n.no*cações para pequena faniilia, gaz, luz ele-

çtiica, bom quintal e tres linhas de bondesa porta; a chave ostá no 11 67, onde se
jnforma. (1*3* j) j

|Í6_.Í VOSSOS filllQS <las°Crhmcaa
Rua 7 d. Ul*

S

í CHRISTOVÃO, ANDARAHY v
E VILLA ISABEL'

ALUGA-SE. 
por 80$, n caca da rua Dr1.

Mendes Taiarcs n. 15 (Villa Isabel);
.1 chave t-stá no n. 5, e trata-se na rua Pc-
reira de Almeida .17. Mattoi.o. (971 L) S

ALUG.VSE 
a casa 11. 216 da rua Pc*

reira Nunes, com boas accomnioda.õe.l
para pequena familia; as chaves estão por,
favor no n. n4 e trata-se com Julio Mo.
reira, na rua da Quitanda Ul*

(1373 d 1,

A LUGA-SK uma casa com dois quarto*.
X3Luma sala c mais dependências, por 60$;
na rua Amaral 5<i. ("79 L) lt

ALUGA-SE 
o pavimento inferior da casan. 63 da rua da Estrclla, só para fa-

milia ;a chave está no 11. .7, onde se trqla.
(1233 J) J

ALUGA-SE 
metade de unia casa, muito

limpa, a casal dc respeito, por commo*do preço; na r-.a Lcsto 43, casa 2, RioComprido. {M36 J) J

A 
LUGA-Sl., em casa de familia, á rua
dos Coqueiros 1:. 6a. dois quartos, tun-

toa eu separados, a casal 6cm filhos nu airo-r. íceentes.. (uSi J) J

VLUG.VSE 
por 80$ uma casa com dois

quartos, duas salas, rtiz, etc.; ua ri':i
Conselheiro Thomaz Coelho n. 58; as cha.
ves 110 armazem. Aldeia Campista,

(1:74 L) R

A 
(LUGA-SI*. bom quarto com jaueila»
casa de pequena^ faniilia. Bonde dc cem

réis á porta, Mattoso 2o.\. Para cavalheiro*
(u.|'j D K

A LUGAjSE, á rua Dr. Nabuco de Freitas
acin. 138, a casa n. I, cor 3i?. c a n. HL
vor 76S; as chaves nas obras do n. i"A a
trata-se á rua dos Andradas 70. (1820 L)J

A -l.UGA-SE — Uma casa sita á rui
-CXFJu.o Figueiredo n. Co, por i5o!? rixttL'
saes, com tres quartos, duas salas, cozinhfli
despensa, quintal, banheiro, eíc. As chaves
acham-se tia padaria próxima e trata-se nr*
rua Sete de Sctcmbra n. 33. (¦-:'-.( fi J

A LUGA-SE uma casinha, em car.a de ft-
-A-ip-iüs; rua General a\rgi.llo 93, S- Cbri*-
t..vão. (1013 L)
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iS lioras, espaço-
f_VT,U0A.SB. om i».."^'tante rara cur-
¦*£•? e,S'tÃ'™' Kua, Coronel

,|c Mello nl'iguc
163. sobrado.-1' " 

(ii.S W_R

casa nova, asso-
,,,,„ entroda ao lado, tendo

,„, duas Balas, cozinha, banheiro
,"?5 '" 

i ínri.i.casi na «rua do Consultório
mais dcpenucncia: pc(lro Ivo. os

r,UfiA-Sl3 porA Í.UG.v.
li-i.lll.1ll-.lll'

chave
ta-

*,í-1,r_.tóVul'_íc»-ia'ruaSi;e,tra;
'com 

Guimarães, i «ia t. .>f. "de Co-
(13:0 I.) S

1 rUCA-SK. par RS* mensaes. a casa.
Ai da avcmda Canabarro ..Ci nova, «lu.
™ii._i-,1 ua dectrlcai «111,2 bons quartos,
? „_s cmais dependências! trala-se na
•yPri General Ç.nabarro ^ T) }

ArUCA.SB 
o excellcule ortdio & praça

a',.-iiiiiia n. m, S. CUnstovao. bonde a
-orta,'% 

". 
di"avenida Central, dispondo de

. .avimentos, seis quartos, banheiros, jar-
ri ul" pomar, varandas latoraes c indo ter-

Tonde se admira soberba pais».
rar secco, salubre, livre de cnclicn-

., ,',': idia de tratamento; chaves ua
.„',... (m"1 '«' J

Ti tiCl-.-SE por 90$ a casa da rua Fran-
Acís-o Iiugenlo n. 3=5: .as cliavcs no

tratn-se na tua da «Juiland.i 130-
(9«jj 1.) a

r, ço,

,1-

_v
nheiro

l 1 t 'it \M-S1S casas novas com duas «i-
- ' 

lois bons «tunrlos. quintal, Tia;
\V. C. dentro de casa, electri-

-.liada independente, etc; na rua'loc_..CÍub 11. 157. casa 11. das 6 as
. • menos uo» diminutos. Trala-sc na rua
il*.' Ouvidor ii. iR.1. Tcleplionn 3117 t\at-
1. dia .1 in 6. com Chacon. Aluguel, 91?.

(913 D 1

illB!í!l!0i;íl!BHI!llI__!IM^
DESCOBERTA ASSOMBROSA!... I

TÔNICO CAPINETTEI
(RH ocid_.de dos cabellos)

. A cura da calvicie, da queda dos cabellos, da caspa, dos j§___! cabellos brancos e das parasitas que vivem no couro ca- I
1 belludo. '.. 1
| Com o uso de 2 vidros obtem-se o resultado satisfatório. |
H Possuímos milhares de attestados que confirmam o nosso .1
| successo de 30 annos. IVIDRO 4$000 |
m Vende-se nas Perfumarias Pharmacias e Drogarias I

1

A I)l^.A-SE uma casa. 'com dois quartos,
Píiimn sala, cozinlia, bom quintal; na rua
iclla doS. João n. 341, fundos. (i."9)R

Vesü vossos filhos n« Parai-in
àiui Crianças

Kua 7 n. 134

IH.
Caixa Postal n. _59 Rio do Janeiro

i!ai!!!inii_Kí!iEiBi!iBia:i!iiiia^

A LUGAM-SK, por 112$. boas casas, com¦ÍX3 quartos, a salas, etc., á rua Jamizzi
c ,.ílri10 d" Valle;' ns chaves na praia «lc
S. Utnstovão 161, e trata-se' na rua dsHospício ii. 144, i» andar. (1273 l,)b

* I l'1'.A-SH, nor uri, o'prodio n. 183
Aaíi rua Souza Franco (Villa Isabel), com
l.nn. nccommodações para familia dc trata-
-. c'iln c grnuilc quinlal: as cliavcs 110 n.
,8- i- ir:il:i-sc á rua do Hospício 11. 96,
..riiíazcnii (fl8 '> b
' A T.UC5A-S15 uma casa pcquitia, n'or'('teí,
tXia rua l.opcs Souza n. 14. S. Çhrls-

1 ,-$0. _t£j>7 _ J

\ iit'«A-SI. n casa da rua Gone*
_"-_i«iil Unico 11. 279. com 4 quur*
ms, _ salas, coxinha, todiis us
ilcinais (lcpcndcnclas o crnnrte
diiiiiliil. As cliuves no n. 385.
'liiita-si- nu nia (16 Ouvidor 161í. li

AI/UGA 
.Si, um bom quarto, cm caia de

família, a uma senhora só, com pensão,cu a dois moços solteiros, com ou sem pen-são; na rua Delia S. .loão n. 374. (iCiOI.)J

SUBÚRBIOS

V'1x .ft_CH
l.fr.AM-SIv. por firecos módicos, boas

AI.lKiA-SK. 
em JacaripaRuá. S, rua Can-

(lido Bcnicio 541, ponto dc 100 réis,
ftramle casa, com 7 quartos, 2 salas, W.-C,
chácara, etc; trata-se á rua 24 «lc Mnio 79-

(1407 M) S

AI.UGA-.SH 
o magnifico .uredio da rua

Minas 16,1. Sampaio, com 3 quartos, 2
salas, luz cleclrica, uaz grande quintal,
etc; nlturucl 112Í; os ihavcs na quilandn
próxima, (1047 M) S

AI.UCA-SI. 
por 120$ o predio novo, as-

sohradado, com porão liabitavel. UC3 sa-
Ias, tres nuartos, banheiro, «privada c co*
zinln, installação eleetrica e grande quin-
tal 1r.ur.11lo; na rua 1'iauhy 11. St. Todos
os Santos. (1024 ,M) S

AI,UGAM-SÍ. 
os predios «la rua Ilcrmcn-

garda n. 4<s e Lia llarbosa n. Ü3.
Mcyer, a dois minutos da estação.

(1313 Ml S

A «LUGA-SK a cisa ih rua Tcrsevcrança
_M.n. 24; as chaves no 11. 2(1; tratar na
^raça da Republica n. 189 (com Veiga).

(S44 M. J

CEROULAS
superiorc.,, a preços antl-

gos, bó na conhecida

Fabrica Confiança di Brasil
87, Rua da Carioca, 87

na rua Uarãu de Mesquita ns.
127 t- 147: as cliavcs com o encarregado, na
i.-,ra IX do 147. c lrata-sc ua rua do Hos-
üiiio ií. Ml. 1° audar. (2337 L) a

A IiUOAM-SB as casns dn rna
2ty\). Miiriu TI (Aldeia Campista),
transversal á rna rerciva Nunus,
iiovns, cnm àols quartos, «luas
.sulns, cozinha, banheiro c tnnmie
«lc lavnucm, todos os commodos
illiiinlnados a lur, elocirica. As
cliavcs no local. Trata-so na rim
Gonçalves Dias SI, uroxinio da
oidailn. .n poucos passos dos üou*
vlcs dc Aldeia Campista. cu.ln pas*
sattcin cm duas secções é de 200
réis. Alimncis 100S c 901.000. h

. LUCiVM-Slí boas casas em ponto dc
ruis, a 15 minuios da cidade; ua

rm de S. Clirisiovão Ü23. (11 1.) J

ALUGAM-SE 
boas ca

assobradadas com tod(
casas movas, meio

. _ ilos os requisitos dc
hyítiene, com dois quartos, duas s.iían. co-
zinha, bom quintal e todas as commodi-
dades, ú rua I^ino Teixeira, esquina da rua
Viuva Cláudio, armazém Jacai-í. Rinchuc-
Io. Aluguel, 6s$ooo. (092 M) S

A 
LUCA-SE
Adelaide

Mcyer).

um bom predio, á nta 1).
11. 144 (llocca do Matto,

(1Í5S II) R

_f .Vi't:ii

A 
LUCA-SE
da rua Cândido Bcnicio

casa bastante confortável
..fio, cm

JncarípaRüá; ver c tratar tia mesma. (-M)

A iLUG
X__Mc.e

LUGA-SP, o predio da rua Joaquim
53, junto á estação, com

tres quartos, duas salas, saleta, agua. tía^,
bom (|iiih.a. a mais cohimodiaádcs; tr.*ita*
s» ao lado n. 5.. (1250 'M) /

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

COMPRA-SE 
nté :.|:ooo$ooo um

dit
<pre-

dio novo cm ruas transver-aes a Ma*
riz e liarros, Haddoclc Lobo, S. Francis-
co Xavier; informações "& 

próça da Re-
publica n 223, com o sr. Albino (Café
Portas). Não ee admittem intermedia-
rios. (1237 N. J

WiF,M_l',-Slv o predio <la rua Visconde dç-Ti 1 ocajitujs u. 34 (eslação de Todos bs
gjPíjH, .Construcção solida c mo&rna,CO)oT\ muitas accominodaçücs, -porãp habita*V*V Jardim e terreno, a 2 minutos dotrem«-c bonde; trata-se «o mesmo.

(.V 1367) S
"E*?!.?'-. .im íriío à/$ casas IS1 ¦
t -negocio, novas; informes e tratos á

rua do Hospicio 198. (NiSn) J

j ^_sg^w_*B-_^i--«aiiwwrm^
AGUA MÍNEM HâTURAL üe

VTl',NDli-SE ou aluga-se, no Mcyer, uma
» magnífica casa, á rua Cliristovão Co-lombo a. ?S; trata-se á travessa S. 1'Vau-

cisco ri. 30. Acecita-se a metade á vista e
o resto em prestas.cs; trata-se coai o pro-
prietario. (,N)

KOLA ML
OMPRA-SE ninai casa _ modereia *\}om

3 ou 4 quartos e mais dependências,
uas ruas Riachuelo, Silva Manoel, Mura-
lori ou adjacências. Pagamento á visla.
Cartas com detalhe c preço ao escriplo.
rio desla íolba, a L. F. (i;;oN)S

grandes
modernas, na ru^ Klack; unfa na rua

Ambrosina, Aldeia Campista, c outra ha
rua E, quadra 18, Penha1; preços de oc-
ca-sião; Hospício, 95, sob., l.ibciro,t das
10 á 1 e das 2 ás 4 lioras. (1169 N) R

cc

/"IAS AS — Vendem-se duas,
Souza

_ ... __ lado,
duas* salas, dois quartos, banheiro, \V, C.

..-deutro dc casa, luz eleetrica, tem um pc-
nuonu quarto nos fundos; esta rua c trans-
v<jr.*al a de .Hario de Mesquita, próximo tio
«ponlo do Uruguay; informa-se «a riu I.co-¦poldo 19, «paiiaria. (X 1631) J

COMPRA-SE 
uma casa por C:ooo?, do

Meycr para baixo,.colida, dois quar-
tou, duas salas e bom quintal. Não -sc at*
ter.ile a intermediários. Proposta para a
rua Uruguaj-ülia n. 114, 1" andar, a Viclor
llraga. (|8.|o NI J

c°"lOMPRA-SE um predio, a prestações
coníorme se combinar, com s salas,

tres quarios c grande lerurno nas ruas
Colina, S. Lui-, Maria Josi ou em Santa
Alexandrina. Para tratar, rua dc S. Chris-
tovão n. 39.

".OMPRA-SE uma cnsa entre Mangueira
VJ e
hs c Iodos os mais pertence?; quintal ati
9:000$, e perto «la li. V., e bondes; in-
formes, á avenida Gomes Freire n. iii-
i> andar, ao sr. A. Oliveira, (1290 N)S

A LUGA.SE o nredio da rua Caslro Al-
jM-vcs 11. 13S (Meyer), para pequena fami-
lia, com 2 atiartos. _ Falas c mais depen-
(.meias, iIluminação eleetrica; rua bem cal-
cada, varanda ao lado: aluguel oò$", trata-
oc á rua do Hosario 139. com 11 sr. Custodio.

(14S9 U) K

AiLUGA-Slí 
um armazéns coai bons com-

modos rara familia; rua Costa Mendes,
e-miiiia da travessa do Oliveira, estação de
Ramos. U^1) 

*>*¦) «

«vvMKnKCTfiD^

C10MPRA-SE 
uma casa 110 centro da ci-

. dade, «pie esteja oecupada por nego-
cio, damib boa renda, até 25:000$ ou
um grupo dc prcdíòs novos, uos arrabal-
de» ou subúrbios, perto das citações ate
20:000$; cartas a esta redacção. a M. .T.

;-(iii8 N) K

C0M1'HA-SE 
uma casa at«'i _-:ooo$ (sc-

tc coutos) dc construcção muderna
ou cm bom estado dc conservação; na.s
estações tle Mangueira ate Utachuelo.
Cartas nesta redacção a 1*. J. Xão -.**¦
admittem intermediários. (1201 X) K

bellisal-
rua

sob., i*ala d.i írente, Ki-
c das 2 in 4 lioras.

(n6S S) R

Aaemit, íraijuera, neurasthenfa, moléstias
do estômago

Depositários: — Araujo Freitas & C",
rua dos Ourives 83 e Pharmacia Mar-
quês, praça Tiradente3 ns. 40 e 4.—Rio.
"XTÍENDI-IM-Slv na rua Ernesto de
X duas casas «ovas, com entrada a

TpvXDE-SIv baratisslmo um bom terreno
T ..na rua Capitão l?clix (São Christo-

vS^),. eom ti_..j de {lindos, Trala-sc na¦níá -do Ouvidor 183, com -o sr. Álvaro.
(X r.,55) S

VJ.NDe._-I5 
_m

Estação, lend.
salas'

bc:n predio defronte a
;lo 3 grandes quartos, 2

cozinha "e -mais uma dependência
edm quintal; para vêr c tralar na mesma,
à rua Goyaz 418, E. da ll'ieiladc.

(N 15.0) J

VKNDIv-SE 
um predio noVo, assobrada-

do, proivid para familia dc trataiucn-
to. com 3 quartos,. . cozinha, etc.,
varanda, jardim na frente c srande terre-
no, próximo á lEstaçSo de Ramos; preço,dacc contos, sendo parte á vista e parte a
prcslaçíics. Trata-se Avenida Passos 93,
sob.-adu. (NiS'J.|)S

T^iliNIHÍ.MSE pr-.-dios c:n diversos lona-
V, res ou'subúrbios c emprestá-se dt-

nheiro sobre liypotlieca de pred-os; trata-
üc co".i Wíotirão á rna Rosário i6i, ou á
rm Soma franco 47. CN)
T^EXllü-SE por 35:000. 1 bom predio? . çpm armazém c sobrado, rendendo
."5;3$, á rua Krei Caneca, próximo no C-im-
po; trata-se á rua do Carmo 6'i. iu and.

(X 1810) J

mEURIiXOS nn Penha, altos
X mos, a prestações, desde 8$soo

do lios pi
beiro, da

"io, 
95,
á

Doenças do estômago, intestinos, figado e nervosas
Dr. Cunha Çrm^^^th,^

: A il.UCAM-SE. baralo, as casas da avcin-
XVda da rua 1'crcira Nunes 11. 106, _ Al-
«leia Campista, recentemente construídas,
.-om dois quartos, duas nalas. cozinha, quar-
to dc banho, porão liabitavel, tanque «le la-
«íiiícin imIos os cummodos illiiminados a
lu/. cíçctrich; as chaves na casa 11. s c
trata-se ua rua IJ. Carolina Reydner. -
Cnlumby.
AiLUGASE a esplendida ca«a .d:

iV.lVr.ira Nunes ti. 108. Aldeia
rua

Catn*
,.;..::. ,.n centro dc iardim. com sala dc
v:át__ íalcta c sala dc innlar, dando liara
um terraço; du oulru lado quatro uiaRiiiti-
cos quartos cum janella, quarto d'
ilcspcnsa e cozinlia. quintal com entrada
iMia automóvel, própria para
¦ rolamento; as chaves estão
iriiiiiFv na rua de D
11, 27, Calitn.bV-

banho,
-;i(i;i

faimllia de
nos fundos c

Carolina Ucyditcr
t «)o.i 1,) R

t I,UGAM-SH quatro i.redios. a 6t$ cada
i V-ini, sitos á rua Conselheiro Octaviano
ns 1.), at, -23 c c-, (Villa Isabel), assobia-
,'a'dos ile frmtc dc rua, lendo -' janellas dc
frente, enlradn ao lado, com norlao dç ler-
i„ ¦ salas, -' uuiirion, coíinha, banheiro,
ianque W.-C. e quintal pequeno; para mais
Informações coin Mourão. Kosario 161,
mi á rua Souza 1'ranro 47.

sob..
I,

A l.rOA.Sl' a esplendida ca.=a da nia S.
/-.VVrancisco Xavier 75.11 chaves 110 689.

(«o 15 '¦'

A LUGAM SE por Bs$ooo, as cafas da
J.\ rua Gonanea Uastos n. Ci, bons com-

Tral.-i-sc, Uruffttayanii

HABITO DA EMBRIAGUEZ
ú autor dos mediiütmcntos "Sal*

vinis" c "liottas de ..amlc paru curar o mesmo bábiio. A PRIMEIRA COX-
SU1.TA, já por carta c já no consultório, para verificar se o doente
dc seu habito — E' GRATUITA; rna da Carioca 11. 31. Das-3,_3, S-

:tira vel
a 3220

AI,U0.\-S15 
o casa da

11. 2.-. Aluguel, So$.
rua Silva Rego

(1143M) R

AI/UGA-SE 
na li. de lí.-.mos, boas ça-

sas para moradia dc pequenas familias
alugcla ile 50$ ;t 70$» com carta do Ti-
anca; trata-se no mesmo locar 11a "Vdln
Andorinha;, onde estão as chaves.

(.08 M) R

A IiUGA-SK, por _5S. n esplendida cnsa
XJLda rua Silva Kciru c&, Riachuelo, per-
tiv.bo do bonde Cascadura; = sr.lás, salcla,
2 quarios, ha eloctrica, u.iz. jardim, vasto
(ininlal, etc; chaves no lado. (io.|S.\l) S

A I,[JGA-SE uma boa casa para pequena
-Cifamllia «le tratamento; na rua Misucl
1'ériiandes n. 122; trata-se 110 11. 120.

(110. ;. J

TOSSB, coiistlpacõos, cori.n

o niolfstlits cio jieito, toiiiò

ri2IT0liAT/ _)E MAÜIXIIO.

liuti Sete ao Setembro 1SG

iodos
ul., das 2 ás ,1. (760 1.) J

A l.rGA-Si; á rua Avira 11. ul (Ale-
Xlgria) ia cucüllculc casinha n. 2, )«ro-
pria rara solteiro ou txiqucna família, lo-
Cai alto tranquillo, muito saudável. Alu-
«nel mçnsal. 70$, incluídas luz eleetrica c
ia,\a. Trata-so no iiitünio. (.m-1 1.) J

\ I,ÜGA.M-SH casas novas a Bo$. 100$,
_.%«¦ nuf: na rua Conselheiro Joliiui.cs-
quina «ia rua licita Viria, bonde de \ illa

(mnS I.) UsRfifil

4 'l.i.'i_-,_\.SK
À"\íauiil. t, no

uma «-asa para negocio c
no melhor ponln «Ií S. Chris-

lovão, próximo u Ires avenidas. AIhbuc!
razoável; rua dc S. I.uir Gonzaga 2.(8.

(iC;.| 1.1

il.UGA.Rli a c:;:-. (la rua Senador Soa-
iV.-«.« XXX\1, Aldeia Campista, com duas
salas, dois quarios, despensa c banheiro.
Aluguel, gp$; as chaves na cia pegada.

(iOoj i.) .1

'. I,i'(i.1-SM muito cm couta n
«Va.;i ii' ila rua «losé Vicente
!)2 (Anrtliriiliy).; ns cliuves 1111
v,-nclii n. 03*A (,.1483) I

\I,L'GAM-SH 
Ires ca-as da \'illa-l!ainho:

na r.-.a Abílio 11. H, com boas occoni'
!".odni;i'cs 11 Ir./, clcctrú—. Aluguel 8u$ cada
¦uma. Para tratar na rm Amazonas n. 21
S. Christovão, onde su adiam as cliavcs.

(i-_l 1.) J

VI.UGA-Sli 
i«or 70Í a casa V, coiu.du

salas, dois quarto^, cozinlia c nuítUal;
ni avenida da run d>» Consultório n, 51
.1* cliuves ua casa VÍIL, próximo á ave
unia Pedro Ivo. (16^1 I.) K

K I.l'C.A'Sl-, por 100$, a rasa da rua T>u*
jCVouc ^!', Caxias ti. i.i,*., nn Btnt.ovatd 28
«lc Scleiubro, com duas salns. tres quartos,
cozinlia, banheiro; lem luz eleetrica c
quintal. ('íS-: 1,1 R

A MTiA-SK, |iar t.-o1^ n casa da rna IK*-
iVlipjic Camarão n. u^; us chaves estão na
rua Santa l.uir.i s.|i :i casa lem 2 (jiiartos
e s salas. (13S6 1,) J

A MJGAM.SR casas dc .13 $c f--,S. com
^¦-wtütlo o conforto, bondea dc cem réis;
trata-se com Alberto Rocha, á rua Candl-
do Uenicio 11, 502. Jacaríiragtià. (;ó.|M|/

A I.UGA-Sli uma casa com I
Xibom terreno plantado; m
Araujo n. 15; tratn-se 110 mesmo; tias
ás 12, estação de Ramos. 1m<* «M.

gua c¦avessa
das fi

It

A I.UG VSE
CXI). Maria

uma casa por 55$. na rua
-_TVl_i. Maria n. ?i, estação da Piedade,
com ilot'". quartos, uma sala, cozinha o fiuiiv
tal; a chave está no n. 73, onde sc nata,
distante da C5t.*it;ãj nes minutos.

(1110 M) .1

A -I.UGAM Sli dois bons quartos no po-
^-.Vrão por -'o$ e j..$ cada um, com ja-
nclla c entrada independente; na rua Dar-
bosa da Silva u. 4-, estação do Riachuelo.

(211D SI) M

A 1,UGA-SH uma casa, por 100$, com tres
_rV.qiiar'.os, duas salas, cozinha, quintal, luz
eloctrica; na travessa Ccrqucirn Luna n.
¦8 (eslação do Riachuelo); trata-se no rua
Dillcncottrt da Silva n. ..6. (1340. M)K

¦ÇTli.VDli-SK o prelio da rua Mi_ucl Ver-
V nandcs n. 33, ng Meyer, cam 2 salas,

2 nuartos, cozáiliii c liom quintal; preço
mfraico; trata-se na rua «Ja Alfândega 2.*.r«
TeJphotie 'Norte 3.3ir. (X1070) J

^n*;XDK-SlS 
cotn urgência o terreno da

rua Magdaleua n«. 45, ^7 c 45, pro-
ximu á Estação de Todos os Santo;, lugar
oito e secco; tem agua, «luz e esgoto, cs-
Iilemlido pira chácara ou para c.linear:
tr,ita*sc â rua Francisco Muratori ,i(>, da
1 ás 4. (NiSi,-).I

ALUGA-SE 
por «ío?. nma ca<a com 2

quartos, :i salas, cozinha, ele; na
rua São llraz 11. 46, Trata-se 110 11. 30—
Todos ns Santos. (n.<7 M) J

,1 riUCA-Sl. por Sj$ a casa da rua Nova
£X America 11. õ, caiu cinco bonsconimo.
dos; tralase ua rua P. Anna Ncry ".•
nrmazem. (759¦ M) J

AiI.UCA-Sli a casa nova n. iSS da rua
-.-"ÃUias da Cruz, Mcyer, para lamilia dc
tratamento, illuminailo a electricidade, ten-
do duas salas, copa, tres quartos, quarto
para creado. dois fogões n lenha e o gaz,
banheiro, etc, etc, c Brande quintal. As
chave*, no n. 13 da rua Míiyalhães Couto,
próxima c trata-se na rua Sachet u. i.\
sobrado. (ti.4 M) K

A J.UC S-Sli a casa da travessa da Gloria
XVu. 48, Mcyer, com 1 quartos^ 2 salas,
cozinlia, grande auinta!, luz eleetrica ç to-
das tis commodidades liygienieas; pódc-sc
ver a qualquer hora: r.s chaves 110 n. .12,
mi na inesma,,4S: para tratar, com Joatiuiin
da Silva -Maia, rua do Carmo n. cc.

(1675 M)

-l^li.VDli-Sii uma boa casa com a qii.-.r-
t tos, 2 salas, porão habitavcl e srande

terreno; mede 12 metros de frente por 7$
de fundos, ua rua lfJack 13;, K. do Ufa*
clutclo. As chaves e-tão na mc9tiiat rua
it. 140, e trata-se com o pt'opri etário ,,«*'i
rua São Christovão .So. (NúS.O .1

\T1UNDTJ-SM 
um predio novo -por n:ooõ$

sendo 3:500$ .-de entrada e o restante
Cüi prestações dc rçoSooo aitensacs, com 2
quartos, 2 salas, cozinha, banheiro e W. C.
com bom terreno ao lado, medindo 17x35,
arborizado com bonito pomar, «.1 rua líor-
«rs 11. Ci, Cachamby, Mc-vcr. (NiSiSI.I

ij COLLIBINHDS |

A l.-UGAM Sli as seguintes casas com
x_Lsa'a e quarto, rua Durão Si, por .(«Si
rua Viatc c Um dc Abril n. -"j, por .10$;
listrada de Sanla Cruz co-'9. pur 3uí, duas
salas, duis quartos; listrada (iu Santa Cruz
n. 293*1, por 70$, dois quartos c duas sa-
Ias: avenida Liberdade 11. 2:!, por no!-.,
¦duas salas c 3 quartos. n6.|8 M) lt

do linlio. Simples, íí i>or
Ü!. . ís.-utos Diiinuiit, 15 por
3$51.0.

Só 1111
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Goxiorrhéa
M_nni. **i*mt3»**n i < ,i_l<mnTi-_fciiai n i _n>f

curá-sò em 8 dias com
Injecçio Marinho

Iíua 7 ilo Setembro, lüO

K5*pí*_jrm_£jj

11

Mananciaes do ESTADO FRANCEZ

VICHY CELESTINS
em garrafas ( AHeoçSes dos Bina e da Bexiga

o 1/2 garrafasj Gota, Pedra na Bexiga, Artbritis

VICnVERAI-DEfiRILLEXi-iSi
llolestlas do Estômago

e do IntestinoVICHY HOPITAL
Desconfiar áu Substituições • designar bem o Manancial

V ÜN-pli-S li? Kão. Compra-Se? Não.
n» Alng.i-sc? NSol Prccisa-sc? Nüo,lraipassa-.se? Kão. Há-sc? Sim... cisa,
terreno c escriptura. Procurem a Casa Ha-

I p:«lo, á rua dos Andradas u. 59.
i-N 1C-12) _J_-fjrjiN-Dli-Sli cachorro Ilnlmè para vlili)* informasse ua rua São lfrnncisco Xa-vier ti. 496. (O u,So) J

bom

(Oi.-.)J

Tra.«\pKM.Sli telhas dc nlncti cm'» estado, na rua Visconde ItailnsCO» S Sr, Uastos.

:J IiN'DIi-Sli na rua Valparaizo, Conde de
T .Uoni-im, mn ttrrcno 9 por 40: rua

Kosario 151, sobrado. (N'io..:)K

VJiXI. 
K-Sli na rua loão Cardoso. Praia

Formosa; um terreno dc 5 por 31;rua Rosário iji, 6obr.ido. ' CXib..OK

VRXDI.M-SE 
dois lotes de terxenÒ na

.I.sta-.-fio de líamos; trata-se á rua Ko-
berto Silva $0, iu niesitui l.sí.içào.

(.". iüooA J
"ATENDEM-SE 

om iiiiquciuis pres*
} tncSes de 8$, 9S, 10$. etc,

mciisaes íunsuificos lotes do ter-
renos nu iiiii<.nlfk:;i lotiilidiidi' dc-
Hoiuinndii Sapo. servida nelos
trens dn Linha Auxiliar. O escri-
utorio í em írente da Estarão de
Siipé. Ainda existem alííuns lolcs
na Praça das Pérolas, muitos nas
ruas Opalas, Turquvzas o Snplii-
ras. Os prospectos com plantas
são disiriliuidos no escriptorio dn
run d'.\lfaiidcsii n, 2S, Compa-
nliia Predial. ÍN)

¦HfliNIIli-Si; 
por mooo$ í bom pr«-dio

T' coa. ,3 (juárlos. 2 «alas, etc, :'i rua Dr.
Campos da Paz; trata-se rua «bi Carmo
n, Of-, 1" andar. l.\'iSn)J

TjTlíXDlvS-. por ]n:uo..$ t preilio e bom
> terreno á travessa Aftuiar (Cidade

Xnvá); ir.ua-sc á rua du Carmo fiíi, i"
andar. (Xi8j*)J

\r.liN'IMiM-Si; 
por 30:000$

rua Dr, Maia <üicerila,
trata sc á rua do Carmo 66,

a prédios â
renda ,i".ií;

i° andar.
(N iSi..) J

\TENDCM-Sl. cm prestações casas e ler-
\ renos, no Realengo, na ilustrada Hea1

tle Santa Cruz; trat:i*sc com o sr. Mar*
quês, na listrada Real <Ie Satita Cruz, 103;
mais informações á rua da Alfândega, 28;
Companhia lVédíal, N
"\]TKXDK*SH na rua Assumpção um pre*

% <lio cum 7 quartos c 2 salas, bom
quintal c jardim, por 24 contos, predionovo; trata-ac au rua tJo Ouvidor 108,
sala 3. lN'n!3)J
\rii.\TMi-Sli tuna casa oecupada com ne-

^ gocio, com diversos barracões, sendo
tudo a-úgado, concluído, terreno .m metros
de frente pir (Io de fundo, terreno pio-
prio, livre e ¦desembaraçado^ rua Mem dc
Sá 11. «lu*. Nictheroy. (X1147) J

V-EXDEM-SE cm prestações mn-
»' anifleos lotes de terras, na run

Silva Telles, cm Copacabana. Tra-
ta-se á rua da Alfândega 28, Com*
panhin Predial. N

VKNDli.Slv 
um magnifico predio para fa*

milia de tratamento, com 5 quartos, 3
salas c mais accoinmodaçôcs, em terrena de
13X265 ms. e 11 :o minutos da cidade;
Inata-se ¦' â rua Visconde dc Nictheroy 46.Mangueira. (5 127,0 tf

COBERTORES
do todos os taniannos e
qualidades, por preços do
B «M TEMPO, ainda ven-
do a

Fabrica Confiança do Brasil
87, Rua da Carioca, 87

\p:.Vl)i;.SIi: 
1 fiiesa elástica, .1 tabo.-.s,

1 Riianla-casaca., porta tle Cípellio. 1cama de ferro para casal marca üertlia c 1
Biiaixla-loiiçn «lc madeira .le lei, tudo com-
plet.-.monte novo. Para vir c tratar naAvenida lOomca iFrtirc 9j, loja, n qnaliitier•i°r.i. (O tf,iO R

^jrll;^'nT;•Sl; 
um liom pianotanda n. 201.

_ rna da Qut-
CO it...) J

\/-i;N!)1íM.Si; 
arniaçSos. balcões c mail

utensílios, para casa de ih'ko«ío c -fa-
milia. Praça da Kcpiíbliea 25. (O15S0.S

Viil\l)li-Sli 
nina

cinca gavetas,dor rompeu ;5o.

inacliina Singcr com
quasi nova; rua Sena.

(O15.4) .'
"iriiM-liM-SF, bonitos cách.rrlnhos fei-

? pudoB dc raça Tei.cri.ic; bem [teqüü*ninos, na rua Carvalho de Sá. 67. (Sittcte.
(14S1). J

TrBNDlJ.se uma lioa
» ra PoitltCr, nova c

cadella perdiçuei-
( .... ,  _. caçando l.vm. Rua

Valladares «jl, Igrejinlia, Copacabana.
(O IJ.o) T

VK.MUi-Sli u
t estado, na «

Piedade.
ma .ihi-licira cm -pjrfsiío
rua 1A5SÍ3 Carneiro li. 195,

(O 146SI K

^f7';lv^*U^^Pl^. 
unia boa mobilia para bar-

beiro, para desoecupar losar; .na rna
Aima llariiosi 28', Meycr. (U um) J
\7*1*1<KD_Í*SIÍ um vulcanisador para "den*
X lista, illufalo, Xova Vork, dc unia mau*
íalo; rua Sorocaba 11. 110. UotafORO.

(O i-'ii'0 J
tt!';.n'iii;-si:

t com (iunR
uma cabra» bôa, leiteira,
crias dc dias; para ver ft

tralar á rua Uoya. «, ;0S, 'li-!.i«.'ão Quki-lino «llocayuva. (u 1.13) .í

\jrjíNrp.i-;.SK 
no criais bello -c pítoro.>co lo*•gar na V.. dc l'erro T.copoldltin, cm

frente ú ÜSítação dc Ramos, niagníf cn1* la-
tes de terrenos a dinheiro e a prestãçües»ua rua Victoria c rna I-*r. l*ercira l.nndin;
inforaia-.c na rua tiranos 56 o 5f. nn
mesma «Estaçüo. (Nn.iol.1

V-ÜNDÜM-Sli? tnri.is. oom
ca perto,
po lirande

l*or 1 '.200% umas lítanfel*
uoni pomar e cigm dc bi-

listrada Santa Cruz 404, _.ani-
Jimrada nela rua Nora.

(N rSol S

\riiNI5Ii-Sli 
por 10:0011$ 1 bom piedio á

rua Duque listrada Mcyer. junto á
gslaçãò; trata-so i rua dj Carmo n. 66.
í» audar. (N 18:4'.!

T7-liNIlli-PIi uma boa casa, feitio dc clia-
V ler, tendo io i|a metros dc frente

por 5-' de fundos, jardim na frenle, lendo
esplendida sala de visitas, idem «lc jantar,
i quartos com jancllas, copa, cozinha,
quarto para creados, W.-iter-closet interno c
externo; para vêr e tratar á rua Senador
Xnbucü 11. 60 (logar mais saudável dc
Villa Isabel); «lias uteis, das 12 ás 4 no-
ras. Preço !í:5«;o$ooo. (N)

TriiNDÜM-SK predios no Boulcvard 38
V do Selcmliro, V-lla Isabel, ou cm ru_s

transvcriacs, Ainíaralij', ou cm ruas trans-
versaes, língcnlio Novo, «nu cm ruas trans-
viT.-aes; para mais iiiforrnaçõcs com
rãa, á rua Kosario ifi-t
lfranco A7> Villa Isabel.

rua
Mou

Souza
00

TniND-i-Sl
V bilada,

rjuina, 11" v
em fi^nic
11. Clara J

tuna easa nova, sem ser lia-
tem um bom terreno de cs*

lor .lc () conto', por 4:5o<J$ooüj
1 estação de Terra Nova: run

W ü\ is 8\ 919EU u si P9S\luô VldlUilfinfiüd
P: 5: 15: quo tem por nm

Boooorror a todos os noenssi-
tíiiliis. i.nioni sotfret' il" qual-
ijuei' moléstia esta S: S: 13: eu-

W via RPíitiiitnnietilo o" recursos pat-a a cura «omplota.
SS Dlrijain-se nm carta lecharti aos VISIONAIUOS. Caixa do

Cort'oio"l!)i7, deQlarando ns sy iiptoaias, as iii.inlfestaoõOB üa mo-
lostia, o tij-.na,''i rosidenuia e o sallo pur.i a resposta.

j \T.ÜNTHi-Si; -um excellcnte predio, «ca-
« V bado de construir, na rua Maria Cal-

: nina n. 37 (li. do Meyer), a 2 minutos da
estação c de todos-05 bondes._ com ilòis
grandes quartos, duas salas, cQziulia, W.C.
c bpiiliciro, tuili) cm ponto grámi?, c bom

[*tliiint.tl; as chaves, para ver e tratar, com
; o proprietário, uo n. 39 da mesma; Preço
io:ooo$òoo. (Xii'.i«Oj

' 1. liXllliM-Sli duas casas novas,. preço
I > snod co, logar saudável, com muito ter-
Ircno. á rua do. Vallados ns. __.\ c.cc-V,
; Xicthcroy; pnra Inalar cem <j sr, Gonieà.

á rua «lã Quitanda .'.. t-Ni.';.-) S

'do Ria

A TiUOA-Sl. 11 chacavn <ln vim
-*»l!-:iiiiliti 11. 7, «iiiniiéimiíiuí, uin-
(nila dn novo, -1 quartos, ií salns,
terreno líií.Xllí... nrliorl/.iulo, luz
iiaiiii o ossoto; cliuves á run Ciui-
ilido Rcniclo 51S, tel. .'Í550. V.

(lt 8-j;:i N

A I.UGA-Sli uma boa cas-i liara pequena
xLfatnilia, tendo porão, jardim, clcctrici.
dade, po: n-$; na rua Maria Calmou 33,
estação «Io Meycr. Trala-sc uo lado.

(:.t.iS >l) J
Ma-

.4 U'1'.A-Si; o confortável
XjLfamilia «lc Iratnnicnto, em

Koclia
i rua

tiiçâo
cliavcs

predio para
frente a cs-

á rua Anna Nery. 432, as
Tavares ferreira.- 20.

(liou Ml J

A I.IT.A-SIJ uma casa nova, na rua
jílni.el Alves 11. ej, estacio do Mcyer;
ns cliavcs no 2:. ("So M) j

A ff.UG.VSI5
__.ii iifi n, 15
x.ma, onde ^_

í easa da rua
; ns chayes n
trata.

Viuva Clau-
1 venda pro-

(i-MiM) .1

A Í.IH.A-í-i; uma casa nova com duas
¦ii.sal.is. Ires quartos e tudo m.iis que c
preciso paia ser habitada c bom terreno,
bonde ú porta; rua Imperial n. 27.', Meyer,
está aliena para se ver e trata-se na rua
'riicopllilo Otloni n. 15-. sobrado. Alu-
cuel itiensr.l io:$ooo. (mu M) S

d,i rua dc

A 1.1'«'. \-l-li. 11 familia de tratamento, a
.TXrasa da nia D. Maria Romana n. 3-\, po-
dcntlo ser vista d.is 11 íi? .1 horas.

(15')-' 1.1 .1

A MH1A.S1"
*v.v,. ¦)-.¦.:..'. n

boa cara da rua liarão de
$201 os chaves no 52-.

(1.93 1.1 .1

A MCA.M-SIl na Avenida Pedro
->'»l.,i ii, oi, riiKii 11. í!, u familia
de trnlniiieiito, ,>olo tireco mensal
de 170S000, l.ANl.O-KI'1 1 .Mi:/.
DK r,()Ml'!0A(:ÃO KJI CADA
WNi» ni; IU'lKMANli!NOI.-, ma-
Ciilfioas rasas eom «I oiuirtos, lia-
nlielros de ii«_ua fluente c fria,
iinliuia iiistiillficão cleclrica, dois
foaões, sendo mn a aa/, dois W.C,
hidet, etc. (,! 178;.) li

•V «I.l-i-lA SI' pur 71'$ a cas.; n. i
í'Vru.i .M',uio Urüsso» próximo o o lar

r.*i«,-.;h; chaves no visinho, (i^í.j
• V UY.AM Sli unia
aViui l'iní:-eiM Lima
c.i^il sem íülioj on

sala c um quarto,
i ,'i. 57, avenida,
i pessoa de bons co
i. ?, na mesma.

(i-3«j 1.)

il da
W da
I.) .'

\M Si: as casas ns. VII, Xllt «
da Villa Caroliua, á rua I>clphiii

eo:ii Ire? quartos, duas salas e lu;
; ir.it.vsc na rua da Cariou fio

I horaj da larde. t:-':7 I.) .1

A HT.A-Sli o predio n. i
Jr\$. João. Caclianiby, Mcy. .
commodos, quintal murado, jardim na fren-
lc; trati-se na mesma rua n .iC.-. Alu-
rucI, 8o$. ("0.1 M) 1!

A I.UGA-SK o predio da rtta Siares .ir.
i'i.Kn_cnlio Novo. com oilo quartos, tres
salas e mais dependências, próprio para'.'.-in.llia de tratamento. Trata-se na rua
Marnttc3 de I,eSo n. _**:, Kngcnlio ísovo.

ttií.i M) R

A T_.Uti.VS-0 por í ir? mensaes a csplen-
i'Vili,la ca.-a da rua Imperial iu 141.
'Mevtr. com seis quartas, tres salas, crande
terreno, (taz c luz c'cetriea. Truta-sc na
mesma até ás 4 bons da larde. (i;.|.'M) H

A'I.UCA-Slí
/i-duas salas.
!e fartura de
ncrial u. 2-5.

hoa (casa assobradada com
tres quartos, quintal, gran*

asua; informa-se na raa Im-
armazem ,\i.. (it.nM) J

A LUGAM-Sli cisai a 30$ c 355 nicn-
«Ci-saes, assoalhadas c forradas, com agua
potável; na listrada dc S. redro de Al-
cantara 11. 13, Realenga. 1--0 AI) .1

——tmwmammmmmm ——

FERIDASy tz?l":
tlirris, eczcraas, sardas, pannos, co-
micliões, ele, desapparccem rápida-
nienle usando 1'omad.i l.usliaua.
Caixa i$ooo. Deposito: Pliarmacia
Tavares. Praça Tiradentes 11. li-'.
(Largo do Koeio). (A .030)

il.Ü-SIi por tr>:ooo$ooo uni solido
jio .im rua Diamantina, Kjtação
melo, 3 quartos, 2 salas, jardim,
Alfândega 130, i° andar,

(M 9C1) S

T^EMDli-Sli u-.n liura_ chalet com 2 sa-
> Ias, ,*; quartos, cozinha, jardim, gradil

na frente. nXn; preço 51500?; rua Se-
nr.ilnr Nítímco; tralar á rua da Carioca 'l.i,
1» uii.lar, teleph. n?o C. (X137OS
¦\TliXU_-Sli for fiioiioí. a cinco iiiiiiiilos

V da l.fctn-ção do líncautado, o predio
da rua Angelina 51, eom duas s.i!as, dois
quartos, esgoto, chuveiro, luz eleclrica,. etc.
Informações na Qui landa defronte.

IN' 1-139) J

A Iodos os «iuo
soffrom do rjualquor
mnlasti^ osta sooio-
dailn enviará, livra
tle qualquer retribui-

cs , n . it. Çüo, os meios defe>. . x . . li.'. curar-se. ENVIEM
PE1.0 COnniílO, em carta fechada — nome, morada, symptomas ou
mnnifosiiicões da moléstia — e sello para a resposta, quo reuolierio
na volta do Correio. Curtas aos INVISÍVEIS -Caixa Corroio, 1125.

NVISÍVE-S

\7-lCXDdvSK 
uma mobilía completa, tir

casal, em bom estado, «por praça nm-
dicos -na rua Conde de Laje n, 35.

(O ií-|ói 1

mesa de perdia tcom *>
.. própria para escripta ou

desenho: na nia Duque .líitr.ula 'Mcyer -1111-
mero 33. (N 15S*í*> }

VI.ND_.SB 
uma

gaveta-, nova.

XrivXINvS-.! utn automovd •"Jlltierva''.
% cm 'perfeito estado, com capota, (vmu-

ra e pneus novos; preço 3:5005000. Para
ver e tratar ua rua dc São Josc ns. oom
o Castro. (O ir.nol .1

UM SENHOR
Cue síeve atacado por uma fortt

tuberculose c de cxtreii'_i Rravidadc, of-
fcrccc-se para indicar gratuitamente 11
Iodos que soffrem de enfermidades res-
piratorias, assim como tosses, bronchi-
tes, tosse convulsa, nstlima. ttilicrcitlosc,
pneitmoiiia, etc, um remédio que o
curou completamente. lista indicação
pata o bem da humanidade, é consc-
qitencia dc um voto. Diriftir-so por car-
ta ao sr. ISugenio Avellar, Caixa do
Correio 1.68a.

TfdiNDE-SE por i3:;oa$ooo um bom pre-
V «lio n.i listacão ,1o Meyer, assobrada-

do. alio, tle sacadas de íerro, entrada ao
lado, novo, de solida construcção, com
bondes «'t poria, cdiiicaiio em cciitrn de
terreno, com a quartos, 3 salas, quartos
pi.ii iianli.i, VV. C. Interno, installação ele-
ctVica cm todos os coin-partlnteutos. jar-
diüi na Ircnlc e nos lados, balanço para
creança e pomar: trata-se coím -Mourão, a
rtta do Hosario íoi ou á rua Souza r'rm-
eu n, .jr. '**'*'

ÃTliXDKM-?!-'.: por ú;ooo$ o predio
>' rua Senador Nalntco m. a» cliavcs «o

n. 76; por 5:500. o «ia rua Dr. Silva Pm-
lu .1; tratn-se cu-n o sr. Drummond, á r,
di Uo;ario 1.1.1 (tabellião), da 1 liou ás 3;
ver d rua Manoela ilarbjsa 37 (Mcyer).

CN nul li
ai__a
T_jXJiN.DT.-SI. um lote de terreno, medindo
VKx-oii. a dinheiro ou a pres: ações, na

t.-i vessa dos Prazeres n. ...|. Hio Comprido.;
tintar, com Garcia, rua «Ia Alfândega_n. 2.

^t« END13M-SE em iieiiuonns pres-' tnrõp.s, 110 ulcnneo de todos,
iiiiurulfiros lotes rto terrenos 110
maitiiificii o novo bairro ileilomi-
nado "Campos «os Canlosos".
Ksfos __ são os melhores terrenos
ouo silo vendidos em prestações.
São servidos pelos trens dn Linha
Au.vilinr, com as estações "Cavai-
i.uiti" o "Kiuienlieiro Leal",
liomls de Cascadura e I.strudu de
Ferro Central pela Kstação de
Cascadura. Escriptorio, run dos
Cardosos ílãli, Cascadura. Prós*
peitos com plantas na rua d'.\l*
fandega 11. iíS, Companliia Pre-
dinl. (N)
\ 7 IvNDli.\I*Slí por «4*;:ooo$ooo cinco pre-

V dios em líotafogo, bem conservados »'
rendem <J5o$ooo mensaes; informações á
rua Saebct u. ;, sob. (N óio)J

X7*EXI>K-SE uma propriedade por
y metade de seu valor actual, a

30 minutos da ciilnde, com ren*
da do 600$ a 700* meiisaos;
110 Tabellião Itoqnétc, rua do Uo*
sario. (1. _S7S1) N

VliNDli-Slv 
um excellcnte predio, aca-

liado de construir, na rua Maria Cal-
mon it. 37 (li. do Mcyer), o 2 minutos da
estação e <lc todos oa bondes, cem dois
grandes quartos, duas -salas, cozinha, W. C,
e banheiro, tudo cm ponto grande, c bnin
quinlal; as chaves, para ver e tralar com
o proprietário. 110 11. 3«) «la nntsina.. Preco
io;ooo?ooo. (N113OJ

TTiÉXDEM-Sl. duas casas, na listrada
V Kcal (Piedade), alugadas, Beudo uma

cm esquina, eom armazém de seccos , c
n-.olliados ; trata-se a rua Assis Carneiro
II. i.C. O 43S) «N

\rtKXDK-PF, 
para desoecupar IoR.-.r

arniaçfio moderna eom baleãn c
eni petü:iio estado;
lc S. l'eitro 19O.

«ma
copa,

tratar á rnn
(Nm.).r

VlíXlUvSl; 
com tirffencia, para elesoe-

cupar logar, anna Rrandc cachorra dr.
pura raça Ulracr, c o qne lia dc mols bo-
nito cm pjuta; preço 8o$ooo, custou _oo$.
Kua JJ. Pedro n. 1:7, Cascadura,

(O 1171) li

VENDli-SU 
muito liarat.1 um tnolocyçl.

Indiflíi, de 7 cavallos, com ou sem -sid-
cor, cm perfeito estado; roa do 1'aiteli:
n. 105, loja, («15 O) M

ViüNIlIi-SIi 
por 200$ 11111 superior vio-

lonceÜo com caixa, itietbodos e nuisí-
cas; rua do Rosário, 8S. 3". (M_en) O

VliNDli-Sli 
barato um cavallo com Iro-

le, nrreiado, na estação de Cascadurni
rua Soulo i;0. (O 91") K.

VliN'Dli-Sli 
um íos'10 dc bom tamanho

c por módico preço; iia rua 20 -de
Novembro n. 55, Ipanema. (05?7)A

\,'iii.\'i>i;-r',i; 
por 6ou$

ilMeycl, quasi novo 1
por favor, com o
de Camões n. 1^

u:fi bom pano
perfeito; trata*se,

r.r. Alfredo, á rua l.'i«'.
(M 576) O

YBNDli-SU 
Uma casa por preco módico

.. rt:a Silva Manoel, com bonde á |«or
ta. Trata-SC na travessa Muratori. .<"..

(iloo N)

XfBXDli-SE um
y Riachuelo; in;

dentes 11. 54.

predio,
arma-sc 1

térreo, a rna
;, praça Tira-

(1398 N)

TTEXDE-SIi
V dc frenle r

terreno, com -_ metros
o de Fundos, 110 Mcyer;

r.s. 130 c

um
por 7»

rn Archias Cordeiro, entre os !!:
1-,- por 2:«iiio$; trala-sc ua rua Araiyo
1,'cit.lo OS, ticrlo dos fundos do Jardim_ Zoo:
li.RÍeo.

llio bSp o Esíomsgo. ¦— Hão ennegrccs os Ss 
~^#<«

1 9 H_o causa üiís Prisão fle Yeatra ^^ífí»\\y|

*8S1 ^a^$f~vt V1 «•^«TfcB'^^ o no Mtnlaterto da» ColonlaB I

. W^ E5ÍL0ROSE, DEBILIDADE B
(^3^^Ty__Jn ros jtoto : !3, Rim d« Polasy, P<HIS.—Cnnonfrf-ii na» princJpaat Phtrmaclis. H

TT-liXDliM-SE tres blcycletas, umn para
V senhora, loutra para menina e outrü

para menino, cm jieríeito estado; rua do
Cattete n. io;, loja. (M S.t-O O

t/liNDIiM-.SIi. _ rua
> lindos "1'ex-Tcrricr.rua Haddock í.obo. «ti;,

puro Sangue; uma
cama de ferro esmaltado para casal e um
fogão n ffaz, com 4 focos. (U 74) O

TTiíS-NmSM-SK armações, balcSes, cóisai*.
mesas para botequim c utcnsil'05 para

todos os negócios, assim como se far. qual-
quer armação, a posto do frcRticz e a pre-
ço sem competidor; na rua Senhor dos Pas*
Jos n. 47. (R 3.17) O

HTdiNllli-SIi por preço módico uma eseel-
> lento serraria a vapor, montada á mar-

gctn da Contrai, cm Kassaquinba, Kstado de
Minas; para informações, na mesiua locali-
«lade, com o proprietário, líelisario Moreira.

(J 10O O

\TliN'Dli-Sli uni contrabaixo dc quatro cor-
das; rito Uruguayana n. 1,1;. (J328i)0

TriiXllliM-SIi 35 alqueires dc terra, seti-
V <lo 13 em «ítattos virgens, «lislautc dc

I Rodeio 4 kllomelros, nor 6 contos; trata-
se na rua do Ouvidor 10S. sala 3.

(N ma) JS _.

V7!liN'D1i-ãli uma caia com 6 comraodos,
. á rua Canitãn 'Macieira 32; as chaves

á rna loão -.Macieira 14. Hista.üO ,lu Dona
(,'l.ira; para Iratar á rua Senador José Ho-
mifacio IJ, lista.ão dc Todos 05 Bantor

(X 1480) li

TTliXDIi-Sli por preco dc oceasião o bom
V terreno á ru_ M_n,,c! Vielorinn 41,

qttasi cm frente á listacão do lEiiscnhõ de
Uentro, mcdiiido 12X84: Irata-s,- cont o
sr. Pinto, ua raa -h Rosário 134, labcl-
Iião. (X 1801) 3

XTliXnii.MSi: por S coutas
V travessa Clii-istiana ns. 1

cas;

trata-sc a rua
.1. Mc

lluenos Aires n. 19S.

ir.iiN'i)i:.M-si'. a ma n.i
V 3 lotes dc terreno, dt

á r-.-..t Httenos Aires 10S.A í,UO .-SE a casa da rua Bclmira 04.
XlLcsiaíão da Piedade, com duis quartos
e duas salas, e.isa alta, jardim c quintal, "iri-.XUliM Sli prédios
todo cercado c com entrada lambem pela > n pagamenlu parte
rua da Piedade, GoS mensaes; a cliave no nrcstaçúes, nus subúrbio
11. Ci, onde se informa. (;.iw M) Passos 02. sobr.-.«lo.

fio dc Mesquita
ioX-Io; trata-sc

tXiSiol.l
terrenos, sendo
vista c parte a
trala-se Avenida

(X13-S)-

\ (LUGA-SK n pequena casa da rua 11,
JTVdo Hom Retiro n. .iS; ai chave» estão uo
ti. 32; trata-se na mesma rua n. i.,-A.

(1.163) R

(«V í,UCfA-SM uma casa na rua da Pcdrei
-£Xra 11. 9-*, Cascadura. (:ioóMíJ'n

A l.l:GA-.1li a boa cisa da rua Consc-
illlií-iro Attostinlio n. 7;. cont duas sa-
Ias, tres quartos, luz eleetrica, chuveiro,
etc, por 71$; tralase na rua de S. llraz

.4. Todos os Santos. (1210 Mi .1

TTKXDH-S.1Í tuna situação com gado dc
> leite c mais utensílios; para ver c tra-

tar na rua do Retiro 10, tBaugu',
(ii-I.O g

A^IiXIHiSii um bonito prc.lio cm centro
V «le terreno, com cinco quartos, duas

salas grande c izinlin, l.iz cleclrica. gaz,
jardim, bondes á porta, na rna 1). Roma-
na ií, r'i; trai a* se eom o próprio run dc
São 1'edro 227. (X1S3S) J

.lOLliSTIAS (lu ciutliiiila (!

niipnrcllio respiratório, tome

PlilTOl-ATj >.AU1.NH0.

Bnn Sete üc Setembro 1SG

"iriiXIviiídi o elegante prc.lio novo em
V centro dc tcircno, para lamilia de tra-

tamento, da rua Duqnc de Caxias 11. 88,
junto ao lloulcvard 28 dc Setembro, trata-
sc uo mesmo com o proprietário.

(1, 10.19) R

mMmWm9rmW8B»mASmm*\ m^mmsSmmXKmmmsmwwmm

~i riiNOli-Plí uma linda casa. cum 5 quar-
.- tos. 3 salas, cozinlia, «lois quartos para

i-eai!i'. banheiro todas as commodidades, utn
lindo jardim, terreno ciini 11 de frente pur
r,_ de fundos, toda arborizada, linda instai.
h.ã. eleetricat rua Araujo Leitão 6S, bonde
á portai preço barato. (ot)- ») ^

¦ *r4rK.\i)i:.>r-SK im "Villa Pamn»
i V excèllentes lotes do terrenos

em «ennenns prestações do 5$
I cm demite. Os srs. pretendentes1 poderão tomar os trens dn Llnlin
I Auxilia, ilo "Itio d'()uro' o pro*
| ciinir em frente ií Kstação (In
1 Pnviinn o escriptorio dn Compa-
] nhia rrcilinl. Prospectos o plnn-
: tns são ilistriliuidos nu rua da

Alfandeea n. 28. (__

beco
Irat.i-

Tn5XDti.SH um terreno, n
> Núra n. S, Pedrogullio, nor

'c na rua Sete de Setembro n. 17'J. com
Sebaslirio,  ('3«o Ml R
¦\riiXDE-SE um bom terrena, re :: Go., na

\ rua José íloiiifacio^iqo, Todos 05 San*
trata-so na rua Gonçalves Dia

(1368 !.)

TfdiXDliM-SIi dois prc.lios á rua Lopes
> us. 36 c 3S, Cainpiiiho, com 3 quar-

tos, duas salas, etc; terreno 40 ms. fun-
dos; rendem iíjo$ooo por ru:yoo$. «Accv:-
ta-se offerl.l. Trata-sc com o sr. Xetto,
riia «lo Kosario 12a. (n5i) R

"SriiXnii-SIJ uma
\ llumaytá n. eSc

casa moderna, na rua
So, com quatro quartos,

duas salas c fnats dependências, por preçorazoável; trota-se á rua S. Clemente, 61,
loja. (Ii 518) N

ViUXBK-SlS 
uma casa coniplc ram ente nn-

Va. com pra tule terreno, rua T*«m-
seca T'-Hes n. 43, bondes á porta ,e di=-
tante dus bondes de íoo reis 5 minutos.

(R Coe) N
"ÇTlíNDK-SK utn gnipí- de nove predios

V novos o cm lioa rua, dando multo boa
muda; informações, rltrectainçutc eom o
nioprtctario, á rua do Uospício 1?, daa i-
ás 15 Iioras. (117 N) J

Vesti vossos filhos a no Paraíso
Ias Crianças
I?uí- 7 n. 1-S4

VENDAS DIVERSAS
TrUNDE-SE uma motocyclcla iTreaiier
\ 3 i|a II. 1'. tres velocidade?., com

sid-car; cítá quasi nova e tem a licença;
rua dos Andradas 85 (1° andar).

(O nn) li

Meurasthenia — Exgotamento nervoso
Fnlla de niciitoriii, pliosnlinturiii. coiiviilcscenclns dns inolesliits,
eiiram-su com o uso do IIH.MATOGUNOJj de Alfredo do Carvalho.
JV extraorilnario o seu consumo o os attestados oxpontiineos ilos
nue tem feito uso. A' venda oui todas ns pliarmiicias do Uio o dos
lMtiilos.—Deiiositnrios: Alfredo do farvallio & C. 1° de Marco 10

«"•17
t l.fOAM-Sli por 180$ os iircdi_»,\Uarão de Mesquita ns, ;,;/. 7co:n duas ralas, quatro quartos, jardim

quintal; cliavcs 11a rtta -Uapoldo u. 19 c
ir;,ta-?,: na rua da Alf.nu.cfta n. ij>. te-
lcplisni 1S70 X. (14?,- 1.1 K

A. 
rC... Sli por i8.t? n bonito sobrado

d.i rua de S. T.uiz Gonzaga n. i.|:.
com to.las 03 commodidades paro familia de
tratam, i.to, grande quintal, bondes á por-ta, 1 tc,; a chave está na loja c trata-
se r..i praça ísictii Vem ti. 5;, nté ái io
e depoiri daa 16 horaa, ou r.a rua (.un*
çolves Dias n. 62, dai 12 úi i.j. (i.t;ol#)I<

\ LUGA-SK um predio para familia de
•iri.tratamento, tendo tre* quartos, duas sa-
Ias e demais comomdidadcs; para ver c
tratar na rna Assis Carneiro 11. iG, P.
l'orta da I.ua. li. Piedade. (n.|t_M) K

A I.I'«'.A Sli a casa n. .* da rui p..ircs
_ÍVpro\Ímo á praw ria Bandeira, cnm tli-iá
raviment.ig, quatro quartos, duas íihs. dois
lianlieiros, dois W, C, com terraço, quin.
tal e maís commodidades moderna"; trata-
nc na rna do Ouvidor n. 17;,, charat-aria•Cubana; pódese ver a qualquer hora.

(¦in d .1
A I.rr.A-SK a casa «la rua Visconde «le

•fi-Sinla Isabtl n, 30, com dura salas,
Ires quartos, cozinlia, entrada r.o lado, jar-
riba e um lindo pomar, tio logar mais alt.i
e saudável, dc Villa Isabel, tem paz c tur;
para ver c tralar na mesma rua 11. .;:.

0-S5 d 1
' A I.UGA-SE, por 130$. a casa da rua Cha-
_f\ves l*'aria_ i,t; trata.Bp na rua dj ^\1fandcíi ti. reii.i.to & C. (1.1.11 1/

* A l.i*-.A-M-Si] boas casas, por tist, com¦f*-3t nuartos. 2 salas. ete». á rua Ãlourão(.0 Valle e Tannuzzi; ns c!ia\-cs na praiaRe S. Christovão n. rCi. c trala-se iu iua
:-. n. n.t 1» anda.-. (1545 1.1 1Ul.

A LLTrA*Sli uma saía mobilada e tnde**«».'._¦:«.::c. rm casa «ic uma scnliora viu-
.'., '«? '"} *''\° «-actano O. 21.1, perto darua Secador í-.mctiit». (, 547 _,) J

A I.UGA-SR o predio da rua remambu-
_Ci.ro 11. \Ú2, lv. tle Dentro, com commodi-
dade» para familia e um vasto quinta1; as
cliavcs na caia ti. 8 da avenida ao lado.

tmú M) R

A l.UGA-SE o rreji.. da rua _.n-,t'.\nna
AMatheus n. ,-S, lioe-t do Jlatto. Ai,
eliaves citão 110 mesmo e trata-se na rua.Mr.tlie.11 .n. Meyer. (ti.tí M) R

A I.I'GA?«t?r. por S,«$ mensaes quatro c.v
jTVs.is na rua Souza Vreitns (lote 11. ..).ferra Nova» cm uma destas cr^a- tem -arma
ç_a c l«al:.-«o p.irrf nualquct neftocio; trata-se na listrada Nova da Pavuna n, 131.
Terra Xova. OS... M) J

/t I.UGA-SE
-i~kri todo se
59. Mcyer.

rapariga portugueza, pa*
: ri.:) ÜI.JS ih S:>;. _.

(11MI1 M) )

A r.UCA.SE
ÜVatilo. Sa

1'enna,

capa n. tíi da rua dc S5e
Sampaio; chaves por favor no

mesma rua c trata-sc com o **-*,
avenida Kio Hranco ti. i, loja.

(i..|. M) «

i LUGA-SK uma casa, com 2 quartos, 2
XXsalas, cozinha, illumina la á luz electri.
ca; preço razoável; rua Bella 102, Todos
rs Santos. O.?. .1) R
*^iBJ»i-j|JiM_ftiWW3C2«n*; vwtn ¦ejc-iw*'*"' vtttsfemoo,

I | ESTER1UI)A1-B, I
! M',i'i:.\STin.xi.\. 1

TÍSl-Ell.lI.VTOKlíilK.V |
[j Tura certn, radical o ranida. |
1 Clinica c!«'i'tro-iiii'(licii csiiccial |

1)15. CAKTAXO J0V1XK j
I das Faculdades de Medicina tic |
j Nnpolcs c Kio dc Janeiro. j

Das o ás ii c das 2 ás 3. 1
i Lamo dn Carioca, 10, sol). S

•*_TIÍXI>t;.Si;, A rua Silva Jardim n. ?i,
> ::¦ iderno, em Xic.lierov, uma I»a casa,

com terreno próprio, com installação dc
c=bo'is, toda reformada de novo, tcitdo 2
pavimentos, loíar para automóvel, perto
Jns banhos d«- mar c bondes a porta:
trata-so á rua Visconde de Urugtmy n. 114,
moderno, -Xictheroy, onde se ciicontram
chaves. (R 607) N
-.Tl-'\"lili-i'«r um magnifico predio na rua

V Paula Mattos, por i6:ouo$. _\enic:sc
uma boa casa em rua Sào Francisco Xa-
vi«r, por istoo.'*. Vende-se o melliur ter-
reno da rua liarão Mesquita, preço mo-
dico. Vende-sc uma casa com bom lerre-
mi todo plantado, preco de oceasião. cm
lacaréiiagua, Vendem-se casas c terrena
na rtta Mariz c liarros e outra.
«i«s, ao alcance dc l-«:las as bolso
se á rua Visconde llaboraliy n. 6. i°
dar. Telephone n. .13.-9.' (Xo'!>)

localidi
i. Tra'..-.-

¦VTliXDEM.Sli dois lotes de terrenos ar-
> borizados, camo de duas ruas, c uma

c-'s;'iiui. bem localizados: informa-se á r-.ia
do Hospício u. c.-e, dentista, n p---:.-

B» CALVO 0ÜE3I QUER.
1'lOKDl'l C.UUiliMIS QUT3M Ol'i-R.
TJ.M B Alt BA l'.M,HAl)A QUEM Q URU.
ITEM CASPA QUEM QUEI!.

PILOGENIO
faz nascer novos cabellos, impede a sua queda c extingue cotnplctamer.tc i
¦ quaesquer parasitas da. cabeça, barba c sobranerliiv. A venda naa boa
Ml cia* drogarias e perfumarias c uo deposito: DROGARIA GIFFONI,
PRIMEIRO UE MARÇO n, 17 antigo n. g. KIO UE JANEIRO.

irii.vHIi.M-. li plantas de todas as qua-
V 1 idades, para pomares e jardins, ni

crande estabelecimento de A. A. J'ereír.i
da Fonseca, i rua Torres Ilonirm n. 27.1,
Villa Isabel. (t! 47.1.1) O

t7'liXni[i-SE tela de arame para cerras
V e gallinbeiro» a íioo réis o metro, Vc-

ntiras c caio-las para todos os preços; rua
Sete de Setembro 11, l<)<). (J 30.1) 11

VIÍ.NDK-SK 
um excellcnte piano do ce-

lebre autor C, Bcchstcin, garantido.
está perfeito, por preço módico. Ao Piano
dr Ouro do Guimarães, rua Riachuelo 4~3>
sobrado. (O o-r>) .1

VF.XDli-SIi 
uma armação envidraçoda,

dois espcllios. dc um metro, oitenta ai-
tura noventa do lareura, duas vitrines, eom
os pertences c objectos de uso doméstico;
rua Senhor dos 1'asses 5.1. (588 O) S

TTKND-S-SIS um hom piano francer, cm
V cr>tailo de novo; nreço barato; Assem-

bléa ij8. z" andar. (138a O) ,S

de doces, boinhons,
bíscoutos, manteiga,
etc, armaçSo estylo

vitrine, inoslniariu
tnitar no Boulc-

VriiXllliSi; -.nua evi
cmpaila-i. t pasteis;

assucar, café, frutas,
lj'_:ffct cnm espelhos
para doces, etc: ve:
vard Vinte c Oíto de Setembro n. 33'-
Telephone z;i3 Villa. (1406 N) S

17T.XDI.-Slv um liçrvanarío. bem tortido,
V em bom ponto; informa-se na rua Ce-

cieral litaio Gonçalves n. 8, Engenho de
EJeii.ro. Cmo-j N) S

TRASPASSA-SE

caspa
phar-
EUA

TTKNDli-Sli p«r 8 contos o predio si-
V tuado em logar saudável, licito dos

bondes de São Januário, á rua IMajor
Fonseca n. :6; iníorniaçOe3 no numerosa.

(I, ll4j) J

\T.I--NUEM-S«.'. p.ir 22:000$ dois predios
V 

'no 
lii-J Comprido, sendo um para _ne-

g.,-i_; «stão rendendo, apezar da crise.
eCoSooo mensaes; informações «na rua B3-
cllet II. 7, sob. (** o") J

522.1) >*

PO' CE AHBOZ
iEXnFjXI.SE terrenos

de1* Copacabana, ;ta
138, com o proprieta:

cm diversas ruas
rua Jo Rosário
Í0. (Xl2l6)J

Medicinal, adherento e perfumadoLata 25 00. Pelo corroio 2S-00
| Perfumaria Orlando Range!
i -.-_¦¦__ :v?s. _jír_: '__w >-»'r?_r^'^-_u^:'a.«^y*\aTcy_*_;^]_3TÍ

* LUGA-SK o bom armazém da rua B.
irXdo Bom Retiro n. 2h; ns eliaves estão no
n. 32; servo para Qualquer negocio; tem
commodos para familia; trata*se na mesma
raa n. íoA, d^5 i> ás io da manhã,

(M-3) R

COMPANHIA PHEOSAL "AMERICA DO SUL"
10 — RUA DA CARIOCA — 1G

Contracta constrncc.es dc r«dios. a prestações, mediante 10 a 40 °l°
Bdeantados (Tabellas M., J. c G.) c sem adeanlamento (Tabeliã II.1. ou a
pronipto pagamento, nesta capital, Nictheroy, Campos Pctropolis e Barra do
Pirahy.

Em 12 niozcs construiu 26 prédios, a prestações. 110 valor de 1,-0: ,od$ooo.
Tem cm construe;r,o mais 4 predios no valor de 6j:ioo$coo c novos contra-
ctos firmados, neste me. para mai3 ;.t:ooo_ooo.

Vende á vista, ou tm prestações, vários lotes dí terreno na Bocca do
Matto (Meycr).

Prospcctot e in£onnaçü;s sa sede, com ¦
. A DIRECTORIA, „

TTENDE-SK uma casa om 2 quarios, _
V salas e cozinha com terreno, medindo

rõ metros de frente por -lo dc fundos, a
prestações, 5 minutos da Estação de Terra
Nova. Estrada Nova da Pavuna n, rro;
trata-se no botequim, rua 'Visconde Itabo-
rahy n. io. ÍN* 15-7) )

VTEX0E-SE uma fazendinha no districto
V dc Mendes, com 23 nKiueires dc ter-

ras, parte en; matta virgem c cafeza-es, ci-
sa, etc; trata-sc ra rua do Ouvidor to?.
íala 3, por 4 contos. (N12.2) J
¦\rEXDE-SE com brevidade o bello. con-

V fortavel c l»ern constrnido predio da
rua do Nlattoso n. 07, com todas as cc*
commodações necessárias para familia dc
tratamento; para ver c tratar no mesmo,
com o proprietário, das g á 1 hora d.i tar-
de, todos 05 d:r.s. (N1450) 11

TTENDE-SE um
V seis commodo

para ver e tr.-.t.ir
Sairia Cru: 2431.

magnífico 'predio , com
c um srande .nintal;

ua Estrada Real de
(«\iilío)R

| TOLUOL SOEL
Tosses,

"íTKMlll-tli por e;:oooS 1 'prelio novo,
V 

'dinl 
2 pavimentes, á rui Constante

nos (Copacabana)j tr_ta-se á rua <«_>
Cartnu 66, 1» andar, CS:'i:) J

TTEN'I>E;SE por 9:000$ um bom terre-
\ no á rua Fioriano Peixoto (Copaca-

ln-a): irar 4:000$ um á rua Coronel re-
dro Alves; trata-se i rua do Carmo 66.
1" -.-dar. (Ni8i6) J

bror.cbites, influenza em 48
horas

Depositários: — Araujo Freitas j. C.«,
rua dos Ourives 88 e Pliarmacia Mar-
quês. praça Tiradcntcs ns. 40 c 42-Rio
de Janeiro.

T_r«EXüEM-Sli tecidos dc arame para cer-
> cas e gallinlíciros, a Con réis o metro;

fabricam-se gaiolas e ratoeiras de todas as
classes; Avenida Passos 104. (ijioji)l.

\7*K.VDI.*S[.. 
p.r *lo*ooo utna mobília an-' tiça de jacarandá, composta de 11 pe-

ças em liom estado; e ;ior 3o$oon uma ca*
bra leiteira «Ie boa qualidade com tin^ fi-
lho de 6 me:es, ua rua .Minas o'. Esta-
Çi^o do Sampaio. ^'i.iliii.

tTliN-nii-Sli um bani nrmazein com tom-
V modos espaçosos rara familia, na rua

Costa M.-n-jcs. esquina da traves;. Olivei-
ra, Estação de Ramos. (N"nSS)R

rilKASPASSA.SE a Tabacaria Canipestrí
A 0:1 admittc*sc um sócio para ver e

a rua dos Arcos n. f.,i, para tratar á rua
Visconde «le Itauna 11. 4. das 4 ás 5 bo-
ras da tarde. (1520P) S

rriRASP ASSA-SE um bnteijuim liem.
X min tado, aberto á io dias, com licen-
pas pagas; faz-se qualquer negocio, In-
forma-se na avenida Mem de Sá n. i3~*
com o sr. Costa. (073 Pi S
IT1RASPASSA-SE ? não
X compra-sc ? nao;

vende-se ? nao;
precisa-sc ? não;

dá-se ? sim... casa, terreno e escriptura.
Procurem a Casa Rápido, á rua dos An-
drad.is n. 59. (16:0 P) J

TRASPASS/V-SE 
uma casa de quitanda,fazendo bom negocio, tendo moraria

para família; o motivo ó o duno «cliar-
se muito doente. Vende cm couta c cen-
tro do commercio; informa-se no largo
do Hosario n. 15. C1601 V) J

ITiENDE-SE uma oiíicina dc alfaiate -pelo
V mais razoável preço; para vêr e tratar

á rua dos Andradas n. no, loja, canto da
da Pn-.inlia. (1294) ll

TTENDEM-SE auatro lotes dc tc.-r:nos na
> Avenida Atlântica, .ivrts c desemba-

raiados, jtinu-13 ao palacete n. 903. fazen-
do frente para tres ruas. c um «lote com
i_SX45 ms., na praça Serzcdello Corrêa,
Copacabana, t^do murado c prompto para
ser edificado. Preço de oceasião; trata-se
com o proprietário, á rua N. S. de Copa-
calnna ti. 5.15. O; terrenoj ii
ccj e bca-.íetto.-ias,

V_rF,N'DE-SE por motivo dc retirada ur-
V iíente de scu dono pnra Portugal, por

preço muito barato, uma boa casa nova,
d., telha franceza^ própria para ne-íocio e
boa moradia para familia. locar saudável
e de muito futuro, com ..o lotes de supe-
rior terra de ioxío, sendo parte dttstes
próprios rara chácara, com agua corrente,
c-iní como todos os pertence?, tendo um
bom cavallo, diversos porcos de criação e
gaÚinltas, unia carroça cem arrelos pnra
nm animal e outros mais certsrccs, etc.,
todos os terrenos fa-tttt írente para o ca-
miniio «ie ferro, a dois miautos da parada
Koclia Sobrinho, Linha Auxiliar, li. !¦'. C.
_,. aonde s: trata com o dono sr. Cunha.

(X Su) J

TTENDEM-SE maRniílcos lotes de torre-
> nos, 110 nrolongamento da rua Man/ e

liarros. fim da rua Barão de Amazona
tir direclaincnte com o proprie:--
íta. ou na rua do Hospício t.í.
1'.. 12 ás 15 horas.

tra-

andar,'(t:i6 
N) J

F/NDE-SE. cm Todos 03 Santos.-trENDE-
V losc li

i rna
Mifacio, uma bonita e sonda ca-

sa, acabada de construir, própria para fa-
milia de tratamento, tendo duas salas, qua-
1-0 quartos, cozinha, banheiro, VV. U, va-
renda no lado, Installação cleclrica. ogus
com abundância e edificada no centro de
terrrno, cnm jardim á frente, medindo
nXf-3 metros. Bondes de Inhaúma a Ptrja;
para mais informações com o sr. Carlos
Monteiro, á rua Urusnayana n. 100, ai-
íaiataria. Não se attende a intermediários.

(3 i:6) I*

"ÇTEXDE-SE uma geladeira nova, enver-
V i.izada, com 7 portas, -preço de ocea-

sião: á rua S. Pompeu 30. (:3'-,-) S

TTENDE-SE um bom pior.o perfeito, ja-
V rantido, de bom autor, por preço mo-

d-co; rua 7 de Setembro 215, Pêndula
Fluminense. (O ie.?) S

AGUADOS E PERDIDOS
/".AUPELLO _ C.«; nt
\_J mões n. 3d. Perdcu-s
e.:..3li. desta casa.

rua t.uiz de Ou.
\ cautela n.
(115S Oi T.

TTENDE-SR um superior piano francez.
V próprio para estudo: preço muito ba-

rato; na rua Joaquim Mcyer 22, E. do
Meycr. CS 1327) S
"TrEXDllvM-SE quasi novos uma mesa He

V cabeceira, unia jardineira e cachepoti
á rua Dr. Maia Lacerda 39 (casa 2) lis-
tacio. duo) J
"f T-ENDE&I-SE Quatro machinas Sínser c
\ uraa dc cascar; Senador Pompeu oo,
sobrado. (O iu4) J

T_r«EXD«EM-SE: por u:ooe. um lindo
> preilio com jardim e eramle terreno,

coustrucçrio especial, junto á Katação do
Meyer. Por 14:000$. um terreno «ta rua
Zeí.rino junto ao n. 49, com 6; ms. de
írc.To por 90 de fundos. Tratí-se a rua
Müiioeia Barbosa n. .17 (Mcyer): por
10:000$ um predio mrvo em centro de

tem a;-cer- terreno, na ria O, Adelaide 77 ["««a ,'1^
.(.V:;.i)J Matfo), Meyer. ^ (.Ni:o9)R

& O.
CASA FUNDADA EM 137S

Únicos acposltarlos <lo cimento ingrlez WHITE
c BROOCHi-li-S". tinta hygienica OLSII\'A,

SAKNOL TRIPLB para matar o carrapato
do satlo

rELEPHONE 274 »«• Rua rio -_.oss.r3o 55 58

I- 
ICEXÇA — Perdeu?

J da volante, na Muda
entregar

gratificado.

uma de o.uitan-
i da Tijuca; quemrua Radcmackcr n. ¦;,», itrh

(1388 0) s

Í> 
CERQUE1R«\;

V. mõ'
casa de

.S'I. rua T.«ti_ dc Ca-=e e cautela desta
(1127 0) j

r» 
CERQUEIRA; s

V. mões, 54. Perde
C3M de n, 6.1.057,

rua T.tifz de Cr\-
se a cautela desta

11.174 Q) n
¦ !¦¦_¦ ti' -1

DIVERSAS
ADMI'

JC\- tn
pmento
Cartas I

TTE-SE cm rocio com o quan-
2:00'-.$ psra cima, pnra au*
m negdcio limpo e lucrativo,
redacção, par» «\. C.

Ms S) ?

AF 
DE AnilirUI.TORF.S V. COM-

. MERCIANTES DO MERCADO
MUNICIPAL. De accordo com o capitulo
X, art. «.'. paragraphos A do3 estatuto.*.,
s5o conviaadoa tr-lcs cs socio3 quites e
em pleno gozo dc tteus direito?, a compa-
rceerem a asser.iblci ceral ejetraordinaria,
a realirar-se etr. 17 de maio, ás 3 linrM
d. tarde, — A Dlrcci.rj», illfc_. .(313 S)./

I

¦ ¦7:7':
: "-!-'.''ci

¦'Xzi
-.:-:-.

íwíi_.ví
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CORREIO DA MANHÃ -^Terça-feira, 9 dc Maio dc 1916

lAliliEMlvO, BiiK-ez, francez, om
_r*3 mci-cs. fnlur e escrever, des-
de 10$ mensaes. Rua ila Miscri-
cordli. 57, Io andar. (J 1623) b

,

ARITHMETICA, 
portug., franc., geo-

granida, etc, cnsmam-se, desde 10?
mensaes, na rua Sete, ioo, a-, nio em
enrso, mesmo para concursos. «,i43i °> J

AUTO 
caminhão — Vende-s», reformado

de novo, carrega mil o duzentos kt-
los. Preço de oceasião; rua Visconde, ae
luuna n, im. coin o sr. Santos^ -. _

AFINADOR 
dc pianos, muda o som

de estridente para «flautadoe pe-
queuo reparo, tudo 10$; Caie (.uarany,
preva Tiradentes n. 87. Tel. 4101 C.

XVUJtA. ço
ULAS de conversação:>\a ur. «..miv-inn*.*.'.. -.Va ''_. í„_~

de propaganda; =s bcoes por ,ios,
dà? 7 lisTis 1 horas da noite. Matricula
SstValierta*, 96.. rua Sele fe°*-<g&$
96. Professor Alplionie l.ery. (.1184 S) J.

Iifr.YCLKTAS. 
=. inglczas, novas, 3 ve-

í- locUladcs. hom.nl c senhora, vendei,.-
se. preço módico; rua General Roca nu-
mero 81. -'¦'" "' -

dc
CASAgr:

dá-se,1ASA, terreno e cscnptura,Agraç.i, 
a quem Ii-C.¦ d«,icsa de S

.„. superior, na Casa Rápido,
Andradas n. 59

rua dos
(1C09 S) J

(COSTUREIRA 
— OMérece-se para casa

J pirtic-íar. ou mestra de «bM
mento? tem longa pratica e traba ha por
qualquer figurino; preço barato,. rua st
nador Euzebio 11. 4S.|, sob

' 
(15-10 S) -

CREAlJbde (amilia
11. 7,

Trccisa-sc de um para casa
, a tratar á tua üruguayatia

,0 andar. ('««W K

com um menino dc r 2
J anuos, procura Brande quarto mobi-

dado com 011 «em pensão, tar 1s nesta
redacção, sob "I.impii iMo ¦ OWjXJ.
"^OMPRA-SE 

pnr hom preço qualquer
_ .quantidade «le gallinhas e t«nffi.-."»

ma Aprasivel n 151. em Sw^g-^-j

MOVEIS
GRANDES REDUCÇOBS nos pre-

ços como sejam: camas para solteiro,
*S$ a 35$; ditas ristori, para casados,
40$ e 45$; lavatorio. inglezes, soír
toilettes commodas. 100$ e 105$; guar-
•la-vcstidos, 35* *• 45$; guarda-louças,
35$ e 45$ooo; guarda-pratos, supe*
riores, 110$ e 120$; guarda-vestidos de
desarmar, 100$ e 110$; mesas elásticas,
50$ e 55$; mobílias estofadas, i**o$.
140$ c 180$; ditas Sul-Amenca, 100$ e
110$; cadeiras para sala ou quarto,
75$ c 80?; cadeiras de balanço, 35$. *¦

40$; dormitórios, 420$ * 45o., superip-
res em arte e fantasias belgas e estylo
allemão, 500$ e 510$; diversos modelos
a escolher; sala de jantar, 380*» e 400?;
ditos estylo allemão, 390$; superiores
de fantasia, crystaes e cadeiras de con-
ro, 830$; camas dc arame, 10$ c 12$;
colchões de crina, 12$ c 115$; capim,
3$ a 10$; e tudo novo c dc primeira
qualidade ao

LEÃO DOS.IRES
LARGO DA LAPA N. 110

PEÇAM CATÁLOGOS
subúrbios,

TJMAix. senhora de tratamento, deseja
_ iima 6ala de frente e ura quarto, de-

centemente ni(.bi!ado, com pensão, cm
casa de familia, na avenida Beira Mar,
Russell, Flamengo e Botafogo. Di"" boa
fiança e informações, na rua da Quitan-
da n. 87, 1» andar, rua dos Araujo». n

-"¦ • • ........ _ _.a Anstidei
(68a S) R

FRACOS
mrmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmrmmmmmmmmmn

77 — Fabrica das Chitas e rua .Aristides
Lobo 317—Rio Comprido.

MA familia do Norte, fornece comida

General Silva Telles-n 13 Andarahy.
<_747 S) R

MÉDICOS

PARTEIRA A verdadeira
mme. PAL-

MYRA. com longa pratica, attende^ a
chamados. Aeceita parturientes em sua
residência, a rua Camerino n. 105.

3243

T.AT-.-TITfPA MMR* BARROSO,
Jt_vKJ.CilX^/1 attende chamados a
qualquer hora. Aeceita parturientes, olfé-
rece todo o conforto, preço razoável—Ru»
Visconde de Itauna n. 30. (4775 o K

c
Co

DOENÇAS DOS OLHOS
DR. RODRIGUES OAO'

Com longo estagio da Fondation Ro-
tuehld de Paris. Asscmblca, 56. das a
ás 4. Telep. C. 33?°.

lARTOlüS
)urivcs,CAR'O.

piIARUTARIA

DE VISITAS
Co, papelaria.

_ Cento 2$.
(1263 S) _

ITYPOTIIECAS 
r.a cidade

1 grandes ou pequenas quantias, rapi-
dez e juro módico. Informa o sr. Pinico-
t», rua do Rosário n. 147, sobÍJ-,0V.un,.
dos.  <-m *' ft

 Empresta-se com
scrição; Hospicio, 95;""obrado, 

sala da frente. Ribeiro, das 10 11
1 e das 2 ás 4 horas. W ») _

DQEMÇAS DO APPARELHO UU-
TIVO E DQ SYSTEMA HERVOSO—
OU. RENATO DE SOUZA
LOPES, dooanta na Fa*
culdade. Exames pelos
raloa X, do estômago,
Intestinos, ooraçào, pul-
mõaSfOtOm Cura da asih*
ma. - Rua S. Joaê 39, da
2 ás 4. Grátis aos po*
bres às 12 horas.

Aouw

N-uríiE-he-iicos, nervosos,^MÜporSdos;rora*|°j»n$to

sjaa_;.ig'-.g-!gaa___^
PEQUENA CONFEITARIA

Professores e Professoras
portuguez,Vae-se

aritli.
ENSINO 

elementar
geogr., H. do Brasil, etc.

domicílio (para ambos os sexos). Hora-
rios para rapazes. Preços muito módicos.
Procurar F. Alves, Maranguapc n, 2l"_

(1137 S) tR

INGLEZ 
— Angus» Wilsoa, professora

de Londreo, lecciona Inglez, Allemão e
piano; rua da Carioca n 10, i" andar.

(1324 S) S

_ni__„,.4.__;_ — Por motivo de re-"LuarUlcUld 
tirada para a Europa,

vende-se, a rua dc S. Christoviio n. ao?,
era frente í praça da Bandeira, uma cha-
rutaria, nova, com boa freguezia, por pre-
<0 módico, trata-se na mesma. (1184 a>J

••«/¦YT.tüTG • Colchoaria do Povo,
m\J V HiíOç. nos suburbios, a casa que
maior sortimento tem de moveis novos e
usados .colchões e almofadas de todas as
qualidades; n5o tem competidor em pre.
cos. ainda mesmo nas melhores casas do
centro, pois, fabrica em suas officinas;
nSo façam negocio sem. visitar a nossa
casa." Colchoano do Povo, tua 24
Maio, sos e 505 A, entre Sampaio e
Novo. Tel. _:-S. villa. dSU S) '

Grapfilt * PlmnbaQlna ¦« SZ™
quantidade, mesmo minas In.
tetras, 00 arrenda-so qualquer
lugar para explorar. Offert.s
«om amostras a Bd. Duarte
Kio de Janeiro, Caixa do Cor-
reio 1561. R U'-3

Armações estylo hufíet, com espelhos,
mostrua-io para dw_*^tnno«qnort M>
rio dc frutas, etc, vendem-se W^mW
baratissimo. Ver e tratar «o BmltwJ
a8 de Setembro, 331, tclephoiio. Villa
37*8. (R M«7

L0C0M0VEL
vallos.Compra-se um de S a .0 «av

Offertas ax> sr. Lima, caixa «o Wi;
reio n, 1.064. (1-40 J

H\TOTHECAS 
„ . . .„

seriedade e discrição; Hospício,

¦VrOÇO, 25. annos,

ou outro qualquer 11c-
gocio limpo, aluga-se o vão.do cor:

redor da nu Acre 122, __quma Marechal
Floriano. (1515 S) J

OMER BEM? por preço. módico, .so
no restaurant c pensão mineira c chi-

neza" 5 tratos variados, com manteiga,"" ',$a5oo 
comprando, cartões Ço$; 

fora
u$; nianda.se em qualquer parle: 5 rm

Aires n. 15*. loja. 0813 to. -

...... -r, -. tendo curso gymna-
_ sial, oMcrece-so para qualquer collo-
cação ou para leccionar. Contenta-se com
..Senado Íe ioo$+ Cortas a este ..jornal,
a P. J. (1584 s' J

1 _R. OSCAR DE ABREU—Clinica era
JJ geral. Especialista em moléstias das
tenho?-- e crianças. Consultas, dmrla.
mente das 10 ás 11, na Pliarmacia Santa
Isabel, rua Maria e Barros n. 329. _«li

I lUPIIJt _ — Viua professová «lc
LlliUUHO linauns. dispondo «lc
nliruiiias horas da iiinnliã. uccoita
aliinmos do Frnucoz, Inulez k Al-
lciuão práticos o theoriros, a, rua
du Carioca 47. sob. (JllOO) S

i rua Ama-VENDE-SE iiST...

neste jornal. U*"3' 
'* b

PROFESSORA 
habilitada, lecciona pia-

no. solíejo e tlieoria, programma do
N. dc Musica; portuguez e francez,

i:.._ f-nrtuK i».-ir:i K, A. A.
(Cio ]) Spreços módicos. Cartas para E. X. A.,

neste jornal.

1942 Villa. (1257 SJ R

DR.ED. ME_-.SLI.es

Cc
mor

Buchos
tOaiPRA-SE? não: vcndc-se ?

Cl üiüga-sê". não; trasi;assa-sc .'
precisa-se ? não; da-se ? sim,
no c cscriiiturii. Procurem .
do, íi rua dos Andradas 50.

iii.o;
nâo;

casa, terre-
Casa' Rapi*

(1O11 NI T

_7IÀHT0MANTK — Mino. Aiinjla
li-di-t coiisiiltiis das 8 da.liianliaíaS
8 da noite: v. JliuMock^l.olio 1/1_(.

/CARTOMANTE, sclcncla do occtiltismo,
1.« diz o presente, o passado, e prediz o
fnuro e faz qualquer trabalho para o

em; rua Thcophilo Ottoni 119. (-5" S) S

fAE de familia. aeceita creanças
rio de 1
Portella

para
MAJi 

UC lU-limui
criar, com desvelo de mae; preços

muito módicos; rua
Madureira.

MME. 
IVONE, participa nue chegou

de Paris, trazendo um bello sorti-
mento dc vestidos c chapéos, ^etc.
do-se á disposição dc
rua das Mineiras n.

achan*
suas fregúczas, á

— Botafogo. ¦¦
(1533 S) J

— Do,n-
ços inter-
nas, crt-

anca; e vias urinarias.—Dispõe dc instru.
mental completo, apparelhos electocoí •
microscópicos para exames e tratamento dis
doenças da urethra, bexiga, rir... recto, in-
testio. e estômago. Tratamento rápido da
(lotsorrhia, syphiiis/ liydroceles, etc.
de Setembro 96, das 3 as 6 horas,
dock Lobo 4S8. tel. 1204. Vil.».

R. r
Had-

S

RÕKESSORA
dl

lemão mu-sica.

allemã,. bem

_ A. B.
rccoaitiien-

i _BdJ.T3Mlíoes'"êin 
'francez, ins'ez, ai

(112ÕS)

Ml". EdmOnd ...anteTrasileiro e
grande 

"meduim" elarividente, continua a
dar consultas para descobertas de qual.
ouer espécie, ná rua Felippç Camarão 95,
(Maricana). Somente trabalha pcki sysíc
ma das 1.:i.icil»es_ nolMulUlrides^curopeas
c da sua "irmã" a celebre
zina", que tanto suecesso alcançou
llrasil. inteiro. (E" incon.paravel . cm Ira*
balhos a distancia)

PENSÃO UNIVERSAL
Sua D. Geraldo n. 80, esquina de

•Avenida Rio Branco, Alugam-se «ce -

lentes commodos mobilados para a.n -

lia e cavalheiros de tratamento. Cozi-
nha de 1- ordem. Con. ou sen. penrfo
Aoceita avulsos. -b l* _

SITIO
E. do Rio 011 norte de S. Paulo, tar-
tas a Alves Kibeiro. Comniercio, . do
Rio. u-"s "

¦ill__llll É_____B tmJmmhmmmmmmmimSmmVmmmVmV

Quando faço comrra?. t*3*0 es*
< queço o

Pill.»un.
poise o único preparado com o
qual consegui ter cabello c nüo
ter caspa.

Não acecilem outro em snb-
stituiçio,* exijam o de OLIVIEI».
que terão resultado seguro.

J 1484

Vidro
Em tod.a-3 «.s

pèrí ti ni árias,
clrog-ari-iap

<_ plaíxm_--tci£i_-i.

OURO

plmlmiQ- _

Compra-se ouro, brilhantes ptal «O,
jóias usadas e cautelas «lo _ Monte de

cm ,„ Soccorro, ú rua.Ua Co,nst.tu.ç5o 11.-4.
(1.14S)S próximo á rua «lo Núncio. CS. ia»U

PREDIO PARA HOTEL
'Arrenda-se o inunde predio da rua

«lo Areai 11. 40, vizinho .10 Senado.
Optimo pomo para um hotel de primei-
r.i ordem, próximo ;i listrada «lu }*Vrro
Contrai e praça da Republica. Tem
grande terreno. Trata-sc 110 mesmo.

(R. 1183)

Pensão sô a farnilia e
cavalheiros (Ic trato. Dispüc de grn.i-

I des salas de frente c bons quartos no
' 

parque veconslruido- dc novo, com
conforto. P..CÇO reduzido
pensão; rua do. Cattete
phone

todn
r-'oin ou sem

1. 176, tele-
'2.008. Üngíisíl Hotel. J. 438o

Porte-Bonheur
K' sempre .1 imagem dos que estima-

mos! Uma miniatura cm verdadeiroÚltimos modelos rM^fX^é^^ L
 vendas a prestações na LAbA PtiaiiAO. esmalte, em anncl, broche, medalha, ai

run Lins dO Vasconcellos n. 23, Cm frente a finetc, etc, conserva eternamente as
lp_flfáodoB.I.OVO. S1282 j feições reaes dn pessoa querida. A
fcStaoao ao mu. j.-. -.»•-.. Koto-Bnísil, ú run 7 de Setembro 115,

— Mme. Cia.
raz reduz a

M 
ODISTA — Confeccionam-se vestidos

sob todos os modelos a preços mo-
dicos. lln_-\ Üucdcs, (Juil.uida 11. si, ¦
andar. W4

flAUTOMANTK baliiana .
\J tudo*, rua Marechal llonano

entende dc
120,

(6..S6 S) S

/¦¦A110T1.NAS—Cartomantes — Mr. Ed-
i; mond pede a todas :is cahotinas-çar-
toniantes nue actualmente inlcstani o Rio
dc janc.ro" a iião sc utilizarem de nomes
mie se assemelhem ou que se possam con-
Bi. com o da saudosa ' "Madamc l\-
Ana", para evitar "contendas" com. quem
tem o dever indeclinável; de
jucuiori.i da imniortnl. cxlincta
scin as en-scêiK-ÇQCS
noli-SC 'nr.uidi.il.

M°ODISTA — Perfeição c gosto ein
ol.apíos sob toilos. ris, modelo'!)) \s

preços módicos, acecitam-se enconiiiieudas
ile. lutos; rua Barão dc Iguateniy 11. 55,
Jlattoso. I-S6-I °> J

w — Tlieoria
l.nATIIEMATICA

professor dc comprovada
lecciona em domicilio. Chamados

rua ..elplfnn 74. '5«'3 -^J Ji

pratica,
illitaçüo,

h. Mn-
reira,

MOVEIS 
usaü

liar'

"Madamc 7À-
om _u(
cultuar

cuja fama"do 
charlatanismo tor-

(987 S) s

jr-IAUT.\_.i Uccoiicitiaçíjc
lo.lns us trabalji
rua Maurtty.

Tlionipson. —
cm 8 dias, resi.onsos c

para o bem estar. 73
Mangue. Cons. grátis.

(U4 S) S

idos _ Ciimpram-rc mobi-
íarios completos, avulsos, objeclos de

arte, antignidades, ornamentações, pianos
de bons autores, etc.*, ma Senador Dan-
tas n. 45, lenço. (3433 QJ _J

n a

Senhoras gordas
cordura das senhoras,. por processo ranu
So infallivcl e inollensívo. Consultas das" i Quitanda -S. Tclcph. Central(3366 S) J

MME. 
Cl

dicura,
ME. Clara Couderc — Manicuro, iiç-

massagista diplomada: rua s.
Clemente n. 105. Teleph. -••».?•,,?l'!'«v*ií

domicilio. '••-•• h) '¦

che*
seus

ú rua
10 HS

(112- S) it

e"UllTÒMANTE scientiíica, iiaraiitc seus
l.nlwllios; consultas das 8 Ss 5, easa
«ullta. Cattete ... 43. sobrado. 

£000.

nOMVRAR MOVEIS I I Para .que : ? r
{.1 —Alugam-sc por preço reduzidos, na
Wquidadoi.. 55 ri. do Cat tetc, £7. I om-
praiii.se, ven.lciuse e alugam-se 1 elepli.
S,39i, Central. _''•" s) __

joías velhas, 
'eom ou sem pedras.

paga-se bem; na rna Gon.
,l.c_ Dias ...'37, Joalheria ValcntiiiK t*.

Central. ''l6'2 b- K

/-lOMPKA-SE qualquer quantidade
K.i jóias vell
quáli|iier vulo:

lcplione 99.1,
/SAIiTÕMÃNTE espirita -Mmc..--
V.' Lòtilsc, dá consultas por 5.. 1<: "«* "
nhas das mãos
ficu-s trabalhos,
depois da pc:

MME 
Constance — Recentemente

gada de sua viagem; picvinc a
clientes que dá as suas consultas,
Frei Caneca 11. 84, sobrado, das
5 da tarde.

DR. ALY1N0 AGUIAR
MOTiRSTIAS 1NTRUNAS

ESTÔMAGO -„«GADi...-nftyS;
TESTINOS — RINS — PULMÕES,
cto Consultório: rua Rodrigo Mlva,
il. 

"5. 
Teleph. 3.371. <¦• Das a as 4

honis. Residência: travessa Torres ...
17. Teleph. 4.265. Cent.

DIABETES
O prof. dr. Lconissa, da Academia

«lc Sciencias de Portugal; cie, garante
fazer desapparecer o assucar cm 15
dias. Clinica geral, operações e partos.
Consultório: rua da Carioca, 20, oe-i
is 3 horas da tarde. ." (4090].

Galüsta
do Ouvitlor, 165

— Miguel Braga, grande
especialista em e_._rac*.ão
dc callos t unhas encra-
vadas, sem dor, etc; rua
sol>.. lei. Norte, 1.505.

CARTOMANTE

chronicas e
;ecen t es.
Quercis fi-
car radi-.

calniente curado cm poucos dias? Pro-
curae inforinações com o sr. Feijó, que
gratuitamente as ofíerece, não conhe-
erndo caso nenhum negativo; rua
Theophilo Ottoni 167. 38-0 J

brasileira
Rosa Jardim

— Inspirada e verdadeira. Consultas,
beceo da Carioca. 26. Entrada pela rua
Silva Jardim. *-80 -1

CAMPOS DO JORDÃO — Indica-
ções scientificas sobre o local, seu va-
lor e sua adaptação a indivíduos enlra-
quecitlos ou a tuberculosos. Dr. von
Dollingcr da Graça. Mem dc Sa, 10,
sobrado, ás 3 *!•"• Telephone, 4.810,
Central.

TORRAÇÍQ DE CAFÉ
Compra-se uma.

mero 268.
Rua do Senado nu-

(J. 1589)

CAMINHÃO

executa estes trabalhos maravilhosa*
mente. Envia-se catalogo. (J 339)

lf;;!Ei:-.«"f__iii!*ií';"HSiWíií«isi

A Cura da Syphiiis

Enseignement gratuit du chant
Madamc Seguin éle\-c «le M Isnai-

don, prof-sseur du Conserva toire dr
1'aris, continue ses cours gratuit» ú<:
chant piano et solfége, 11 son ecole de
musiq..?. Avenida Rio Branco i_7. a»
étane Les cours sont diriges p.r Iet meu-
leurs proíesseurs. Se fairc iitscrire tous
les jottrs de 2 & 4 heures.'"' 

iiiiiai

1
ti

Rheitinatismo, ig
cicmas, Darthros, p

iii&Bii!!iBhiií!ií«ifflíííai:a»i™»il'-,™il

DENTISTAS

OVFIS — Aliigain.se, roniprain-se e
vi.ndein.se na •Intermediária: r. do

telepli. 557, Cent. (30S S) JCattete 11.

o futuro
cartas; 1:
dar.

FOURNTER — Alta cartoman-
deita canas, prediz o presente,
c o passado; trabalha com 9:

a rua Frei Caneca 11. 72, ¦" »»•
(692 S) J

FFEREC1E-SE uma moçft
c arr

Idaüna
O
(lc íamiha
by.

estrangeira,

2\ — Catum*
(1214 S)*J

illlll AMERICANO
DR. C. FIGUEI-
REDO especialia
U em extracções

complet..-*!' 11.
tem iet e outros trabalhos garantidos ;
systema aperfeiçoado, preços módicos, o
ón prestaçõe», das 7 aa manhã ás 9 da
noite, rua do Hospicio 11. 222. canto da
avenida Passos.

Comichão darthros, empigens,
eczcniás, frieiras, |6arnas, brotoejas;
etc, desapparccem

fncil e compietamente com o DERMI-
CURA. (Não é pomada). Vende-se em
todas as drogarias do Rio e Nictherov.
Deposito geral: Pliarmacia Acre, rua-1
Acre 38. Tel. Norte .326... Preço 2$ooo.

ESPIK11 rua Aristides I.obo
n" 126. sobrado, entrada pela travessa da
Luz 4, Haddock I.obo: segundas,.quartas
c sexta feiras, das 8 da ni.iiihã. as 4 da
tarde Trata de todos os males. Ira-
balhos garantidos. Casa dc ínniilia. .

(915 i*) *->

Vende-se um ein perfeito citado, pro
prio para entres;, de cerveja, com logar g
para 30 caixas. Para ver c tratar, na I
ma Visconde do 'Rio Branco, 233. -*..*. a

(l\ I.}0- s
li

1
I Adquirida ou lierrlitaria era todas as. suas
Ü moléstias da pelle, Feridas na bocea, nariz c „-.„.-..--, ......¦ Furunctiló-, dores musculares. Inllanimação «fc^^^^-p^^'""^ as do-¦

nianilestações.
garganta. Kc.

Ü terias, Dr.'es nos ossos, Ulceras, Tumores, Manchas
1 enças resultantes de impurezas do Sangue se consegue com

das
a_>

ma
ctheroy. JL_,!j

PROFESSOR DE INGLEZ
Lições praticas c t!uroric;is a 5S000

mensaes, duas vezes por semana, Rua
Mariz e Barros 3-l°. casa 5. (R. 1185)

Dr. Bengué, .7, nue BUnd*.. P«u*ls.

Brv\lHt B-HGU _
, TOTAl-Ml

RHEUMATISMO-.GOTA
INÉVRALGIAS

M.iiie
as I'

_ ini garantia óíicrecc dos
quo so recebe pagamento

isoa conseguir o que desejai
Sá n. 126. Om'1 Sl__Sav. Mem «|. _

rtÀRTOMANTi" nime. Zizi iiiiid«_a*sc
\j para a rua Senador Euzcbio n. "S,
.obrado. Attende so a senhoras 6 B ás
li du tarde. (_!_Í..___

nasase bem: na
Coiiliança): á r.,a

Tel. 4.1=7, C.
(12G8 S) R

7"»0M1'UA-SE oure
\J idállicrin . (Casa
Gonçalves Dias n.

O 
PROFESSOU 1IAÇ.U' nfuniado pelos
iniiuineros t:.il_illios tp+tiendos , pelo

todos os sofniii.cn-
S. Christovão 309.

1,1583 S) 1"
oceultismo, Combate
tos. Residência, rua

1JHKI-ISA-SE 
de

com janella, mobilado,
sala ou quarto,

independeu-
ie, em casa de -amilia, 110 centro ou im.
mediações, para um casal dc . tratamento.
Cartas coin as necessárias í-ifonnaçõçs,
nesta redacção, com as iniciacs II. il. -*•'•

Ci00,1 d; J

BR. SILVINO MAITXOS — Ex-
trareões, absolutamente sem dór, a 5$;
dentaduras a 5$ cada dctitc; concertos
em dentaduras a 10$; obturações a
5$. Trabalhos garantidos e pagamen-
tos em prestações. Rua Upgu.ay.ina
n. 3, esquina da rua da Carioca; das
7 da manhã ás o da. noite. Telephone
n. 1.555, Central. J *5°'*>

flolestias dos olhos, nariz e ou-
vidos- Q DR. HEVES DA ROCHA.
membro da Academia de
NledioSna do Rio de Ja-
neiro, medico de diver-
aos hóspitaes desta cl-
dade, com longa peatfea
no paiz e nos hóspitaes
de Berlim, Vienna, Paris
e Londres, f/á consultas
diariamente das 12 às 4
da tarde, em sua clinica

Venda em todas as Pharmacias

Licor Vegetal Bi-iodada |
1 O mais poderoso anllsyplilliltco - O mais enérgico depurat.vo Approvaío |

! 1 rela D. G. de Sacie Publica e registrado na Junta Çommerc ai.0 
^-^ i

gj possue um valor therapeiitico e seientifico incontestável, eomprov..Io «"> ""jj I
infinidade de attestados médicos c de pessoas que com eilç .se <•»";•"" ac?01!

Sde já catarem sem esperança rlc obter a cura. Kste pro.) g.oso remédio <¦ »l
¦salvação dos syphiliticos desenganados. Cura a doença, ii.uriíica^o *»ii8«e*J 'or-

lalecc o organismo. O LUETYL - de palladar agradabil ss mo, .totil-i-se 48 re
"feições, nao tem dieta r uâo produz EstOmatiteS, enlV,N.ro ,'¦% eòni UM'¦como muitos dc sc.*s similares. Tomae LUETYL o UN1(_°., = ."^ í™' 
I VIDRO iaz desapparecer as iiianifestações da Syphiiis e as doença, do San

i """'Encontra-se ein todas as Pharmacias e Drogarias do Brasil. Preço sieee,
pelo Correio s$5oo. .

| Fabricante: Phc.°-Chimico. Álvaro Varges, Av.
Gomes Freire, 99 —¦ Tel. 1.202, Cent.

MMMBMIKIiaBMBiaiM^

asantos trata-se com
brevidade,
mesmo sem
certidões, ci-

vil, 25S, c religioso, 20Ç, inventários,
montepio e meio soldo, justificações,
etc. com llruno Scheguc, a run Vis-
conde do Rio ""ranço, 

32, sobrado, lo-
dos os dias, domingos e feriados. At-
tendem-se a chamados .1 qualquer hora.
Telephone 11. 4-54-, Central. S 1850

UMA PARTEIRA EM APUROS
PROCESSO ESCANDALOSO

(Cltaiitagc «le io:ooo*fnoo)
Gratifica-se generosamente .1 quem

entregar os jornaes de iSoq: A Noti-
cia, de 11Í ile outubro; O Paia c o
Jornal do Brasil, de 17 dn mesmo mcz
c anno; aiiul-i o Jt.ni.1/ do Brasil, do
23  5 — 903. Cartas nesta redacção,
ao si*.'Lacerda. S. U^o-

CHAPÉOS
Lindos modelos cm taffctá, palha e

áAVENIDA RIO flfí.Í-¥COi|,sr^ píúmàv a 4. s
90 nesta cidadã» j mio

"JUVÍICO de pliarmacia, offcrcce-se um
L nue garante o condueta c cnmpctcn-

Cartas a J. F., -neste jornal.cia (1238 S) J

/-iAUTOMAXTI*
\J mas vence o
8 ás 10

pernambucana e feia,
impossível'; consultas das

la noi:e; rua do Hospicio n.Hji.
UÒS" S) S

1AVAI.UEI110 ínu.i rliscrelo, precisa
(l\Y¦ / alugar um quarto comp clanicnte in.
dependente para descansar algumas horas
durante o (ia. Prefere-se centro ou ruas
iransi-ersaes r.o„ Catlete. ^Kesposta^^ p,ara
estu jornal, Cuido Soma.

/-'iAK'1'O.MAN'Tl'
\J Iet

1. Maria límilia, a cc.
. . Io llrasil c Portugal, çoiv

peln povo como a mais perita;
em seus trabalhos que .desafia

dizem incdiuius clarividc.il- ¦
se

nagroda
ronii.r.it;

espiritas .• professoras de sciencias oceul-
*i.* ás exiiias. familia do interior c foia
üi 

'oda.le, 
consulta pnr eari.i sen. a pre-

tença das i.c.-soas, unica neste gencro: a
ma «le Santa Luzia n. i-l». sobrado jun-

nida Riu llranco, cnsa de família10 UVCI1
toda seriedade. (9\2 S) S

_ 
' 
UtTOMANTI!* — Mmo. Aniiltn.

V ilá consultas ilus 8 iln íiinnlui as
S ilu iioito: r. lliHltlock l.nlio 11.».(íasoi s

PHECISA*SE 
dc dois comniodòs em

casa dc uma senhora, ou casal de
todo o r«->pcilo, para mocas de família;
servido por bondes de .00 reis. !('.'!or-' rua da Constituição n. 1.1 —

(157-' S) Smaçoe.. ;iIMiarntacífl.

T>Ui;CÍSÃ:SE «V um quarto ou sala com
íamilia,

para casal que trabalha fora, no centro,
Lapa ou Cattete. Completa, independeu-
cia c socego. Resposta para a rua do Ou-
vidor 11. i(i.|, loja, o 'A. Y. Ate 5o$000.
Pretere-se easa de outro casal ou sem
mais inquilinos. (1573 a.'.

1J1AX0S 
— Afinam-sc pur 6S e concer-

t.un-st* por preços baratissimos, rece-
be chamados á rna do Hospício II.. 109,
loja, papelaria Teixeira, próximo
dós Andradas.

rua
.i'4.7 S) R

IlEiVSAO 
cm casa de família

fornecese para fora; preços
pratos variados; praça Rivadavia

mineira;
módicos,
n. 4, _IS S) J

ÍJI-ATIMA 
a 8$aoo -

. a i?9oo a grnmma;
Ciimpra-.sc ouro

07, avcnícla Tas-
(uos S) s

DR. SILVINO MATTOS
Laureado com grandes ptemios e

medalhas dc ouro cm exposições um.
versaes e interiiacioiiaes a que con-
correu com trabalhos de sua profissão.
Extracções dc dentes, sem dC*r, a .¦!$;
dentaduras a 5$ cada dente; coroas de
ouro de lei, de 15$ a 25$ i obturações
a 5$; bridgc Work a 10? cada dente;
concertos em dentaduras a 10$; etc.
Trabalhos garantidos c pagamentos em
prestações. Rua Uruguayana, 3. canto
da rua da Carioca; das. 7 da manhã as
9 da noite, todos os dias.

Telephone — 1.535 — Central.

dentístI
Ií. Baldas Von P_ai._kens._in.
Ksp. cm obturações a ouro, platina,

esmalte c extracções completamente
sem dôr; colloca dentes com ou sem
chapas, a preços reduzidos. Garante to-
do c qualquer trabalho c aeceita para-
mentos parodiados. Das 8 da manha,
ns 6 da noite. Rua Marechal Vlonano
l'cixoto 11. 41 (sobrado), próximo a rua
Uruguayana.

Clinica de moléstias das
senhoras e syphiiis

DR. VALENTIM BITTENCOURT --
Fartciro — Cura tumores «los seios e do
ventre, as mol. de vias urinarias, gcnitacs,
ns mc-rites, os corrimentos u.ermos c va*
ginaes c regularisa a nienstruaçiio por
processo seu; appl. (íofi c 014. Cons.: gra*
tis. Cons.: rua Rodrigo Silva; 26, das 10
ás 2, tel. 5647. Resid.: Senador Iiuscbii*,.
3.(2. Tel. 2.311, Villa. Trata tubcrculojc*
e hérnia, quebradura, sem opcraçil

ARMAZEM
Al.ig.i-se um completamente novo na

rua Machado Coelho n. 156, próximo
do largo do Estacio; as chaves eslão
na mesma rua 11. 174. (932 S)

LENHA
Kspccial cm

refinações, só
lonso Cavalcanti

toros para fabricas e
sc encontro á rua Af-

Telephoine V.
(S. 1039)

179*

PENSÃO ESTRANGEIRA
para casaes e solteiros, tratamento cx-
ccllente, aposentos bon mobilados, pre-
ços módicos: na rua 1). Carlos 1 11. 39 _P%l-_--_-.o^am-V. _{un_as^ra^S|(-ütiga-Santo Amaro), Gloria

S. 1056. >_ ,: ., ,,.¦

TUBERCULOSO?!.,. PORQUE QUER!!

(C03J)

Cartomante sciuctifica —ii
unica no ge-.
nero. — Rna
General Ca-«,

I 775

Pulmões fracos, tosse, febres c escarros) côrcs pallidas, anemias, ma-

greza còni d spepsla vertigens; flore., brancas . (corrimentos) nas senho-

fase moças; nei raéthcnia produzindo: impotência, falta dc memória des-

ânimo, 
"palptacõcs, 

mal estar, dores de caheça I in_omnia_. so . c obteu a «

coin ó ST •NOI.IXO. sabia descoberta mundial, receitada pelas notai) lldades

médicas da Europa. Rio e São Paulo. Estupendas curas no mundo inteiro!

Depositários: Granado & filhos. Rua da Uruguayana, ç>*
Correio, 7$500. ._

Yirli o, 5$ooo. Pelo
J I49*

AGAMM
A CHEGAR J. 1211

sem
uni

ma-
casal

/ 105IM0D0 — Em casa de casal
V ' creanças c respeitável, aluga-se
espaçoso, claro, fresco, com pensão
l>liilica, inol.il ido 011 não, a outro,
sem iili.os, dislincto, que gostem. de so-
cego; em rua larga, 110 centro, junto .1
avenida Central, casa nova c com todo
conforto. Cartas a O. C, no escriptorio
desta folha. __!____.

Guilherme Gonçalves, di .**••.'
Iara. — Operações, apparelhos,

vias urinarias. Cura radical dç ulceras.
Tratamento rápido da bletiiiorrhngia por
processo especial. Cons.: Uruguayana 1.
1 ás 5. Tel. t.'. 1555. Res.: Had. I.obo
í. 04. Tel. V. 1868. •"*>

11IIAKJIACIA 
— Vcnde-sc liem monta-

da. sortida, em optimo ponto e fazei).
negocio, por preço modi;
dono não poder estar a

testai trata-sc na rua do Rosário n. U4.
tabcllião, com o sr. 1'into. (iSojSU

|J1'..\'íA0 boa

í UAI. MAC IA
nida,

do muito bom
co, tlcviilo

DENTISTA AMEU1CAXO

; farta, acccitani-sc pen
j. tionistas ne mesa e manda a donu
cilio; preço módico; na rua Sete

i*> andar.
de Se-

(1O51 S) J

DVò

ENTISTA — Vende-se
>; e um encosto; i\

IMIIIIRO, pequenos cniprcstlmos

i)
1'..:.

i)
prcstitçõ
de 1 ás

IVMIEIRO .-
.1/ tlico.ta e in
do Rosário 15S,

motor Du-
.1 Miguel dr-

(1604 S) .1

tembro n. 2U1 _ __
T.1ÍÕFÊSSÕU VRBIAHIO — 1'rcclsa:
1 de um interno, para um collcgiu nes-
ta cidade; earlas com informações, para
S. A. 1',, neste jornal, (1009 o) J

EUFUMARIAS—"A' Garrafa Grande;',
icni unia garrafa de grande formato a

visl.is do publico, pendente da
lio em que «.c acha.

Formado pela Faculdade de Medicina do
Rio de laneiro. Premiado com medalha dc
ouro e cruz de nicrito Industrial, na Expo-
sição Internacional de Jlilano.
Vxtracções dc detcssem dor.de .;$ a íoçooo
Dentaduras de vulcanite, cada
dente  $|°oo

Coroas de ouro de lei, de 20$ a 40S000
Obturações de dentes, dc 5$ a. . 10Ç000
Bri.lge Work, cada dente, de

20$  jo$noo
Concertos dc dentaduras. . . • ioÇooo

Trabalhos garantidos c aeceita pagamento
em prestações. Todos us dias. Rua do Uns-
picio, 222, tanto da avenida Passos.

Collegio Sylvio Leite - Rua
Mariz e Barros 256 e 258
Teleph. Villa 1.252. Interiiaío, s.mi-in-
ternato c cxleriialo. Cursos prciiuiiiar
(liara analphalietos) primário, secundário,
commercinl, arlistico (Musica c pintura)
c especial dc preparatórios para admissão
As escolas superiores, dc accordo com. o
programma do redro II. Knsmo pratico
de línguas vivas. .Instrucção militar (a-
cultativa) sob a direcção dc «fficial no-
meado pelo Sr. Ministro .da Guerra, c
dando aos iihiiiinos direito a caderneta de
reservista uo terminarem seus cursos. In-
strucção moral c cívica. Abolição com-
oleta dos castigos corporais e dos sports
violentos, como o "football1. M«»°_'I«
Kvmnastica sueca e dc apparelhos, pata
o que dispõe o collegio de um gymnasio
provido dos necessários elementos. Irata-
mento cxcellente, tendo os alumnos as re-
feições ciu comniura com a família _ do. (li;
rcetor.

Dr. von Dollinéer da
f-n-j, do Hosp. da Beneficência"Ul tt^Cl» Portugueza o com estagio
11a Real Universidade de Berlim. Do-
enças do rim (exames com a luz). Ci-
rurgia, cura radical das hérnias, lie-
morrhoidcs, estreitamentos da uretlira.
Operações sem chloroforniio e com a
ancstlicsia regional. Mem dç ísá 10,
sobrado, n ás 12 e ás 3 i|n. Tele-
phone 4.810, Central.

FABRICA

MICROSCÓPIO

iConipvn-sc lima ouo esteja piiva-
Ou. ou um terreno «le sniiules ui-
nieiisõos. «;m S. Clirlstovno, liio
Coninvldo ou Catumby.

Proiiostns com todos os osclnrc-
cimciitos á M. C, no t»"''!'»»!;»?
«lostn follia. <J l**-*-**.

PEITORAL BRASIL
Cura a brònchife cm tres dias.^ In-

falliv.el na tosse; escarros sangüíneos,
asthnia o rouquidão. Deposito: Bcrrini,
rua Hospicio 18. (J. 128^')

CAO ENCONTRADO
Na noite Jc sabbado um grande cíio'

de raça com colleira «lc couro, pede-so
annuncie nesta folha, dizendo tUque

onde é, e a quem pertence. (1284)

Companhia Industria! e Contructora K\^ST%

¦

Impotência i

(M 3600)
— Não
mobilia•poiá a easa

Euzcbio 11,

estado e
VITAMDftDE BO HOMEM

CURA radical sem «lar n.edi.amei'-
não iiiflue a edade,Compra-se um, em perfeito ,„„.,..

^ar^ssS^^ ^T-M 
S"'a:

.avó.-, á- -'harmueia Rodrigues, rua Ma-j rua Ja Tramita 39. sob. N. M. 
^

rcchal Floriano 99. J '^7

rua

prcL _
n. Ii6. sendo por isso
deixar enganar.

sacada tio
rua Uruguayana

multo fácil nao sc
11140

rua t. .merino

vossos c-ibcllos crês*
nos f quando podeis torn-al-os. lisos

- iSooo; na rua do
(1602 S) J

POROUE tende

iiistnntaiicamciitc po
SanfAuna n. 12.

DENTISTA
.4. T.opcs Kibeiro. cirnrgiáo-deiuisia

nela Faculdade de Medicina Jo Rio de
laneiro. Trabalhos garantidos ç 11 pre-
ços rasoaveis. Consultas diariamente.
Cons.: rua da Quitanda, 48. J. 136.

Kmjircsta-se sol»
utarios. A. Falcii
oh. (140

hypo-
.: rua
S) s

ixiiiami
htgOL-íoS

rc-*

Í>'VeK

rap itio sub bypothecas
mos; na nia Ituenoa

• j ús 18 horas. (}("i^) M
Ai

itintcro dc
Ji, veja

vezes a seguir,
resultado.

C.292 Si S

T.EXSAO  .,. , .
1 de Abrantes 11. 26. lclepli

,,i::no

ABRAXTES
rautes 11

comniodòs

dc casa dc

Rua Marques
151, Sul.

(11448) K

IJKXSAO 
d,.* casa

rua Dr. Carmo Nello 11.
icstrada (Cidade Nova).,

ugar.

familia, dA-se na
, passando
«.1 iro sik

pESSAO 
— Fornecese

-I-vlNllElUO -- lCmpre directamente
j',!í-o-i muito razoáveis, miaiitias

craiuies uu pequena» dc .1:000$ para cima,
ts-ni. iiypüthet.*-!, ii.i eiiladc e subúrbios
im".. iòiia a pionií-túliU. c confiança; r. do
Kr...;rii> i--\ ultima sala, sr. .lulio.

T/Ml-KKSTIMOS — Fazcm-í
I i ituantu sobre prctlio-* o.'j..r,-.s 

.lc 10»': avenida l'.,>-"
brado, com A. Vieira.

qualquer

domicUio, a
r-.de de Itauna

mesa
.is mensaesi rua

.. .•<*. (50-1

DENTISTA

Moveis a prestações
a sua casa só quem, não quer,
Conveniência, na rua Senador .
,,, _ <i unica que vende inoveis a presta^
cúés c a dinheiro, com vantagens para os
frcBiiczes. Visitem e verifiquem; 35
Senador Euzcbio, 35.

O uso constante
do llematogenol de
Alfredo de Carva-

lho, cm um caiix ás refeições, iem cuja
composição entram a quina, kola, coca,
lacto-phosphato de cal, pepsina pau-
creatina diastase e s_l>-ce.inri e a mc-
Ihor garantia á vida do feto c da 1:111-
lher grávida, pois o Hcntatogenol, alíra
dc poderoso tônico é digestivo, vendo-
sc em todas as pharmacias c drogarias
do Rio e dos listados. Deposito: 10,
Kua Primeiro «lc Março.

Qtícreis vos habilitar com segurança para exames Jc admissão cm qual-
ciuerlclídèniia ou .10 1» c 3" anuos da Hscola Normal.' - Matriculacvo_,no
curso dc Preparatórios ou curso Normal do Instituto
cionam 'professores Oi ioda .1 confiança, entre os quacs
Normal. Avenida Rio Uranco, 106 e 108.

Volvglotico, oiirli* lec-
¦'lguns da Escola

o—^

ALUGAM-SE
sobrados casas, á rua Jos Inválidos
c Avenida Mcni Je S.i; informações
com o sr. Bastos á villa Rio Branco,
á rua dos Inválidos, 153. J 183;

«' B O IM - lí JKTII _ t_»"
(CAPITAI, REALIZADO. soo:ooo$oool

Encorrega • sc de CONSTRUCÇOES
PRliDlAIJS cm terrenos próprios 011 em
terrenos dos •clientes, mediante coiidiçües
muilo vantajosas, sendo o pagamento
prazo longo c em pequenas prestações.
CONSTRUCÇOES IMMiEDIATAS COM

JL-\TEl-fA>ES DE 1» OltnilM
Tínearrcga*sc tflmbem:
^- Ju conservação <le prédios. rrcn:i-

slrucções, rcccbiniento dc alugueis, com-
pra c venda de terrenos _ dc todos os, uc*
¦íiicif)-. aue se relacionem com immovci
PEÇAM 1'ROSPECTOS E EXPUCA-

ÇÔES A' RUA DOá OURIViES N., 45
Teleph. Xorle 397" — Rio dc JallelTO

BONS APOSENTOS
Alugam-se com o.u sem mobilia e

com ou sem pensão; na rua BarSo de
Itapagipc 79. Só a casac3 ou homens
sérios. (S. 104G)

GRAVIDEZ
f* SAÚNA.JK

'az nascer «ilicllos
caspa por completo.

na CasaVcndc-se
Ouvidor n. 183.

maravilhoso
único que
e sumir a

Cirio. rua
R 1181

Cara o»
¦ ai

Usem
o in-

jeclor — Nanterre. Fácil.
commodo e liygienicp.

A' vcntlu nas casas «le cinirsiti.

ou a
Vis-

S) R

PIANO, 
violino e bandolim — Proles-

sor. Cartas por favor nesta redacção,
,,_.,. Arion. <-S°3 s> J

13EX.SA0. — Aliignm-sc, desde «5>: 5°*"-
i -„-1 ,• i.r.$, quartos, salas do frente,
Um mobiladas, casa limpa, com bom ar do
mars praça Mauá 7.1. 2" andar. (OH&)b

Heitor '¦ Corrêa,
especialista era
trabalhos a ou-
ro c dentes arti-

ciaes. Gabinete montado çom appare-
lhos modernos de electricidadc. 1 rcços
módicos. Pas 7 ás ú horas. Uomi
até ás 3 horas. Travessa de
cisco de Paula, 12.

os
Fran-

Ui.ico pre-
parado, qufPerolina Esmalte

adquire c conserva a hçlleza «ía pelle, ap-
provado pelo Insiuuio de Belleza de 1.1-
ris iircmiado na Exposição .ie •'|i1,*"m*
Preço _™o... PO' DE ARROZ PERO-
LINA, í.i.ivc c cmbcllczador. Preço as,,

enes preparados, 11 venda çm to-
deposito deste, c
iuu Sete de Se-

Exijam
das as perfurnarias e
de outros preparados.

.-.NTFHMEIRO
111
lestia
« .1.

Ofii

pKLOOIOS,11 trocam-se,
pur S500, 1$.
... 135, casa .

despertadores, compram ^c¦,
vendem-sc e concertam-se

;,, ele; rua Uruguayana
le gramophones. (4042 S) S

, lemüro n. 2ü?t suura-uo. 1 
pÃRTEiRAs MraejhíAivi. 11 (

(t-737 13)'J

I"

M., ncítt- jorüu 1.
moder t

(l-.IO
;>;ias
i) .1

1J1SCADA —
l.i dc peroba¦L.rtiguaynua •>¦

j-AZKM-SE

Vcule-sf uma dc volt:
e nova. Iníorma-se na ru
IlS. (..«7 f- =• t''1

N...IC

vestidos por
preços nindlec

(iiialqucr
¦¦-. rua Pi

t:i4Õ

¦oira
. 1

•CCHT «vi'-

Cattete
Ma.

(10.11 S) S

S 
111*10  Prccisa-sc dc uni co.n pouco

capital, para negocio de industria e
.le lucros certos; negocio. smo. vantago*
so, «ara quem preeiía trabalhai; no bec*
co do Rosário n. pA. (uni í") S

ÍRRENOS
(Meyer) 1

... i.io, i"

na Docca
1 -1-100$. 6

andar, ; :'i

do
X. fi.

rpEClDOS de nrame
X linhcirns a óou r«
brica da avenida l'a.*

Matio —
5; Alíandc.
U'»3_S) S

gal-p;ir*i cercas
is o metro, na ._¦-
os 101. (1052 S) K

tiíftoticas. São inofiensivas,
c 

"dc 
eücito seguro. Caixa com

vetas 5.000. Pelo Corrco^mats -*-00*
Depositário: praça ..radentes ... <¦-,
iliannacia Tavares.í pharmacia Luares. -__smrm—mmmJÍ

^°* O .-s-i)

pÃRtEíRA Mmc. Be-
zernt, rc-

sid. om Dona Mariano, 27 (Bota-
foro). Chamado a qualquer hora.fa .1. 2383

inl*'*?s./-1RAVAD0R sobre metaes,
«JT |.,ctc" blocks !>,ira marcação em

' papel. Timliragem a taille
«obre cristãos e porccli.mas.

:*> andar. (1053 Si K
¦!t-vn
•. Gravuras• ,1c Março.

do

/-.AHI.VETE dentário — rua
llonlllm 11. --«'-i- Reabnu.se
, .,jb nova d.iccçao. «.-

Conde

Si tt

mIA familia. aljja uma espaçosa
ou M.m peusiio, a um seuli

liucto. Tem lu.* cleclrica c
pendente: rua Fonseca lcllcs n. 31, bon
des de Jockey

ala
i dis-

entrada inde*

Club. (14.1 S) R
PARTEIRA.I

]1 EI i.wvrin Vc.rio.se um bem hitin restante da .ise-ac:
intadà e em hom ponto; trau-sc rua V. de Itauna.

rua General Bento Gor.ça.vc»
-rcnlio dc Dentro.

Ume. Maria José-
diplomada pela

faculdade de Medi-
..... dc Madiid, trata, de todas as doen-

-,^ d_s senhoras c ias apparecer " -•*•

XTM 
'.cuiior de origem africana, trr.li.a- commodo, por processa «ocntitico

J lha por alta susgstão. Consulta gr.v _r ,,.c:n • menor perigo para »
taitamcnlc. Como não dominar o amor; Ualhos garantidos-« l'r«-;"'";.°0
quando tendes o poder comvosco ? pc- todos, Avenida Gomes fir.-
lendcr-vos do olhar dc outrem, terrível ,tae j, j.-a: Central, - ...

cculto 1 «Cartas para 
""• 

34 C. *?„-, frentete ao tl.ea.io Kcpuoi.w

Cario
mante,

diz ttnlo
com cia-

rozn o
que se

deseja
sulici',

r. a.i-a os trabalhos por mais dif-
liceis que sejam umigavelmento e
bota o mal para cima de quem o
faz, á rua da Constituição
brado.

i suas complicações.
proctt»so3 segurei e
ABREU. D»s 8 ás
Horas; 6a rui de S.

Cura radical roi
rápidos. Dr. JOÃO

11 e das 1] is !>
Pedro, Si.

UM BOM ESCRIPTORIO
Com dois compartimenlos por 70$.—

Trata-sc ria Casa Muni/, Ouvidor, 71

Esplendidos commodos
Em casa nova e com todo o conforto

moderno; rua Riachuelo 11. ai, (i^rJ)

QUEREÍS SER BELLA?
Usae o EPIDERN-OL

Verdadeiro amigo da pelle — Voude se em iodas as
perfumaria!., pharmacias e drogarias

VIDKO 4SOOO

COFRES
Novos c usados, nacionaes e estran-

sciros, dos melhores fabricantes c de
diversos tamanhos, grande 

"stock', a
de oceasião; na rua Camerinopreços

n. io^. (S. oSi)

TUDO SE DISGUTEi» E„, SE CONTESTA,,.
)vY«'t".ito a superioridaili- di»'- si.ll.'.os niniios iiiiHU-inuios

LIVíNGSTON*^á_______r__r s «5_a_ ^iSi^i:

PENSÃO FAMILIAR
Kua Corrêa Dutr.a 11. 3, c-quina ia

praia do Flámciigo. Aluga-se um quar-
to com pensão a casal de tratamento,
com todo o conforto. (S. 976)

VESTIDOS
Faz*5e com promptidao

quer fitrurino aos preços
cassa
targa,

lã, :o$ooo, c seda,
19.5, í" andar.

e por qual-•rle: is^ooo,
_*3?ooo; ruu

li. 11-4.

GRANDE ARMAZEM NO LARGO DA LAPA
Alucn-.se esto vasto nnunzeiri situndo nu run Visconde «lo Mb-

i-aneuaiio 11. 5, próprio pnrn bnr, bot«><iiiiiii ou restaurante. Trata-
s«3 

"111 
Çompanliia Cervejaria líraliniii, rua Viscouilo tle Sapucaliy

11. 1.00. Tel. Central. 111.

Terreno oo casa em ruína
Cor.ipra-sc un*a no perímetro

no da cidade, que tenha 5111,5
ie. Informações
neste jornal.

;o d.
completas a A.

(R.

urb.v
fren-

R„
.4)

CASA MOBILADA
.Precisa-se alugar unia casa mobilada

em uma das praias de Copacabana ou
Leme. Informa-se á rua Visconde de
Inhaúma 11. 50. (S. 1036)

GHARUTAR1A
11. _«.', so

nioái

S. Indiana de E. Pliiloso-
, _ As pesioas que quiserem

plllCOS cor,, _crle.la.lc saberem do
futuro c bem assim a causa dc qualquer
soiirimento moral e pliysico,. com proli-
ciência admirável, diniam-se .1 rua Itapi-
«¦ »• iS<-« d" j •" ° AVA i

Traspassa-sc uma em bom ponto, tem
annos dc contrato è faz bastante uc-

O motivo sc dirá ao pretendentegocio.
rua Uruguayana, (alfaiataria).

1,1*05

APOSENTOS MOBILADOS
\.i villa Rio Branco, Avenida -Mem

de Sá, esquina da rn,-! dos Invalides,
alugam-se a cavalheiros, com serviço,
roupa «lc cama, banhos quentes e fr.os,
luz electriea, etc. J iSjüJ)«

tmmmggBmlmmiiwgaamm!m*m-wis t^osmsamm>mmmm»

DENTES ART1FÍC1AE8
ISão os colloque V. Ex. sem examinar os nossos

trabalhos o preços
N. B.—A primeira consulta para demonstração do novo sys-

tema, cujo resultado ti deveras surprchotidentc. nüo importa eni
comi>romisso nlgum para o consultante.
IDr. Sã. -Fleiro, ESPECIALISTA

RU.V DO CARMO 71-CAI\T0 DE OUVIDOR
lXSmWm*Stm^m^i*^^Ba'í^mW3SSm^SSit^SmW»,

5cm
de; tra-

alcance dc
. 77. tele-

consultas uraiis.

CARTOMANTE r 1 .t a-rspi
Mmc.

Louise. dá consultas por 5$. lê .?" !1
nhas dns mãos. e tal garantia offercce
dos «eus trabalhos, que so recebe paga
mento depois Ida pessoa .consegui
que deseja; av. Mem dc Sa

Mane
li-

o
i*_6.

noder

ri-

liyi-OTHECAS - Emprcsla ¦C. qua
mesmo nos subúrbios,

a juros woU
d-i Hospício
cinio.

; e convencionais!
ij.., c;;ri*-'ri.<- com l-atr

p-yi-OTHECA,
-rryi-OTH.
iLl tos dc
garantia, nn cent
escrever para a
loja, ao »r. Estcves

(1-35 -3) -

.. ,.. ie de trinta, eoiv
dando-se .om predio cm

1 da cidade; juros 10 ,
rua do Senado 11. «¦•••

(ljí5 S) R

do Correio;
(idoi S)

Uj-*o S)

ü MA
ui :;.'.*

raioaveis
113. 4''

senhora viuva ,c:ie.-.:rc_*ri.;e de
ar coma dc creanças, por i>rr-.o.
. para tratar á rua ü. Marciana
e .13, casa 14 — Dotaiogo. -

(I1IQ í) U

TTM casal
U preciíi

il sen*, filhos, que vc.11 da roça,
itítrar üma casa. de res*

peito, paia ambos trabalhar, juntos, não
fairendo «lucstlo .ie ordenado! quem de*
seiar, dirija carta .'i tna Bo-ícs de Frei-
U„ _. 16. Estação ie Anchicia - loao
Carvalho. i,ai> *> A

ilher,
moléstias de

o DK. H
DE. ANUlíADA,

cura, corrimentos, !-.eiiiorrliag-las c suspen-
«õesi de modo simples, ev.ia a gravideí
i.os casos indicados, fazendo appruc-cr o
incdmmodo, sem provocar heinorrtapa,
tei.ilo ronm e.iícrnicira min. JU.sLl Hl-
NA GALMNDO, parteira ilo llo.-l".ial
ninico de Barcelona; consullas
srnlis aos pobres. Aeceita clientes

dtarias
em

rua dopenslo. Consultório e residência: --
l-r,\.-ail;o p. in. «obrada. .(li:=-.'J

DRO

_ suai conseqüências.
I Cara radical, inie.'r;r-|e5
.completamente INDO-

LORES. App. 6oti e
qu. Asscmblca 45i

• ás i3 hora-. Serviço do T)r. PE-
MAGALHÃES. Tcleprione 1.00!), C.

(R 436) 5

SYPH1LIS

Para expeilir as inr-.biiR.as
roso XAROPE VERMIFUGO
porque:

* outros vermes fio corf«*i humano, o í-abo-
DE P ERESTItEU.0, deve scr preferido,

¦COLORl-NA, rantida. para res-
tituir ao cabello a «ua côr orisinal pre-
U oa castanha. — Preço, loíooo; pelo
eorreio. mais a.ooo. Deposito ger»!, rua
;d. Sctembio o- ";• — -»•- Kimt...

i*'— E' muilo agradável ao pala dar, tanto assim f.ic é preci=o guardar
o frasco sempre bem acautelado, para que as creanças não o tomem, sappondu
que é alguma calda de doce.

-• __ ./r_jem _.. nio :rriur os intestinos, comi acontece com muitos
outros verr.-.ifugos, é dado nn doses muito diminuta?.

3." — Não privs. «s creauçii de seus brinquedos, nem de suas comidas,
nem de sua saude. ... . .

4.* — Tem propriedade laxativa, e por iíío r.ao e ncceS:.-.no, após o íc.i
uso. tomar nenhum purgativo.

Applicado tanto para creanças co tii.i para adultos. — \idto, 3"ÍOoo.
Remettc-se pelo Correio : v:dro por 48000; 6 vidros, por iSS;oe, e 12

vidros, por 3j$ooo.

Vende-se ua &' da^paf á ©maneie
RUA URUGUAYANA, 66

Perestrello & Filho

ESCREVER A MACHINA I CARTOMANTE ESTRELLA
Ensina-se co:n os dez dedos, em

pouco tempo, por metliovlo norte-ame-
ricano., a 10J000 por iuc«. Rua do Se-
nado 173, sobr. (S. io_*4)

Trabalha com 114 cartas, ;aüc:*.-'i
quaesquer .trabalhos, para vencer o<
atrazos e rivalidades da vida. S. Joac
Baptista, S6 A. (R M53

S, 4H8- J

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
S7, Rua Primeiro de __arç__, 67

Presidente— João Ribeiro de Oliveira Souza
Director —Agenor Barbos*.

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS
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CORREIO DA' MANHÃ — Terça-feira, 9 de Maio dc 1910
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of re-Pame de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|o em todas as mercadorias

LEILÃO DE PENHORES
EM 17 DE MAIO

, Silva & C,
SXJOOESSORES I>E \

Rocha & Farrulla
179. Rna Sete de Setembro. 179

Roenm aos srs. mutuários re-
formnrem ató » véspera do leilão
ns suas cautelas vencidas. (S9j*2.

TUBERCULOSE
Pessoa que voltou da Suissa, onde

curou-se com a formula de notável sa-
bio stiisso. de uma tuberculose do ,1
grão, com febre, suores, dor no peito,
tosse ttrrivei, escarros, até com san-
gue, grande fraqueza, pallidez e ina-
greza. e havendo já verdadeiros mita-
gres na clinica do Rio. envia a reoei-
Ia a quem pedir enviando endereço e
soo réis em sellos ao coronel Sylves-
Ire Casanova. Caixa Postal n. 1.720.
Kio de Janeiro. J '493

SÃTÕSÍN ' 
"

é um remédio unico pela sua ef-
ficacia curativa em iodas as af-
íceções pulmonares:

SATOSIN
cura os catarrhos agudos e chro-
ricos dc. bronchios c dos pul-
inões nos diversos periodos da

MOENDAS
DE

CANNA

CASA NATHAN
S. PAULO - PARIS

SANTOS - JUIZ DE
FORA (MINAS)

Pliarmacia e drogaria
Vende-se em nm dos melhores

pontos do centro da cidade, com
optimo sortiménto, o as formulas
da casa, todas jft bem conhecidas.

Trata-se. por íavor, com o sr.
Evaristo, á rua dc S. Pedro n. 82,
drocaria.

Sim,

OFFICIAES
% ALFAIATES

A Associaçío dos jiroprietarlos da Alfaio-
tarins de ManSos. das quaes fazem parte
as primeiras casas no gênero, vem deste
modo communicar a quem interessar possa,
qnc precisam de bons oiwrarios não . so
habilitados «m obras de manga» t cinta
como tambem obra metida.

E por isso todo aquelle, que esteja etn
condições, e querendo oecupar os innuiuc-
ros logares vagos, deverão logo que apor-
te nesta cidade dirinirse ais 100.000 Pa-
letots, sito á rua Municipal n. 56 ou na
mesma rua n. 70 á Alfaiataria Colonmo,.
as nnaeJ- se compromettem a manter-lhe
serviço effectivo.

Para orientação dei srs. ofíieiaes abaixo
publicamos a tabeliã dos .preços .que íe
paca a mão dc obra, e dc cujo fiel cum-
jirlmcnto garantimos, sendo a Associação
o principal fiscal;

Casaca, 60$; sobre-caiaca. 55$; smoking.
40$; frack, 40$; jaquelão. 30?: palelot,
S5$; calça gf e 10Í;, collcte. .8$; brim;
paletot, 10$; calça. 5? « '?! collele, 5$
e «$000. (R H55)

IlIMMMlIfilill

A CURA
moléstia;

SATOSIN
no tratamento iSa tuberculose
comprovada exerce rffeitos ire-
troalivos sobre a infc.ição até

• um limite tal que paralysa o des-
envolvimento dos bacillos de
Koch até supprimil-os com o em-
pr''RO prolongado;

SATOSIN
é recommendaio por summida-
des médicas brasileiras c estran-
geiras. ,IA' venda em todas as boas pharma-

cias e drograriaíi do Brasil.

Ml. MARCELLE
Cartomante — Tendo trabalhado em

Londres P.rltm e Moscow omh au-
qtiiiiu «rande pratica sobre occultuma
faz trabalhos para o bem estar, assim
como regula nego-ios mal sncsedidos
etc. Vala iiiptlez. a.ilemão, russo e por
tuguez. Rua do Lavradio, 36. J 34-9

TÚÉIIK DETsÕREVER
Vende-se Undcrwood, 'Rcmln^tõn.

Sinith lí. Bros e Kox; rua da Aifan-
dega n. 13?, Io andar. b. 150?.

1 Aristides Fuedekico db
Andrade

Residência: Fortaleza — Ceará.
tnrado como o Elixir de No-

gueira tio 1'lico. Chro.Juão da Silva
Silveira, de complicações syjvliilití-
cas tendo estado enlrevadoseisme»
te».

Apuei Cmmo» — Ri»

MALAS

lilHOÉS
Se tendes hcmorrlioidas, muilo em-

liorn anligas, mesmo ha eo 011 4° aii-
nos c haveis .provado toda a classe de
tratamento sem resultado algum ale o

ponto de fiiner-vos perder a ie na liu-
manidade, fnzci-nie uma visita, garan-
to fazer-vos uma cura permanente e
sem operações. Não sofíraes cm silcn-
cio curac-vos porque as lieinoriboulas
tornam a vida cheia dc soflriincntos
e trazem cm consciiucncia a terrível
fistitla cancerosa. Consultas das o ás
11 dtis 2 ás 6 e por correspondência,
dr'. Zelle. Kua Uruguayana, 9.1. soh.

J 151'

GONORRHEAS
Flores brancas (leucorrliéa)'

Curam-se radicr.lmenie em pou- '

cos dias com o XAROPE E AS
PÍLULAS DB MATICO l'T.l'.-
RUGINOSO.

Vende-se unicautenle na phar-
macia BRAGANTWA, rua da
Uruguayana 11. 1 n.",.

miAUL.um m\Mn,\XiUmmVint%m\mmmaamwm

INFALTiIVEL
DA IMPOTÊNCIA. VIRIIi

A perda total ou mesmo parcial da
virilidade deprime o homem physico o
melhor dotado, encaminhando-o para
uma velhice precosc. Não ha affecção
que lhe cause tantos soffriincnto.s 1110-
raes, que lhe trasa mais discussões in-
tunas, ás vezes mesmo sarcasmos c ca-
coada, tornando assim sombria loda a
sua existência. Deixar este estado sem
cuidado na expectativa de tuna cura
próxima, e cmbalar-sc com unia esperan-
ça chimera. quando pedindo a lirochu-
ra do dr. Zelic, intitulada A RP.STAU-
RAÇÃO DO HOMEM, acompanhada
de uma folha dc consulta dirigida fran-
ca aos que não podem vir ás consultas
na RUA URUGUAYANA, 93, sobrado.
das 9 ás 11 011 das 2 ás 6, adquirir-st
a cerle/a de rehaver a totalidade du sua
virifiilailc. 'Essa interessante brochura
dc distribuição gratuita contendo expli-
cações e conselhos indispensáveis aos
homens, deveria ser lida c relida c pon-
derada nas horas dc desanimo e ne-
pressão invencível. J 151-""Taí¥gõgíí~""

AluR.i-se uma loja, á rua SanfAnna
11. 190; as chaves eslão lio armazém
fronteiro: faz-se contrato. Preço rs.-
ícaveí. Trata-se á rua de São Pedro
ri. 115 ou na ipraça da Republica nu-
r.e-o 219, com.Jovclino. a. ijuo.

Hof eümírãiviarT babylonia
GUSTAVO SAMPAIO K. ü-l

Teleplione, »?a — Sul
O proprietário reduz dc ao °l" os pre-

çor da tabeliã, tratando-se de família <le
quatro ou mais pessoas, com permanência
de 30 dias, porto banhos de mar. que ilis-
tam 30 Jiassoi do hotel. Aproveitem.

Artigo solido, elegante e baratis-
simo, só oa A Mala Chinesa. Rua La-
vradio 61.

:r;iBi:i;iHiii!!Hniiiia!ií!iBiiii{sniiia:iriiB*i:ii!0HBni3Hni»>
O carvão 3

especial S
para casa a

de fami- g
1 lia e hotéis. Máximo de duração fj

c minimo de dispendios. Únicos J
jj agentes. Francisco Leal & C.,-B
1 i" de Março 11. 91. telep. 530 Vil- fj

-Entrega a domicilio. S

Ii;ffli;;!;ai!i!iBiisi«i!:!aiiiiEiiK.3aiii;i«w:ai

J
Companhia de Loterias Naslonaes do Brasil

Extracções pabltc&3 sob a Uscaltaação do governo federal
í .,' ás 2 li2 e aos sabbados ás 3 boras, á

RUU VISCONDE DE «TÃBURAHY N. 45
HOJE

ACTOS FÚNEBRES

HOJE
337-13

16:000*000
Por 1S600, em meios

Amanhã Amanhã
341-7*

30:OOO$OOO
Por $759 em inteiros

sabbado, ao bo ooi^aaisKrTE:
A»s 3 horas da tartle—335—3'

SEMENTE DE MÂÜÍIONA
Rocha Wircker ít C, casa dc lubrifi-

cantes á rua dos Ourives n. 113, com-
pra de um sacco para cima, qualquer
porção Os vendedores devem dar amos-
tr»s e preços. (P 4°S9)

MODA
INa casa (POURCAIDE cnioontram-sc

sempre as ultimas novidades cm calça-
dos finos.'Uruguayana, ?4 — ítlcpho-
ne, 1040, C.

r»or llgTOOoni mel -s
"T ,1 ¦¦. 1 ¦ ... . , ,. ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦"¦¦¦ *•¦

Grande e Extraordinária Loteria de S. JOÃO
EM TRES SORTEIOS

Sexta-feira, 23 o Sabbado, 34 <le junho
A's 3 HORAS DA TARDE A's il c 1 DA TARDE

320 - 3'
I' sorteio ... Ioo:ooo$ooo
2- sorteio ... Ioo:ooo$ooo
3- sorteio ... 2ooaooo$ooo*0W ^ru nialore9 400:000*000

Preço do bilhete inteiro 1C$000 cm vigésimos de SOO réis.
Os pedidos de bilhetes do interior devem ser acompanhados dc mais

600 réis para o porte do correio e dirigidos »os agentes geraes Nazareth&C,
rna do Ouvidor n. 94. Caixa n. 817. Telegt. LUSVEL. e na casa F. «íul-
matães, Rosário 71, esquina ia Beco das Cancellas, c.ii.xa do correio au-

Isaias Bezerra W
•(IPvAJA')

Antonia Bezerra, mãe, Manoel
Bezerra, Sebastião \ Bezerra, ir-¦mãos, 'participam gne a missa de
trigesinio dia seili celebrada
amanhã, quarta-feira, 10 do cor-

rente, ás 9 horas, na egreja da Lapa
do Desterro. 1'ara esse aclo de religião
convidam cs seus parentes e amigos.

S. 1560.

I
João Vieira da Rosaí

'Pt./O I ./!7.1.

M
fEÍ%

A'S SENHORAS B
SENHORITÂS
A Casa

David Ferro
Cliama a atten-

ção para as
suas vitrines

llua 7 do Seteinbro, 124
S 22.2

AUTOMÓVEIS c MOTOOVCTjBTAS
Vcndcm-se dc oceasiâo. promptos para

a praça ou particulares, "chassis" de
34 11. 1\, " carroecries" torpedos, cie-
ituntis ''baratas" para "sporlineii " :
todos accessorios de motocycletas F.
N, de 1 a 4 cilindros: vendas a presta-
ções á rua Theophilo Ottoni 37.

(J 
12^3)

CARTOMANTE "AFRICANO"
Diz c;iin clareza tudo que se deseja.

Dssfaz todos os malefícios; garante os
.-.-us trabalhos. Consultas, -?oon, todos
os dias, das 9 da manhã ás S da noite,
llt.i General Câmara n. 17S. sobrado.
Entre 11 largo do Capim e Avenida Pas-
sos. S. 91S.

DOENÇAS DO CORAÇÃO £ ASTHMA
SuffoeaçSes. Iroacliite asthmatiea, chiado no peito, p.i'pit.içõe\ cinsajo,

pés «ictados. liydropsias, falia de ar, vertigens, batimento exagerado ilas 'veias
c arterías, arte rio-se'**: rose, aticur ismas, dores e, agulhadas do lado esquerdo,
diUv.ação <la sort.i. nevralgias cardíacas, syphilis e rlicjmatiíaio no corac-io,
curam-se cetn a -receiía da sábio -americano dr. King's Palmer, ou o Car-
dlnsctiol. Xlilliares de curas 'uo llrosil. Drposiuiios: Drogaria Oranado &
Filhos, eui da Uruguayana o. 91. Vidro 6$ooo. Pelo Correio, 8J300. (ns)J

CORSO DE PREPARATÓRIOS
MEXSAI.II>Al)l!l 25S000

Professores do Pedro 2" — Diurno c
nocturno. Kua da- Asscmbléa, n. 9S, 2°
andar. • ". .. ',. 2:0 .1

GLUB TENENTES DO DIABO
2» CONVOCAÇÃO

Não se lerdo rralizaao, oor falta de nu.
mero, a asscinMéa Reral extraordinária,
convocada para o dia ? do corrente, convi.
no novamente, de ordem da direetoria, os
t=rs. associados e rcunircm.se, em assem-
bléa (teral extraordinária, no dia 9 do cor-
rente, ás ai horas, para tomarem conliO'
cimento e deliberarem sobre o relatório da
coniiuissão de contas, relativo á administra*
ção da direetoria, até a assemblça fieral,
que tove loftar em 6 dc abril próximo pas-
gado. Rio de Janeiro, ó de maio dc loifi.
— Cetta Júnior, i» secretario. (R iiJj)

LEILÃO DE PENHORES
Em 10 'lo maio tle 1016

A. CAHEN &C.
22 Rua Barbara rio AIvarsnga22

(ANT1C. \ LEOPOLDliNA)
Tondo de íazrr leilão cm 16' do

maio, ás II 1[2 lioras dn mtiiilifi. de
todos os per.horoa vencidos,previnem
aus .srs. iiiiuuiirios tiim portem resgn-
tar mi reformar as sutis cautelas «té
& referida hnra.

liKta <-asii nüo (fin filiais

Vbbvb Lquis Lesb & C. suesss^oras
(11 218)

MOVEIS
JL casa que vendo mais liavnto é
:"A COMPETIDORA"
RUA SEXADOK 1ÍUZEBI0. 75' Camas de peroba, para casal, iS?,
3°?, 35$. 40$, 50$, 70$ e So$; toilettes,
70$, So$, 90$, 100$ e 110$; mesas
de 

' 
cabeceira, 20$, 25$ooo c 3o$ooo,

Kuarda^-estidos. 45$, 50$, 90$, 100$ c
1-20$; guarda-loucas, 30$, 40$, 50$ alé
120$; meias mobilias 80$, 00S. 100$,
120$ até 1 So$; auarda-comidas, 25$,
30$, 40S e 50$; guarda-casacas, 140Í,
170$ e 180$; colchões de capim, de 3$
a' 12$; ditos de clina, de 12$ a so$ooo.

A'olo — Toda a compra superior a
loo$, será entregue gratuitamente 11
domicilio. M 400S

CALCADO5
Kua da Vruguayana n. 14! — Cal-

çado para homens, senhoras e crean-
ças. Ksta casa c a que melhor serve
c intiis barato vende, por isso convém
visitar este estabelecimento. J 3134

PENSÃO CAXIAS
Dispõe de excedentes commodos de

frente .para families e cavalheiros de tra-
tnmcnto. Largo do Macbado u. í, Tele-
pbone 5.115, Central. (S^8ii)S

^Li>2z ^VM

Ífwê Foildns, Iüsfolailn-
ras, Cortes, Ronlitt
etc. curados rápida-
mento com o "Halsti-

mo Marnvilhoso cie Willimns" Mar-
ca llegiMriida. \'eniln nor Atactulo
e a Varejo. Urna latu 3$ti00- Seis la-
tas lssotH-i. Teilidos ncíimpanlindos
du impiirianciii ao''.Senlmr Ur Wil-
lianis"-l'í Largo S.Franõlsco-sobrado,

¦iíSiiíiiiBiiwwtiiniiiiiBiisaiíiEíiifliiiíHitiariiiD
i A WM DA i

SYPHILIS |
Ens':na-se a todos um meio dc g|
saber se tem syphilis adquirida H
ou heredilaria, interna ou exter- gsi na c como podem cural-a fácil- g

. mente cm todas as manifestações B
c periodos. Escrever: Caixa Cor- greio, 16S6, enviando sello para jj
resposta. |j

iiffliíífflEiiiítiBiiitSiíiiaiiüRiiiiiiiiiitHiiíiEsia^ia
M 3404
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Karope Peitoral de Dssessartz
e Alcatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
A|>provado pela lnspc.oria de Hy-

giene < premiado com medalha de ouro
na Exposição Nacional de 1008. Este
maravilhoso peitoral cura radicalmente
bronchites, catarrhos chronicos, coque-
tóche, a;!hma, tosse, lisica pulmonar,
dores de peito, iincuinonias, tosse ner.
i'osas, coiistipações, rouquidão, suffoca-
ções, doenças de garganta larynge, de-
fluxo ásthmatico, etc. Vidro i$5oo. —
Depósitos: Drogarias Pacheco. Andra-
das 11. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10: Sete de Setembro 81 e 99
e á rua da Asscmbléa 11. 24 • Pabrica:
Pliarmacia Santos Silv?, rua Dr. Aris-
lides Lobo n. 220. Telephone 1.400,

Prata, jriinaú>c/i, cautelas Uo Monte
dc Soceorro, compram-sc; tia praça 

'IV
'radfii*rs G4. Ctisa Garcia.

PENSÃO RIO BRANCO
Alugam-se a fr.tnilitis distinetas e a

cavalheiros respeitáveis, esplènd dos tipo-
srntos, a preços razoáveis; Cozinha dc
i" ordem. Rua Fialho n. 20 (Palaccte
Fialho, Cattctc-Cloiia). Telephone Cen-
trai 3732. (R-lio)

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

Arprovada e premiada com medalha
dt ouro

lnfallivel nas empigens, dartliros,
«arnas, lepra, coinichõe3, uleeras, ceze-
mas, pannos, feridas, friéiras e todas as
moléstias da pelle Pote i$50o. Depo-
sito: Drogaria Pacheco, rua' dos An-
iradas n. 43 e Sele dc Scterabro, Si.

4 no J
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MOVEIS DE ESTYLO
Aproveitem a liquidação rios mezes|

dc Abiil e Maio na CASA Al.VliS
Kt.'.\ DA ALFÂNDEGA, 13;.

MACHINISMOS
Vendem-se eixos, luvas, cadeiras <

mahcacs, de 2"; 7 pblias ingleias; 3
de 26": 2 de 30"; 1 de 34" e 1 de
56". Uma prensa Blackburn 7S*4.í"
para malharia. Unia machina Illackburn
18", parada automática, 1.100 agulhas
e 36 conduclorcs para camisas de 111 .'i.i.
L'iu banco com 2 cabeças de mach'i-.as
Illackburn ponlo 32, para camisas ou
gollas 9"; 2 conduetores e 250 agulhas.
um banco com uma machina Siuger de
cascar e duas dc costura. Uma inachiiia
(ovcrlock) Siniter, para bainhas _ dc
meias. Uma Singcr K4. Tres machinas
Wildinan para elásticos 160, 1S8 e 200
agulhas. Tudo cm muilo bom esUdo;
;'i rua Ribeiro Guimarães n. 69, tclttph,
Villa, 3S0, Aldeia Campista.

A CELEBRE CARTOMANTE
E. MARIA

participa a todos os seus clientes que
garante ttodos 06 seus iírabaHios_ por
mais difficeis que sejam e só acceita a
sua remuneração depois dellcs prom-
ptos: aqui não se engana a hiiiuanida-
dc. Tambem se trata de qualquer doen-
ça, pelas sciencias occultas, sem que
seja preciso tomar bcbcragcin. Rua
Visconde de Itauna 11. 211, sobrado.

1431 J

NÃO MINEIRA
15. AwvTttA mo mMviw, 15

Sobrado — Tel. S6T0, N.
Coraiiletninonto reformada dis-

põe tle -ÍO snlns oleirantfinicntc mo
biliidus liara tiiinilias c cavnlheiroí
de tratamento.

Hoa eozinlia, líom tratamento,
fraiiijo o iieixe toilos os dias, al-
moço ou .imitir- 13200. DiuriíiH
do -1$. 5$ e 6S000. (J 1G39)

OORO OURO OURO
Compra-sc qualquer quantidade de

ouro velho, prata e platina. Praça Ti-
radenlcs n. 83. (29(10 S)

A viuva Florinda C. Rosa, fi-
Ihos c filhas, genros e netos,
agradecem, pcnhorailissimos, a
todos os parentes e amigos quese dignaram acompanhar os res-

tos mortaes de JOÁiQ VIEIRA DA
ROSA e novamente os convidam pura
assistir á missa de sétimo dia, a rcali-
zai-se «manhã, quarta-feira, 10 do cor-
rente, ás 8 i]2 lioras, na matriz de
fio Joaquim. R. 1446.

Octacilio Mendes
Campos

ÍRylvia 

Castro Campos, José
Mendes Campos, Horacio Men-
des Campos, Antônio Josc Men-
des Campos, senhora e filhos c
demais parentes do finado

OCTACILIO MENDES CAMPOS,
agradecem ás pessoas que o acompa-
nharam á ultima morada e convidam
os parentes c pessoas de sua amizade
a ouvir á missa que, cm snfiragio da
sua alma-, será rezada amanhã, quarta-
feira, 10 do corrente, ás 9 1I2 horas,
na egreja de São Francisco de Paula,
pelo que se confessam agradecidos.

¦>• tsoa.

I

Marianna /Ornellas de
Castro

ÍiFclippe 

Pereira de Castro e
filhos, José de Oliveira e d. Ca-
rolina dc Oliveira e filhos, agra-
decem a todas as pessoas que as-
sistiram os seus ultiraos momen-

tos c ás que acompanharam os restos
niortacs de sua idolatrada esposa, mãe,
filha c irmã MARIANNA OtR'N'ELLAS
DE CASTRO, e convidam novamente
os parentes e as pessoas dc sua ami-
zade para assistir á missa de sétimo
dia que mandam rezar ipor sua alma,
na matriz de São Geraldo, estação de
Olaria, depois de amanhã, quinla-feira,
11 do corrente, ás 9 horas, anlecspan-
do seus agradecimentos. J. 143a-

CASA JARDIM

IHSIITUTQ PAPO ãixir de Pepsiha Com-

íesl

UNHAS BRILHANTES
Com o uso constante do 1'nholino, as

unhas adquirem 11111 lindo brilho c ex-
cetlentc cõr rosada, que r.ão dcsappàre-
cc aiiula mesmo depois de lavar as
mãos diversas vezes. Um vidro, i?3oo.
Remcttc-se pelo Correio por 2S000. Na
"A' Garrafa Grande", rua Uruguayana,
n. 66. J H|2

i i r».r- «gaoaaBníweeasaaiwa amcaoaiittÉWPawawN» i«^-^iiair™-»wMgft-=»i>»^ I

RUA DO THEATRO N.
Era frente ao Larp üe S. Francisco

Telephone 47S Centrai

Moveis de iodos os estylos e
para todos os preços

7

rundudo em 1ÍMIJ
pcln profossora

MARIA GOMES ARRUDA
liste estabelecimento de ensino, rc

inpdeladii ile accordo cota a reforma
da Escola Normal, continua ,n fun*
cicuar j>repar.iml(i wndiilatoa, á tua
triciilri nu iu t: 3o annoa da_ mesma
escola, c ao exume de admissão á
Academia do Coiumercio. As mal ri-
cuias acham ãc abertas das 16 ás 18
'.tir.,.-. Sede. 1'rtica 15 de Novctnbro,
i\,:t,Iftttii i!j Coinaiercio. (S062)

SUOR FÉTIDO
dos pés f drs sovacos, catiuga, friéiras,
coinichões, etc., desauparccem rápida-
mente com o uso do "Suorol . Vende-
se chi todas as drogarias, perfumarias,
pharmaeias e á rua Uruguayana 11. 6fl.

.1 1141

Pialina e bri iiantcs, compram-sc; tia
rtiíy- Sele ile Setembro n. iu, ".loalhc-
ria' 'Diiiiuaiitina". (R. 733)

GRAVIDEZ
Senhora elegante, que usa formula

infaliivcl .para evitar, de grande voga
na Uitropa, onde a mesma sempre esta,
c dc tífeitos inoífensivos; indica a
quem pedir enviando endereço c 11:11 sei-
lo de 40» réis n mme. 1'any Garcia, 110
Correio da Manhã. Rio de Janeiro.

J 1493

Sellos para coflegões
Co:itpra-se c paga-se bem qualquer

qiíaiitiaade dc sellos naeionaes c cs-
trailgciros, assim cotno mocilas c meda-
lhas.antigas do Br.asil. Rua 1" dc Mar-
ÇO lí, 39, casa de cambio. (4124 J)

posto
(Camomilla, Rhuibarbo, Calumba c Pe-

psina) Fórmula de Brito
Approvado c premiado com medalha

ile ouro. Efftcaz nas digestões mal ela-
boradas, dyspepsias, vômitos, eólicas do
figado e imestinaes, inappctencias, do-
res dc cabeça <• vertigens. Vidro e$ooo.

Depósitos: Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas, 45; Carvalho, i* de
Março, 10; Sete de Setembro ns: Si e
90 e Asseiiibléa, 34 Fabrica; Pharmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides Lobo
11. 229. 'íelephone n. 1.400, Villa.

(3087)

participa aos seus amigos c freguezes
que se acha sempre prevenida de
flores liara qualquer encoinineiida dc
coroas dc flores naturaes, á rua Gon-
çalvcs Dias n. 3S. Teleplione n. -'852 —
Central. ^2

Octavio da Motta Lima

Í 

Ignacio da Motta Lima. seus
filhos, genros e netos agradecem
a todas as pessoas que se dipna-
ram acompanhar á sua ultima
morada os restos mortaes do seu

inesquecível filho, irmão, cunhado o
tio OCTAVIO DA -MOTTA LIMA e
convidam para a missa de strimo dia
que por sua alma niaudaiu celebrar
amanhã, quarta-feira, 10 do corrente,
ás o horas, na matriz de São José.
Anlccipando seus .agradecimentos.

J. 
IS3':

Agradecimento
Francisco Casemiro Alberto da

Costa e familia, summamente
penhorados pelas provas de ami-
r.iulo c consideração recebidas

mm. em telegramnias, cartas c cart-
toes c comparecimento ao cnier-

ro c missa de selimo dia pelo falleci-
mento de sua idolatrada c inesquecível
esposa RITA GUILHERM1NA DOS

REIS COSTA, agradecem a lo-
dos muito reconhecidos, o conforto
oue lhes trouxeram em lão doloroso
transe. («534 J)_ 

PÂGA-SE BEM
Prccisa-sr de uma boa artista que

saiba provar vestidos, inútil apresentar-
se sc não é muito boa e sem re-fercn-
cias, escrever ás iniciacs A. Z. ntrste
jornaL '>Q4 J

OUR01$900 A 6RAMMA
Platina, praia c brilhantes compra-se

qualquer quantidade, ua casa "Atendia-

no", rua Uruguaayna, f7

Álvaro d'Avila Feriei-
ra Kauffmann

Í 

Amanhã, quarla-fcira, 10 do
corrente, iu anniversario de sou
fa-lleciuiento. celcbrtir-sc-á invlsM

¦em sufíragio de sua alma, ;'is n
horas, na egreja do Divino Sal-

vador, na estação da Piedade. J. 1491.
¦¦¦ssRHKsssnBHBsss&nasni
Aurora Pires áe Mello

José Antônio .Pires de Mello,
sócio da firma Barbosa Sr Mel-
lo, participa -o íalkcimento dc
sua filha AURORA, c o enterra-
mento hoje, ás 9 \\2 horas, st-

indo o feretro da rua Martins Lage nu'
mero 52, ltngenlio Novo, para o cerni-
terio de São Fmticisco Xavier,

J. IS33-

Albino de SanfAnna
Rosa

IRAJ A'

Í 

Albino de S;iiit*Anna Rosa Ju-
nior, filhos c irmãos, participam
que a missa de mez, do seu pran-
teado pae c avô, rcaliza-sc ama-
nhã, quarta-feira, 10 do correu-

le. ás 8 horas, na matriz dc Irajá, par»
cujo acto convidam c agradecem.

-,ÜÍJ2
Maria da Gloria Pinto

Louzada

tA 

familia da saudosa ' finada
MARIA DA GLORIA PINTO
LOUZADA manda rezar uma
eiissti por sua alma, amanhã.
¦quarla.feira, 10 do corrente, ás

91)2 horas, na egreja de Nossa Senho-
ra do Rosário c para assislil-a convida
a todos os seus parentes c amigos.

115.19 J)

Coroas para enter-
ros por preços módicos
só na R. DO PASSEIO,
62. F1 o r e s naturaes,
panno e biscuit. 3224 J

Manoel Alves de
Barros

t 

Abelardo Alves He flnrros •
senhora Manoel Alves de Bar-
ros Júnior c familia, Carlos Tri-
Sioitillct c familia conmiunicam
•ás pessoas de suas relações e

aos amigos do saudoso extineto, que no
ahar-mór da egreja do líspirilo Santo
(listado de Sá), será hoje, terça-feira,
n tio corrente, celebrada uma missa
commemorando o primeiro annivcrsuto
do seu passamento .A' todas as pes-
soas que comparecerem á este acto de
verdadeira sympathia c piedade reli-
giosa desde já agradeceu!.

Luiza Amalia Gomes

t 

Josephina Teixeira, Odcttc Tei-
xeira c filhos convidam as pes-
soas de sua3 relações para assis-
tir á missa de 30° dia que, por
alma do sua tnãe, avó e tia,

LUIZA AMALIA GOMIiS, inandam re-
zar amanhã, quarta-feira, 10 do cor-
rente, 11a egreja dc S. Francisco de
Paula, ás 9 horas, pelo que sc coiifes-t
sam gratos. (S 1571

José Augusto Novaes
.to- DIA DO ScU FALLECIMENTO

Í 

Elisa Rodrigues Novaes e mai»
parentes mandam celebrar liujc,
terça-feira, 9 do corrente, uma
missa no altar-mór da egreja de
S. Francisco de Paula, ás 9 il3

horas, trigesinio dia do falleciniento dc
seu idolatrado r.sposo. para o que cou-
vidam seus parentes c amigos; nnteci-
pando agradecimentos. IR 1.1(14)

(li. 1364)

Mesa para operações cirur-
gicas e gynecoiogicas

XOVA, PORÉMf TOR PREÇO DE
OCCASIAO. YHMIIv-SK

RUA DA ASSEMlflifiA .17"""PHARMÃGEUTIÍO

Diplomado pela Faculdade dc Medi-
clnn, está em condições de assumir a
direcção (clinica <!<• qualquer pharma-
cia. Cartas ao sr. G. B., para esta re-
dacção. (R ¦•!"=)

PIA RECREIO
Alugam-se ctti 11:11a fazenda do itile-

rior algumas casas modestas a isfooo
por mez. Para informações com o sr.
Guilherme Gauglilz — lúi;ieiiio dc Mel-
lo E, l'\ C. 11., Estado de S. Paulo.

R =95

ULTIMA

ktaí' Ê^. áSS^ 6Mb & \hm0 l.«S9 Ssarf' ¦ ^

RUA DO OUVIDOR 13.1 — RIO DE JANEIRO
Discos Duplos ií7 Cm 5S0OO

S.N0V1DADES DF. GRANDE SUCCESSO—GRUPO PAULISTA
Orchestra

Valsa.

Tango.
cavaquinho—Polka.

Maestro Luiz de

Orchestra
Direcção — Macslro R

it;o (L'm beijo de amor
(Saudosa — Valsa.

' ett.-^ (Choro Vagabundo
(Apanhe
Direcção

Souza.
12113O (Bacalháo cor.i Coco—Tango.

(Fado — Fado Portuguez.
irnSo (O Teu Signal — Polka,

(Carne assada — Tango.
12118a (Dora Valsa

(Vivas Brincando — Tango.
Cmpo o Passos tio Choro

(Apanhei-te Cavaquinho—Polka.
(Flor do Mal .... Valsa.
(Soluçai-do Polka
(Beira Mar Valsa.
(O Teu Signal . . • Polka.
(Midinha Brincando Tango.

121136

121:38

121144

J 9S6

AFRICANO CLARIVIDENTE
Trabalha pelo verdadeiro systema

dos indígenas, desconhcciilo 110 Brasil.
Realiza Iodos os trabalhos por mais
difficcis»que sejam, obtendo tudo que
desejam, como: casamentos, paz 110
lar, difficuldadcs na vida, atrazos com-
merciaes, e tambem trata de quaesquer
moléstias, por mais rebeldes. Todos o:
trabalhos são feitos rapidamente. Con
sulias por eseripto. 10S000, com direito
a 11111 taliíinan scientifico e poderoso,
do gênero africano, para resolver qual-
quer assumpto. Consultas, 110 gabinete,
com direito ao mesmo talisman, ;$o'io.
Todos os dias, das 8 ás 17 horas, á iua
Iguassú, r,.i.|, Madureira, com o sr. 1 .
Machado. J '---

MME.VAGMRLANZONY
Cartomante somnamhula. Vidente e

prophctica, deita carlas e lè pelas li-
nhas da mãos; note o publico que esta
somnambula trabalha d-sde 1SK1, nas
sciencias occultas, possuindo diversas
mediumnidades; dá consultas todos os
dias. das 9 da manhã As K da noite, rua
S. Carlos 11. 101.

Attençâo — Mine. Vaguimar possue
diversos talismans, entre os quaes o
lioderoso Receptor Indiano, com o qual
se obtém tudo o que sc quizer. Força
dupla. S 1022

Essência Depurativa
Concentrada de Ca-
roba Miúda

(Formula de Brito)
Approvada e premiada com medalha

dc ouro. Cura: eropiges, Ijoubas. sai-
n.-3, doenças do nariz c dos ouvidos,
borbulhas, comichões, dartliros, pannos
eezema, crysipela, syphilis e rheumatis-
mo antiito e recente. Preço 2$.ioo.

Dcposilos. Drogaiias Pacheco, rua
dos 

'Andradas 
45 i Carvalho, rua i* de

Março 10; á rua Sete dc Setembro
Si c oo e á ma da Assemblea 34. Fa-
brica:'Pharmacia Santos Silva rua Dr.
Aristides Lobo Z29- Tel. 1.400. Villa.

CAFÉS PAULISTAS
Sem terra e sem pedras, de aroma

incomparavel e lorraçáo superior, ao
preço de 6$3C.o a 7?.íoo por arroba!!
Amostras, rua dos Ourives 143

R 3761
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CURA Dfl TUBERCULOSE
P.lo e=pecii'ico do dr. Nascimento

Pereira, empregado ha 10 annos. com
g'-aiitle' exilo, nos iiospitaes dc Lisboa
c Paris. Encontra-se na "Pharmacia

Mello", Constituição, 13. Mediante ape-
nas ioíooo- são nttendidas as consultas
do interior e rcmettidos medicamentos
para tratamento, durante um mcz. Pc-
didos an pharmaccivico dr. J. Coelho
Mello, á rua da Constituição, 13.

CARPINTEIRO UNIVERSAL
Conrpra-se uma machina que tuba

serra de fila circular, tupia c de furar;
trata-se com o Benicto. Rua do Kczcn-
de 81-S3. J 150a

Prof. dr. H. íeloledo
Dodswarth

A familia do dr. II. de Toledo
Dodswarth, 'tendo agradiecido por escri-
pio ás pessoas que lli- enviaram ipcza-
mes, compareceram ao enterro do seu
saudoso chefe, ou A missa celebrada
pela sua alma, vem per esla forma re-
novar os seus sinceros agradecimentos a
todos aquelles que os não tiverem rece-
bido. J 1-190

MOLÉSTIAS DO CORAÇÃO
Um cavalheiro abastado, desengana-

do por especialistas, tendo-se curado
nos Estados Unidos, com a fórmula

de um sábio americano, c lendo já bar-
rica c pes inchados, falta de ar. bati-
mento exagerado das veias e arterial,
cansaço fácil, urinas poucas e com al-
burr.ina, palpitaçõcs dolorosas c atnr
lhadas no lado esquerdo, não podendo
deitar-se, e sendo surprchcndetites , as
curas assombrosas aqui no^ Rio, envia a
receita a quem pedir, enviando endere-
ço e 200 reis em sellos a Anselmo Ca-
nabarro, caixa postal, 1.835. R'° dc Jx
nciro. J 1496

EMPRESTA-SE
dinheiro sob hypoíhccas 10 "]" ao annt
avisos ou contas do Tliesouro, premis-
sarias, caução ou juros dc apólices, alu-
gucis dc predios, heranças c todos os
negócios commerciaes. Rua da Alfnn-
dega, 42, sala 9. entrada pelo elevador
de II á I e 4 ás 5 horas. J 1518

ATTENÇÂO! I
Vcndc-se nm,-. chácara com boa caia,

vinte lotes d.- terreno, quatro ruas IoiIif
arborizadas; trata-se no mesmo, rua Te.
nente Lassancc, estação de Anchiet.t. li-
nha central. .(Ri (44

a^^jjjwuMaauBB^J^s^rarggis raK^STgr^nrrzivj

'11 LA"
KrÜhantitta conecta co:r petróleo,

deliciosamente perfumada com -pene-
'.ran';; c escolhida essência. d;i brilho
e firma a côr do cabello, ao contrario
das demais brilhanliins que tornam 03
cabellos russos. Vidro. ^Sooo. Pelo
Correio, 4$tmo. N":i "A' Garrafa Gran-
de", rua Uruguayana, 66. J n-',3

PHARMA
Pessoa que tem 2 vende uma bem

sonida, unica no local, fazendo bom
negocio eom moradia para família pa-
>ta^,lo pequeno aluguel; tratar. listra-
da de Santa Cruz, 245Í, Piedade.

(277 R)

CARTOMANTE F. rniROMAXTE
ESTRANGEIRO

Tralialha cem titiatro baralhos d: cariai epe.as linhas d-.s i:-.i-„, t.13 i|incsquer tra-Ixilhos, une 0^ desunidos c í.t reinar a•ei* nrs lares daí famílias — unico na Ame-rica Jo ;>jl qjc, po-- meio <*z uma consultanocturna tkscobr« qualquer s.-ureJo. por:::s:s d:u:c:l qac jeju; trabalha lu dez ar.-nos so Hio d; Janeiro, onde se tornouuitiito eonhcciiio pelos seus acertos e bonstnbaiüos já feitos; mora na praça th Repu-blica ha 5 011:10., <> sempre sausfez a pes-soa mais exigente.
, Possue ns v.r,!:, Hra- pedras de Sival.vindas uirectameiitc di Terusalcra, poderosolalisntan conheciJo no llrasil — Consultas,

<us o da ntanliíi ás ;tl; da ooite, na lírica.U Uepahlica n. S,. _ PRAÇA DA R1JPU-HI.IC.V N. S4. (Esquina Ji rua Senhor tios
Passos). (4) J

ALUSã-SE
a casa d.i rua S. Francisco Xavir Si-.
com jardim, quatro quartos e todas as
dependências necessárias. As chaves cs-
lão á rua Campos Salles 1CS. J 150.1

ioie. ilppia
Cartomante brasileira, tem um brívc

ire ene se consegue tudo que se qui-
. Ciuar.ía-se segredo. Considtas ver-

cs e por cs:rip',o; na rua da Carioca
¦ 11. sob:ado. J 1394

SENHORITÂS
Pastas dc rouro superiores para mu-

sicas. Casa Dias Ribeiro, r. Üruguaya-
na, 138. (1531 S)

ADVOGADOS

qtte tão sinceramente tem enviado in-
formações reservadas para á rua Sam-
paio Vianna. a destinatária, desejando
manifestar pessoalmente o seu reco-
tihecintento e obter outros pormenorts,
pede escrever para este jornal com as
iniciacs P. P.. para ser marcado logar
dc encontro. Pede o maior sigillo, dc-
vido i iua condição social (R. 1187)

Pastas de couro, superiores a preço
módico. Casa Dias Ribeiro, á rua Uru-
guayana 11. i.tS. (i553 S)

CâO DE VÍSIA
Vcndc-se um por nome I.eão, raça

lobo, com tres annos de cdaíe, cjr
ra.iado. cem 70 ccntiir.ctros de aSura,
c muito bravo. Para ver e tratar com
Oliveira, á Estrada Real dc Santa Cruz
11. 262, Marco 6, Bangú. (R. "473)

SALA DE FRENTE
lAluga-se uma sala muito espaçosa c

arejada, com entrada independente, luz
eiectrica c jardim na frente; iogar
muito saudável c de grande transito;
trata-se á rua Mariz e Barros 125.
Bondes de 100 réis. (,B. 1443)

THEATRO CARLOS GOMES
Companhia Italiana de Orcre-as MarracaAVeiss, ih qual faz parte a eminente

artista CI.ARA l\l;l>3

HOJE —— 9 do Maio de 1916
A"a 8 3[ I em ponto

HOJE

A rrilIDO, Sfr.i representada, em «r
tes, do maestró CARLOS Wlif.NT.liKCKtK

brilhantíssima opereta ca tres

Qurivesaria e r&lojoaria
tAr.tonio Gonçalves Cruz i\articipa

aos seus amigos e freguezes que mudou
a sua officiiía da rua Senador Pompen
n. 23Ú. para avenida Comes Freire nu-
mero ít, onde esoera merecer a mes-
mi confiaucj (153a s)

V. EX°. E' 1XFED1Z?
Procurae o professor KADIR, o

SOMNAMBOLO VIDENTE, na rua
Mariz e Barros S7. Além de responder
ludo quanto quizerdes saber, incumbe-
se de trabalhos, devolvendo o vosso
dinttiro ,se o resultado for negativo.
Dá lições de HYPXO-MAGXETISMO.
garantindo que com oito lições in-
fluenciarcis aos demais. „. (J- 1487)

La Sinri
mamai 11 mlti "¦' ——P^^M
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THEATRO RSPÜBLICÜ - K mpres» José Lonrüiio

A.Í^EJStlOA.ISa- - CIRCTJS

(A MENINA DO CINEMA)
AT..„;pl.1 creaeáo da eximia artista Cí.ARA WEISS no MPcl da protagantsta —

tlaes^; iirector th orche.tr,, eav. F.R.VESTO MOGAVF.RO.

TRECOS D\S LOCALIDADES - Frisas. 30%; camarotes de 1* ordcoi com
-'--o Ireár-s Jãfc camarotes Je 2' ordem com cinco logarc;. 13Í; poltroaa3 distm-
il«° 5$; poltronas de i°. 3%: galerias. i$Sio: ir.grerso, i$joo.

Os bilhetes i venda 11a COSFEIT.-UIIA CASTBW.OES e n» bilheteria do thea-
dás 10 i|a da mai1" 'is 5 d» taFdc; á~p:ni d:ssi bor;i su "a «««'tda do tieo-iro.

üo. Amanhã - J,\ CASTA -SUSANNA O l«57)

Grande Companhia Eqüestre, Gymnastica, Acrobnüca, Comioa,
Mimica c de reaes aüraccões

A mellior actualmente em "tournés'' pela America üo Sul
IíegiHSenr F. QÜEIKOLO

£COJ-£! — TERÇA-FEIRA — HOJE
A's 8 3i4

3 sensacionaes estr-éas — CH4RLES AND TAM)
Oripinnl numero de cxccntricóR. P:itiniid"res dorobaticos. OS FILHOS

DE CONFIJCIO. Grande pliaiitasia chineza. Conjuncio du 25 cliittszes. Ira-
jes ctiraeteristicos.
Exito enorme da TROUPE QUEIROLO

O acto main maravilhoso <lo «lia 1

LA MONA GEISHA
U-NICA. MA AMERICA UO SUL,

03 mais n"tavels jocVoys do mundo. Intermédios pólos CLOWNS ¦
TONYS. L'm conjuneto de artistas verdadeiramente notáveis. No especta-
culo toma parte ioda a companhia. . .,„_. „.„Preços do costume. Quinta-feira, MATINF/E DA MODA. Bilhetes no"Jornal do Brasil*' at» &s 5 lioras; dessa hora em deante, no theatro. ,
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10 CORREIO DA 3VIANHA-^.Terça-feira, 9 de Maio üe 1916
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CIMA parisiense!
. IM

¦ mHOJE
HORÁRIO: -g= ea

1 hora - 2,15 e 3,35 -5horas- 6,25- 7,50 - 9,10 e 10,30 |
Os salies de Paris no Parisiense! I

. 
|O «uccesso attestado pela freqüência 1 1

8341 - EsD8ctaQpr6s na malinée e soiráe - 8341! I

MARCELLA
|

H
E
S
P
E

A

CINEMA ÍRIS EMPRESA
— J. cnuz JÚNIOR-
R. da Carioca, 49 e oy

HOJ.E—'Ultimo dia deste programma — HOJE
Em matinée e soirée

Apezar da estupenda belleza dos films que formam este programma edo enorme tjuccraso alcançado, temos de tiral-o da tíla para dar loear aocelebre SUBORNO — Aproveitem, pois).
12 PARTES

a assumptos soberbos,
2 horas de projccção!

lilms que constituíram cada um separado um pro-
gramma /

INFIDELIDADE
DRAMA ADMIRÁVEL, EXTRAÍDO DO CELEBRE ROMANCE DE

ALEXANDRE DUMAS — 6 longos actos, da fabrica Fox-Corporation.
Protagonista — THEDA BAKA, a sereia satânica da tela.

Consciência Ving-aclo-r»
G actos lindíssimos, com 4 apou.eoscs 1Mais do que nenhum outro, este trabalho vae alcançar suecesso,' tal a sua"nrte, tni o seu enredo tt,

.,...,.,- ESTE PKOGRAMMA, SO'MENTE HOJE E AMANHÃ *'
AMANHA

CINEMA AVENIDA
Empresa D.irlot & Cia.

HOJE - PROGRAMMA NOVO - HOJE
TIO SAM NO TRABALHO

A America do Norte no seu apogeu de força e ei-
vilisafâo. Em onze series

1- SERIE—O espectador será transportado para Nova York, onde
verá o presidente Wilson e seus Ministros. A monumental Bibliotheca
de Nnvi York com t'dus os seus recantos e obras de vnlor. A Casa
da Moeda com suas grandes machinas, suas in.porttn.es e seguras
caixas fortes, como se dizem as cnnhagens das moedas desdo o seu
inicio ató ser lançada om circulação.
í- parte- Coração de Sereia»

drama fantástico de amor. Protpgonista MARY FULLEH
3 -PARTE- O PEQIENO DA MD A

Enredo commovente ba "Biograph,,
Breve:—Films surprehendenies, caros e trabalhas absolutamenteinéditos para o Brasil.
Chamamos a nt.enf-.ode nossos freqüentadores pelas pnotogra-phias já expostas. J 1663

CINE

fl O maia perfeito e emocionante d03 films POLIC1AES. (f ifijS) I

BBMMHSBBBBEBi «aBBB5É***^

THEATRO S. PEDRO
Empresa I-aschoal Segr«,to

HOJE — A»s T Í3"i4 e O 3i4 - BCO-XIE
3 SKSSÕI3S - A líEVISTA

PATHE'
irio trluinpbnl da fabrica EC-M
novas proezas da celebre e famosa

UniU A sério triumphal da fabrica ECLAIB llíl lü
nUdu As novas nroezas da celebre e famosa ll uoEí
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Os oeltatoires T3siilca,rin.o3 norte-
americanos

CLTNE AND WHITDEY
O RECORD DAS ENCHENTES

Sexta-feira-FESTIVAL DOS ALUADOS
iWU-BBàWim^SBl&BàmWBSèit^mlàB^

Casa Çuimarães

3Õ:ooo$ooo
Apotheose final: o primeiro beijo de nupeias

O drama «MARCELLA» de Sardou, em 6 actos, fleou hon-
tem inscripto nos annaes cinematographicos do Rio de

Janeiro como um suecesso virgem, talvez não attingivel nas
próximas pelejas d'drte I

IHESPEHIA a divina, ultrapassou SARDOU
I Esta

0

pusomma o

empresa sc desvanece do hovercontastado o apreço do I'iiblico ao seu sacrifício adquirindo por tão elevada _trabalho monumental do dramaturgo francez

Bilhete e toda xi. 136.864 a dszena correspondente
0 prêmio acima da loteria da Capital hontem extraída foi

vendido pela feliz Casa Guimarães que assim vae tirando de
difficuldad.es todos quantos a procuram cm busca da sorte. A ver-
dade 6 que a Cai_ti. Guimarães ó um verdadeiro manancial dCj
sortes c o soccorro dos necessitados. I

Habilitem-se para a extraordinária loteria do S. João em'
g que os trps primeiros prêmios dão a importante somina de

Rs. 400:0009000, e o bilhete dá direito aos tres sorteios da
mesma loteria.

Podidos a F\ G-uininraess.
Rua do Rorario n. 71, canto do beceo das Cancella's.

Endereço Teleg. — KASANOVA. — Caixa do Correio — 1.273

g límbora o senso cr.tico da sociedade carioca esteja! cabalmente comprovado sobre matéria de arte, é sempre com
I satisfação queso nota, como hontem suecedeu ni-sta casa,
¦ um movimento de alto critério e apreço edificantes.

| 
¦**<> Jockey da /l\orfe

I em reprise, para quo seja cabalmente apreciada a segunda- maravilha do gênero, em continuação deste trabalho--¦
!¦m O Circo da fl\orfeou —
i uma au..» ll. ®\l 1 CIRCO WOLFSON1

(X* e 2* Série) |
íi1:ai»íiiBi9iHiiB'>iiiiaiia!!iin.iiiBiii_iiiiin

Proiogo e 3 aotos
Esta quarta série ultrapassando em arrojo ds tres anterio-

res patentea o valor, audácia e coragem da esculptüral artis-
ta Mlle. JOSETTE ANDRIOT que encarna a mulher, a ama-
zona vivendo nos pampas nas eternas correrias to sabor do
capricho na vastidão das campinas.

Uma terrível e silenciosa luta contra formidável serpente.
Além dos quatro longuissimos actos deste sensacional fllm,

o programma do PATHE' apresenta o ultimo numero do
ECLAIR JORNAL

A SEGUIR — A bella Ilesperia, E. Ghione, A. Collo, na pecatheatral de V. Sardou - A MORDAÇA - 5 actos.

PALAIS
HOJE

TO THE BR1TISH COLONY

UP OPERÁRIO
Sentimental e commovente comedia dramática da aotuali-dade em tres longos actos
Thema: Quando A PÁTRIA PERIGA, todos «ffoegaaes

| tgrPMmJXCimi THEATBE **PS S
I CBai^,^nniaaDBa^nIB'>>^>>**>'***>n3>*^vraraK_^^ H

A COMPANHIA PAtMYUA BASTOS Ií' A PRI,I-ICRIDA riil.A SOCIM-OADIS UI.KOANTi! 15 PULO PUIST.ICO K.M G1.RAI,
UECORD DO SUOCÍOSSO!

(HOJg)
UNICA, UI.TI.MA n DEFINITIVA REPRESENTAÇÃO DA ENCANTADORA

UPERETA 1CM TRES ACTOS
-¦*mT*mVmWtmmTmmEmmm''- ———tStta_*__S_lÉC»«*•*•*'¦ ¦¦' **":>«L___E_a

WSA
CREM1I.DA DE OLIVEIRA (lesem penha a purte dc Fratisi. JOSE' RIGVR-

DO interpreta *o papel f de Eôtlíário, ¦'."' !_-"' J.' '¦, -'• ' '. 5-*'
Priiweza — .lulietn Soares; Walfer*  Fernando Peroíra; O tenente Niki, porALMEIDA CRUZ: loãqiiijii XIII — M. d'Almeida; Pcrccpjora — Martínõ.
AJI.-XNIIA — UNICA representação da notável opereta dc costumes polacos"IMPUIUA".

Sexta-feira, 12 — :
dc l<uiza Sutandln.

recita do assi ctr.dtürn. A revista CÉO AZUL _ Estréa

Bilhetes á venda na airencia do "Jornal do Urasil" ale ás
Depois, aa bilheteria do theatro

horas fia tarde.
u 1627)
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MYSTERIOS
DE NOVA YORK

QTTI-KTT^L.IfBIIl-A.

Novas proezas da Mão do Diabo

HOJE— O mais sensacional programma do anno — HOJE
Duas grandiosas poças do theatro popular ci-uematoyrraphlco, num só espéctaculo

Excepcional c honrosa menção á nova série de aventuras tcjncrti-
ní. 1.VÍ"'"'0 sn"!i'rc' ;i!'r°J:'lla;i. <** <l«"'cla o esperada JOSETTE AX-IJKI01, ;i esculptüral

MaWK&WlmmWmmmVmmmmmmmJHBB ¦'Hnm _— BM
Qtie. em quadros emocionantes, em episódios velicmentes, em lanoespro-digtosos e inlenieralos, fará pulsar vossas almas ao sopro de novasagitações, de sensações incógnitas, de conimoções sein precedentes, nain!:c.ini-cta|.io da ipossanle peça, sob o titulo

O Juramento de Dolores
Um prólogo e quatro longos actos; ao todo, cinco parles còmmovcnteSc arrebatadoras,

T HEÜTBOJIPOLL O
Emproza José Loureiro

A's 7 3|4 @ HOJE $ A's 9 3[4
Pela oompniiliia ll.i.is üo Theatro Apoli» de

Lisboa
A pedido A pedido

A encantiulora revista portuguesa em 3 actos o
8 quadros

G-fande exito desta companhia
Lindíssimos Fados e Canções Portu-

sjüesao
A ni anil i» — ROSA TI II vNA.

A seguir a revista luzo-br.fsileira
PadO © tM-asci-X.©

^^^^^^tisSííSswsBãmssaas^s^sssss^^Sst^^

* III II---ÍH-HII II _______________

[ cimémXpãrTs-
j f- -«—um.- *--_>jtac_;^.P-.j*' ?«.-- n-*WglT****y**^rí ¦*.*.—• u*-«l!í-ltiLSSí***- ¦- -"^•i**.- .

i f-^^JSSS!!!?*111*!!^^

HOJTES Mais nm programam de suecesso HOJE
Primoroso conjunto de escolhidos

trabalhos do arte !

LORD E OPERÁRIO
Magnifica comcdlu-dra ina tica iiifrleza* dividida

cm 3 I iifri.s netos
Kdiçfto da fabrica OAUMONT o soliurbn interprotáçao do notav.flls ar-'tistiis tio llieair.i iugiuz'.

MAIS FORTE QÜE A MORrE.;^^^'-^.
do cn; 2 extensos iicius.

11 Abnegação recompensada
ü amor om 2

Sontimonwl
cotnoiliii da

lung-iis netos.

.
COMO EXTRA, n Vr|l|n /In (Rriiii.lnalíl BellissimoPl.UCillA.MMA: V • l"10 Uü Wl UUUUillll oim n.

:1 | Brevemente —VAMl'IUOS, drama policial,
evasão do morto.

s!&L\vBBSBmmMUtua_?m\wam !mGta*aa&M-mwmW63IX23m}m%Bmm

fllm natural.
sóHe : A

(R10Í7 .

THEATRO LYRICO- jJífSSi»
ürand

Repetiçãn do exito obtido uu noite de estréa
HOJE ás S 3[4

opera em 4 actos de G. Verdi
HOJE

XA
DAC07.'l.V.£A?. 

r •Vlh- e-.-rav-3 cthiopc', '-LVIRA. GALEAZZIi Amncri!
da r',l,ioh, U(-h *. •.' "-n-iMÍ-n'0 -óhs V'"^s' BEHGAMASCHI: Amonasro.

Brevemciiie - 
ÇAUM1CN c IIOIIKMT, para estréa do tenor DE.T,RY.. aoiitiado — ij dc nimo — Grmid osa "inatimie". 3* 2 il- s*ihli*,,inmaio - Recita dc gula ás 8 3[4, domingo - 

° 
«UpRCTACufosI - a,

nillictos i vem!., na Cn.-.-iras «íí 5 da tardo e depois no• -• poltronas c varandas, 85; cadeiras,

RI-
rei

Rei,

13 de

_r* '-r_-5S£n !rt**t\*.ir7*~ • ¦

Artlmr Napoleão. avenida Rio Branco, rias 10 lio.•lientr.i aos soRuintes preços; Frisas. 40S; caraarotcí.
galerias cadeira, 3$; galeria, cj. (J1644)

THEATRO S. J08F
\ CompanMa nacional, fundada cm ifjn _—IV.recçâo do actor Eduardo Vieira — Ma-

1 j estro director da orchestra, Josú Nunw.

" ' (Magistral trabalho da celebre fabrica ECLAIR, tle Pari?
Outro commovente drama dc aventuras, tirado da vida

fabrica S.WOIA, ao qual dou a denominação de
•mel, pelã

HOJE-9 de Main de 1916-HOJE
Xa ia c 2- sestães, ás 7 c 8.1Í4

THEATRO RECREIO
Companhia dc co media*

IA SERTANEJA
SOFRIMENTOS E UMA ORPHÃ [Orplià do Mercado] f Na 1>a 3cfs"io, ãs 10 t|

Quatro partes magcslosa
Misc-*c;i'9ccnc theatral

Vfilailos (lo vivo r*-.;'! rara

1 e conimovrilor.is.
rrcprehensivcl e quadros maravilhosos
felirUad".

O O MO EXT1U MA MATINEMU

O aSiasiecimsRlo inglez aos Servios nas campos ds Salonica
Quinia feira — A ultima maravillia cincmatographiea — Continuação dos

MYSTERIOS DE NEW YORK— 9 e 10 episódios.
Xo mesmo prÒRfamma — O imponente drama de aventuras — O FI*

LHO DA SIBÉRIA, em 4 longo* actos.
A SEGUIR — A "BELLA HESÜERIA" e "ZA-LA-MORT , no im-

uulaivo drama de Victorien Sardou — A MORDAÇA — 5 extensos actos.
(R lfiS4)

E5S3B

amor
£\ SEXTA-FEIRA _ O GAÚCHO, pe;a de
¦f* costumes rio-urandense-s, dos festejados c.*-cri*

ntores DR. RAUI, PlíDlUt.VKIRAS e LUIZ
PEIXOTO. Esta peca está sendo montada
com grande propriedade e será um venia-
deiro acontecimento theatral. I-reçoa do
costume. Os liilhctes á venda no theatro
o nu Confeitaria Casteilõcs. dus 10 i_j da
manhíí ás 5 da tarde, c dessa hora cm dean*
te SÔ nn "liilhcteria 

do theatro.
SABBADO. 13 de maio, em nntinie:

A CABANA DO PAE THOMAZ. (J iOÚ:)

HOJE®
Primeira rep

jjPfljjn
^rarr: 1 1—aMpc ,,. oTaBwrgn »c

e vandcvilles do Theatro Polyiheaina dc-.Lisboa

Empreza
José Loureiro

Terça-feira, 9 de maio #-A'-s 8 3il © U r
rcscntaçâo da deliciosa peça cm 3 actos de Rosler, tt-aducçao de Jori^Alireu..—'^——-MmBmaatísammmstmmt 11 ¦ a*aBa>>iveimBmams3tmmmn~~ma^*!mm ne nmin

a—B—WKaaeBp—rwr
Uliinia creação do ar

I
Giiltryl

(300 representados 110 "Thcatre dt, Gynmase», cm Pa,,,. , ,.  -_...-,,,.-, „„ ,,r,„ ... ,,..,,_ r..:Estréa dos actores I^JOIAIVO DG CASTRO e CLRMBNTE PIN1 *o
A PEÇA MAIS MORAL DOS VI.TIMO& ANNOS

Distribuição: ,eipo Khmtal Azord, J. llcrioiics; Ba- Julieta Vasconcellos; Rosa, AntoniaMercedes; Marictta, Julieta.Scenarios novos dc Julio MachadoGuarda-roupa, propriedade da empresa..Mobiliário da época e riquíssimo
Bnscenaçaoi de Ignacio Peixoto,Deslumbrante iiiontascm.

„ lclP° Wantal Azord, T. Henriquesi Ba- lulieta
Salomão, IGNACIO PEIXOTO; rão Setilberg, Pimcntcl; ConscihciraMoysés, Luciano dc Castro; Nataniel, Hei, 'Gil; O reposteiro,' Corte R-al-Othello dc Carvalho; Carlos, Ericoj Carlota, ETELVINA SERRA; Esti-.er,Draga; Jacob, Ribeiro Lopes; Gustavo Juüa d'AssumpçãoJ Princcüíi Evelina'

(Duque reinante), Clemente Pinto; Elvira Bastos; Earoncza de S. Jorge',Conde Fehrenberg, J. d'Olivrira; Prin-'Albertina -Marques; Princcza KÍau.tral'

„„„„„„ 
" 

. A segnir: O HOMEM QU13 ASSASSINOU
PREÇOS: — Friza c camarotes, «$000. Cadeiras dc i" e Varandas, ííooo. Cailcivis dc -¦ -,«000 ri •

horas da tarde no Jornal do Brasil, e depois na
(J. 1644I

numeradas, 2$noo. Geral
bilheteria do theatro.

i$ooo. Bilhete venda aíé ás

ODEQW
Companhia Cinomatographfca Brasileira

O cinema preferido pela sociedade olegante
o culta do Kio de Juni.iro

Os melhores proe-ranimas — Segurancn o com-
modidade em si*us salões — Os mais

vastos e luxuosos salões

HOJEREPETIÇÃO DO MAIOR
SUGCESSO HONTEM ALCANÇADO

Depois do formidável triumpho hontem
obtido, depois de termos attrahido a melhor ea mais solida ooneurrenoia, seria estultlca não
contar com ainda maior suecesso para h *je. •—
E' que «Nobreza Gaúcha», como enredo, como
nitidez e como desempenho, tem sido eaeara-
da como a mais sympathlea nota cinema.ogra-
phloa desta época.

Grande film da fabrica argentina
CAIRO-FILMS
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Eis um ideal difficil de se ver realisudo, no seio social da

f?rande nação BRIT\NNICA
A'personalidade de um loi-d é uni ornamento,

os preceitos da hierarchia e da nobreza sâo inatingíveis pira
o plebeu : todavia, deante do sagrado Amor Pátrio tudo
desapparece, toda a soberania do titular dtisfullfice, num mo-
vimento unico, unisono e sublime, cooperando cada qual
para a defesa do solo abençoado da PÁTRIA.

O sentimento de patriotismo alliado ao Omnipotcnte Drus
Cupido, tudo pôde, tudo consegue, tudo alcança, dando so-
lução ao mais difficil problema.
Como complemento do programma, o bellissimo drama em

3 actos

•A Jóia Reveladora
Onde mais uma vez, a cobiça o a avareza levam o indivi-

duo mais timorato ao nefando crime de fraticidio, recebeu-
do o merecido castigo, graças á Divina Providencia, repre-
sentada em um minúsculo alfineto de gravata.

-.-litssas

NOBRl.ZX GA.UCHA 6 uma conqui<?ta sul-amcri-cana — Como trabalho não fica a dever nem em enredn.nem em nitidez, nem em desempenho, nem em attra-cção a qualquer film europeu ou norte americano — Cn-mo originalidade, pelo meio em que passa, somente Delasua origem so poderia ftizer coisa tão boa. mN0BK1.ZA GAÚCHA teve hontem a consagração Üpopular; como ja tivera a dos nossos Jornalistas, nosabbu- Mdo passado. *§&
. NOBREZA GAÚCHA foi projectada na tela, no-, 1cinemas do Prata, por milhares dc vezes - Eis a sua mhistoria. ||

rt HOR ARIO-Salao A - 1 hora, 2,20, |
IO 20 

horas' 6'2°. 7,40, 9 horas e |
r^Ía,^°i.B ~ i.^0. 3 laoras, 4,20, |5.40, T horas, 8.2Q, 9,40 e 11 horas. S

RT.S2° !n fííi?,rT?ano do sul Prfili*sa vor 3Í0- 1ísub^A GAÚCHA, o romance dos Olhos dos Mrampas. m

t&* Vejam na penúltima pagina os annuncios dos theatros CARLOS O OBVIEIS e RE^WHi !CA
^eammmmwim^ttwrnrwm\,-ímmf^t»^
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