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OS VOTOS
DE PEZAn

1,'ameníavei omissão foi a do

nome de Affonso Arinos quando nos

re ferimos hontem ás moções de pezar
votadas pela Câmara dos Deputados.

Ao lado do nome de José Veríssimo,

como figura dc incontestável relevo

das letras .pátrias, devia estar o do

brilhante escriptor mineiro. A omis-

são não podia ser voluntária por-

que, asem tle seus méritos fulgttran-

tes. Affonso Arinos foi para o escri-

ptor destas linhas affeição das mais

prosadas. Mas continuamos .1 sus-

lunar que é preciso acabarem Cama-

ra e Senado cnm os votos de pezar

que tanto se vulgarizaram, chegando

a con verterem-sc em cumprimento ou

cbscqttip, espécie dc pez.tmes, a

rarentclas de finados. As mani-

festações de pezar .pelas cama-

ras legislativas só são razoável-

írente admissíveis cm casos extra-

culinários, cm qtie ellas traduzem

realmente o sentimento nacional, e.

aincl,:i assim, discretas, sem exagero,
-.' tambem sem prejuízo do andamcil-
•to dos trabalhos. Não sc justifica o

levantamento da sessão .por motivos

<ie pezar ou dc jtibilo, quando . estes

se podem exprimir por miodo a quc
não pareçam motivados pelo gosto da

vadiagcni. A praxe de suspender-se

a sessão pela morte dos constituintes.

já nos fez ouvir essa exclamação itn-

piedosa: 
".lá era tempo dc morrer

iim coiisttiuinte para termos uma

folga"; c, releva .notar quc tal ex-

clamação pnitiit da deputado que
folga quando c quanto quer.

Os votos dc pezar estenderam-se

do Congresso aos tribunaes. Mandam

os juizes lançal-os nos protocollos,
instituídos para registro dc rtqueri-

ircntos c de oceorreticias das atidicn-

cias. Tambem já tem havido juizes
c tribunaes que têm cm taes casos

suspendido seus trabalhos, retardando

assim a distribuição da justiça. São

coisas essencialmente brasileiras, e

t-uc parece já estão passando para
Portugal. Km nenhum outro paiz vc-

üios ns congratulações e lutos oííi-

ciaes .por essa fôrma prodigalizados.
As moções dc pezar votadas no :Con-

gt-èsso brasileiro já dão para um vo-

li-me dos "Documentos Parlamenta-
rt-s"; quo deve ter a anais lar-

ga distribuição. Deve ser espalha-
do por todo o povo, para que este

guarde a lembrança dos vultos na-
ciouacs cuja perda enterneceu e ma-

fiooti o 'Congresso neste quarto de
sceulo de Republica, merecendo in-

scripção tarjada nos annaes. Já tc-
ir.os uma Academia 4c Letras com

quarenta immortaes, tantos quantos a
l'Vança, o quc mostra que aqui iam-

bem abundam os homens dc letras c

os expoentes da cultura nas suas di-
versas manifestações, os expoentes
<!e classes, de profissões, de carrei-
ras, c de outras coisas mais. Se já
temos Academia com essas propor-
<;ões, já tarda que não apparcça a
lembrança de um Panthcon, cm que
a palria reconhecida guarde os resíos
mortaes dos seus grandes homens.
Devendo ser a suprema honra, quc
a pátria reserva a tão illustres (i-
lhos, de votação do Congresso, este,

pelos mesmos sentimentos quc o lc-
vam a liberalizar os votos de pezar,
converterá o nosso Panthcon cm
etncorrente dos cemitérios explora-
tios pela Santa Casa. IÍ assim terc-
1110; afundado a França ecom a Fran-

ça o sumptiioso monumento elevado

por Sonflot no alto da montanha de
>S:«nta Genovcva, o Panthcon de
Paris, em quo sc*conlam :'". cclebri-
dades, que não são muitas, os verda-
deiros grandes homens, que merece-
ram a g! iria e o esplendor dàquelle
jazigo.

Gil VIDAL

iodos os segredos do mtpntcirhmo.
ConJtcce-os, portanto.

O Sr, Marcondes eslá nu obriga-

ção de attender a esse rapto. Se c

facto que áquelles coupons {oram pa-
gos, o dinheiro necessário para isso
devia ter sido depositado em algum
[lanço, quc não podia deixar dc pas-
sar o competente recibo. A -publica-

cão desse recibo será a prova prova-
da dc quc o Sr. Marcondes não
mentiu.

Obstinando-se em manter a sua

altitude dc agora, o presidente espi-

ritq-santensc dcsmoralha-se de uma

vez por todas, ficando sem o direito

de ser acreditado cm todo e qual-

quer tempo, li não deixará dc haver

quem lhe lembre, com absoluta rasão,

quc um governo que mente ao pre-
sidente da Republica, á imprensa e

ao paiz è um governo indigno è

podre.

ções das antigas, porque um outro fa-

ctor importantíssimo da penúria do

Estado do Rio, é a difficuldadc de

meios de communicação dc qualquer
espécie.

As chamadas estradas que o cortara

são, cm geral, praticaveis apenas por
burros dc carga, ou por c*rroS de bois,

quc positivamente não constituem a ul-

tima palavra conto meios de trans-

porte.

A nota polilicn ue liuiueiu 101 ra-

(lutiitavclmehte a recusa, por parte do

eonsell.ciro Ruy üarbosa, da presidência
,1-, cummissão «le Finanças do Senado.

A au.iude do egrégio senador bahiauo

veiu ao encontro do que a respeito

Pensava a op-nião publica. Andavam

por ahi a dizer, não se atina com que

fundamento, que a eleição do sr. Ruy

para a presidência da«uie.la comniissão

era uma honra excepcional. Chegou-se

mesmo a publicar essa heresia.

A verdade é que o não era, nem e.

O sr. Ruy não a podia accciiar. í>e

o Senado, entendeu qne devia prestar

tuna homenagem ao mais illustre dos

seus membros, não tinha outra coisa

a fazer que elegcl-o vice-presidente.

Elegendo-o presidente da commissão dc

Finanças, c vice-presidente do Senado o

sr. Azeredo, os senadores crearam para
o 

'eminente 
senador baliiano uma subal-

ternid.adc quc elle não podia admittir

e que a nação com elle repelle.
Deante da recusa de s. ex.; a Mesa

do Senado resolveu ouvir o pres.dente
da Republica, antes de subraetter a

votos a decisão do sr. Ruy. li esta!

Quc tem o sr. Wencesláo Braz com

a constituição das comniissões penna-
nentes do Senado?

O facto dessa audiência do presidente
da Republica denota qne o que se

pretendia adquirir do sr. Ruy cia

nada mais, nada menos do que a sua

ncquicsccncia ús soluções, que por ahi

hão '.le vir, para os difficeis encargos
com que governos immoracs e impa-

triòticos oneraram a nação.
Dessa responsabilidade o sr. Ruy sc

eximiu, «: fez bem, 110 momento oppor-
tuno. Quando a nação o elegeu para
dirigil-a, áquelles mesmos pol.tiqueirOS
do Senado auxiliaram o trabalho mise-
ravel de lhe roubarem o mandato pre-
sidcncial,

Agora, que tudo está devastado, com
n cumplicidade do Senado, que se re-
corra ás luzes, e ao saber da expe-
riencia feita do sr. Ruy para a salva-
ção da massa fallida deste paiz I Mas
(pie idéa faz esse pessoal do egrégio
senador baliiano? ,; ........ , ,.

O ministro da Marinha pcrmittiu que
o sr. Antônio Cyrino Filho preste seus
serviços gratuitos á Armada, corno m-
terno do Hospital Central de Marinha.

Os representantes dos principaes or-

gãos da imprensa paulis:a reuniram-se

para tratar das medidas de defesa con-
tra a crise quc atravessam as empresas

jornalísticas, devido á alta excepcional
no preço do papel.

Ficou resolvido, nessa reunião, que sc
trataria dc angariar a solidariedade da
imprensa desta capital, para quc, rc-
unidos, os jornaes das duas cidades con-
sigam do Congresso Nacional a isen-
çáo de imposto dc entrada para o pa-
pel de impressão importada directameii-
lc para os jornaes; a isenção do 11:13:1-
mento de sello para os jornaes destina-
dos a assignantes c á venda avulsa; c
a reducção «Ia taxa telcgraphica."

Ficou também assen ado que sc diri-
ja unia representação ao presidente da
Republica e ao ministro da ViàçDi.

Desde já chamamos a attenção dessas
altas autoridades do paiz c do Congrcs-
so, para a iniciativa da imprensa do Es-
lado vizinho, afim de que os srs. Wen-
cesláo Braz o Tavares dc Lyra sc en-
carreguem de facilitar a defesa dos in-
rteresses tão ameaçados da imprensa
brasileira.

F,' apenas tle lamentar que não par-
tisse do Rio a iniciativa dessa acção
em commum. Aqui, infelizmente, exis-
tem jornaes, com os quaes a gente lim-
pa não pôde entrar em relações...

A RENUNCIA
00 SR. RUY
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'Còm o presidente da Republica con-
fetericiou, hontem, ã noite, no iialacio
do governo, o dr. Custodio Coelho, ex-
director da carteira cambial do Ilanco
do Hrasil.

O ministro do Interior exonerou, a
pedido, o dr. Octavio Pcdral Sampaio
do logar de inspeetor sanitário mariti-
mo.

Para esse iogar foi nomeado o dr.
João Ktnilio da Costa.

Os agentes municipaes que foram
cumprimentar o novo prefeito recebe-
ram deste um certo numero de recom-
ínendações entre as quaes se destacam
medidas que dizem directamente com a
saude publica,, merecedoras mais do
quo quaesquer outras tle rigorosa ap-
plicaç.ão.

Assim í que llies foi irdicada a
observância do anigo que prohibe a
exposição da carne nas portas
açõugties c a verificação da extineção
das hortas e capinzaes.

Ambas ess s medidas urge que sc-
jam applicadas, porque não são poucos
nem pequenos os malefícios decorreu-
tes dc sua inobservância. Bas'a dizer
que a exposição da carne verde á por-
ta dos açõugties nada menos é do quc
uma grandíssima immundicic; durante
sua permanência . ali a carne recebe
toda espécie de pó e porcaria, prove-
nientes da rua, sem excluir os respingos
de luma c dejectos dc animaes que são
projectados pelo movimento das car-
ritagens c transeuntes.

Causou a mais viva impressão,
hontem, no Senado, a seguinte carta
quc o sr. Ruy Bariiosa enviou ao Io
secretario daquella casa do Con-
gresso:"Rxino. Sr. Senador Primeiro Secretario
do Senado. Não sei como signiflqjlic ao
Senado o meu reconhecimento pela alta
distineção que me acaba dc conferir, insere*
vendo*mc entre os membros da sua com-
missão dc finanças. Míu primeiro Impulso
teria sido correr ao encontro doa seus vo-
tos c a elles me submetfér. Mas presumo
que o IScnado mesmo, depois dc me ouvir,
l5o julgará inconcludcntes as minhas obje-
cções, quc peço licença de fazer anui por
r.ão me ser possivel comparecer estes dias
en Senado. Alhciado, muitos annos ha, ilo
sei viço das commissõcc, acostumei-me a «tt
desempenhar dos deveres do meiV- mandato
na simples situação de membro dessa' vc-
neranda iisseniblc.i, a qi.cm creio continua-
rei n ser menos inútil na hiesmi posição, quo
me deixa mais desembaraçado para acudir,
110 limite das minhas posses, As obrigações
do cargo onde me têm mantido, apezar da
escassez do meu prestiniu. os suffragÍQS do
meu Cotado natal, líleiiendo.me para n
vi pa aberta com o fallecimenlo do senador
Francisco Glycerio — c designando, assim
para a lisòrigelra incunioencia dc a preen-
cher, aquelle,, dentre todos os membros
dessa casa do Congreíso, a quem, por tanto-
tempo, coube a ingrata condição de estar
em mais fiagranic divergência com os seus
cobres collcgas, — praticou o Senado um
neto de isenção c desar.sombro, pelo qual
me devo sentir, c me sinto niuilo pcnlioriido.
Se me nio engano, por-íni, numa época em
que o nosso mundo político offerece o
eípcctaculo de uma tendência geral paru a
unanimidade na resistência ao clamor pu-
blíco pelas grandes reiiirma? de que preci-
samos, a vencravel assembléa, entregando
st ao movimento magnânimo, que acaba dc
ter para comungo, não consultou bem o»
interesses do rumo adoptado, quando, por
esse modo, se dispor, a introduzir o espiçij
to mais compromettido eom a corrente de
aspirações nacionaes a essas reformas no
Feio de um órgão -de conservação, como
costuma ser a comniissão de finanças, cuja
tr.refa, este nnno mais do que nunca, tem
de se ver reduzida, á de cob.,r com a sua
responsabilidade os palliativos amargos, rc-
qicridos pelas exigência', da crise, ua qual
se cuida estar o argumento decisivo contra
qualquer mudança no mecliaiiisnío legal c
constitucional, dc que cila c resultado.---
Para esse delicado trabalho dc contenipori-
zação, nlíiBitcni menor, próprio do quc eu,
com as minhas idéas, com as minhas recentes

dos i antcccdcnci.is, os meus sérios compromissos,
dados os quaes — se hem não os possa cü
honrar, nessa conjuntura, tanto, quanto
quizera, vislo como não nic seria licito as-
sumir iniciativas previamente condcninaiias
pela oceasião a eslerevs derrotas — não
ilisponho de liberdade para entrar numa
coll.ibor.ição, que tem como ponto de partida
p crença, opposta á minha, de que a cura
dos nossos males politicoa c a restamaçáo
financeira do paiz, impõem actualmcnte aos
«sladistas brasileiros o respeito absoluto ao
statu-quo no systema das nossas leis funda:
mcntnes, — Ku não poderia encontrar em
mim a coragem de. rceoinmendar á. pçpula;.
ção brasileira, já tfio sobrecarregada, a
resignação aos novos sacrifícios cuja ne-
ccssidnde lhe vae ser 

'tlictudu 
pelps=.cxtrc:no3

somente de 1 hora da tarde ate ás j
«ejara attendidas as pessoas que pro-
cqrarem seus papeis.«-u. _. ^_. . m,

Ãs pessoas quc tenham dc viajar não
devem fazel-o sem visitar a collecção
de artigos de viagem da conhecida casa
Torre Éiffcl, rua do Ouvidor ns. 97
e ?!)•

Registrando mortandade pela tuber-
cníose durante o anno dc 1915, equi-
valente a 4.43S óbitos, a Mensagem
Presidencial insiste perante o Congrcs-
sri na necessidade dc ser resolvido'quan-
to antes o problema sanitário relativo
aquella doença.

Se um assumpto lia para o qual as
repetições nunca serão intportunas, c
esse. E felizmente parece que o go-
verno está disposto a cncaral-o devida-
mente, .pedindo como pediu ao Con-
gresso que lance suas vistas sobre elle.
Durante nm anno, morreram nesta ci-
dade 4.438 pessoas de tuberculose: o
exagero da cifra eslá a clamar em sua
ilóquencia por medidas capazes dc li-
mitar a extensão do mal: quc é de to-
dos os paizes e dc todas as cidades,
mas que no Rio vae attingindò propor-
ções assustadoras. Em Faris, cm -Mu-
niçh, em Berlim, nas cidades européas
em que a peste branca inala mais gente,
a iproporção í incomparavelmente infe-
rior aquella observada no Rio dc Ja-
neiro, cidade amplamente ventilada pela
vizinhança do oceano I

Todas as medidas stigg.-ridas para
combater o terrível flagcllo deverão ser
cuidadosamente examinadas, para que
dcllas surjam providencias por que a
população carioca tanto auceia.

-A adopção de hospitais para isolar
tuberculosos abertos, a creação de dis-
pensados nas differcntes delegacias de
•atjde, são dc incontestável vantagem,
tm. breve surtirão seu effeito. As pro-
vitléncias, porém, não deverão perma-
neCcr ahi. Isolados 03 tuberculosos
abçrtos cm hospitaes para isso adequa-
dos, soecorridos devidamente áquelles
em: condições de aproveitar ii assisten-
cia do dispensario. ainda restará uma
parcella grande para a qual a cura de
clima e alimentação sc impõem, e a es-
ses somente o sanatório poderá servir.
Que a creação de sanatórios seja dc
uma vez -praticada no Rio dc Janeiro.
Somente cila poderá provir uma porção
enorme da população tuberculosa da
cidade, que os dispensarios não satis-
fazem c o isolamento hospitalar se não
impõe nem mesmo c indicado.

-MS » «_» ¦ »n
..Os vestuários para creanças, da
Torre Eiffel, desafiam toda a compe-
tencia, pela excellente qualidade de
seus tecidos, elegância e perfeito aca-
Lamento.

MOMENTO ESXJJElOI»3EíXT

A luta no sector de Verdun
prosegue com extrema

violência

A parle da região 3c Verdun onda so estão ferindo sangrentissimos combates, vcvdo-st â direita a collina jo+

O mesnio se poderá dizer das hortas Icm quc se dcbíilc o Thesouro Nacional, sem
c capinzaes, -cuja extineção, deliberada que, ao insmo tempo, me fosse dado .111-
pela Directoria de Hygiene Municipal, fnunçlár quo

causa das

A Commissão de Finanças da Cima
ra soffrerá duas únicas alterações: ai
determinadas pela renuncia do Sr. Fe-
lix Pacheco e .pela eleição do Sr. Ves
pucio de Abreu para o cargo de i" Vice-
Presidente. A primeira vaga será pre-
enchida por um Deputado fluminense,
indicado pela própria bancada, prova-
vclnvtntc o Sr. Raul Veiga; a segunda
caberá ao Sr. Augusto Pestana, r.iem-
bro, como o Sr. Vespticio, dn represen-
tação do Rio Grande do Sul c designado
pelos seus próprios companheiros.

A exclusão do Sr. Álvaro Baptista
cm quc se falou, não será um facto.
Tendo -esse Deputado assumido o atino
passado uma altitude dc fiscalização
permanente dos trabalhos da Commis-
são, sua saída indicaria pelo monos
quc fora inconveniente o fiscal... l-_ i
o quc a Câmara não deseja que pareça.

O ministro da Agricultura nomeou os
«Irs. Parreiras Horta, Aleixo de Vas-
couccllos e Oldemar i\o Amaral Muni-
nho. para constituírem uma commissão
de inquérito incumbida de apurar a
responsabilidade quc possa caber ao dr.
João Christiito Cruz, ve crinario d est-
gnado para proceder á imimiiltznção do
gado ultimamente importado para a
Fazenda Modelo de Santa Monica, de
cuja immunização eslá resultando a
uuirte de grande numero dc animaes.

Essa commissão hoic mesnio enceta-
rá seur, trabalhos na Fazenda de Santa
Monica, para onde o ministro determi-
nára scqtiissem os bovinos ha pouco
comprados 110 Rio da Prata,

tem sido amplamente discutida. Não
resta a. menor duvida, -porém, que, pela
impossibilidade provada de exercer-sc a
vigilância efficaz de- uma e outra coisa,
a sua extineção se impõe. Porque seria
necessário um apparelhamçhto compli-
cadissinio de fiscalização para impedir
os abusos decorrentes da má fé' 011 igno-
rancia dos proprietários dc hortas;
como precisaria de despender a Prcfei-
tura avultadissitua somma se qnizesse
manter na zona urbana da cidade ca-
pinzaes que attendesseni a exigida sc-
gurança dos habitantes da cidade, O
capinzal é o mosquito é a mosca: a sua
destruição impõe-se como medida de
prevenção eonlra as doenças que esses
insectos trhnsmittem.

Realiza-se hoje, ás horas da tarde,
o despacho colleclivo do ministério,
sob a presidência do sr. Wencesláo
Braz.

O dr. Oswaldo Cruz e o sr. Nilo Pc-
çanha estiveram cm conferência, para
combinar nm plano de destruição da
formiga saúva no Estado do Rio.

Diz-se que o director do Instituto dc
Manguinbos pretende empregar 110 cx-
terminio da saúva todo o zelo c toda a
proficiência cem quc dcbellou, aqui, a
febre amarella. Ií o sr. Xilo continua,
feliz, a sua obra de proteeção á lavoura
do listado.

Mas
duma

tambem

X.i i* Pas a lona do 'Pvivv.ir.i Naj:ona1
p.'!f;a:n-!ni as seguintes folhas : montepio da
ÍFazenda, r.postmalos da Marinha, Guerra,
Agricultura, líxteríor e Justiça.

pesam

Está
C ;,» d

e F^rvieo na
«galo ,v::«!'!.!

Re de Policio

nnnuncia-sc tamuem a creação
lobretaxa, para col.rir as despe-

sus dessa campanha. Abi está o que o
sr. Nilo Veç.uiha chama proteger a
lavoura.

Pretextando o extermínio duma pra-
ga, que, aliás, parece iuextinguivcl, o
presidente fluminense visa attgmctitar
ainda os ônus exorbitantes nue
sobre os lavradores.

A intenção do sr. Xilo é maniicsla,
Debaixo dessa ostentação, que reveste
todos cs s.'-.is actos, pcrccbc-sc o in-
tuito de arranjar a qualquer ctis-.o, di-
uiieiro para ns devastados cofres «Io
Estado.

Sc o sr. Nilo desejasse, de facto, o
bem estar d:t lavoura fluminense, teria
mi! modos de auxilial-a, deixando de
parte as saúvas. Voltaria as suas vis-
Ias p.ira essa praga que inutiliza todo
esforço do lavrador laborioso, c que
sio os impostos exorbitantes so.brc tudo
o que se liga á agrículs.ra.

Convença-se o sr. Xilo dc quc :i cau-
sa «Io atrazo agrícola do seu Estado,
nãi-i é a formiga, mas o imposto, quc
toma impossível aos lavradores do Rio
co.mpetir com os dc S. Paulo, po-
exemplo, até nos merca los da capital

timples jornal dc apposi(3o provi»-1 ,!:l Rcpablica.
tiana, mas da de um representante Comprehendia-se, até certo ponto,
rfn Espirito Santo no Senado, e que j que o sr. Xilo ercasse impostos para a
•fr ha pouco esteve envolvido em 1 abertura de estradas novas, e repara-

A carne
rir,! a carne í^eina p:«s;.t boje e:n con-

r.tmo nesta capital, foram affixado3 pelos
marchantes, no entreposto dc S. Diogo, o>
preços de $460 a Ç$'io. devendo ser co-
Liado a«» pub.ieo o ma*imo de $700.

OVERNO M
reerno do lis
1, mais uma

que pagou <

-II1 li IUO

O governo do lUpirito Sou'' foi
hontem, mais uma ve:, replado a
tprovar quc pagou ^os coupons alra-
Modos da sita divida externa.

Já se não trota, do inlimatizia de nm

O ministro da Guerra do Peru acaba
«le tomar uma providencia enérgica
para cvil.tr os perniciosos effcitos do
regimen do "pisiolúo" no Exercito do
seu paiz. O homem resolveu que todos
os pedidos «ie recomntendação, levados
por officiacs á alta administração mi-
litar, sejam cscriptttrados etn um livro
especial, co-.u os nomes do portador,
dos seus pro.tectorcs, especificado o
objecto da rcconimcndação.

De todas as notas a respeito será
seientiíicado o estado-maior, que is
averbará na relação de condueta do
official, rebaixando-o annualmcnto de
tantos cin:o pontos quantos forem os
pedidos e solicitações de que elic se
tenha soceorrido para galgar rápida-
mente as postos da sua carreira.

Rcconunendamos a condueta do mi-
nistro peruano á apreciação do general
Caetano dc Faria e «lo almirante Ale-
xandrino de Alencar.

As recommendações políticas têm
sido uma das causas mais graves da
desorganização actual das nossas forças
armadas. Ellas inutilizam o estimulo
elos officiacs, obrígarido-os a ligar
pou'.'a importância :i profissão, para só
cuidarem de estar aqui na capitai da
Republica, sem preoccupação nlgumi
pelai conveniências militares do pai/,
porque só aqui podem, por influencias
alheias ao Exercito e á Marinha, ven-
cer na profissão.

Estamos no mesmo cr.ro do Perti.
Nessas condições, o mesmo remédio
heróico ali empregado contra os "pis-

tolões" devo ?cr npplicado cníre nós.
¦ K-2i:~sz5-Knr.".

Continua .-.inda a vender-se, por pre-
cos ao alcance de todos as !jc\l_?as. os
excellentes ternos de casimira, da Casa
Torre Eiffel — rua do Ouvidor, 97
e 00.
'' «—— O ie^»-<ifcíH_»,«ii.. 1 ...--_-

O ministro dn Inrertor pediu ao <)a
Fazenda pagamento de ajuda de ct:?:o,
na 2'* scs.-ão da 9' legislatura do Con-
Çresso Nacional que co-.upeie a ió depu-
tados,

O prefeito sanecionou o decreto lcgis-
lativo revogando a .lc; rjnc dá vantagens
aos funecionarios municipaes, quando
no exercício de funeções clectivas.

..«¦«T*». .VJ^. *. r_l. __¦¦(

BIBUOTHECA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás ;i horas, tio
l.yceti de Artes e Officios.

¦¦rar »¦ iÇM^fl»

politica nacional, abraçando
reformas recessarias, das re-

formas urgentes nas nossas Instituições, sc
empenhava era estancar os mananciiics da
torrente «le abuses, donde lucontes' 'linen-

te derivaram as desgraças da actualidade
financeira, ás quaes, emquanto so não ata-
lluircm as .ausas permanentes, nunca sc

poderão assegurar verdadeira.! melhoras.
Separandp-sc os dois Urmos, nggravaii.Io-
s.. a carga tributaria, no mesmo tempo <|ur
sc dilatam fine ilie as reformas poliliras,
o problerai uão tem solução, que satisfaça
ao bom senso, que tranquillize a justa an-
c'e.!:.ile popular. Uma ração de quem se
reclamam «.untingeillcs cada vez mais^ gra-
vósos para a «constituição das suas finai'.-
ç.-.s não o pódc admittir «Ic bõa vontade,
sem que veja os seus homens públicos deli-
berados a cslirpar «lo regimen do seu B°-
verno o cancro da irresponsabpiiladc, qui-
ar arruinou, c contra o qual não lia re.
médios na legalidade estabelecida. Estas
considerações, de consciência e utilidade piú
blica, mo animam a esperar que o Senado
não receberá como desobediência ã sua
autoridade, por mim muito acatatta, n li-
herdade, que ouso, dc me escusar á honra
dessa eleição, a cuja confiança náo estou cm
condições dc poder corresponder, c na qual
11Õ0 faltará, enlre os meus nobres collcgas,
nnem me substitua com vantagem. — Queira
V. Ex. acecitar os protestos dá minha elis-
viid.i estima. _ (Assignado) Hiij Bi"1-
bosa,"

Pela sua relevância, pela autorida-

de tio seu autor, hoje piVIe-sc dizer

qtte som contraste cm todo o campo

da politica brasileira, essa carta «5 um

modelo de franqueza, ao mesmo tem-

po quc de lógica e d,e coragem.
¦A recusa do Sr. Ruy ao logar que

lhe designou o Senado não envolve

nenhum menospreco aos seus pares;
í. antes, uma aífinnação vietoriosa

c'c que nesse homem excepcional os

cargo* não seduzem as idéas.

De facto, partidário convido da

reforma constitucional, não poderia
elle. muna íuneção dc responsabilitla-

des immeiliatas, assistir ao gravame
cada vez mais pesado da Nação, e no

mcíT.o até collaborar, quando, por
meio de djbções velhacas, se -prolon-

r>;i a existência do syatcma político
donde promanani os males que nos

affligem, que os creou e os alimen-
-rcti- e que ainda agora, deante das

conseqüências previstas, não lhes dá

sc-lução e com -palliativos antes lhes

augmenta o effeito maldito.
Assim, dentro da Comniissão :le

Finanças do Senado, como órgão
essencialmente conservador dum rc-

gimen que condemna, o Sr. Ruy sc-
ria, neslc momento, uma incohcren-
cia viva. Xão o foi; não o será.

Fique a outros a gloria de aban-
tionar ao insuecesso as iiléas que
lançaram; a esse homem de p-inci-
pios c- de combate, que tem levado a
vida inteira num csjorço permanen-
;e para a conquista de todas as rc-
fermas 'liberaes, é quc não cabe o
papel dc estrangttlador das próprias
i-.iéus c nem as investiduras mais ou
menos desejadas do destaque official
sâo o prêmio com qtte se compre a
sua apostasia.

'Ila n-.ais de tres annos que credores
da E. F. Central do Brasil esperam

pelo pagamento de suas contas, prove-
mctuci de fornecimentos feitos no cor-
rer do anno do 1913.
. Entretanto, para satisfazer esses com-
promissos foi aberto ao Ministério da
Viação, cai março de t9i|. o credito
extraordinário dc 51,680 ;o'o'o$ooo 1

ÍJá estamos em maio de 1916, e os
¦'fAmcccdorcs da Central ainda esperam

p «o pagamento das suas contas.
«Sm officio, datado do março, a Ccn-

trai .devolveu ao Ministério da Viação
cincoenta c dois processos de contas
qtie lhe foram enviados sem as segundas
vias, e pedia para que, unia vez cum-
prida a exigência da lei, lhe fossem
restltuidas as referidas contas, para se-
rem processadas, o quc não seria pos-
sivel sem aquella formalidade.

PORTUGAL

O sr. Bernardino Ma-
chado concede «ma

entrevista
Paris, g — (A, II.) — Entrevistado

pelo correspondente do Journal em L-s-
boa, o presidente da Republica Portu-
gueza, dr. Bernardino Machado, dccla-
rou que o enthusiasmo pela guerra
correspondo perfeitamente ao senti-
mento geral da nação. Esse cnthusias-
mo, aceresccnioit, manifesta-se nos in-
números despachos c cartas que a cada
momento chegam de toda a parte do
mundo onde ha portuguezes, notada-
niente dd*Brasil, que nasceu do nosso
sangue e que está ligado A nossa^ bis-
toria. Em toda a «parte a unanimidade
entre os .portuguezes se evidencia a
cada passo.

Em seguida, o presidente da Repu-
blica disse textualmente: " Estamos to-
dos ao serviço da pátria. Não demoreis
.0 appello que esperamos; ulilisae os
nossos esforços."

O dr. Bernardino Machado declarou
oue os .porluguczes tinham acceitado a
guerra com todas as suas rcsponsabili-
dades e deveres e proseguiu:" A collaboração de Portugal ao lade,
dos alliados é o voto directo do gover-
no e o desejo da nação.

A França foi grande perante o ini-
«nigo, opnondo-lltf uma formidável mu-
ralha, contra a qual se quebrou o ini-
•peto dos invasores. Admiramol-a sin-
ceramente. Mas essa muralha de poi-
tos .Drecisa de contrafortes.

Quando chegar o dia dá victoria,
quando os gloriosos exércitos france-
zes passarem sob o Arco do Triumpho,
queremos que o povo dc Paris acclame
n.) mesmo "viva" a França e Portu-

A BATALHA
DE VERDUN

Pois bem, até hoje a Sccrelaria da
Viação conserva, guardados num arma-
rio Ja secção de Contabilidade, os cin-
cocnla e dois processos, sem lhes dar
andamento, completamente esquecidos...

Não haverá quem tome uma provi-
dencia uo sentido dc serem reslituidas
essas contas á Centra! do Brasil?

JA não é sem tempo.

.\ AOMixiSTRAçAo do Correio da Ma
«i/ií, assim orno todos os seus agentes
e viajantes, aeccita assignaturas para
1 revista portugueza O Rosário, uma-Ias mais bem feitas publicações catho-
«V'i'i pd:'.Td3»; pm P.nrtTHfítl.

gogós & íisipiii
Commfnta-sc o caso dc t?r o deputado

Scrapuio lido na Câmara, cm vez -de um
discurso, mu criijo do 7em<!' do Coinmcr-
cio, 'soljíe o passamento dc um collega dc
bancada.

— Ora, diz um, o Serapião é um bom
sujeito c não lhe faltam nlíribntos oraío-
rios.

por isso remeti do artigo c dei-

Estiveram honteni r.o gabinete do
prefeito os s-s. Bnarqtte de Macedo,

i «Ir. Augusto liamos o 11. Taborda, «pie,' em nome da Associação Commereial do
I Rio «le Janeiro, convidaram o dr. So-
j drí para assistir à posse da nova dire-

ciotia. daquella Associação.

- E';
tou o :

F.n pronunciado peh jr.ii: da
2* varai Miguel Cttry, que
tendo recebido uma tttachi.ta de
escrever para limpar, fol-a no
prepa e vendeu a cautela.

Prenunciado ? Ora C3sa c boa !
Sc parn a limpar levou-a,
O caso mal se interpretu.
Seja a sentença revista :
Cury, como bom Artista,
Ecz .-. limpeza completa.

O novo prefeito está empenhado na ci\-~-
Ção do inipii?to utiico.

Não é novidade ; lia mUÍtp tempo quc ou*
vimos 0.1 iicpociruirc. exclamarem, a iiro^o-
sito dc qualquer imposto.

— ftste 0 "único'1!
•T;

!.< ' «
De um vespertino :
"O resultado do exame ci-

tesia, que a creança nasceu ;u
sem tida."

Como ser.í compreiiondiia
Incon?r-;icnci.i de tal sorte ?
Poi^ ha quem nasça sem vida
E ninguém morre sem morte 1

Lisboa, n — (A. A.) — Toda a im-
prensa noticia c commenta circumstan-
ciadainente a mensaeeni enviada pelos
catholicos oorltiguezcs ao dr. Bernardi-
110 Machado, presidente da _ Republica,
na qual pedem, por nma lei do excc-
peão, em vista do momento doloroso
mie atravessa Portugal, a restaurs-.ão
do serviço de capeliães no exercito na-
cional.

Os jornaes divergem na mancra de
p.oroc:ar essn mensagem, não so sabeit-
do ainda que resoosta dará A mesma o
chefe do executivo portuguez,

Lisboa, o — (A- A.) — iF.sti-.ve bri-
lliante a conferência realizada -nclo li-
terato Cunha e Cocta. na sédc da Liga
Naval, sobre a personalidade da famo-
sa heroina franceza Joanna d'Arc. em
íõmincnioraçáo a mais um anniversario
de sua morte.

A assistência era enorme, notando-se
entre cila a f'na flor da sociedade por
1.1'tméza, inr.'usivc o representante da
Reptíblica Franceza e oessoál da lega-
cão da mesma nestn doital.

O dr Bernardino Machado, nreiiden-
te da Rnnblica. f«"-se representar,
bem como alguns titulares do minis-
terio.

Secundo coníninnicacSo recebida nclo
Ministério «lus Rcla«'«1;3 Exteriores, o
gover.no portuguez ex'irc oiie os inter-
essadós nuc- té.111 mercadoras a bordo
dos vapores allemães apropriados nor
aouellc governo, nomeiem um nroc.«ra-
«lor perante a Contabilidade do The-
souro noríauuez. O orazo marcado por
decreto para a apresentação dos do-
ctiinentos é de trinta d;r.s. até :o do
corrente. Sabemos, porém', nue a e;:i-
b-ixada brasileira em I.isboa já rece-
bcu instruecões nara obter uma pioro-
g.ição razoável dàquelle prazo.

ALLEMÃNHA-ESTAOOS UNIDOS

Ainda a resposta alfems
Washington, 0 (A. II.) -- Foi pu-

bücada uma breve declaração do De-
-parlamento de Estado, na qual o sr.
Roliert Lansing, scretario de Estado,
conuuenta a resposta da Allemanha á
ultima nota americana, insistindo cm

que as questões pendentes eiure os F.s-

tados Unidos e a Inglaterra não são

susceptíveis de discussão cem o go-
verno allemão.

Os formidáveis cho-
quês em torno da

collina 304.
PARIS, 9 (A. H.) (OHicial) — Na

marguem esquerda do Mosa, na re/dãoã
da colina 304, e do bosque de Avoeourt,
o bombardeio continua com o mesma vio-
lencia. Um ataque allemão contra as nos-
sas posicües da colina 367 e a oéste da
colina 304, foi sustado pelo nosso fogo,

Na margem direita e no Wotvre, hou-
vc regular actividade dc artilheria. Canho-
neamos cfíieazmentc os acampamentos ai-
lcmãcs a noroeste de Euvczin e ao sul de
Thiaucourt.

PARIS, o (A A.) — Apezar dos ultl-
mos commnnicados allemães annunciarem
victorias para as suas tropas na região de
Verdun, ua parte leste do Mosa, a impren-
sa daqui desmente essas noticias, aceres-
centando que em nenhum ponto as tro-
pas imperiaes conseguiram tomar pó e
onde o fizeram foram logo em seguida
expulsão, com grandes perdas, não poden-
do assim registrar victoria.

Estíi neste caso a luta havida nas pro-
ximidades de Audromont, onde os exerci-
tos republicanos continuam a manter as
posições quc anteriormente ocetipavam,

PARIS, 9 (A. H.) — Depois de um
violento bombardeio contra as nossas po-
bíçõc» na colina 304, os allemães tentaram
um assalto ás tres horas da madrugada.
Oü nossos fogos, porém, repelllram-nos em
toda a linha,

A léste do Mosa, effectuamos vários
contra-ataques, s^ps aos quaes expulsS-
mos o Inimigo dc certas posições que ti-

Varias noticias

A CAMPANHA DA RÚSSIA
Petrogrado, 9 — 0-A. II.) (Official)

— A nossa artilheria provocou um in-
cenilio em Illuxt e impediu que os ai-
lcmãcs o" extinguissem. Vários deposi-
tos de munições do inimigo explodi-
ram.

A tentativa de offcnsiva allcmã ao
norte de Lagilscn e ao sul de Vishneff,
depois dc uni violento bombardeio, fra-
cassou nor completo.

A ncirdeste de Krrmenctz, destrui-
mos uma galeria inimiga, e a noroeste
de Tarnopol, cxoulsámos os allemães
dos seus entrincheiramentos.

O cruzador turco Breslau bonibar-
dcou a cidade dc Etipaloria, na Criméa,
Esta cidade não é fortificada,

Prosegucm as operações contra os
turcos em direcçâo a F.rzingam. _

O inimigo evacuou já a primeira li-
nha dc trincheiras.

Mais quatro revolucio-
narios irlãndezes

fuzilados
Londres, 9 (A. A.) — Foram íuzV

lados hontem, os revolucionários irlan-
dezos Cornelius Colbert, Edmundo
Kent, Micbael Mallon e John Heustoit,

Na próxima quinta-feira será iniciado
o julgamento de Sir Roger Casemcrit,
aceusado do crime dc alta traição,

A'oi'«i liai*, 9 (A. ÍI.) — 0 Crande
Jury declarou culpavcis, como implica-
dos no coinplot que tinha por fim des-
trnir os navios que transportassem mu-
nições para os alliados. o tenente a.ie-
mão Fai c mais dois indivíduos.

Londres, o (A- A.) — O Daih TelÇ*
graph annuncia quc a Prússia acaba de
resolver a incorporação immeiliata ís
forças do exercito, de todos os jovens
dc 17 annos, cm condições de prestar
serviço militar.

Ailicnas, 9 (A. II.) — Estão-se rea.
lizando cm todo o paiz as eleições de
deputados. O sr. Venizclos íoi eleito
por Mytilcne, sem opposiçao.

Por Kavala foi eleito o sr. Jourda-
noti, candidato venizelista, que obteve
85 "I" do numero total de votos.

ioudi-M. 9 (A. A.) — O sr. Lewii
Harcourt, devido ao seu estado de sau-
de, segundo declarou, não aceitou a
indicação do seu nome para substituir
o sr. Agostinho Birroll,

Londres. 9 (A. A.) —Noticias tran*
mittidas de Amsterdam, dizem saber-se
ali, quc as guarnições militares de vã-
rias localidades da Hungria; revoltaram-
se, negando-se a seguir para as linhas
da frente nos lialkans. . .

Foram presos numerosos officiacs e
inferiores apontados como cabeças des-
ses movimentos dc insubordinação.

AV.-n Poi*, 9 (A. A.) — No:ic;r.\
aqui recebidas dizem que na fronteira
da Áustria com a Itália e em Prcssburg,
na Hungria, deram-se sérios movunen-
tos populares de revolta contra as auto-
ridades, nos quaes tomou parte tambem
o elemento militar, especialmente cin
Prcssburg, sédc do 5" corpo do exer-
cito.

Accrcsccntani essas noticias que M
autoridades reprimiram com a maior
violência essas tentativas de revolta,
fazendo fuzilar oentenas de militares e
civis, contando-se entre estes últimos
numerosas mulheres.

Reni<r, o (A. H.) - O Consel!i«)
Federal resolveu reclamar da Allema-
nha varias indemnizações para os cida-
dãos stiissus victimas da acção dos avia-
dores allemães.

•As autoridades odininistralivas do Kxcr-
cito pcn?am na sulstiiviiçrio do actual uni*
forme kaki de fundo amarello peio de fim-
do verde.

Se qut.v?m fazer olira patriótica, iníro-
duzjm lopo o fcaki verde e amarello, Ü
viva a R«i'ubiica I

OCASODfllflBFáHGfl"
A. r a ão mzms

_Pault à nota, áo
íiamara.ty

-o

IA GUERRA NAVAL]

•Foi multado
•:í

em 50^000 um
da rua Ssr.lWnr.a, por vender o Café
Olyir.pin, misturado com nrcia, terra e ou-
tios ekmenios cstrr.nbos.

Estranhos ? Xão ha e'ea:cntos mais co-
nhecidos. A terra é até uni dos antigos
clcmcv.t':^ do phylos:«plio.

O "Breslau'' bnmbar-
dêa Jevpatoria

Londres. 9 — (A- -\-> — ° cruzador
Breslau, adquirido pelo governo turco á
Allemanha, bombardeou o porto russo
de Jevpatoria. na península da Criméa,

I srdire o mar Negro.
I Consta que os estragos produzidos

negociante I nC]0 bombardeio do navio turco, foram

Visitem
5 preços «

1 Torre Eiffel
a vy.mlidadp <le

O sr. Jovita Elo
peza do Thesot-.ro
visla o excessivo augmcnto de serviço i
na secção dc protocollos. resolveu aue. ' 3

O proprietário do referido csii.belecir.-.en-
 j (,, comparece na Directoria de Saude a pe-

¦ comparem yi, para continuar a vender o seu café :
eus artigos. 1 — Enião, doutor, posso continuar a ven-

¦^ der o Oiytmtfn t
ctor da Des-[  oh I limpe-a... primeiro 1 respondeu

1 director,
Crrano & O.

cional,
da Des-

<--i:do em 1

de pequena monta.

Londres, o — (A. A.) — Uin "des-
troycr" allemão sali-ou a maioria da
tripulação de um submarino da mesma
nacionalidade, que foi a pique, a pc-
quena distancia de V.irna, na cosia da
Bu'-garia sobre o mar Negro, por haver
batido uuma mina submarina.

Londres 9 — (A. ÍI.) — Telegram-
mas de (Juecnstown asseguram que o
vapor Cyiuric foi torpedeado, por um
submarino allemão.

O Lloyd informa que o vapor sos-
sobrou ás tres lioras da madrugada. A
tripulação foi toda salva.

Com o presidenie da Republica con-
ferenciou, hontem, á tarde, o dr. Lauro
Miiller, ministro do Exterior, fazendo-
lhe nessa oceasião entrega das noie.s
trocadas entre a nossa cbancellaria c
a Legação Allema, a propósito do tor-

pedeamento do v.ipor brasileiro Pio
Branco,

Assim, quc o Governo do Brasil tenha
concluido o inquérito a quc está proce-
dendo por intermédio de nossas lega-
ções na Europa iniciará a competente
reclamação em Berlim.

A nota preliminar enviada pela nossa
cbancellaria no dia 4 do corrente é do
teor seguinte:

"Directoria Geral dos Negócios
Politicos c Diplomáticos. — Secção
da Europa — N. 8 — Rio de Janei-
ro — Ministério das Relações Ex-
teriores, 4 de maio de 1916.

Sr. ministro. Acaba de chegar ao
conhecimento do governo brasilei-
ro, sem todavia haver ainua confir-
mação. a noticia de ter ido a pique
no Mar do Norte o navio "Rio

Branco", pertencente á frota mer-
cante brasileira.

'Segundo a versão de telegram-
mas recebidos pelo governo e os
publicados pela imprensa, aquelle
navio teria sido torpedeado por um

quem essa noticia causou funda im-
pressão, como a mim próprio c a
toda a nação brasileira, ordenou-me

que mandasse proceder a urgente»
c rigorosas indagações officiaés,
afim de ficar esclarecido e confir-
rr.ado o caso, bem como determi-
nadas com exactidão as condições
em que elle sc deu e as circumstan-
cias que teriam dado logar a seme-
lhante acto.

No caso affirmativo, o governo
brasileiro se reservará o direito,
como lhe compete, de fazer o seu
protesto formal e necessária rceia-
mação.

Tenho a honra de reiterar a
v. ex. 03 protestos da minha alta
consideração.—LAURO MULLER.

— A 3. ex. o sr. A. Pauli, envia-
do extraordinário e ministro pleni-
potenciario de sua majestade o im-

perador allemão e rei da Prússia."
Em resposta, enviou o ministro alie-

mão ao dr. Lau/o Müiler, a s. euiiite
nota:

"Traducção: Legação «lo Imp«-
rio allemão no Brasil. — J- n. lüoS
~ Petropolis. 5 de maio de 191G.

Sr. ministro. Tenho a honra de
aceusar o recebimento da obEe-

submarino allemão quando, com ; quiosa nota por v. ex. enviada hon-
destino a portos nacionaes, regres- ! tem, communicando-me que, devi-
sava de Gothemburgo, na Suécia, j do ás noticias chegadas da Ingla-
onde fora levar um carregamento í terra sobre o afundamento do pa-
de café do Brasil. 1 qtiete 

"Rio Branco", da marinha
1 O sr, presidente da Republica, a' mercante do Brasil, por determina-
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SENADÓJEDERÂt
Â SESSÃO RESUMIDA

Presidência do sr. Urbano, presente!'34 senadores. Acta da sessão anterior
approvada sem observações. Expedien-
tc resumido: officios do sr. Altino
Arantes, comimunicando haver assumi-
do a presidência de S. Paulo; do sr.
Oscar Rodrigues Alves, communicando
ter louvado fosse do cargo de secreta-
rio dos Negócios Interiores do nicsmo
¦Eslado; um telegramma do senador
Antônio de Bouza, participando que,
ipor motivos dc moléstia cm pessoa de
sua familia, foi forçado a interromper
st viagem que fazia para o Rio, ficando
•em Recife, e uma carta do sr. Ruy
Barbosa, renunciando a incumbência
uue lhe havia conferido, na véspera, o
tienado, elegendo a s. ex. para mem-
bro da commissão de Finanças.' Contra a espectativa geral, a mesa
não snbrartteu a votos a renuncia do
eminente brasileiro. Tal pedido, é cer
to, seria unanimemente recusado poi-
todos os senadores presentes, parecen-
do <iuc ít mesa motivos de ordem mais
transcendental inspiraram que nada re-
solvessò ella como immcdiata e dtfi-
niliva deliberação. Não ho-.ive pitt-
cures. O sr. João Luiz pronunciou mn
discurso contra a situação dominante
no Espirito Santo. Na ordem do dia,
clcgeu-sc a coniiuissão dc Agricultura,
Industria, Commercio e Artes. Não
houve numero para se .proseguir nas
votações.

A eleição da Mesa
da Gamara

H posse do sr. Gomes
Freire

OREI1DP0RTÜGAL "
VIDA POLUA

0 leader Sa lançada

<tão do sr. presidente da Republi-
ca foram ordenadas indagações of-
ficiacs, que verifiquem se o navio
foi posto a pique por um submari-
no allemão e, em caso affirmativo,
quaes as circunstancias do afun-
ciumento.

Em resposta á presada comrau-
r.icação tenho a honra de exprimir,
antes de mais nada, a minha viva
satisfação por ver que todas as no-
ticias até agora publicadas, nos
seus vários detalhes incompletas e
tião sem contradicções, coincidem
cm nffirroar que a tripulação do
navio foi completamente salva, não
havendo por isso a lamentar a
morte de um cidadão brasileiro.

Não tendo recebido a respeito
nenhuma communicação dc meu
governo, não me acho em situação
iie antecipar, da minha parte, as
mas declarações. Scja-me, porém,
permittido lembrar que as forças
da marinha imperial, inclusive os
submarinos, têm ordem de destruir
navios mercantes neutros só em
casos nos quaes esta medida c rc-
conhecida como justificada pelos
princípios do Direito das Gentes.
De outro lado, é completamente
alheia ãs intenções do governo im-
perial a perturbação do commercio
legitimo tias nações neutras, prin-
cipalmentc quando se trata de um
paiz como o Brasil, com o qual a
Allemanha manteve sempre as me-
lhores relações nunca estremecidas.

Consequentemente, caso o gover-
no da Republica, depois da con-
clusão das pesquisas iniciadas, se
visse na contingência de entrar em
negociações com o governo impe-
rial pelo seu ministro em Berlim,
pobre o afundamento do "Rio
Branco", é fora de duvida que as
suas communicaçõcs serão recebi-
das e tratadas com o mesmo espi-
rito amistoso que, felizmente, de-
terminou as relações entre os dois
governos e nações respectivas.

Aproveito-mc desta opportunida-
fie para reiterar a vossa excellencia
oa protestos da minha mais alta
consideração. — A..PAULI."

O pariuete Rio Branco, cujo recente
tofpi-deanienlo, no mar do Norte, le-
vou o_ governo brasileiro a dirigir uma
nota á legação da Allcmanha 110 Kra-
sil, já foi motivo de uni pedido de in-
formações do deputado Costa Rego, .to
Ministério do Exterior, sobre o pre-tenso aprisionamento que o mesmo sof-
freu, cm fins do anno passado, pelasautoridades britannicaa.

O Rio Branco seguia a sua rola com
destino á Christiania-Gotlcuihnrgo e
JUalmoe, com um grande carregamento
de rafe. Ao lazer escala etn S. Viccn-
lê, foi intimado a seguir para o pintode Ivalmoulh, onde foi sujeito a ripo-
-tosa inspecção, sendo mais tarde des-
embaraçado om virtude da intervenção
da nossa cliancellaria. '

Dada a opporttinidaik' que sc of-
ferece, estampamos abaixo as informa-
ções prestadas á Câmara, pelo ministro<!:is Relações Exteriores, o sr, Lauro
Muller:'• Rio de Janeiro, Ministério das Rc-,
lações Exteriores, 30 de dezembro deii.ni.5.

Senhor Primeiro Secretario <!,i Ca-
niara dos Deputados. — Tenho a honra
de satisfazer ao pedido dc informação
approvado por essa alia Casa do Con-
gresso Nacional e constante do ofíieio
que Vossa Excellencia me dirigiu, sob
11. 472. cm 33 do corrente.

O vapor brasileiro Rio Pratico em-
batcou primeiramente 110 porlo do Kio
il-t Janeiro o em seguida 110 de Santos,
dc onde partiu ent 4 de novembro ul-
littui cem destino aos portos de Chris-
tiniria, (iotlieirinirca o Malmoc, com cs-
calas cm S. Vicente, o total de 41.896s_ícc.-.s de café consignadas a varias

.'lirin.is importadoras, estabelecidas uos
portos dos mares do Norte e Daltico.

Uma vez cheirado a S. Vicente, c dc
accordo com a praxe adoptada pelo(inverno Inglez durante ti actual guer-
ra, esse vapor foi intimado a seguir
para o porto de Falmotith, onde rece-
beii ordem das aulo.ridades britannicas
para descarregar 1 pôr a disposição Ja
Cúrlc de Presas o café embarcado 110
Rio, corrcspoimciitc aos conhecimentos
us. 11. .¦;'., .-o, 30, .ti o 40, e 11 café
i-iuiitircado em Santos, correspondente
n'i coiihecimcntos ns, 1, .-. 11 e 12, no
tolal dc 3E75 saecas. Ncnlituna duvida
foi posta quanto ás restantes ,',S.ojisaecas de café.

Ií —t or-li m de desctnbariiiic de partedo caie deve (cr sido motivada 
' 

porserem suspeitos ao Governo Inglez ns
cousignatarios canslaiitcs desses co-iilicciniciitos,

Por es::.-, exposição se vè rt-.t,. o v.i-
por nacional Rio liranco não foi apri-.-ionaiio |ip.r navios de guerra i11qle7.es,
mas simplesmente sujeito á inspecção
decorrente do estado de guerra c ás dc-
moras inevitaveí» era taes casos.

Posso todavia informar a Vossa Fx-
vcllcncia qtte, attcndcniío a exposição
tl.es interessados, \'An Ministério :i meu
cnrít.i foram dadas instrucções á nossa
Tii^ação fin Londres, no sentido dc
obter dn Governo de Sita Majestade
ilriiar.nica o mais prompto possivcldesembaraço do referido, vapor nacio-
nal. ,

Tenho a hom-.- de reiterar a Vosra
KxcelliT.ci.t os protestos ila minha alta
estima c mais distineta consideração. —
lai Lauro Müiler.

S MISSAS 9F. HOJE
Rfrr.m-í as seguintes, par alma de:
Isaias Rcecrra. ás o horas, na egre-

ja d." Lapa do Desterro.
Joíio Vieira da 'os-, ás 8 C2 horas,

n.i matriz d; S. Joaquim.
Oetacilio Mendes Campos, ás o i|a

ho r.s, na egreja de S. Francisco de
Paula.

Ociavio ila Motta T.lm.i, ís o hor?.-,
na matriz <le S. José.

Álvaro d'Avil.i Ferreira Kauffinann,
és o bora?, na egreja do Divino Sai-
vador.

¦Albino de SarifiAnna Rosa, ás 8 ho
ias, na natritz dc Irajá.

Maria da <Jlo.r?,i Pinto Louroda, it
o heras, na egreja de Noõia Scnhon
du Rosário.

Luiza Amaüi Comes, ãs o lior.n, sa
CfreS-i de S. Francisco dr Pau'».

Realizou-se hontem, na sessão da
Câmara, á hora do expediente, a elei-
ção parcial dos membros da respectiva
Mesa.

Após a interrupção de 15 minutos,
requerida pelo sr. Lnmounier Go,do-
frodo, reabriu-se a sessão, para sc ve-
rificar o escrutínio... Presentes, afinal,
iog deputados c depoi3 dc um ligeiro
iincidente oceorrido entre 03 srs. Mau-
ricio de Lacerda e Lamounier Godofre-
do, por haver aquelle mandado riscar
o seu nome da lista da poria, afim de
não haver numero, c o segundo insis-
tido, com pedidos c solicitações, para
a •conservação do nome do deputado
fluminense, questúa só dirimida com o
comparecimento de mais dois depu-
tados, que deram numero legal, o sr,
Costa Ribeiro, que então presidia a ses-
são, submetteti primeiramente á vota-
ção da Câmara o parecer da comniis-
são de Poderes, mandando reco.nhccer
Seputado pelo 3" districto de Minas ; o
sr. Gomes Freire. Votada a primeira
parte desse parecer, o sr. Maurício dc
Lacerda rcqucrctt verificação de vola-
ção, sendo a approvação confirmada
por 109 votos, inclusive o do roque-
rente.. O sr. Costa .Ribeiro .proclamou,
então, deputado o sr. Gomes Freire,
tendo o sr. Lamounier ¦Gadofrcdo, por
indicação do sr. Antônio Carlos, fe-
querido que o deputado proclamado,
que sc achava no recinto, prestasse
immcdiatamentc compromisso, assumiu-
do o seu logar, na deputação mineira.
Approvado esse requerimetno, foi o sr.
Gomes Freire levado á Mesa da Cama-
ra nclo sr. Waldomiro Magalhães, pres- . , , . . ,.,u J.U.W o.. ..^.l.»., " f- . » ¦ membros da bancada mineira era a escolha
tando o compromisso Icg-al, deante il; .,.,....
todor, os dentados dt pé, depois do do director dos trabalhos e orientação delta-

sul-rio-grandense
Deve reunir-se hoje, r.nma das salas dc

eommissões da Câmara, a deputação sul-
rio-grandense. Essa reunião foi convocada
pelo sr. Soares dos Santos, que se vao
dtrpedir dos seus collegas, renunciando ai
fancçücs ile leader,

O sr. Soares dos Santos dcspçdo-se, ror-
que v.ic para o Senado, devendo ser pro.
clamado senador amanhã, tomando posse na
próxima sexta-feira.

Na reunião de hoje, deve ser Indicado 1
substiuto do sr. Soares dos Santos, na"lcadcronça" -gaúcha da Câmara. Essa iu-
dicaçSo, muito provalmculc, recairá sobre o
sr. Vcspncio dc Abreu, liontein eleito Io
vice-presidente daquèlla casa do Congresso,
cxactamcntc cm substituição flo político sul-
río*gra adense, que vae cumprir o seu man-
dato senatorial.

Iícnni3o da bancada mineira
Cerca de 3,20 .ila tarde, reuniu-se liontem

no Monróo, muna das salas das cominissõés,
a maioria da bancada mineira. Essa depu.
'ação, como se sabe, compõe-se de 37 mem*
tros, tendo, entretanto, comparecido á rc*
união de hontem exactamecit* 23 desses
membros.

A razão do mcôting foi a escolha do
leader, na actual sessão legislativa.

O sr. Antônio Carlos, já escolhido leader
da maioria da Câmara e leader d.', bancada
mineira na passada sessão legislativa, por
um dever dc escrúpulo, convidou o sr, KL
beiro Junqueira para pi-esulir á reunião de
liontem.

O sr. Ribeiro Junqueira cxpCz então, que
o fim que congregava, no momento; os

Synthese das quatro dy*
mnastias portuguezas

oe
Continuação da segunda* dymnasiia (Aviz)
9 

que oecupou a sua cadeira, na depu-
tação mineira, quando foi abraçado por
cerca de ao deputados.

Frocedendo-sc, cm seguida, á eleição
parcial da Mesa, foi feita a clra-.nada,
de accordo com o Regimento, pondo
cada deputado unia cédula cm -cada
uma das urnas dc .prata destinadas a
rrecbcr a volaçãa -para presidente, i"
c 2° vice-presidente da Cornara. Vota-
ram 111 deputados. Contados os votos, '* p'i ,
foi apurado o seguinte resultado: ipara ',hc J™nu
presidente, Astolpho DutTa, no voto-,
c Carlos PcixolO, i; 1° vice-presidente.
Vcspucio dc Abreu, io5; Arnolpho
Azevedo, 4 e Gurmccitirln Ribas, i vo-
to; 2" vice-presidente. Collares Morei-
ra, 10S c Arnolpho Azevedo, Justinia-
no de Scrpn e Torquato Moreira, i
voto cada tím.

Proclamados eleitos os mais votados,
foi levantada a sessão, ás .1.3° horas,
com a continuação da eleição da Me?.i
como ordem do dia para a sessão, de
¦hoje.

Contra os seus hábitos, o sr. Astol-
pho Dutra não compareceu á sessão,

df^VtSo £°5Sdg £ara 
mt! Os fluminenses «ão querem nada

presidência da Câmara. O unico voto o Sr. Antônio Carlos, "leader" do go-
contrario a essa reeleição foi o do ?r. mIio na Câmara dis Reputados, esteve
Josino de Araujo, membro, da bancada jjomem no palácio ilo Ingá, tioiulc foi rc-
mineira e adversário intransigente da- 

jlri|lu|r ., viiitn do Sr. Jíib Pcçanha.

J lim conversa que os dois entretiveram, o
prcsiilente do Estado do ltio fez ver ao
Sr. Antônio Cariei qtie os deputados flu-

indicando, por ser dc jnDtiça c dc cpnvi>
ciência essencial da política do seu Estado,
o nome do rr. Antônio Carlos, para a rc-
novaçío do encargo. A propósito, o sr.
Junqueira trajou «ncoinbs áijuelle político,
dogiaado-lho, com geraes applanBOE, a acção
na politiea geral. Acceita uriimitneeiiintc a
indiescüo, occiípon, então, a presidência .da
rcuuiío o cr. Antônio Carlos, que ngradoccti

dc solidariclade c confiança que
.avam os companheiros dc bancada*

dando a palavra, depois disso, r.o sr. I,am-
r.ieuiiicr lloilolrcdo. r,s*e, após verias con-
siderações, que não nos chegaram ar> eonl-.e-
cimento, propoz que, cm vista <la disputa
por parte de diversas bancadas da Câmara
de cncni-gos uas com:-*isVJt^. ermancnies, os
deputados mineiros, solidários com a ovien*
tação politiea ilo seu lee.dcr, que é a .Io
presidente da Rcptiblica, sc nbstivcssctn dc
aprcséiilar, por sua vez, candidatos ás ai-
lmlidtis coniitiissõcs, deixando o sr. Antônio
Carlos cm inteira c cabal liberdade de acção.
Kssn proposta foi. por unanimidade, ticceit.i.

ijuellc politico.
m i

Diplomacia
O dr. Lucas Áyarragaray, ministro

da Argentina junto ao nosso governo,
desceu hontem, definitivamente, dcPe-
tropolis, acompanhado ile sua familia.

S. ex. voltou a residir na sédc da
legação, ú rua Senador Vergueiro.
— ura *HB>^»<— "¦- —

INSTANTÂNEOS

nihicr.scs não fazem qutílúo de logares uai
commiiiàütrs permanentes.

Accrcsccutoii o Sr. Kilo que, s! forem
necessários os serviços dc algum -dellcs mn
qualquer coaunissão o ''Icnàer" está , h
vontade parti o escolher como o exijam
os trabalhos do Congresso, atestando dersa j
escolha t'.'da c qualquer preoecupação <h
pclitJca iwirlidaria do ICsfcado,

O .Sr. Nilo declarou aluda aoWleader"
quo o seu governo c os seus amigos c

0 leader liahiano
O Sr. Moniz Sodré, leader reeleito da

bancada bahiana, recebeu hontem os seguin-
tes telegramnias (les srs. Ruy Barbosa c

¦Rio, p—V-—ij)ifi. apoiarão T.a Cavara, assim como ao go-
Scraplão dc Aguiar Mello, Deputado dc verao ilo Sr. WenccslSo Craz.

Sergipe... Ivnvolto na sua roupa cinzenta,
olbando com espanto, através dos oc.ilon,
o espectaculo dc uxa sessão parlamentar,
que elle vê todos os dias c, entretanto,
llie parece sempre novo, goza o suecesso da
sua estréa como orador, feita na vespera.

Ii' preciso contar n historia de Será-. Antônio -Moniz:
ttião. "Doimiado Moniz Sodré. — Petropolis,

rharmticcutico em 'Sergipe, veia um dia 9 ~ Agradeço a v. ex. a attençâo do seu

jtara o Senado, onde não pronunciou oic-jobscqtiioso tílcgramma, cotnmtinicaiido-.iiic a ?2s^eLsemèlliaiit
nltiuii discurso. 1'indo o sen mandato, de- resolução adoptada nale-hontcm pela digna •" "'

rant-lhc outro Jia Câmara, onde coiitinuou dcptilação bahiana e felicito o pela disti.i-
a não falar. Homem, finalmente, surge o cção qtte tlh lhe acaba de conferir, ele-
imprevisto do ¦necrológio dc''-üclisbcllo Frei- gelido-o sen leader actual na sessão lef.isla-
rc. Dos Deputados ile •Sergipe, Serapilo 6 jtiva.. 

Saudaçücs cordiacs. — (a) Ruy B-.ir-
o unico presente; Scrapiíio tem, portanto, *'wn.
de ser orador, I *'¦ Deputado Mmiíz Sodré — Balna» o de

•M'as nin se embaraçai pega no Jornal do mr.io de ioui. — Desnecessário nfCirniar
Commreiv, corta o artigo dedicado ao mor- 

'minha satisfação pela renovação seu nititi-
lo c lõ-o d:i tribuna; lê tudo, setu tirar! dato "leader" hancada.
uma vírgula, mesmo o'trecho coni a cxpli- IV;o-llie tcslcmunliar a esta, bem como
cação — inútil para cs deputados, porque' ao benemérito clieie 1'artlJo .Democrata,
o collega já tinira sido inhiir.iado — dei meus sinceros ogradecinicnlos pelo voto dc
que o enterro se realizaria ás 9 horas, no
Cemitério de S. Francisco Xavier...

As gazelas, registrando o discurso, des-
abaram sobre Scraplão. Kile apparcnta.
con.tudo, unia grande trauquillidadc. listo
talvez á espera dc oulro morto, na ban-
cada, p^ra mostrar que náo faz necrológio
somente com o auxilio do Jornal do Com-
mercio : poderá ler, doutra ver, trechos do
Correio de Manhã.,,

Muitos Deputados olham com curiosidade
o collega de -Sergipe. K ha quem diga :

— Comiucmorumos liontem duas mortes:
a do Pclisbcllo c a do próprio Scrapüío,..
- riii-io-AMAi.üi:.

Af-

O CASO DA "STANDARD OIL"

A Corte de Appella-
ção manda denegar

a fallencia
Como sc sabe da sentença do dr.

Paulino Siiva, juiz da 2" vara eivei
que abriu a fallencia da "Standard Oil
Coinpany of Urasil". foi interposto o
recurso uc nggravo dc instrumento que,
segundo a lei dc fallencias cabia r.a hy-
patliesc.

Não havendo, porém, a aggravanlc
requerido, o instruiu.nio do recurso, o
juiz negou-lhe scgitiinenlo.

Foi então pedida carta testeiiiunhnvcl
que a 3° Câmara da Corte dc Appella-
ção juleou hontem procedente, julgan-
do logo do -caso.

l'oi relator do feito o desembar ailor
Angra dc Oliveira, qmr fez minucioso, ,
relatório, findo o qual usaram d:i pala- subvenções, o miius

solidariedade para nihu muito honroso.
fectao£-o abraço — (;*) Antônio Mottfc*"
^.. _— —aj^»^a o ti»""1 '

no deveis comprar moveis sem
ver o elegante mostruario da Casa
l,i'aiidi'o Martins & C, á rua

do Ouvidor p.i <¦ oj e nos antigos ar-
niazclis á rua dos Ourives 39 a 43.

— » «ai » —¦
O director, geral ,1o gabinete do Mi-

nisterio da Fazenda declarou ao inspe-
ctor de csgolos dn. Capital Federal, em
resposta a uma sua consulta, que não
existindo no contrato de arrendamento,
pelo prazo <lc co atir.os, dos predios,¦próprios naeionaes us, ,3-|o, de I, a
VIII, 357 e tlío. du pr.tia ilo Ketiro
Saudoso, transferido ao sr. Paulo Theo-
doro Fritz, cláusula alguma pela qual
fique o arrendatário obrigado a pagar
a taxa dc esgoto, não pode o mesmo
arrendatário ficar responsável pelo pa-
gamento da taxa cm questão, que deve-
rá correr á conta da verba do orç.atiicu-
lo, constante da rubrica — Despesas
com as companhias dc esgotos — uma
vez que elle ó devido.

¦O ministro da 1'azenda rctneltcii ao
director commcrcial do Lloyd llrasilci-
ro, para informar a respeito, o aviso em
que o Ministério da Marinha reclama
conlra o faelo dc haver o commandan-
te do .paqueto Para retido um ratlio, de
caracter official, transmittido pela cs-
tação central do serviço Radio-Tclctra-
pliico dnqucllc ininisterio á eslação de
Abrolhos.

quota

i rti os advi gados Solidonio Leile, pela
fallida, e Pcixoio dc Castro, pelo re-
que ren te.

Aberto o ifeliate, sitslciltaram os seus
votos o-, tres desembargadores, Angra
dc Oliveira, Figueiredo c C- iiiiniano
da Franca.

•Concordarani Iodos cm que :i tal.-i-
dade ilo titulo de credito não depende
dc pi ova, bastando para o caso cui dc-
bate a simples iprèstimpçfio.

Unanimemente resolveu a Câmara
mandar que o juiz Ja 2" vara eivei rc-
forme a sua sentença <|tic decretou a
fallencia da "Standard Oil".

O julgamento foi muilo concorri.lo.* Só houtem ti tarde deram entrada os
ÍUU03 do inquérito da 3* delegacia au-
jàliar 110 cartório da 1* vara criminal.

Pelo iu promotor publico dr. Murillo
1'or.ttiitiha passaram ellcs directamente
ás mãos do dr. Auto Fortes, resp:
cti.o juiz. que sc deu de suspeito parafunecionar 110 processo,

Po esta razão vão ellcs passar ao dr.
Silva Castro, juiz da e" vara criminal.

Não foi, portanto, ainda decretada a
prisão Drcveutiva dos indiciados, que á
cxcqição d. Joaquim Dutra da Siheira,
Sc ach.-f.i todos solto?.

imthB-<a-a& ».tt——¦¦¦¦ ....

IMA HO.UENAGEJf A

, Afim <!,• que seja paga a
iincstrtil de.-:e nuno dar. respecti/.is

o do Interior pc-liu ao da Fazenda as necessárias auto-
rizações para os pagamentos:

dc (io :,;-"!Í;-'o. no '1'hcsotiro Nacional,
r.o dr. Paulo dc Frontin, director da
liscola Poiylcchuica do Rio de Ja-ncíro:

de tooti.pjo.ia, tambem n.i Thesou-
ro, ao dr. Aluizio de Caslro, director
ila Faculdade de -Medicina do Kio de
Janeiro:

de sStSzoÇoot, ainda 110 Thesouro
Nacional, ao dr. Araujo Lima, director
do Collejfio Pedro II;

dc ifi:.'r.t5,--'o, na Delegacia Fiscal
c.-n Pernambuco, ao dr. Sophronio Por-
teila, director da Faculdade dc Direi-
to do 'Recife; c

dc iS t.j.iíi?oco, na Delegacia Fis.-a!
cm S. Paulo, no dr. João Mendes, di-
rector da Factddadc de Direito desse
Estado.

fll
Ascendendo ao .Shrono pi, Manoel,

primo o amhado dó seu anlccé,ssnr,
limados eciis mais louváveis actos'foi
a libertação dos judeus captivos, i&o-vatulo com o velho adagio que —•"^HBo
lia bem que sempre dure nem, maX-.quc
se não acabe — sendo dada ao vppvôliehrçu uma trégua nas perscfiiiiçScSvinfelizmente para o mesmo dc poucaduração, -pois, causas amorosas, e meti--
vos religiosos atearam de novo Q:'''fíi5:
cho da discórdia entre o monrachá
iportuguez c o desgraçadd povo" díMoyscs. '?'"*''(¦'

ilvis, em breves traços, a origem dos-novoi soffrimentos por que passou.?infeliz "íaça seinilica, qtie, sem' patriajerra in orbe lerrarum, sem descaásof
acordada cruelmente pelo latcgo do in-
fortunio e da inveja.

Tendo o filho de D. João II, princi-
pe ' D. Affonso, morrido, cm virtude
dc uma queda" desastrada, em Almeirim,
quando corria o parco com D. João .de
Menezes, pelo anno de 1.191, ficou o
tlirono, por morte dc D. João II, per-tcuçcndo, por direito, a iD; Majiocl;

Este, já elevado ao throno, pediu em
casamento a princesa hespanhola Isa-
bel, filha de Isabel, a Catholica, e,
001110 condição principal, 4-ícebcu da
orgulhosa rainha da Hesjiaijha a im-
posição dc expulsar os judeus do ter-
ritorio portuguez.

Não accciiiindo in tolum essa impo-
sição, resolveu D. 'Manoel agir ,còm
pitidcncia, aconselhando aos hebreus a
conversão ao christianismo, punindo
com expulsão a tolos quantos não ab-
jurassem n velha seita.

Chegando rumores a Castella de que
muitos christãos-npvos praticavam cUin-
ilcstinaincntc a seita hebraica, cm 1.(09
vários alvarás prohibiaiu, tcrniiiian-
tiMiivtiic, a qualquer, negociar com
03 hebreus, visto seus bens lerem de
ser confiscados em beneficio da egreja.

Ein 1506, Lisboa foi tlieatro de sce-
uas ii:[amantes, campeando desassom-
bradatnentc ds roubos, cs assassinatos,
incêndio», depredações dc toda a espe-
cie, scenas aviltantes, conspurcada a
moral, sem respeito á edadn nini. ao
5^x0, 'produzidas por 11111 povo fluo'
civilizado e chrislão, educado na esco-
hi moral, por frades c outros monas-
ticos.

Forca é eonfessal-o, D. Manoel pu-
tiiu ngorosiiinetitc muitos dos que íò-
mtiram parte naquella bacçhanal dc
sangue, pralicada com hediòndcz, ein
íioif.i'. do martyr do Gotgoüia, mancha'
negra que o tetupo jamais apagará das
clironicas de Portugal.

Os preconizadores da Inquisição tra-
balluivam com tenacidade, cm Roma,
para qiK o Santo Ofíieio fosse cm Por-
tug.il o que na na Hespanha, dislin-
guindo-se imtito o celebre D. Migiiel
da Silva, embaixador portuguez junto
aó papa,' o qual procurava obter uma
linlia para a fundação de um tribunal
dti fé, semelhante aos aragonczcs e cas-'
telhanos.

Morto d. Manoel, o vcntiiroso, cm
1521, começou para os hebreus no\o
periodo dc duras Cxpittções, no reinado
dc il. João Ul, o mais encarniçado inu
migo d.i raça hebraica. O povo, por
sua vez. seguindo o exemplo do seu rei,
perseguia, por toda a parte, aos mor-
renos, aceusandoi-os de sacrilégio, apon-
lando-OB aos monges como escarnece-
dure.-; dos sacramentos c das imagens;

I). João IU, allribuindo aos inftcij
a calamidades por que passou o iteij
reinando, sentindp-se oífendido n,)i,
suas crenças orlhodóxas, pela denuncia
.los rt-.r.s vassallos, ordenou que fossem
feitas devassas com o fim de verificai
o procedimento religioso dos conversos.

Vários syndicos foram nomeados, i-
utn dellcs, Jorge Thcnftido, exerceu as
suas funeções com tanta crueldade con-
tra oi hchitcus, rpie estes nreferiratn
massacrar situa filhos 1: afogal-os nos

cislortiás do que cair nas gar-
c abutre.

1). Catharina, esposa de d. João III
c filha de d. Fernando da Hespanha.
proti.'elora inconcassa dos monastieõs
em geral, fanática, obrigou a seu nu-
rido a pedir ao papa Clemente VII tt uu
blilla que autorizasse a fundação dc va-
rios tribunaes inquisitoriacs etn Porlu-
gal.

A verdade histórica manda dizer que
ntuitos bispos -do Algarve aconselhavam
no inonarcha o uso .';-• muita tolcrani-ia,
cppondo-sc horrorizados ás fogueiras
calcinantes dc creaturas.

Os iiiniTiiiioj começaram enlão a jsojni
prchender que todo o ódio do Portugal
fradesco era tiuicameiite devido ao. seii
ouro, e procuraram, dcsdte lego, com-
prar muitos intolerantes, couto Marco
iigerio delia Rtivere, bispo dc Sii.iiga-
lia; frei Diogo da Silva, nomeado In-
quisidor geral, v, 111 finis, o próprio
papa. sim, o próprio papa íoi comprado,
como nol-o diz a historia, -pelo hebrett
Duarte da Paz. enviado pelos juili.us a
Clemente VII para suspender a hulla
qtte d. João 111 lhe pedira, li consc-
Rilitt. Alguns frades da cúrlc dc d.
Íoão II, diziam, notando o silencÍT dd
ponlifice, que sua santidade linha sido

' chumbado "nào com simples pingos de
chumbo, mas sfai com farta copia dc
ouro, enviada a Roma, para tal fim.'
Foram esses os factos da tragi-comedia
iúquisitòrial portugueza. cm 1533-

No auno seguinte morreu o celebre
*papa Clemente VII, 6uccessor de Adria-
no VI, protector dos judt;us nos ulti-
mos annos de sua vida.

Clemente Vil ou Júlio dc Mcdicis
foi o .pontífice que deu causa á forma-
ção da Egreja Anglicana, pelo facto de
Iiaver negado autorização a Henrique
VIII, de Inglaterra, para çueicstc se
divorciasse dc sua mulher, Catliarina oe
Aragão. ensangüentando Ronía com ns
lulas que sustentou contra Carlos V,
auxiliado pelos vçnczianos, tendo íica-
do prisioneiro durante cerca dc seis
mezes.

Subindo ao solio pontificio Alexandre
Farncse ou Panlo III, o conde Cinfuen-
tes, cuibaixailor de Carlos V da Alie-
manha, obteve do papa a annullação do
Drcvc d:c Clemente VII, icuovaudo-se as
perseguições aos judeus.

dim 1541 as penas inquisitoriacs su-
biramno auge; os tribunaes do Torto,
Iivoía e Lisboa excederam a tudo quan-
to a ardente imaginação lnimana possa
fantasiar, abrindo-se os carccrt:s, baixos
e infectos, que mal podiam comportar
a numerosa avalanche de conversos, os
quaes gemiam lancinantemente sob a
pressão dos pôtros c polés, não setn a
mais humilhante ip:n,i qual a de ver o
estupro inconsciente de suas filhas, vi-
climas dessas hyenas desfarçadaa com
as roupagens humanas.

Paulo III baixou á sepultura cm
1549, continuando d. João III as suas
perseguições aos tnarranos alé 1557,
anno cm que morrcR,

A nobreza, que, ao tempo em qtte
d. João I lutava contra os licspanhócs, financeiramente.

O governo do Espi-
rito Santo queria

«emittir»
moedafalsa.I?

IHontem, á hora do expediente da
sessão do Senado, o sr. João Luiz
Alves íiediu a palavra. O embaixador
capiohaba vem desobrigar-se dc tun
confyroniisso, ha dias, tomado comsigo
mesmo, com a terra 'que .representa,
com a opinião .publica do paiz inteiro.
O orador declara o Espirito Santo utn
listado fallido polilica e financeira-
mente. Amigo do presidente da Repu-
blica ha mais de vinte annos, viu-se na
contingência de acompantial-o no_ mo-
mento em que a honra e a dignidade
dos espirito-santetises reclamaram a rc-
pulsa aos Monteiros. Estes, o orador
conhece-os, apenas, ha oito annos. a O
próprio candidato dos seus adversários
de hoje á suecessão governamental en-
trou no Senado pelas suas mãos. (Pro-
«estos do sr. Bernardino- Monteiro e
um desaforo atirado de cima da; gale-
rias). A mesa exige ordem e manda
retirar do poleiro o popular atrevido.

O ji-, Jc~ão Luiz contiuúa, analysando
as fiiiançti3 capichabas. Os dois ulti-
mos coupons não foram pagos, tendo
o sr. Marcondes Alves de Souza, para
ongazopar a opinião publica, 4'cito a
fila de deposito cm bancos da praça,
sem ter até bojo -podido exhibir um
documento de quitação. Lança um rcõto
solcnue ao governo do Espirito Santo
para que este publique o recibo do pa-
gamento que allega ter executado, con-
lanto que seja datado até ante-liònlciu.
Lc vários artigos do Correio da Ma-
nhã,

O sr. Bernardino irrita-se c prde ao
orador que não desmoralize a terra que
o elegeu senador.

O sr. João Luiz prosegue, affirir.anilo
que em melados de 1015, o sr. Mar-
condes consultou-o se o seu governo
não podia cmittír títulos ao portador
de 5o$ooo, uo valor de tres ou cinco
mil contos, para as despesas com o
fitnccionalismo publico e algumas con-
tas de fornecimentos a pagar.

O orador respondeu-lhe que isto era
o mesmo que falsificar moeda. O sr.
Marcondes insistiu c não se sabe mais
como foi que cllc se arranjou com tão
escandalosa 'operação... dc descrédito!
Esgotada a hora, o orador pede c ob.-
tem prorògação de cinco minutos, con-
cluindo que um governo oue lança mãos
de laes recursos está fallido politiea «

Pata lioje, s. cx. proniettcu reco-
meçar

seguira o partido de Castella, íoi ven-
cida, resolvendo o novo mor.archa for-
mar nova plialangc dc fidalgos, que
ihe guardassem mais fidelidade, crean- O ministro do Interior pediu ao da
do vários títulos' nobiliarchicos, sendo Fazenda a abertura do credito de
imitados pelos reis seus succcssorcs. | 1 :jno?, A Delegacia Fiscal de Per-

Assim, creou d. Joãol os títulos de íiatnbuco, para oceorrer ao pagauicn-
duque .para os seus dois filhos, Pedro to das congrtias aos padres João da
e Henrique, c o de cinde para o seu Costa Bezerra de Carvalho c Anizio
amigo, o celebre condeslavel d. Nuno de Torres Bandeira.
Alvares Pereira, errando d. Affotl-j
so V os de marquez, barão <: visconde,'
substituindo o termo "vassallo" pelo
de " alciiide-miór".

Entre os rices-homens, grãos senho-
res, fidalgos, nobres de linhagem, pie-
bcus ou peões, viviam os doutores, le-1
Irados, artistas, homens dc seiencia e
magistrados, por qui in distribuíam os
monarclias, a nianchcias, 09 'l>cns da
coroa, procurando os nobres, nas adu-1
lações ao rei, recompensas diversas,
predomínio e doações de terras c li-
tulos de 'nobreza.

Desceu moralmente esta classe _nomais baixo nível ia hicrarchia social,
tle altiva e orgulhosa que era, ler-

CORREDORES Dj Cgjgl
O Sr. Augusto Pestana c muito cumpri-

m entado, em vista da indicação do seu
nome para membro da Coniiuissão dc Fi-
nanças.

„. IV pena, dizia-lhe o Sr. Kphigenlo
di Salles, que o Macedo Soares não entre
tambem para o Coiumissão; porque, as^ím,
lí* ficariam o olbo c a pestana.

O Sr. Fausto Ferraz, indignado:
— Ora vejam voeis: apresento, o nnno

ror dos reis e flãgeHo do povo, ficou passado, um projecto tornando obrigatória
reduzida por d. João II a uma triste :l destruição das formigas; agora, annuncia.
condição, qual a dc_ collcccionar bra- K 10 0 Dr, Osv.-ahlo Cruz vae dar-lhes
zões, sem a miuima importância polui-
ca. possuindo apenas relíquias de fa-
milia.

A pouco e pouco as grandes fortu-
nas sc forani extinguindo, tornando-se,
ipso fado, or, nobres, humildes vassalr
los, reverentes e submissos ao poder
absoluto do tlirono.
' A' proporção que a nobreza decaia,
o terceiro estado, islo é o povo, subia
sempre, chegando mesmo a pleitear os
direitos dc sua classe.

Do povo, se bem que estn classe fos-
se de atrazadissiuia educação, saíram
os grandes o arrojados navegantes, qt%
não trepidaram cm arriscar a vida na
solução dos problemas mais graves,

combate 110 listado do Kio. Francamente:
não bastam a esse homem as glorius de ter
acabado com a febre amarelia? Tor que não
deixa para mim, só, os da destruição das
formigas ? * * *

Orador provável, ua lion do cKpedicn-
t-' de bojo: Oetacilio Cantará: na dc ama-
nhã, Oetacilio Camaráj na de depois dc
amanhã, Oetacilio Camará.
.-,—_.-.. Mwn-jffl ' w» <MW>— '' m

O sr. Pandiá Caiogeras agradeceu a
communicação que lhe fez o coronel
Feliciano Bcnjaiuin de Souza Aguiar,
de haver assumido o cargo dc provedor

, - . . ,, ,„ da Irmandade da 'Santa Cruz dos Mi-
como a exploração do alar 1 enebroso. ijtares.e o descobrimento do caminho para as | 

____ 
. _ . _

índias.
Os .reis e os príncipes animaram a

expansão da literatura e o cultivo dns
sciencias exactas, çrcáiidò os infantes,
filhos do Mestre de Aviz, a celebre
Escola • Naval de Sagres, cujos estudos"
niathématicos tiveram a máxima ex-
p.tr.são. colhendo o paiz maravilhosos
resultados.

Sciencias, letras e artes tiveram, nes-
época, inagno incremento, que sc

tambemestendeu
mes.

As industriai toma
envolvimento, surgindo

A renuncia do sr. Ruy
impressiona o Senado

Não submettendo logo a renuncia do
cfnínente brasileiro á consideração do
Senado, para que este se manifestasse,
a Mesa deixou perceber que tinha al-
guina manobra politiea a executar.

Assim que o cr. Pedro Borges aca-
bou a leitura dn eloqüente documento,aos usos c cusiu- j v:i^m.0 no sr. Urbano dos Santos, que
o guardou, dando, em seguida, a pala-
via ao sr. João Luiz para este analysar
a embrulhada político-econômica do

notável des-
Ivarios estalei-

ros dc construcçao naval, apparelhando-1 i.v_)irj10 .panl0. Intrigados
grandes embarcações veleiras, con

correndo cxccllcntcs madeiras das ilo-
restas do pinhal de Leiria.

O commercio animou-se sobremodo,
expandi 11 do-se pelo littoral africano,
desde ni regiões da Cyrehaica, llcrhc-
ria e Congos, até Moçambique e So-
mala.

As índias, Melinde e Zaiuibar eram
oa pontos visitados pelos mercadores,
os quaes dahi traziam preciosidades
que .mais aguçavam a cobiça dos aven-
ttirclros.

O commercio de especiarias orlou-
ttits agitou toda a Europa, e Portugal,
nessa epoca, pecu-pava o primeiro losar
na importação c exportação. — Joitut;
Ar.iutf.

NA CÂMARA

£A MPOS

Com os títulos "Ai Cirandes Datas,
13 de Maio dc iç:6. Carlos de Lacerda
através de tun.-'. patrfna histórica", oca-
ba Antônio de Lacerda de nublicar uma
jnteressante plaqnctlc cm (homenagem
:i .- dade dc Campos c a tres apóstolos
tio abolicionismo'! Jof.o Clapp, Antônio
Uei-.to c Carlos de Lacerda.

li' y,m estudo resumido, .porém con-
sclencioso da histeria do abolicionismo
cm Campos, c que surge en momento
aza-ki, quando Se vae -celebrar, dentro
de tres dias, a memorável data dc 13 de
maio. naqniílla cilade fluminense. 

'

_ Atitono de Lacerda tem .prompto um
üvro forte e suggcstivo, cm qtte narra
scenas do escravagisnío em Campes c
historia com vigor loda essa éoora ba-
talhado» e enthuiiasta da nossa h's-
tona.

RIS Cigarros
300 rs.,

mistura, para
, com brindes.
us S.i & C.

Os directores da Sociedade Nacional
de Agricultura, na visita quo hontem
fizeram ao director da Instrucção Pu-
!-<i:ca, puseram á disposição da lis.-ola
Maná, para o serviço de aprendizagem,
o Horto Florestal pertencente á mesma
sociedade c oue fica situado na? proxi-
inidades daquèlla escola.

O ministro da Guerra mando» '-A-
oplar as instrucções organizadas pelo
coronel Samuel dc Oliveira, adjunto
do seu gabinete, nara os concursos dc¦j« c _,» entrancia na Diretoria d; Con-
tabil.idade da Guerra.

P.-.r.a a Fabrica do Pólvora s:m Fu-
maça, cm Piquete, foram nomeados:
chefe do t/ grupo, o 1" tenente Oscar
dc Almeula. e adjunto do i" grupo, o
i° tenente Francisco Antônio de Barros
Bittencourt.

Fo! posto á disposição do cliofe do
Grando EstndoiMaior do Exercito, a
cujo quadro fica pertencendo, o tcr.en-
te-eoroiui Iunocencio Velloso Tedcr-
miras.

Esle r.fficiat, cotr.o já noticiámos, irá
chefiar a 3' íteção d.flucila reparação.

A Administração do sr. Ri-
vadavia na Prefeitura e

o primeiro projecto
parlamentar

Com a presença de R.i deputados, foi
honteiii aberta, á hora regimental, a
sessão Ja .Câmara, sob a presidência do
sr. Juvenal Lamartihe, secretariado
pelos' srs. Alfredo Mavignier e João
Pernelta.

A acta da sessão anterior fui appro-
vada sem observações.

No expediente lido. só uma comum-
tlicação leve importância: a dc que o
sr. Cindido Motta renunciara o seu
mandato, por ter sido convidado nara a
p.-.st.i dc Agttct.ltura do governo dc
São Paulo, cuja listado representava
na Câmara.

Após a leitura da maleita do expe-
d'onte, oecupou a tribuna o sr. Uot.i-
cilto Camará, .,ue fez ttm ligeiro, mas
c-iicomiastico histórico da gestão ds sr.
Rivadavia Cor...'a na Profeiliurh desta
capital, partieiilarizaiido a analvse da
honrada adininisíração, na parte reja-
tiva á organ zação dn estabelecimento
frigorífico do Santa Cruz.

Outro deputado, scgtiidatncnte, oc-
cttpou-se ainda do. administração bunc-
fica do sr. Rivadavia. especializando-se
110 ponto referehle ao estabelecimento
do ensino profissional na eap:
Republica.

O sr. Vicente Plragibe,
á itrlbíJiia, procuro», com
de argumentos, defender o Seu proje
cto. quo já publicámos, sobre
proletárias, e justificou a sua
in bancada caroca. com a oual
de accordo, no sentido da defesa dos
interesses do Districto Federal, cilibo-
r-t tenha a s.>a orientação política defi-
iiido. e conhecida, que mantém, solida-
rio com o recente movimento, que des-i
locou o siíuacionisino político da capi-
tal. 'ir.rti os correligionários do orador.

Como ao terminar o ^. Piragibe o.
seu discurso não 'houvesse numero
para as volaçCes, o sr. Laniounicr Go-
dofretlo requereu n interrupção dti ses-
são. !'0i* 15 n^-ttos. A:!':rt>\ado esse
requerimento, íoi— a

NA MARLXIIA

O qüe o sr. Alexandri-
no assignou hontem
O ministro da Marinha assignou hon-tem, as seguintes portarias:exonero mio o capitão dc corveta JoscAutran dc Alencaslro Graça, do com-mando di> aviro ü;:i'.-ocl:;
nomeando esse official para o rt;-"o

dç ajudante do Arsenal dc Marinha deMatto Grossoj
exonerando o capitão teticntc Durval

Julião. desse cargo;
nomeando esse official para coiitr.mii-

dar aquelle vaso de guerra;nomeando Sebastião Ribeiro para ocargo dc alumno pensionista do Hospi-
tal Contrai ile Marinha;

exonerando João Lisboa Ttttiior desse
cargo; e

exonerando Miguel lloorhann, do Io-
gar do mostre dc gymuastica da Escolai\aval.

COISA.S DA VIDA

Do arrelha ao «abo de
chapéo de sol

Viviam como dois pombinhos 11.1 ca=ado conimodos da rua do Lavradio nu-'""''".oo o Daniçl Mundos c a IsauraMoreira, fazendo ínvtfja (aos demaismoradores.
iMiis bonlciii, pelas onze horas do«ia o 'Daniel, qitc estava r.eurasthcnico,

J;l j implicou com í Isaura, dizendo tunascoisas rcbarhalivas;
indo, dopois, . A mullterzinha zangou-se, rcpelliu va-

abundância lentcmcnte os desaforos, ninda mais cn-
íróíc- (u.rcccndo o querido do sen coração.
villas i ^ã«,'ev.' elle então inrir.s medidas c,

iltitudc 
'

'•• acha .gou 11,1 companhcir
Machucada uas costas, na cabeça cno pescoço. íoi a rapariga receber cura-tivos no Posto C-.:iiral dc Assistência,

emquanto o ?m verdngo era trancafia-
do no xadrez do 12» districto policial.

O FIM TRÁGICO DE V.Mr;i;.Uíi>A.<'.\\('í:i/i,.Y

com a novi-
do.ilc regimental, procuramos saber que
destino se ia dar ao solenne -pedido do
grande senador bahiano.

Pudemos apurar, então, que antes da
abertura da sessão sc havia combinado
não liar solução ti carta sem uma au-
diencia do presidente da Rctpublica. A
mesa do Senado, não desejando ficar
privada da collaboração do organisa-
dor das finanças da Republica 110 go-
verno provisório, deliberou agir 110
caso conforme o pensamento do sr.
Wenceslào Braz. Por isso, só na sex-
ta-feira inroxitua cila se pronunciará
definitivamente a respeito. Se o sr. Ruy
insistir na sua recusa c o chefe daj
Nação com cila concordar, será nesse |dia quo o Senado escolherá o sttbsli-
tttlo dc Francisco Glycerio.

Outra versão que se sustentava, é a
do que o cheio da democracia brasileira
não quer partilhar das responsabilida-
dos que cabem á maioria do Senado j110 actual momento financeiro.

.Esta maioria, uue apoiou o sanecio-1
nou as delapidações do herinismo, quer
agora, na presidência da commissão
technica da alta do Congresso, ao
sr. Ruy, para que r. .cx. com o sou sa-
ber c a sua autoridade moral, venha a
ajudar nos antigos cúmplices do desgo-
verno niareclialicio a elaborarem os fu-
turos orçamentos que terão dc fazer
face no reatamento dos nossos compro-
missos externos, quando se exgolar a
moratória etn julho de 1017. Scienle
e^ consciente da estratégia dessa maio-
riu dos seus pares, affirmaram-nos
hontem vários senadores que este é
uni dos mais sólidos motivos da reiiun-
cia do eminente estadista.
*~ — ¦ •n'2*&'**imm*> tgm ,

A'MARGEM DA GUERRA

DOIIIO DE FBIUW
Pakis, abril de 1916 — Em relação

ao phenomeno da natureza, que consis-•te na passagem de uma estação a outra
— neste continente cm que esse pheno-
meno comporta mudança sensíveis do
quadro cm que se vive — os homens,
por sua altitude, dividem-sc cm duas
classes. De um lado estão os eternos
dcsaticntos, que se deixam infaliivcl-
mente surprehender pelo hinverno, em-
quanto se julgam ainda cm pleno ou-
tonino, e assim por deante. Do outro
lado figuram os carregados de dons dc
observação. Para esses não ha quedade folha que lhes escape, nem folha
fresca que não lhes attraia o olhar
Quando a ntlva estação se manifesta ao
publico cm geral — conto lia trin-
ta dias que ellcs, particularmente, ti-
nh.mi reccliido o annuncio de sua che-
gada.

Os primeiros, no fim do mcz de no-
vciubro, por exemplo, sob a impressão
de setembro e outubro findos, levan
tam-se, certa manhã surprehendidos
pc.o reflexo sombrio de um céo car-
régadanicnie cinzento, a lhes obscuro
cor implacavelmente a cidade c a casa
Mas. ainda assim, não atinam com a
coisa, li é só quando, cm plena rua,
depois dc tres c'»pirros consecutivos,
percebem que uma onda penetrante dc
frio lho vae bater om cheio nos ossos,
que despertam capacitados dc que o hin-
verno está próximo. Em abril, ao passo
que as avenidas que dão sobre o bos-
que rbgorgitam do roupagens claras • e
botas aiuarellas, os infelizes surgem, ao
nioio dia, na Porte Dauplünc, de poiiiçac luvas torradas de lã.

A outra categoria, pelo contrario, com
ura mez de antecedência, põe, de lado
as casemiras que tom que ir, com o
novo do céo. li ao chegaram a luz c
a temperatura com quo cantava, cm vez
de surpresa, a.- sua altitude, mais com-
movente, é de impaciência.

Essas considerações vieram-me ;i mc-
mona, domingo ultimo, ao caminhar do-
comente do Arco do Triumpho para o
bosque, envolto nos raios do primeirosol com que a primavera uiimoscou
Paris este auno.
. Ç'u. Pertenço á segunda categoria dc
indivíduos, dc accordo com a divisão
que estabeleci. Ha mais dc um mcz
que o meu principal divertimento ao
percorrer o Bóulevard Malcshcrbos c aoatravessar o Pare Mouccau — caminho
qtte tomo diariamente — consisto emerguer os olhos para ns arvores e, cmcada galho sôcco, topar com o desabro-
chãmente do um botão verde. A' prin-cinio, contavam-se a dedo as arvores a
quem a natureza como quo concedera o
privilegio dc ostentar, uo mcz dc mar-
ço, twjuclle signal do futuras folhas,(favia, assim, duas á esquerda o tres ádireita do meu caminho. A pouco c
pouco, porém, cilas foram-sc multipli-cando. Não havia dia em que, pelomenos uma, não reservasse a surpresade amanhecer por esse modo abrilhan-tada. h, por fim, ao longo dc todos osmeus passos, em qualquer canto de Pa-ns para onde me dirigisse, iá não cn-contrava escaninho ou horizonte, cujoliimlo nao se compuzesse do desenheilosscs galhos, grandes e pequenos, rc-fro-cados por uma camada alegre de rc-óculos.

Kra a primavera a sorrir, meio ador-mccida, para despertar mansamente doseu soiiino profundo de um anno.¦Mas o inverno não so desprendera
de todo c, pela atmospliera, ficara ain-da 11111 rosto de frio, que ora como ofrescor de uma madrugada cxcencional-
mente longa, lí, nó depois de bem dis-sipado esso ultimo, é que a natureza
acordaria do vez.

Cila acordou, dc faoío, 110 ultimo do-miiigo. li foi uma orgia de luz e umderrame de calor bcmfazcjo por sobretoda esta cidade — luz e calor cujo
preço só pódc sinceramente avaliar
quem passou perto de cinco mezes en-
colhido, a meio mclro da lareira, tendo
por^única luz a própria lâmpada.'Xão houve, então, mortal que tião
arremessasse com o sobretudo para o
fundo do armário — e envolto simples-
mente num tvston- leve, com a sensação
dc estar quasi despido, não corresse ás
pressas para. fora de casa, a espojar-
sc com volúpia ao contado do sol que,sendo o primeiro do anno, deixou como
sempre, a impressão de querer escapar-
se 110 fim dt: algumas horas.

Ao meio dia, já não havia, por cerlo,
um só cachorro sequer, encerrado den-
tro dos quatro muros dc uma casa.
Pelos bosques, pelos parques e pelasavenidas, nfwj restava um só banco des-
oecupado, Por «isses mesmos bosques,
parques c avenidas não havia me-
tro de passeio qtte não fosse pisadoe repisadq a cada minuto. Polis ruas,
mini sentido e noutro, ondeava uma
cauda ininterrupta de gente. Um su-
surro continuo de vozes a se cruzarem
em vários tons, entrcnicava-se com o
gemido do cimento a roçar na sola dos
transeuntes. Dir-sc-ia que a população
dc Paris dobrara da noite para o dia.
E, para o cair ila tarde, 110 momento
de recolher, om frente de cada parada
de metro c de cada ponto dc partidadc um tramzcay, estacionava unia mui-
tidão.

A" mesma hora, o sol, depois de ler
ardido o dia inteiro, descia, para ex-
tinguir-se, por traz do Arco do Tri-
umpho.

üo lado opposto, erguia-se a noite.
Mas, como quo o fazia timidamente,
com receio de não ser bem acolhida, c
tão receiosa qiu; parecia se esforçar
para que a sua temperatura não des-
toasse da que nos fura proporcionada
horas atraz.

X. ..

economias
povo eoi $.

O iiiin.islro da Fazenda concedeu
isenção dc direitos para 10 caixas con-
lendo presuntos defumados vindos de
Livcrpool, consignados ao Lloyd Bra-
siloiro. bom assim para 100 caixas dc
bacalháo vindas dc Cliristiaiisiind paraa mesma empresa.

Estiveram liontem no Ministério da
Fazenda cm conferência com o sr. Pau-
diá Caiogeras os srs. Castelló Branco,
Dutra Fonseca, Corrêa dn Cosia <• Ser-

viiilo Dourado, respectivamente dire-
clores da imprensa Nacional, r.iíri-

monto Nacional, Casa da Moeda e
Lloyd Brasileiro.

Egualmente conferenciaram com sua
cx. os srs. Affonso Viseu, Buarque de
Macedo, Augusto liamos e Humberto
Taborda. ¦¦ J »BH>M

falta dc outra arma, lançou mão dttun chapeo de sol e tremenda sova pre-

realizando-sc psstcr ormente o escri;':-
ni.i rara paru Mesa d.i Câmara

ASSOCIAÇÃO 5IEWC0-
CUIUKGICA

A reunião -lo lioje
Ksta associação seientifíca realiza

hoje, ás 8 horas da noito, em stn sole
social, á rua Vinte c Quatro de Maio
n. dt, na estação do Rocha, uma as-
scmblca geral, em segunda convocação,
para prestação co contas da direciona
quo terminou o seu mandato.

¦K' provável que tambem sc realize
logo apus a terminação da asscmbléa
geral, a 46" sessão ordinária, cuja or-
dem do dia cous:a do seguinte: I —
Couto prever o remediar a ruptura do
utero, cm trabalho do parto; II — Col-
li.iilaos de cobre nos tumores tr.alichosj
Tli — I.açg de Mcmburgo.

MoiTon csmnKiKlo nor
um iiu(o-ciiiiiiiiliãi)

stisiensa. Velho empregado da Estrada dc Ferro
I do rio do Ouro, Honorato Justino de

Souza, era encarregado de 
'guardar 

a
caneella de Bcmfica, ao fi:n da rua

Ida Alegria, cm Pão Christovão.
Hontem, estava ellé descuidado, noexercício de sua funeção, quando, atra-

vesssndo a linha de ferro, o attto-ca-
n.talião 11. 177, cm corrida exaggcrada,
apamiou-o, niatando-o instantaneamente,•Em seguida, -o çliatiffeiir, dando
maior força á machina, desesperada-
mento correu, conseguindo escapar á
acção da policia, apezar de perseguido
por grande numero de populares.

O aiito-caniinhão ó de -propriedade da
firma Marquei da Cosia & Como., pro-
prlctarln 3o Café Papagaio, estabelecido
á rua Gonçalves Dias n, 44.O dr. Costa Ribeiro delegado do
io'_districto policiai iniciei inquírito.

flonorato Justino de Souza era bra-
sileiro e contava 55 ttnnos de edade.

JI ORDEM DO BM NO SERADO
Terminada a prorctração ilu hora do

expediente, polida pelo sr. João Luiz,
c passando-se á ordem do dia no Sena-
do. foi aniiuneiada a continuação da
eleição das eommissões permanentes.Coasogtiiu-so, apoiias. reeleger uma com-
missão. .1 do Agricultura, Industria,
Commercio o Artes, que ficou compôs-
ta dos srs.: Abdon Baptista, João Lyra
c Domingos Vicente. Fez-se a chama-
da o verificou-se quo aquelle; homens
sísuuí.g, avançados cui annos, tinham
quasi todos caido 110 mundo c tocado

Avenida, a gozar o.s cinemas.-
oti-se a s-.ssão ror falta de nu-

moro.
"««: « li»

A Thesouraria do Thesouro Nacional
pagou hontem a quantia de i5:ooo,:ooo,
dc juros do letras provisórias.
¦¦ -igfr-c^gft-^ mn— • —1 . —¦

¦para a
Levanto

AVI BRIGADA POLICIAL

Classificação e trans-
ferencia de officiaes
O ministro da Justiça classificou etransferiu, na Brigada Policial do Dis-trioio Federal, os seguintes ofíieiaes:
Classificados: — Como commandan-10 do 2" batalhão o tenente-coronelCarlos Antônio dos Santos; como com-mandante àa 4° batalhão, o tenente-co-ronel Joaquim Antônio Brilhante; comointendente, o major Sebastião de Al-meida Cardeal, c o capitão Hormins deAzevedo Muller; como assistente do

pessoal, o major Ca:los da Silva Jíeis;
como assistente do chefe dc policia, ocapitão Álvaro Pinto Ferrazj como
çommaitdaiite da 4" companhia do 3»bajaüião, o capitüo José Gonçalves Te-reira de Mello; e

transferidos: l— 'Da a' companhia
do ,1o batalhão para a i« conipanliia doa" batalhão, o capitão Alfredo da Sil-1veira Dantas; e da 1» companhia do <•
batalhão para a referida i> do »• ocapitão Ccsar Ba:rão.

Reuniu-se a commis-
são de Poderes do

Senado
Sob a piicsidciicia do sr. Bernardo

Monteiro, presentes os sr?. Guanabara,
Walfrcdo Leal, Abdon Baptista, Luiz
Vianna, Raymuiido de Miranda, João
Luiz o Alencar Guimarães, reuniu-se
hoiitoni, ás 3 lioras da tardo, esta com-
rciísão.

Previamente annuiiciados os seus fins,
compareceram as parüea interessadas
nos pleitos eleitoraes realizados uo Ama-
zonas (t 110 Districto Federal.

O dr. Paladino Simões, procurador
do candidato Uch-Ja Rodrigues, contes-
tante das eleições amazonenses, pidtu
o prazo da lei para fundamentar as ra-
zõos pelas quaes pretendo mostrar qua
o seu cliente íoi oicito.

O sr. Rego Monriro, candidato di-
plomado, esteve iprescule, mas nâo disse
paiavina. O homem passa seguro da
cartada que eslá jogando.

Fassando-se ás eleições realizadas no
Districto Federal, o sr. Thomaz Del-
piiino pediu a palavra. T.ndo estudado
meticulosamente iodos os papeis desse
pleito, poderia até. como candidato cou-
•testante, fazer uma analyse do quo liou-
vc.

Desiste, entretanto, de contestar já,
para quo os s.ats juizes melhor fiquem
esclarecidos. Por tisro, requer que se
requisite das autoridades competentes
os li,tos eleitoraes e que lhe s.;a assi-
gnado o prazo legal para justificar a
sua eleição.

O sr. Bernardo Monteiro avisa queo candi.hlo faça por eseripto o sou rc-
qtterimento, o quo foi logo cumprido.
Ao procurador do sr. Uchóa e ao sr.
Thomaz foi dado o prazo até s.gunda-
feira próxima.

Entrando cm discussão ns eleições
realizadas uo Rio Grande do Sul, o seurelator, o sr. João Luiz. leu o seu pa-recer mandando reconhecer o proclamarsenadoiws nos srs. Sonres dos Santos
com 59.429 votos, r Rivadavia Corroacom 54.43.5 votos. Não havendo contes-tantes, foi o parecer assignado unani-memento, devendo ser lido 110 expedien-
teda sessão d.' hoje. Hoje mesmo, se
quizerem, os novos senadores poderãotomar posse. F. encerrou-se a reuniãoficando marcada outra para o dia itdo corrente.

O ministro da Viação resolveu inde-ferir o requerimento da "The Rio deJaneiro iraunvay. Li^ht and Power
Çoinpauy, Limited", pedindo prorògaçãodo prazo para conclusão das obra; dotto.cI_ da; Paniciras. assim como a ro-leia.ao da multa dt } :ooo$ooo que lheíoi imposta.

S. Pavw, 7 de maio. (Do correspon-
dente.) — Já o Correio da Manhã( cm
elucidativa nota editorial, publicou,
commciuando-os com elog-os para o
Estado, interessantes , dados sohre_ o
movimento da Caixa Econômica do São
Paulo. Dc facto, consoante as conclu-
soes dos coninieiitarios emittidòs, além
de sor dc franca prosperidade, a situa-
ção daquèlla caixa de depósitos ile-
monstra nuc o povo fez economias,
confiando-as descaiisatlantente á guar-
da de tão útil estabelecimento.

'Se era já, desde alguns annos, mui-
to animadora, a situação da Caixa
Econômica de 6. Paulo ficou ainda
mais prospera, com a reforma ou mo-
diíicação que sotfrou ; o apnarclho,
quer sob o ponto de vista da anipli-
tudo das garantias ou compensações
pròfacttidâs ao depositam», quer sob o
aspecto do seu funccionaiucalo. O au-
gmciito dos juros, simultaneamente
com a extineção do máximo de quatro
contos, para a percepção desses -pré-
m os, teve seu complemento com a ex-
tensão da hora do expediente e a fa-
cilidáde ou rapidez tias Iransacções.

O serviço «ra, antigamente, moroso _e
complicado. Muita gento fugia da Cai-
xa para.evitar inoommodos que não se
encontravam cm bancos, quo recebem
pequenos depósitos — < que hoje ein
dia, .pelo monos cm S. Paulo, são quasi
todos — os quaes. uo apuro da con-
correncia, 110 intuito dc chamar cani-
tal para suas. caixas, facilitam cofl3Í-
dernyclmcnte os cetoi de depositar e
retirar dinheiro. ,E o que -é multo para acccnttiar, no
movimento da Caixa Econômica, rela-
tivo ao mez de abril, c quo naeionaes
C estrangeiros estão ituasi emparelha-
dos. quanto ao numero dos depositei
iniciacs: 451 naeionaes, para ,"2 cs-
tr.fngeiros. F,' uni detalhe que 't.Vvez
cse.ipc á observação geral, mas que
lcm grande significação em S. Fau!o;
onde o elemento opcr.-.rio estrangeiro é
muita maior do que o nacional. Aquel-
les algarismos evidenciam por consc-
guinte que a classe laboriosa da nossa
sociedade começa a comprebcinler a
necessidade de ir formando, naülatiha-
mente, um -eculio.

O Monte dc Soceorro, recentemente
inaugurado, lambem veia «restar .relê-vantissimo serviço. Por elle so vè, in-
folizmente, o reverso da medalha.
Mas, qual a soc:cdade que não ."..ore-
souta sempre dois aspectos diversos?
O que parece ficar íóra de qualquer
duvida, é que le deve tratar de invplan-
tar 'tambem no interior o regimen das
caixas econômicas. 'Lembremo-nos,
mais uma vez. daquèlla pavorosa cala-
«lidado que foram os celebres banco*
de custeio rural, em cujos saccos des-
apparecernni avultadas quantias da gen-
te pobre c necessitada I

O Eslado já cogitou da fundreão dc
caixas econômicas, mas o problema ais-
da está por estudar c resolver. Pois se-
ria conveniente que Se tratasse, quanto
antes, de tão importante assumpto.—C.

Aos cofres da Thesouraria do The-
so.uro Nacional foi recolhida hontem a
quantia de SiS:.|So?tíi7, importância
da ronda arrecadada pela Central do
Brasil, na semana próxima finda.

K. P. ITArUK.Y A CO-
HU.UBA' 

Foram c.voncrndos ft
thesonreiro o o pa»
íiudor

O ministro da Viação por portarias
de liontein, exonerou, a pedido, José
Francisco dc Souza Porto e Alberto
Alvares de Azevedo Caslro, dos cargos,
respectivamente, de thcsoun.iro c paga-
dor da Estrada do Ferro Itapura a Co-
mmbá.

Para exercer, interinamente, o carge
de thesoureiro, foi nomeado o contado!
da mesma Eslrada. Offiney Ilornsby
Dohorty, e para o logar de pagador Al-
frodo Marinho de Azevedo.

O ininislro da Fazenda, em resposta
a uma consulta do seu collega da pasta
do Exterior, declarou qtte as ajudas de
custo concedidas aos membros do corpo
diplomático e do consular estão sujei-
tas ao imposto sobre subsidies e ven-
cimentos, de accordo com o paragrapho
tinico do art. 3" ao Regulamento expe-
dido com o decreto 11. 11.914, de 26 de
janeiro deste anuo, combinado com o
art. 4o, letra "te", do dito Regula-
monto.—' ""-n 11 mí > ,
PELA AIíPAXDEGÁ

OUASI...
Pela nota n. 5.03S, dc abril ultimo, a

firma Araujo Freitas & C. subuietlcu a
despacho uma caixa da marca A. F.,
11. 804, contendo, alcin de outras mer-
cadorias, 1S3 vidros de produetos chi-
micos não espec-ficados, pesando liqui-
do 12.300 grammas, no valor declara-
do de 2I+IOÇ40O, para pagar direitos na
razão de 'SO %.

Esso volume foi descarregado do
vapor americano Pensylvania, no ar-
mazem 6 do Cáes do Porto, c ali con-
íer.ido internamente pelo escripturario
Augusto M. Leal Vallim, que, por 011-
gano ou desleixo, diiuiiiiiiulhu para(i6o$fioo o valor,

Antc-hoiiteiii, o conferente da porta
daquelle artnazciii, 'Honorio Curgel, no
confina c volume para lhe dar saida,
verificou o engano, do qual deu co-
nliccimcnto ao inspeçtor, que, para mc-
lhor constatal-o, designou o conferente
Thcotonio de Almeida para fazer uma
nova e rigorosa conferência da merca-
d u ri a.

Hontem, tendo ficado apurado poressa conferência que a mercadoria,
embora faltassem ua caixa 1 lc. 625
gramnijis de arrlienol, no valor de
4o8$32o, e ncquetia 'quantidade de as-
perina c goniaia gutta, constantes da
factura, era do valor de 1 :7íj$54o,
polo qual pe devia fazer o calculo liamcobrança dos direitos, deu á reprcãen-
tação do coirferente llonorio Gurgel o
seguinte despacho: — "Prosiga o des-
pacho de accordo com a verificação
feita pelo sr. Thcotonio de Almeida.

E' sobremodo estr.inhavcl que o con-
ferente interno tivesse diminuído con-
sideravebiente o valor da mercadoria,
declarado :i margem da nota e con-
stante da faclura consular, por isso quenão lho dá o regulamento, em hypo-these algtitiia,_comi)ittcncia para tal."

Tendo o collector federal em Grama,no Eslado do S. Paulo, proposto Fe-lippe Ncry do Campos para seu agente
auxiliar, o director geral do gabinetedo Ministério da Fazenda recomtncn-dou ao delegado fiscal naquclle Esladoruo presto as necessárias informações.

Outrosim rccommendou ao mesmo de-legado fiscal quo chamo a attençâo da-qito le collcclor para sou acto encami-ii.iatvlo a referida proposta directamenteao ihesouro, quando o deveria f.-ver
por intermedia daquèlla Delegacia Fiscal.

CüüiissãG Portugueza pro-
Pátria

Essa commissão .pede, por nosso In-termcrüo, a todo.; os vogaes quo n.-ce-beram bilhetes para a ultima eonferen-cia realizada 110 salão do Jornal doCcmmcrcio, a fineza de enviarem arespectiva importância para a secretaria(Ia Câmara Porttiguaza do Commercio tImhiílria, edificio do Jorml d,, Com-
mercio, 2" andar. Exqicdicntc geral dai10 ;>s ;3 horas.

As listas destinadas á grande nttbseri-
peão patriótica devem 

'ser 
dirigidas,

quando acompanhadas das respeclivaiimportâncias, ao thesoureiro da 1" sub-coiumissão, sr. Albino Souza Crnz ruaGonçalves Dias 26, de 3 ás 4 horisi dataruo.
-"*" •m^-mct- o c».

O dr. Jjcinio Cardoso, director doInstituto Ilaliemanniano convidou hon-tem o sr. Carlos Maximiliano, mi-nistro do Interior, para assistir á inat:-
Pti-orão do i-difioi^ do Hospital dn-
qnelíe Instituto, amanhã, ás 2'duras datardo.

Pediu ainda a s. rr.. o dr. LícinioUardoso permissão para collocnr o 110-me do sr. ministro om uma das salas djnovo, hospital.
Polo m.uistro da Fazenda forani hoa-tem nomeados:
Francisco Mincrvino para ft logar deescrivão da Collectoria das Rendas Fit-de raes cm Rio Claro. S. Paulo; e JoséAugusto de Figueiredo para idênticologar em iAqaldabam; eexonerando, a pedido, Joaquim Au-

Susto do Salles Júnior, daquelle lo^-ire Manoel AugustQ Uc Figueiredo, desteultima.
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OS CASOS CURIOSOS

Uma complicação
jurídica creada por

uma sentença
Um caso. interessantíssimo, pelo con-

junto de relações jurídicas que dellc
resultam, oceorreu hontem ao nosso
foro, ultimamente tão destituído de in-
teresse conimuiu.

Trata-se da decretação por sentença
do dr. Carvalho c .Mello, juiz da 5*
vara eivei, do casamento, de d. Cândida
Carolina de Mattos Gourlcy e Tomas.
Prestou Gourlcy, de nacionalidade ame-
ricana.

Casaram-se elles, com escriptura an-
tenupciiil de separação de bens, perante
o Biipplentc do juiz da 4" -prctoria o-
vel dr. Tarquinio de Souza Filho, no
dia' 28 de setembro dc 1912, processii.11-
do-sc esse enlace regularmente, na for-
ma picscripta pela lei do casamento
civil.

Nenhum impedimento surgiu que
obstruísse a sua realização.

Uo casamento legitimo nasceu um ti-
fho, que foi registrado co.ni o nome dc
Gustavo. _ ...

Tempos depois, soube d. Uniluia
«pie Tomas a illudir.i synteamentc em
relação tio seu estado civil. .

,E apurada a denuncia recebida,
obteve a prova dc que o seu marido
ura casado cm Pliiladelphia, desde o
.lia 8 de abril dc 1002, com a americu-
na Marlha 0'Conncr.

Propoz então, nn conformidade
dispositivo da lei, uma iicção para
nulliir o -casamento contraído dc
íé pelo seu esposo, pelo pae de
.filho,...

Feita a succulcnla prova que possuía,
íoi hont.un julgada procedente n ncçno,
nu longa sentença, que assim concilie:

"Julgo procedente it acção c ntillo o
casamento, reconhecido, todos os di-
reitos alem dos communs os especiaes
da autora c de seu filho Gustavo, de-
correntes da annullação decretada e as
obrigações do rco pela sua má fe con-
traindo o casamento «mi a autora;
direitos e deveres especiaes (contidos
ma lei), ficando a autora na condição
dc divorciada, podendo, entretanto, c*;i-
sar-se como solteira, c- com o pátrio
poder sobre Gustavo seu filho legitimo,
que continua sendo, paru todos os ct-
deitos c sem obrigações para com seu
_i,ie e demais'parentes dclle..."

A simples leitura deste fragmento
da sentença, denuncia a curiosidade da
situação jurídica dessa benhora c dessa
crcatiç...

Klla é solteira, por qúc o casamento
sc tornou inexistente, entretanto, c
mãe de um filho legitimo... que não
tem pue...

.Ella não. só é sua mãe, como tem o
..atrio poder sobre o filho.

r-.Uíi podo casar-se c, então, terá um
•filho legitimo que não tS filho do seu
unico marido legitimo...

Por sua vez esse marido legitimo
não, será pae dc mu dos filhos de sua
•nuJlier casada no estado de solteira...

Tomas é lambem legilimaiiicnU; ca-
sado com Marlhsi, que não c mãe do
seu unico iilho... Gustavo é filho le*
_itinio de um casal e entretanto nao
icm pae...

Isso. ludo, sem attendor para as que-
slín-s dos bens... ....

IÍ' de couvir-su que o easo jurídico
reveste relações muito curiosas c '.o-

íbis sanecionadas por uni julgado.

COX.kM Li-ll

MUITO IMPORTANTE
A Camisaria Veneza, sobejamente

conhecida pelo processo que adopla dc
render barato, por preços, mesmo, dc
verdadeiro leilão, annuneia mais uma

assombrosa venda do seu avtiltado
stock, cm condições excepcionaes.

Conforme o iinimncio que vae inserto
na 7a pagina da nossa edição de hoje,
cuja leitura convém a todos, ccrtan.cn-
te, a venda de agora é ainda mais im-

portanto que as que fórum levadas a
effeilo anteriormente.

Na Prefeitura
Os agentes vão entrar
em grande actividade

No gabinete, do prefeito estiveram
hontem em visita de cumprimentos os
agentes municipaes.

O sr. Azevedo Sodré, aproveitando a
•....oportunidade, recoiiimcndou aos. seus
.i.ixiliares a observância da exigência
(Ias guias passadas pelo Entreposto de
«S. Diogo, afim de se evitar a venda
*.!.' carnes abatidas clandestinamente,
-.-, bem assi.n, o fechamento dos açoii-
•Utes ás 5 lioras da tarde.

Foram ainda reconiniendailas; a fiel
observância do art. .1" da postura de 9
<.!¦..- abril de 1S86, referente A exposi-
ção de carnes nas portas dos «içougues;
.1 verificação dc .pesos c balanças nos
diversos estabelecimentos commerciaes,
«principalmente nos açoiig"ies e arma-
í-.ens, e a verificação da extineção das
hortas ç capinzacs.

Ordenou tambem que fosse prohibi
d.i .1 exposição dc objectos de uso do-
mestiço nas jancllas c port.is que dão
;>:.r.i logradouro publico,

Recoin-.iiendou mnilicni o combate ao
flhuso da venda ambulante dc bilhetes,
,-, 1. ... assim, reprimir o mais possível
_ -.".-.'li.-id.uli- publica.

Uutrus medidas foram ainda recom-
nicíidada*. cotn rohi .ao ús requisi .Ccs
.1.. Uircctoria dc Hygiene c da com-
missão íiscalizadroa dos siqios.

•~**X?.+<$Jt>~'»-&sm»>:„

Uniu limpai' seus inetacs
K (ei- mais ralos que no Sol
-—Além dos prêmios sensueionncs
>'i"io ha meJlmr qne o "UADIOI.".

Vcjnni o iiiinutieio do.s nriitnios
(..OMIOOSOOO KM DI.MII.1K0 !)

nu pauiiiii 11. 8.

Fugindo da casa dos
patrões...

Um guarda civil quo rondava ;t pr.iça
15 .1. Novembro notou. :i vagar por ali,
:.;...!•. ri-iiJ.i. uma menor . decentemente
(rajada e trazendo debaixo do braço
um embrulho. Desconfiou delia o guar-
Ua, que a levou ao i" districto, onde
declarou chamnr-se Maria Augusta da
Miiltii c ser enin.egada do sr. Doniin-
fios Gaspar Lin:;., á rua da Sagração
ii. 1.5, em Xicthcroy, Fugira de casa
porque a esposa do seu patrão, d. Can-

BILHETES DE MINAS

UMA SITUAÇÃO
DEPLORÁVEL

FiCUíinA do Rio Docb, abril de 1916.
 Devido a uma chronica ba dias pu-

blkada pelo Correio e que li com mui-
ta attenção, achei que seria muito agra-
davel para todos nós uma referencia,
em letra de íôrma, sobre coisas que
muito dc perto nos dizem respeito.
Para iniciar estas cartas, que hão de
interessar vivamente oa habitantes
desta zona, aproveito-me ligeiramente
do assumpto tratado na epístola aei-
ma referida — o preço dos cereaes e
outros gêneros de primeira necessida-
de — c mais de uma questão vital para
nós — a das madeiras.

Não nos admiramos de que no norte
do Estado os cereaes e mais gêneros
alimentícios obtenham .preço dim.iiiito,
como não nos admiramos tambem da
liberalidade de quem os vende e de sua
farta medida, pois assim acontece cm
todo o norte deste rico Estado, onde o
alqueire varia de oitenta a cento c scs-
senta litros. O que estranhamos c o mo-
do como são feitos os transportes de
gêneros indispensáveis 11 nossa sítb.is-
tencia, e de artigos e produetos rccla-
mados pelo consumo 110 comnicrcio,
como acontece com os cereaes de Mon*
tes Claros. Mas como cada zona temo
seu clima c cada clima a sua aífecção
ou moléstia especial, assim a nossa. —
que, ao contrario de Montes Claros, I
servida por estrada dc ferro. — tambem
necessita de um olhar benevolo por par-
te dos poderes públicos.

Se em Montes Claros a abundnnc-a
da producção origina 11 baixa perma-
nente do preço dos cereaes, são estes,
mesmo assim, consumidos com uppli-
cações diversas.

Na nossa i.onn._enlretnnlo, servida
como é pela listrada de Ferro Vietoria
a Diamantina, que faz o transporte de
nossos produeto:-., tem -essa -nesnía es-
Irada mantido suas tarifas muito ele-
vadas e não tem alé hoje unificado o
trafego com a Leopoldina, para que
nos facilite a exportação . dircetn de
nossos produetos pura o ltio dc Janei-
ro ou outros centros de grande con-
sumo.

Todavia, parece-me que agora vão
ser reduzidas as tarifas e 'unificado o
trafego com a Leopoldina. Tarde ou
cedo, esse é 'tun mal que esperamos
todos ver sanado com 11 remodelação
das tarifas. Cointudo, não ii esle posi-
tivainentê o assumpto de que vou
tratar.

Quero referir-me. por bojo, ás madci-
ras das nossas maltas, madeiras cuja
exportação o governo do Eslado tem
prohihido, por falta de titulo, falia esta
independente de nossa vontade.

Nessa madeira temos eniliutado to-
dos os nossos pequenos recursos ganhos
em melhores tempos; c hoje, devido a
esse proliibiçfio da parte do governo,

destruição dessas madeiras.assistimos a
já pela acção do tempo, já pelo fogo,
que uão raro se ateu nas mattas, ori-
ginado pelas locomotivas da estrada de
ferro ou por malfeitores gratuitos.

iNãò sabemos qual seja a razão, ou
em que se funda o governo prohibindo
a saida de tal madeira, cuja extracçâo
não pódc ser considerada resultante de
invasão a terras do Kstado, porquanto
havíamos requerido e medido os ler-
renos em questão com sciencia do en-
genheiro do Districto de Terras, como
direclo representante do governo nessa
parte. E é preciso notar ouc o fiscal
dns mattas tinha cm tempos nos per*
mittido a -exportação.

Entretanto, força é confessar que
qualquer que seja a razão dessa prohi-
bicão, vemos que o governo, com tal
medida, nos tem sacrificado, pois nessa
madeira, que se perde com a acção do
tempo c do fogo, iperdenros tempo; di-
nheiro c saude, numa zona doentia e
ingrata.

Ousamos dizer que o governo tam-
bem perde com essa medida absurda,
pois temos aproximadamente vinte mil
toneladas dc madeiras entre as estações
de Nittivitlaile a Escura, as quaes, pela
taxa actual, renderiam dc imposto nada
menos de i_o:ooo-Soool lv' uma fortu-
na que entraria de prompto para os eo*
Xres do Estado, cuja situação financeira
não é positivamente folgada.

Taes madeiras, que certamente serão
aproveitadas por estranhos, tèm a sua
passagem livre de despesas dc trans-
porte e do fisco, não rendendo -nada,
nem ao Estado e nem & estrada de
ferro, redundando entretanto em um
notável prejuízo para o seu extractor.

Não somos nós nenhuns exploradores
que pretendam exportar essa madeira e
dar ns de Villa Diogo, abandonando
nossas concessões, onde temos ouiras
bemfeitorins, como casas, pastagens,
etc, e, sc mais não temos digno dc
nota, tem sido justamente pela falta
dc movimento desse nosso pequeno ca-
pitai. E esta é, desgraçadamente, a
nossa situação niia e crua por culpa
unica do governo do Estado. — J. _.\
Matta.
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O CARVÃONACIONAL

A experiência official do com-
bustivel paranaense

O ministro da Marinha, por solicita-
ção do coronel Zachárias de Paula Xa-
vier c a instâncias do Club de Engc-
nharia, mandou proceder, hontem, n
uma experiência do carvão paranaense,
extraído no municipio de Cedro, e cuja
mina pertence aquelle coronel.

A experiência cffectuou-se ii 1 hora
da tarde, cm uma lancha do Arsenal de
Marinha, a n. 3, em cujo bordo toma-
ram assento, além do almirante Ale-
xandrino e de seu ajudante de or4ens,
í" tenente Mesquita Braga, mais aj se-
guintes pessoas: almirante José Carlos
de Carvalho, representando o Club de
Engennaria, c Cordeiro da Graça, en-
genheiros navaes Gomes Ferraz e.Octa-
vio Jardim, engenheiros maohinistas
Álvaro da Graça, Roberto Bruce e Go-
mes do Couto, engenheiro civil César
de Campos, membros da directoria <la-
quelle club e coronel Zachárias Xavier.

A lancha deixou o cáes do Arsenal
com uma tonelada dc carvão a bordo,
c, contornando a ilha das Enxadas, foi
até ás proximidades, onde sc acha fun-
deado o vapor cargueiro, argentino No-
¦eillo, depois do que, por determinação
do ministro da Marinha, atracou á ilha
das Cobras, 110 cáes fronteiro á ilha
Fiscal, afim dos teclmicos examinarem
as cinzas e p.utros indícios necessários
ás pcsquizns Anteriormente determina-
nadas.

Após pequena demora, aquella entoar-
cação regressou ao Arsenal de Mari-
nhii, lendo as experiências cffectuadas
dado resultados sntisfactorios, segundo
opinião manifestada pelos engenheiros
navaes e machinislas.

O 1" tenente, engenheiro niachinista,
José Games do Couto, que desde ha ai-
guiu tempo está se oecupando, qiusi
que exclusivamente, com o problema
do carvão nacional, procedendo sempre
a diversas experiências, julgou que_ o
minério paranaense é bom, servindo
para lanchas, rebocadores, barcas c pe-
quenas embarcações. Como combustível
aproveitável pura grandes navios, não
se manifestou o opinante, declarando
mio poder íazcl-o, sem prévia expe-
i-icncin,

O carvão do Cedro, 'lioniem expor:-
mentado, foi retirado apenas a dois me-
tros do nível do solo, por pessoal in-
competente, não tendo por isso, sido
beneficiado, o .ue uão impediu que for-
necessf tuna perfeita, combustão, fu-
maça clara e pressão estável, durante
cerca de 50 minutos,

O ministro da Marinha, deante da
experiência feita e da opinião cniitlida
manifestou o desejo de repetir a expe-
riencia pratica num dos vasos dc guer-
ra, provavelmente um deslroycr, para o
que, cm tempo opportuno, solicitará
carvão das minas de Cedro c Butia,
constando nnis que adquirirá, desde
já, certo numero de toneladas de com-
bustivel, para que se preceda, na nr-
mada, a minucioso estudo c analyse do
nlludido jii«dueto nacional.
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A nnvlitla do si'. Souza
Dantas

Buenos Aires, 9 (A. A.) - Nolr-
ciando a partida para esta capital, do
•dr. i.uiz dc Souza Dantas, que vae tu-
mar posse do cargo de , sub-secretario
de 'Estado das Relações .'..v.er.ores, to-

dos os jornaes, formulando em termos
muito carinhosos, os melhores desejos
de boa viagem; fazem votos pura que o

illustre diplomata volte breve a rc-
oecupar o seu posto dc ministro do üm-
sil, junto ao nosso governo.

m ura nr —¦

O "Sinistro." 
_

Até quando abusará
da nossa paciência?

"homem"
em quando, lã surge

aspectos do rio que os cariocas
desconhecem:

Famílias p irai i furnas
#-£ .

_H'jf ._¦__

__. rfiiuí 'tocas de. fedra, 'onde vivem as duas familias de pretos

Vivem a cerca <_e trezentos metros
acima do nivel do mar, pouco mais ou
mtnos ao meio do penhasco principal
da serra do Andarahy. A temperatura
e os ares são bons, saudáveis. O pano-
rama da parte da cidade, na zona subur-
bana, que dali se descortina, é seduetor
c lindo. Os aspectos em derrcdoi- offe-
recem uni cunho pittoresco dc singular
belleza. .

Um chalet commodo e confortável
nàquella altura u naquellc local faria,
de certo, após as boas digestões de
iguarias frugaes, sem esse excessivo e
arruinador arranjo culinário de pimen-
tas c cobollas, longe dos bondes da
Light, do cobrador do gaz e do trato
com os homens, sem preoccnpações neu-
rastlienicas, nem complicações desagra-
daveis, — faria, assim, despertar ten-
dencias benevolas para se crer um
pouco ria imaginosa literatura paradi-
sláca, porque o sitio é convidativo c
poético: é mais, porque é, porventura,
um trecho mesmo palpável e verde do
Paraíso.,.

Mas não ha, no cimo do principal
penhasco volumoso e ereeto da serra
do Andarahy, esse chalet, cotn essas
commodidades espirituaes. Talvez nao
venha a haver nunca, porque, já agora,
não existe quem creia, cm qualquer cou-
dição, na literatura adamit-a.

Caça-se hoje a nota bancaria, sob
todos os vexames dos veliiculoii da
Light, do ruído dos automóveis, das
falsificações theatraes, da inclcroenciii
cabn-osa da temperatura carioca; mas
caça-se para deante, caça-se mais do
que nunca, sobretudo depois que o
marco allemão caiu c o cambio brasi-
leiro, sem razão jusl.i, sc solidarizou
com o marco • não sc tem tempo para
reclamar dos Cooks nacionaes mais fru-
fcididndc e menos pimentas; e, por Flui,
já se não lêem As Mil c Uma! Noites
c seducções literárias congêneres: cs-
ti-.da-s.: e pratica-se --1 Arte dc Ganhar
Depressa e Fácil, de mestre Gunierciiiilb
Teixeira, nu .1 Arte de Fazer Fortuna,
dc 0'Condcr,

O chalet, no meio do negro verde-

jante penhasco da serra do Andarahy,
tem, pois, nessas circunstancias, que
ser afastado do circulo das coisas pro-
viveis; como uma hypothese de.verifica-
ção difficil: não se o construiu, onde.
por tudo isso c mais pelo que nao toi
dito, não pode ser elle construído.. .

Mas se não existe, nem virá a existir
esse chalet, não deixa de scr altamente
interessante o que já actualmente na
ao meio do principal penhasco daquella
serra. Altamente interessante e sur-
prcliendenle: ha duas familias, que
vivem á moda multi-sccularmcnte antiga
da idade de pedra. Assim, em dois
vulums-;os blocos de rocha, corridos ou
sacudidos nàquella altura pela violência
da explosão da dynamite, por oceasião
da extracçâo de pedras 110 local, ha
cerca de uma dezena de annos, foram
cavados dois enormes buracos, onde se
alojaram as duas familias dc pretos,
que lá residem.,

Uma dessas familias, a de. Francisco
Sodré, lia sete annos que na toca da
pedra sc acha iiistallada. E, partícula-
ridade que corrobora aquella af firma-
ção c a nossa epigrnplie, possuo a fa-
11'ilia desse homem, que é já remoto,
vários instrumentos de pedra, assim
domésticos como de applicação na pe-
quena lavoura de hortaliças, que cultiva
n-orro nrima.

Na visita que fizemos _ serra, pude-
mos visitar 03 fuc-similes dn moradia
do homem, ha longas centenas de annos
passados,

Conforto não ha. O aspecto de mise-
tia, que se colhe, necessariamente, dos
andrajos dessa pobre gente, da carência
dolorosa de qualquer modalidade dc
civilização e commodidndc liiidicrna,
contrasta; com bruial violência, eom o
runorama local, com a perspectiva ra-
i-.üsa o ineomparavel da cidade longe,
ii alé com a fertilidade e exuberância
luxuriante da pequena camada dc terra
espalhada sobre os niacissos rochedos.
Todos esses aspectos antagônicos, po-
rém, se fundem, de prompto, na só bel-
kz;t pittoresca e inesperada do quadro,
que o conjunto offerece o cxhibe.
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('.spietidiila cerveja i!a Urnlima

UMA NOVA INSTITUIÇÃO

significativa

MOVEIS
MAGA1.IL.ES MACHADO & O.—

Itii.-i dos .Vn.lrnilus 19 o 21. Oa
maiores armazéns desta capital.

OBRA DO DESLEIXO

A que eslá reduzido o cemite-
rio de Maxambomba

Dispcnsamo-nos dc adduzir com men-
tarios á carta que em seguida tianscre-
vemos, reveladora dc um desleixo tanto
mais inqualificável quanto, no caso, sc
ítala de um logar que merece o respei-1 Andava
to, digamos antes, a veneração de toda "
a gente. Trata-se do cemitério de Ma-
M.uibomlia, transformado em pasto de
animaes, devido ao descaso do respe-
ctiui administrador, Mas vamos ;'t carta.

Eil-a:"Sr. redactor do Correio da Munliã —
Lordiacs saudações. -- Tendo sepultajo no
cemitério dt. 'Maxambomba uma pessoa dé
nirntia familia, de quando cm vez, coni o
coração compungido pela saudade, ali vou
visitar a sepultura em que repousam seus
restos mortaes c plantar algumas flores oo*
1157 preito da modesta homenagem ;i esseente tão cedo roubado aos meus carinhos.
Acontece, &r. redactor, que o muro querodeia a cidade dos mortos estâ cm partearrombado, "dando logar a que o? animaes
dc toda a especíc penetrem cm seu inte*

perturbando a doce pa/. dos que ali
os sepulchros, dei-
estado, como acon-
do meu i-itcsqucci*

-lida.l.

.....
Dei
poi

inlia

para
a espancava. Sua má

rua Joaquim Meycr 11. G,
pretendia ir.
uiie das s.ias declarações, resolveu
ici.i em ia! a ás autoridades da vi-

cidade, para que as mesmas to-'-. idencias
—m *» ¦___»-

cabíveis 110 caso.
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i-oi: ü(J5.saco
Mais iiniii fiill.Micia

Pelo juiz da .í5 vara eivei foi hontem
decretada a fallençia de Gabriel Custa
Taveira, esu.bejecido ,'.'o.:I armazém
de -..ecos e molhados na estrada .da
lYuli.i, SoS ...:. UouHuccvsso.

A 'i edi.ia foi tomada .. requerimento
<lc Rü-liig::.. Azevedo St (.'., credores
r,,i,: uma. env.x de fornecimentos na
iinportaticiiV dc -•''»5."...6o.

i> juiz marcou o dia <> de j.mlio paraaa a-._cmbléa de credores c ó prazo de
so dia., para as declarações dc credi-

O "homem" não nos larga. De vez
um desastre. A

victima, altoniiii, com a calamidade do
inesperado, procura a causa, o.mo ti o

occnlto, c "clle-reiipparcco cm.plc o
vigor da sua maléfica pessoa. I-. uiu
horror e chega-sc á superstição dc se
acreditar quo o maldito vem ao íiiumlo
só para castigo c soffnmcnto da Pu-
nianidadc, Diariamente, recebemos car-
tas narrando accidentes c. eiiiiineran-
do victimas por causa do, sinistro
mal. Esla, por exemplo, 1
e interessante:"Sr redactor - Hoje, estou con-
vencido de -que o "homem , 

' eilç , o
Ro... (tenho medo dc concluir o
nome) é realmente cabuloso. Passou.se
commigo o seguinte facto: — Domin-
go, estive passeando na praia du Ipa-
nema c approximoi-me do Eortc que
tem o nome "dclle", e, quando voltei,
para evitar a areia da praia, andei pi-
sando na vegetação rasteira. Pois nao
foi que ao subir em uma pedra cai e
cai em cima de unia enorme., cobra,
que só por milagre não me oiiciuleii.

iRcalmcn/e o "lioniem" e cabuloso!...
_ (a) Leitor amigo,."

¦V,' o caso do carioca cbnslao voltar
ao velho e saudoso habito das preces
publicas. Livra!...
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0 "conto do vigário"
UM PÉSSIMO NEGOCIO PARA O

HOMEM DAS JÓIAS
\ historia é sempre a mesma, de todos

rs' tempos: os personagens é que mu-
dam. . . , ,.*„ -o 1

Antônio Mana vem da \illa l.i.U.
passeando lá pela zona do lò

districto, Levava algumas jóias.
¦ Antônio Maria deve scr um homem

feliz... Feio menos desta vez foi pro-
curado p.la fortuna, justamente quando
passeava despreoecupado, sem imaginar
sequer em coisas da sua Villa Real. .

Em certa altura, encontrou um ci-
dndão que devia scr rico e tolo tam-
Lem... Rico, porque tinha dinheiro para
gastar á farta,

A "Casa do Medico"
A "Casa :1o Medico" é uma institui-

ção que vae ser creada entre nós, para
abrigar na velhice, na invalide;- ou na
ii.idigciiciu. os médicos que forem fe-
ridos pela desventura, 110 decorrer da
vida.

'Cube a iniciativa do synipathico mo-
vimento .philautropieo á .-\. Medico-
Cirúrgica que, pela voz dos seus .re-
presenlnules, já conseguiu .1 adl.esf.o
da Academia Nacional de Mediciivi cj
da '.Sociedade de Medicina e Cirurgia. I

Quer, isso dizer que está v.-ncedor.i
a ;dt mística idéa da fundação da "Cusrt
do Medico''.pois quasi tados os médicas
do liio fazem parle dessas sociedades
scíentificas e saberão, ccrlamciitc, iuirii
bello gesto de solidaricdtule, atupçarar
esse nobre ctiiprchciidimcnto, manifes-
tação viva c palpitante da grandeza e
generosidade de uma classe digna.

Sabemos que todas as collectividadcs
médicas desta capital vão scr convida-
das para uma acção de conjunto nesse'
sentido, já tendo a comiuissão da a\s-
sociação iMcdico-Cirurgicn . expedido
convite á 'Faculdade de 'Medicina, Ins-
titulo de Maiiguinhos, llospicio Nacio-
nal, 'Hospital da -Misericórdia, . Corpo
de Saude do Exercito c da Marinha.

A convite da mesma commissão, fará
uma conferência, apresentando n idéa
ao grande mundo medico, o brilhante
orador professor Diogencs Sampaio, em
dia previamente annuuciado.

Sob taes auspícios e altendendo á no-
breza do fim a que sc destina, estamos
certos de que, 'dentro cm breve, a
"Casa do Medico" sevá uma l.clla ru-
lidade c um exemplo dignificam.- 'do

valor, da generosidade e do altiui-i-.ui)
da classe medica brasileira.

¦' *oet&*c*+í^*>-anmm
Nn actuali.lade, pcn-ãi. a li.iS.

DAÇA GRANDE; av. .Mem .lc
CA-

INSTITUO HISTÓRICO

nor.
repousam c estragando
xaudo-os em lastimável
teceu com a sepultura
vel parente,

Já sc formularam ao respectivo adminis.
trador varias reclamações, «a quaes têm st-
do Inúteis. Agora rccorro# an vosso jornal
para pedir, por intermédio de suas co-
1 munas brilhantes, uma providencia a quem
de direito, no sentido de ser desde jíi m-
nado semelhante inconveniente, o que de
coração agradece o l.-iior assiduo — Sil-
vio d'Alencar, Maxambomba.1'

DINHEIRO sob jóias e cautelas
do Monte de Soe-

torro, condições especiaes — 45 e 47,
rua Luiz de Camões, C_sa (àouthier.
p.indada rn. 11.67.

NO CI,U15 MILITAR

Vimi festa elesaiHc
Em reunião hontem realizada, a di-

rectoria do Club .Militar resolveu offe-
recer aos seus associados ve.n "five-ó-
clock-lea", no ultimo sabbado de cada
mcz, sendo aue o deste mcz será of-
ferecido no dia. cj, em comincmoraçf.o
da batalha de Tuyuty..

am&^m^n^&Ommmmm. 
Aonde se poderá1 comer u:n polvo fresco
he.pauhola? só ... CABAÇA GRANDE.

01" 
-..'1-vii.o completo para jantar

I.i (Gl peças), nm' 55.SO0O.
¦—a Só na CASA MUNIZ *——•:¦* Ouvidor 71 •:¦:—
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comparecendo ao

rnador do Es'ado,
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- cegiiin para
dc sua repar-

sr. Gcnnfplio
seu embarque
o dr. Eeru.-.n-
collegas e ou-

O ministro ila 1'azendn, atlendendo
r.o q-.ie solicitou a E. de Ferro S. Paulo-
Kio Grande, autorizou o recolhimento
na Mesa de Rendas de Laguna, 110 Es-
tado de Santa Cnthnrina, do -...posto de
transporte arrecadado pela E. de Ecrro
V. Thereza Christina,
.*_ ¦¦¦-"-¦a'» gftt »_* i-i-— —

A questão do ma.ís

Uma ulícrlii do sr.
lallUl'0 SllilllH' '

Ao sr. .-Vffonsp Celso, presidente do
[nstilulo Histórico, renietteu hontem
o dr. Lauro Muller, ministro das.. .Ko-H

. ., ilações Exteriores, os origiuacs -lo livro
tolo porque, {aclniLntc Iljstorico _,__ inilepcndcncia, de Eran-

S. N. DE AGRICULTURA

A PROXÍMÃ CONFE-
RENCIA ALGODOEIRA

Sob a presidência do sr. Miguel Cal-
mon, reuniu-se hontem, na sede da So-
ciedade Nacional de Agricultura, a
conunissão executiva da Conferência
Àlgodoeira. Foi lida e approvada a
acta da sessão anterior.

Iniciando os trabalhos o sr. Miguel
Calmon declarou que, de.accordo com
anteriores deliberações, iõra em çom-
missão aos srs. ministros da Agricul-
tura. Fazenda e Viação.

Ao ministro da Viação foi solicitado
transporte pelas estradas de ferro

arrendadas pelo governo a .articula-
rcs para os produetos destinados á Ex-
posição Àlgodoeira.

Aproveitando ' o ensejo, agradeceu
s. ex. aquelle titular o decidido apoio
que tem sido dispensado á iniciativa
da Sociedade,

Ao ministro da Agricultura solicitou
a commissão passagem para diversos
agricultores, ao que s, ex. accedeu
muito boamente.

Tambem a commissão foi ú Biblio-
theca «Nacional ver o salão em quo se
realizarão os trabalhos da Conferência.

Não pôde deixar de agradecer a ni*
mia gentileza do director daquelle es-
tabclccimento que desde logo offercceu
os mostruarios dc uma das suas se-
cções, que se prestam admiravelmcute
á exposição. Com elle percorreu a
conunissão alludida as dependências etn
que funecionará a Conferência e que
comprelieiidem salas de 50010,2 e um
salão de 70om,2, approxiinadamentc, .0
que importa dizer que a Conferência
disDõe de uma área de 1200111,2, Quan-
to ás machinas, descaroçadoras e bene-
'ficiadora, pensa s.. cx. que poderão
ser perfeitamente insultadas nos jar-
dins daquclle estabelecimento. S. ex.
referiu-se tambem ao Lloyd Brasileiro
e Companhia de Navegação Costeira,
que se proniptificarani a installar nos
Estados do Norto prensas hydraulicas,
salientando a importância dessa medi-
da.

Conimtnv-cou, tambem, s, *ex. haver
telegrapliiido aos drs. Augusto Carlos
da Silva Telles c Francisco Tito de
Souza .Reis, delegado da Conferência
em S. Paulo, dando sciencia da deli-
Iteração tomada na ultima reunião, con-
vocada especialmente para tratar da
ampliação do 'programma da Exposição
Àlgodoeira e dando os motivos da im-
possibilidade da alteração solicitada.
Além disso, prestou-se o dr. Jorge'Slrcct a informar verbalmente aos mes-
mos do qne ficara resolvido.

Continuando, s. ex. triinsiuittlu aos
seus collegas as informações do dr.
Costa Pinto, representante do Centro
Industrial, sobre o inquérito 11 que está
procedendo.

O sr. Costa Pinto entregou á mesa
uma carta do sr. Thomaz Pompeu, na
qual. faz considerações sobre a confe-
rencia, informando que escreverá unia
memória sobre o algodão no Ceará,
acompanhada dc dados estatísticos so-
bre sua producção de_de 1843 até o
presente.

O sr. Miguel Calmou, procedida :i lei-
tura dessa carta, disse que é de mui-
to valor a contribuição promettida e
cnmmiinicou que a conunissão telcgra-
pliará a s. s. informando da transfe-
rencia da conferência.

Proscguindo, s. ex., disse ter gran-
de satisfação dc receber de S. Paulo,
do. dr. Gustavo Dutra, para ser distri-
buido durante a conferência, , uni in-
tcressnnte e ponderado trabalho dc
s. s. sobre o algodão. Salientando o
valor dessa obra, referiu-se s. ex, aos
múltiplos serviços que vem .prestando
o seu autor-cm favor do descnvolvinien-
10 da i__riciilttira, principalmente do
algodão no llrasil e terminou lembran-
do nos seus collegas que se tclcgraplias-
se ao dr. Gustavo Dutra, pedindo-lhe
comparecer á conferência.

Referindo-se á brilhante representa-
ção que S. Paulo prometle, volta. s. ex..
n explicar os molivos por que a com-
missão não acceden ao alvitre do Cen-
tro Commercio e Industria c Socicda-
de Paulista dc Agricultura,

Isso feito, ¦principiou s. cx. a leitura
do., expediente, que constou dc vários
ófficios e tclep.rnmmas.

iUcve.nlo realizar-se a sessão da di-
recloria da Sociedade Nacional de
Agricultura, o presidente, encerrou os
trabalhos da commissão executiva da
Conferência .Àlgodoeira.

— O sr. Lauro Miiller, presidente da
sociedade; recebeu a seguinte carta do
sr. 'Clinton S. Srnith, ex-dirrclor da
Escola de Piracicaba, cm São Paulo:"Grande foi a minha surpresa, ao rc-
ceber ilioje, puna carta do vice-presi-
dente da S-ocieihíde Nacional de Agri-
cultura do llrasil, scieiitificnndo-nic
que,- por indicação vossa, fui eu esco-
lhido rara d .legado ao Segundo Con-
gresso Pan-Americano, em Washington.

Km meado de dezembro ultimo, rc-
cebi um telegranima do embaixador
brasileiro cm Washington, no qual sc
me declarava que essa nomeação tinha
sido feita, Aguardei a reunião do Con-
grosso o remetti-lhe tun relatório de
todo deficiente, mas o melhor que
pude fazer, á vista das circumstan-
cias, pois, estando eu assoberbado de

 ., , .trabalhos de minha Universidade e, bemcívica 110 salão Rio branco , sob a 1 ,*,-_;,.., dos .... administração de minha
presidência do presidente de honra do fazenda, não n.te sobrava o tempo dc

preparar-me còiivcnienlcmcnte para o
( Congresso.

Imagine o meu pasmo, na data acima
referida, ao receber essa carta vinda

| dc seu paiz. -Não posso eomprehendcr
n demora, salvo contratempo com ai-
gum navio de guerra,

vites para a grande conimemoração. I S.-.iu como fôr, ficareis sabendo agora1 a razão pela qual não vos aceusei o
1 seu recebimento,

O relatório enviado não deve. vir a' publico, por scr, cm demasia, incolic-
I rente. Não possa esquecer a constante
gentileza dos brasileiros .para commigo' eiuquiiiHo director da Escola de Piraci-
caba. Tentei manifestar a minha gra-

! lid.Va, tornando a estadia dos outros
j delegados dc llrasil em Washington a
| mais agradável e proveitosa possível,
1 Desejo continuar a servir r.o vosso paiz
principalmente nau explanações que

I faço nos Tribuna.-s do Commercio, or*' gnuizando uma Escola de Commercio
nesla Universidade, onde sejam trata-
dos assumptos que interessem a portu-
guezes o brasileiros, c por meio de 011-
tros trabalhos opportunamcntc,

A GDERRA

E' levo, clara, agradável
l-à tem ile KIDAI.LlaV o n.une,
A Cerveja mais saudável,
(J.io hojo no Kio so cotisomo

13 (ie maio
As festas de sabbado

próximo
A data etn que foi lavrado o decreto]

'¦• .-l.3--.li vac ser eondigiianicntc com-
memorada, este nnno, pelo Centro Ci-1
viro Sete dc Setembro.

Para este fim Iral.allin-sc aclivamen- jic, afim da sólennidade civica se re-
vi stir dc maior brilhantismo.

A escola dc pintura do Centro eslá
è.tífeccioiíando um artístico painel que
«rá exposto ao publico, na fachada do
edifieio escolar. N'a bella concepção ar-
tistica", do professor Octacilio N.cacio, |
nota-se cm mãgestoso pantheon, os vul- ¦
tos dá grande jornada da abolição. j

Esle painel será inaugurado após uni 1
discurso, começando depois a sessão i

a lão

Cenlrq, senador Lauro Sodr
Interpretará os sentimentos da insli

tuição organizadora da conimcmoração, j
o dr, Ltistosa Aragão. '¦

As solcnnidades cívicas começarão ás
S horas dn noite,

:\ secretaria continua a expedir con-j
grande commeinoração. |

Ccinludo, o Centro faz um appello a
todos òsbous patriotas a eomparecereni
á sessão civica independente de convite,
p..:s a sólennidade terá o cunho genui-
natiicute púpular.*^~#s-n&£ -» ¦» ' ——

Drs. Moura Brasil e
Gabriel de Andrade

OC.I.IST.-YS
TiAllfiO DA CARIOCA. S SOR.

que .dava grandes sonuuas por objecto
quando muilo valiam a metade..

O indivíduo "abastado" quiz
prar-lhe as jóias e offcreceii-lhc seis
co.nos de réis. Antônio Mana, que c
do interior mas sabe fazer bom nego-
cio, exultou com o preço que lhe era
ofíerecido. Que

E ames que o

i cisco A.lolpho Varnhagen, visconde dc
Porto Seguro, os quaes foram encon-

com-1 |ra,ios ontre os papeis que formaui o jsc,5" nrchivo do barão do liio Branco, ad-
quirido pelo governo do llrasil. |

Esses preciosos docuineulos, q;.;e fo-
ram copiados a machina sob a direcção I

bom negocio!.... . I ,\e, dr. Aiau.io Jorge, e serão publica-1"capitalista" desistisse, | .ios nn próximo numero da revista do!
Antônio foi logo fechando o negocio e I Instituto' Histórico, formam uma
recebeu "seis pacotes", qtte, de tão sa- dc dez capitulas, coiiiprcheiidendo toda
tisfeito, não quiz loi;o contar. a historia do Brasil, desde a partida

Mais adeante Antônio Maria teve de-ide II. João VI para Lisboa, a chamado
sejo dc ver e contar aquella fortuna
que arranjara com tamanha facilidade.
Abriu os pacotes. Abriu-òs, c caiu para
11111 lado, cheio dc desolação. .Os seus
ricos seis contos dc réis se haviam con-
vertido em relaílios de papel..,

K lá se foi a muita sorte de aUltOnio,
e com elles voaram tambem as suas
jóias.

Foi então o pobre homem açabru-
nhado apresentar queixa á policia do
í.S" districto, que providenciou limito
acertadamente c a jtcm.o, iprcnd-endo
hontem o vigarista que levara ;.s jo.as
dc Anlonio,

O espertalhão clianin-se João Lima,
.•\s jóias de .Anlonio, apezar de preso

o vigarista, continuaram ausentes c a
policia está á procura do ver se con-
segue npprchcndel-ns,

1 » UX, Um 1

Ias Cortes, até ao reconhecimento of
fieial do império brasileiro pelo gover-
110 dc Portugal. Ein -appcnuicc, o vis-
eonde de Porlo Seguro estuda as lulas
provocadas nas varias províncias do
Brasil, entre o elemento nacional e o
povo portuguez, em conseqüência da
proclamação da Independência.
.- i.--^ c*---*aa>

CASA BOITEUX — Casa
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.1 ULTIMA CONSPIRAÇÃO

0 swnmarlo de culpa

pro*

— A bordo do
c.-.sião em que

cria. o *-- (A, A.)
paqueie "Ja.ary", na oc
«ntrav.i nesie por;o, (falleceu a passa-
íi •'¦¦¦ sr. Amorno Germano, victima de
«na sync.ope cardíaca. O corpo do fal-
)çc>do :oi írai:si).'.r:r..lo par.i o nccrpte"
**e Ca Santa Cssa de Miscricordi».

Buenos Aires,
Industrial" diri
Francisco Oiive;
para que obtenh
verno do Brasil,
tos «obre a herva-mattc

.— ( \. A.)—.\ "União
i.i uma petição ao dr.

, ministro da Fazenda,
por intermédio do go*

a suspensão dos impôs- ""j'r....-i."• canchoada, ul-
dctimnmcntc decretados pelos Estado;

Santa Catharina e do Parar..'..
Na sua petição, diz n "União Indus-

trial" que f.=-'c imposto é contrario aos
interesses dos próprios brasileiros, pois
determina a diminuição da diffusão do
produeto. a\ referida associação con-
dcnma o emprego de. represálias adua- j (ij.-, an.ig
ni-ira», que só poderiam servir para
afastar a possibilidade do exilo dai
negosiações para . suppressão do a.''.;-
dido imposto.

EA/aEXDKIIlOS SEM CA*
RANT1AS

Os ladrões s«n>
tecidos

aVccrca desta local, que publicámos a
;p do mez proxi.no passado, escreve-
nos o sr. Affonso Guimirães, ndjunto
do promotor publico da Villa do Rio
Claro. Estado do Kio, confirmando us
factos e declarando que requereu a
piisâo preventiva de José Soares, pro-
cessado por crime de roubo de animaes,
cujas provas colhidas nos autos são ir-
refutaveis, pronunciado pelo .juiz muni-
cipal do Termo, tendo o juiz expelido
o compelinte mandado, que foi cumpri*
do pelo official de justiça Dencdicto Ri*
beiro; mas o 1° juiz de paz, compadre,
amigo e protector do aceusado, c dc
outros inilividuos do mesmo jaez,

bolsa, deu-lha animal, c.i-
maradas, e assim íoi que o aceusado
deu ás de Villa Dioeo, escapando á
pista das autoridades policiaes".

Accrcscenta o sr. Guimarães quc o
delegado cm exercido c seus auxiliares
são homens de ini.ira probidade, inca-
p.-.zes de proceder incorrectameiitc, sen-
üo que a protecção dos ladrões pane

autoridades.
Registrando as declarações do adjun-

to do promotor, chamamos para as mes-
mas a attenção do chefe de policia do
Estado do Kio.

: Perante
.-...•nic ll

i proseguiu
|pa

o dr. .Amorim Garcia, sup-
juiz da 1" vara federal,

hontem o siunmario de cul-
d,ás últimos conspir,idores,

Foi ouvida, na presença do dr. Pedro
Jataby, procurador criminal da Repu-
lilica, interino, a 3" testemunha arr.)-
la.la na denuncia: o musico da Uri-
gada Policial Sylvio de Freitas, .

ü depoimento de Sylvio, que foi lon-
ço, deu a impressão aos asai si entes
de um sermão cncoinmendado.

Um soldado dos trinta que monta-
vam guarda á sala dns trabalhos, em
dado momento aggrcdiu, por motivo fu-
til, um dos imligitados eonspiradores
Orestcs Vicente da Silva.

.Ao protesto do aceusado e do seu
advogado Torres Burlamaqui, o juiz
stunmariante prometteu providencia:-.

I3.M COI'ACAIIA.VA

l*m desordeiro atrevido
11 creoulo José Januarip, pescador¦j Copacabana, com iS annos dc eda-

de, é inettido a vai. nté e tem coufian-
ça rcs suas temíveis agilidades,

liso já tem v::!:!j ao .pernóstico mo-
lecote não poucas entradas iu* enxo-
vias pcüeacs.

Iloutem, na praça Scrzcdcllo Corrêa,
eseollieit elle para victima o guarda ci-
ii! 11. 64S, João Gonçalves, que ali es-
tava Je ron Ia.

D.-pois de dizer muito -desaforo, o
Januário, que lem o-vui;:o de "Mari-
nheiro", aggri-di-.i .. policial, macliucnn-
ilo-o 110 rbslo e reduzindo-lhe a liras o
fardamento.

A niitilo custo foi preso c
recolher ao xadrez tio 31,"
para mais 11:11:1 vez dar um
chácara da raa Frei Caneca.

- .. 1 ¦ —i gi «>¦ *Q tm»

Bebam só Café ideal

A propósito do creoulo
Custodio

que

capauea de
ia cm mn
le animaes

1 leiçóes, tomando jiarte
'pleito sangrento; ura ladrãoi-cspi:

siimma, um lere

•ulgo muilo ein declarar que a partir
da vossa visita a este paiz, o espirito
de cooperação com. outras republicas

I augmcnlou muito mais do que podericis
de prompto acreditar. A necessidade

; que lemos de que o Brasil produz vê-se
| das nossas grandes importações desse

paiz. A necessidade que tendes dos
nossos produetos fez despertar 03 nos-

I sos homens tle negocies. Estão elles
agora mais alerta do que.nunca. Sou

! muitas vezes chamado a differentes ci-
j dades paia dar informações acerca dos

mandado | vossos homens c mercadorias necéssi-
1;.,.;...,-. .ledes c processos, c fico satisfeito por

prestar, dessa maneira, serviço a
ambos os paiz.'3.

ila mais 011 menos dois annos, en-
contrei-me em Paris, com o nosso ami-
;;o comnium, dr. 'Miguel Calmou du
Pin e Almeida e combinei . de algum
modo apresentar :'t vossa sociedade uma
monograpliia sobre .13 escolas da Alie-
manha e da França, 110 tocante a as-
sumplos de agricultura c commercio
,\ principio a doença e depois a urgrn
cia de outras matérias uão me permitti-
ram cumprir tal promessa; agora é a
terrível guerra... Sc, comtudo, ú vossa

recentes pro-

districto, 1 dade
passeio á j poder

nosAlguns dados biographico;
avia um amável leitor:
— "O creoulo Custodio José é..t Sil;
ira casou-se chi Cantagalio. Ahi foi | sociedade interessarem

assassino:

-*-> i .-Uw
ti- gressos do espirito norte-americano

1 —phera da educação rural e urbana,
muito gosto em apresentar-vos os

A palavra, oflficial

ÀGUERKÃCONTAM
FOK ELLES MESMOS

iAUemanha — Berlim, 0. — O quar-tel general allemão communica em data
dc 8 dc maio:"As nossas ¦ acções einprehcndidas,
duranío os últimos dias, na margem
oeste do Mosa, foram coroadas de sue-
cesso. Sob grandes difficuldades, em-
bora com perdas moderadas, os regi-
mentos da Pommerania tomaram, npc-zitr da defesa encarniçada e os cuiuta*ataques furiosos do inimigo, todo o sys-
tema de fo-i:ficações na encosta norte
da altura 304, cujo cume foi alcançado

Os fraiicczcs softreram perdas sau-
grentas muito elevadas, em relação as
quaes o numero de prisioneiros uão fe-
ridos, 1.320 homens, inclusive 40 offi-
ciaesj é muito pequeno, As investidas
que o inimigo fez, para libertar-se,
contra ns posições na encosta oeste dn
collniii, fracassaram em toda a piuiecom grandes perdas.

Está-se travando uma luta feroz em
ambos os lados da herdado Tliiaumoiii.
A oeste da grania os francezes euipre-
garam tropas africanas cujo ataque
-fracassou. Fizemos ali 300 iprisiouei-
ros.

Verificámos pelos depoimentos dos
prisioneiros c pelos números dos seusregimentos, que a defesa 110 sector do
Mosa fez entrar em combate, até ago-
ra, 51 divisões, mais do que o duplo
de troiias empregado por nós, os ata-
cantes.

Nos outros sectores da frente otsle,
nada de importante.

Num combate aéreo sobre o Cote de
Froide Terre, foram abatidos dois bi-
planos francezes,

Nada do novo na. frente leste c nos
Balkans."

INGLATERRA - Londres, S. - Os
paizes neutros vizinhos da Allcmanha
informam simultaneamente que distar-
bios muito sérios se deram em Berlim
no dia i° de maio. Multidões dc mu-
llicrcs c creánças reuniram-se na Pots-
d.-iiner Platz e foram 'finalmente dis-
persadas pela policia. Foram eífectua-
das nove prisões, incluindo a dc Lieb-
knecht, o 'persistente socialista do Rei-
chslag, a quem os adeptos da guerraem Berlim tem por tanto tempo dese-
jado amordaçar. As mulheres foram
tratadas com grande brutalidade pelasautoridades. Constam tambem des-
ordens graves em Leiozi,. c outras ci-
dades, mas as autordiades allemãs em-
pregam os máximos esforços para evi-
lar que as noticias de taes distúrbios
atravessem as fronteiras e durante tres
dias, segundo 11:11,1 informação dc llcr-
na, os jornac3 de Berlim não chega-
ram.A Suissa. a\s únicas noticias per-inittidas foram as constantes de ver-
são emittida pela Agencia Wolíf, nos
dias 2 e 3 de maio.

Entre as causas que excitam a opi-
nião publica allcmã ao mais alto gráode descontentamento estão a grande ca-
réstia de vida o as noticias que se cs-
palliam gradualmente de que o ataque
a Verdun tende a terminar num fra-
casso total. As mulheres reclamam a
terminação da guerra e a volta de seus
maridos e fillios, havendo mais uma
grande indignação geral quanto :'i ,pers-
pectiva de tuna mortandade inútil. O
Berliner Tageblatl, referindo-se nos
d sturbios. e á escassez de carne em
Berlim, diz o seguinte: "Nas condições
cm qttc as coisas têm eslado durante as
Últimas semanas, não é possível quecilas continuem assim, A população
tem tido uma paciência demasiadam.h-
te longa e :em sido «da vez mais mai-
tratada."

Em uma reunião inaugural do Insli-
luto Kaiser Willtelm de Biologia, se-
guiido o Frankfurter Zeitung, de 30 de
abril, o professor Rubner apresentou
11111 trabalho sobre o siipprimento de'
alimentação na Allemanha. Elle quei-xou-se de que todas medidas tomadas
para regulamentação do supprimento
do alimentação tinham sido tardias,
pouco praticas e executadas sem me-
thodo, As ordens, sendo dadas debai-
xo da pressão do momento, não obede-
cem a um ,plano delineado, e o rcsul-
tado não. alcançou os fina desejados,
dando origem a grande confusão. A
opinião publica esta muito abalada,
sendo obvio hoje que as autoridades ti-
nham por completo perdido a oricnU-
ção com relação ao assumpto, Valto*
sos snppri mentos alimentícios tinham
sido gastos em manter animaes des'i-
•nados á alimentação, resultando cm
quasi uma catastrophe. O professar
Rubner considera a instituição dos bi-
lhetes de pão um completo fracasso.
Este estado dc coisas creou um grande
descontentamento e suspeitas entre a
população soffredora, o que se torm
polilicaní.nte prejudicial. Unia senho-
ra americana que acaba de chegar a
Zuricli, dc Wiesbaden, informa que a
manteiga nas cidades é prohibida du*
rante dois dias, a carne sendo lambem
prohibida cm outros dois dias, e vis-
tas de inspecção percorrem as casas
para verificar se essa regulamentação
é fielmente executada. Em tuna casa
foi imposta uma multa de 250 marcos
porque um. pouco de manteiga, tinha
sido usada na cozinha, para frigir qual-
quer coisa, num dia c:n que não era
permitlido o uso da manteiga. O dono
da casa foi avisado de que, se tuna tal
offensa se repetisse, a importância da
multa seria d-e mil marcos. Um perito
dinamarquez em assumptos agriculttt-
raes, que visitou ultimamente muitas
localidades da Allcmanha, diz: "Não
haverá mais "stocks" cm mão quando
as colheitas de 1916 estiverem conclui-
das, e na sua opinião é bem .possível
mesmo que elles sc esgotem antes da-
quella estação. a\s colheitas de 1916
são menos abundantes que as de 1 o 1 s,
devido ao abandono do solo. Os nuios
effeitos das más plantações são ainda
mais sensiveis, devido .1 falta de ferti-
lizadores. Os allemães scniein grande
falta dc salitre c phosphato. Todos os
desertores alleiu.es que chegam á Di-
nam.irca concordam quanto ao desani-
1110 que prevalece na Allcmanha, asse-
gurando tambem o descontentamento
em todos os círculos sociaes, como ain-
do confirmando a falia existente ali de
todos os artigos de alimentação."

O Strasbtirger Post. de 15 de abril,
reproduz as surpresas e espanto sen-
tidi>3 pelos allemães com a inesperada
descoberta do supprimento de assucar,-
que era consideraoo como inextingui-
vel e tinha se tornado muito escasso.
As novas regulamentações nçrmittcni
somente ao consumidor um kilo por
:v.:z, e nada apnarentcnieiite convence
o governo de alliviar a presente ancie-
dade por assucar. O jornal continua:"Tem sido grande a nossa fama de ser
mos o paiz aue mais produz assucar no
inundo. l°oi proclamado em vozes altas
demais durante a guerra que assucar
era o melhor substituto para a gordura
e o melhor alimento .oara o povo, para
que nós agora possamos aceeitar cal-
mamente a sua presente restricção.
Que estes produetos, que. têm estado
sempre c:n superabundancia no .paiz,
assucar e batata, se tèm tornado escas-
sas, torna-se incompreensível para o
publico."
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A CK1SB DO PAPEL

A attitude da impren»
sa paulista

Paitlo, a (A. A.) — Nu redacçá»
do "Estado de S. Paulo", reuniram-:
se os administradores dos vários jor-nacs que se publicam nesta capital,
nara tratar das difficuldades com quelutam presentemente as emprezas jor-nalisticas.

Compareceram os gerentes do " Cor-
reio Paulistano", "Comnicrcio dc São
Paulo', "Estado de tí. Paulo", "Dia-
rio Popular" e •' Fanfulhv", .havendo
longa cxpianação do assumpto, ficando
resolvido ,desde já. tornarem-se as sc-
guintes (providencias: obter a solida-
ricdiide da imprensa do Rio de J_-neiro, afim de todos se dirigirem ao
Congresso .Nacional, ,para conseguir.
1", n entrada nos portos brasileiros de
papel para impressão dc jornaes, sem
o ônus de qualquer imposto, desde quoseja importado directamente pelas cm-
prezas jornalísticas; ... a isenção do¦pagamento do sello para os jornaesdestinados aos nssiguantes e á venda
avulsa; 3", reducção cinda maior da
taxa telegraphica,

Na representação que dirigem ao
Congresso ,\acion.',l ,;is cnvprrezas sa-
licntaráo que o governo hespanhol sus-
pendeu todos os impostos sobre o pa-
Pel c que o governo portuguez, aléut
disso, suppriiniu a taxa postal.

Tatlibeni ficou resolvido, dirigir-se
uma representação aos srs. dr. Wcnces-
l.io Braz, presidente da Republica, e
Tavares de Lyra, ministro da Viução,
solicitando a interferência dos mesmos
para o exito dastas aspirações c diri-
gir-se tambem uma representação ú
Companhia Docas de Santos pedindo a
passagem livre do papel pelo cáes e á
Estrada Ingleza pedindo a reducção
dos fretes, assim como á Agencia Ha-
vas, pedindo o restabelecimento do pre-
ço antigo dus suas commissões.• ¦' mn ¦ mm m tim ¦ ¦¦^¦.-¦¦^i
O CORI-O DE SAUDE DO

EXERCITO 

O ultimo concurso pura.
médicos

Terminou _ o concurso para official
medico do Exercito, iniciado em prin-cipio d-j inez passado no Hospital Ceu-
trai do Exercito, sob a direcção do
uma comiuissão do Coryo dc Saude do
Excreilo.

Foram classificados 39 candidatos,
na seguinte ordem:

Carlos da Rocha Fernandes, Hum-
berto Martins de Mello, Ovidio Fernati-
des Martins, João Braulino dc Carva-
lho, Jesuino Carlos de Albuquerque,
Carfos iMaigre de Gama Pinto, Oscar
Pir.io de Carvalho, Alarico Xavier Ay-
rpsa, Joaquim José Henrique da Silva,
Ehinianuel .Marques Porto, llerberc
Maya de Vasconcellos, Luiz Aragon,
I.ino Rodrigues Machado, Arlhur Ta-
vares, Luiz Figueira Machado, Aiioral
dos Saiilos Chaves, Ernesto de Oliveira,
Lui.-César de Andrade; José llortcn-
cio Cabral, Raul Luiz dos Santos, LuiuFrança de Souza Leite, Antenor Soares
Gandra, João a\merico dos Santos Gou-
vêu, Harold Fonseca da Costa Lima,
Ihcopiiüo de Almeida Junior, .Manoel
Mauricio. Sobrinho, Raymundo Ilonifa-
cio de Carvalho, ilonorio llcrnietii Be-
zerra Cavalcante, Florduiinio Borges
Sampaio, José 

'Iliomaz d'Aviln Nabu-
co, Orlando Parente da Costa, Aggripi-
no Louzudn, Kaul da Cunha Bello, Ciou-
dino Joaquim Bezerra Cavalcante, JoséMaria Rodrigues da Costa, João Arlin-
do. Corria, José da Silva Celestino, Joa-
quim Veríssimo Cerqucira Lima o Ty-
cio Üítilo de Siqueira Machado.

— » ¦*¦ 1» ¦¦

desses homens que, pelo terror, urran-l
jii-.u .popularidade e ficam "encostados"
a certos chefes polilicos que tem muni-
cipios quasi unanimes... Div: ter tal-
vez culpa formada em cartório du Es-
lado do Kio... mas, como a maioria!
dos juizes resid
(e entre elles o
advogado no Ri
quisitará o creoul
formada."

 ¦¦ »

: iõra dos municípios
de Cantagalio, que é

1) nenhum ib-lles rc-
o, caso lenha elle culpa

i »*«-.

O ministro do Interior mandou que
aguardasse opportunidade o sr. Augusio
Cardoso, que requereu o pagamento dt!
5070000 de publicações eleitoraes feitas
nó jornal O Friburnuensc, cm 1915.
— i. ¦ mmm 9 ÍO» •m Um" — ——

RASPOU
a\S RIAS QUU RECLAMAM

O que a rua Dr. T.iuo
Teixeira aspira

A rua Or. I.ino Teixeira de ha mui-
1 lo vem reclamando o seu calçamento.

Os moradores dali allcgam ser uma
! rua ligada ao bairro de S. Francisco
I Xavier, de muito movimento de vehi-
i culos c pedestres, c não ter tido até

hoje. n ventura de ser visitada pelo
| engenheiro de obras do districto, afim
I de ser beneficiada, como as outras pro-' ximas, do necessário calçamento.
I 'Este melhoramento trará a vantagem
« de alliviar, em grande parte, o transito
i de vehiculos das ruas 24 de Maio e
IS. Francisco Xavier para as estações
I suburbanas.

UM SUSTO

Qunsi morreu nfot-ndo

José da Cunha, um rapaz dc 24 an-
nos, .'lue é copeiro na casa á rua Mar-
quez dc Abrantes n. 92. hontem, pela
iiisnhã, procurando tonificar-se, foi ao
'unho de mar, na praia do Flamengo.

¦Não sabendo .os segredos da natação,
imprudentemente foi entrando no o:ea-
110, alé que afundiu.

Banhistas qne .presenciaram o facto
correram a salval-o, conseguindo trazel-o
nara a esquina da rua Paysa.idii, onde
•fo. cnconiral-o o medico dc serviço no
Posto Central de Assistência, requis!-
fado para ?occorre.-o.

Esvasiado o estoma.o 1,2 ag
r:/tda, q-.ie o Cunha tinha bebido
ça, ficou elle livre da morte.

sal-
fer*

sultados das minhas observações eom
úm bosquejo do trabalho que estamos
fazendo nesta Universidade e neste
Estado.

•Mui cordialmente vos agradeço, c a
sociedade, a inuncrecida honra que me

a vossa caria, hoje recebida, c o
dc encontrar os meus velhos

amidos do Brasil em Washington.
Peço que accclleis os protestos de

admiração dc quem, co.n o máximo
respeito, é o vosro. — Clinton D.
Smilh".

M > _P' **' **** •"*¦

[az
prazer

q.lirit: s-feiras, Suceulenta Feijoada,
9 da"itianh5, só r.a CABAÇA GRANDE.

it.»*» *

Imposto sobre os ven-
cimentos

O sr. Calogeras, respondendo .'. con-
sulta do ministro da Guerra, relativa ao
desconto do imposto sobre vencimentos,
declarou-lhe que, de accordo com o dis-
posto no art. 5". do decreto 11. 11.914.
a taxa do imposto incide ras quantias
cffectivamenle recebidas em cada mcz,
sem o desconto de pagamento de con-
signações, indemnizações .de qualquer
espécie, seudo a contribuição dc mon-
íepio a unica a descontar; que :. taxa
a descontar-se dos saldos des officiaes
licenciados 011 üggregndos á arma é a
que couber nas quantias effectivaniente
recebidas cm cada mcz, attciylendo-se
ao imposto no art. 4", do citado decre-
to. e, finalmente, que essa resolução ii:.
consulta deve ser a.plicada a partir de
1° -Je janeiro do eorrenle anno.

CENTRAL DO BRASIL

NO LARGO DA MAE DO BISPO

Funecionou hontem o
Conselho

. A sesáo do Conselho Municipal, rea
lizada hontem, sob a presidência do sr.
O-orio de Almeida, na fórn-.a do lou-
vavcl cos.unie. demorou poucos instan-
103. No expediente falaram apenas dois
oradores: o coronel Ilonorio, que jus-
liticou, e:n breves palavras, uma indica-
ção creando nuas uma escola noeturna
cm Santa Cruz, e o coronel Leite Ri-
beiro, que por sua vez justificou lima
outra indicação alterando o regimento
inicrno do Conselho, no ponto referett-
te á substituição dos membros da mesa.

Concurso para pratt-
cantes

'Resultado da prova oral do dia 9 dé
maio:

Alexandre Maigrc de Figueiredo Ju-
nior, Alfredo Antônio dos Santos, Al-
fredo Lemos Junior, Albano Ferreira
de Abreu e aV.zindo Pinho, approvados.

Houve tres reprovações.
A's 10 horas da manhã, amanhã,

11 do corente, serão chamados 4
prova oral 03 seguintes candidatos:

Alcebiadcs Ferreira Pinto Filho,
Amadeu de Oliveira Guimarães, a\nte-
rico Martins Coelho da Silva, aVute-
nor José Ferreira Pcdeão, Anlonio
.Vieira Cortei), Archiminlo ICaio La-
pagene, a\rgeu Ferraz da Costa Olivei-
ra Maia e Ar.cury dc Moura.

Turma supplemeutar:
a\ristarcho Washington Migon, a\r-

mando Durval Mcircllcs, Armando
Mouliuho de Magalhães..

Os candidatos que obtiverem permis-
são do director, para apresentar
depois da inscripção as respectivas
cadernetas do identificação, deverão
fnzcl-o qatito antes, pois não serão
classificados os que, approvados, não
as houverem apresentado opportuna*
incute.

NA RAIZJDA SERRA
Um lamentável de-

sastre
Petropolis, 9 — (Do correspondeu-

te) — Em conseqüência do desastre oc-
corrido dominga ultimo, na Raiz da¦Serra, onde foi apanhado por uin trem,
falloccu hoje, ás 3 horas da tarde, o
capitalista .Manoel Brandão, sogro do
sr. Francisco da Co_ta Pereira, da casa
Cosia Pereira ei C.

O enterro realiza-se amanhã, no ce*
miícrio de S, João Baptista, dessa ca-
pitai, seguindo o corpo em trem espe-
ciai, que partirá daqui, ao meio-dia.

m . m, u um.

lal.OYD BRASILEIRO

para prati-Exames
cintes

ididatos inscriptos, compa-
prova escripta, dos quaes

Dos 23 ca
receram 18. á
Íoram eliminados 5, devendo os restan-
tes, que são cs abaixo mencionados,
comparecer hoje, ás .10 horas, no edi-
íirio do Lloyd Brasileiro, afim do serem
lubinettidos ao exame oral.

Guilherme da Silva Lara, Constantino
I.viíe Galvão, Cândido de Alencar Cas-
tello Branco, Renato Homem, Sebastião
Ribeiro Barros, Ataliha Pereira Dias,
Rodolpho Hildebrahd, Oziris Lima Frei-
re, Albano M. da Silva Junior, Alexan-
drino Campos, Rubens dos Reis Santos,
Benjamin Marques dr. A. Serra, Pedro
Guimarãçs de fl.iccll.ir.

O CASO DO 15" DISTRICIO

Um officio do delegado
ao chefe de policia

O sr. Olcgario Bernardes, delcga.lo do
15° districto, enviou liontcm ao chefe dc
polícia o seguinte officio:

lE.vmo, sr. dr. Aurelino de Araujo
T.cal .1. d. eliefe de Policia do Districto Fc-
deral — Devolvendo a v.cx, o oíficio cm
que o m. m, juiz da i* vara de tirpliãos,
dr. Machado Guimarães rojircscnta contra
o procedimento desta autoridade no caso
da menor Zulmira Moreira ComõM, repro-
duzo, tudo íiuatito aqui sc passou com rc-
.'.-içã-j ao facto que motivo tal representa*
Cão, Ka noite dc dois para tres do cor-
rente nic?, nesta delegacia foi apresentada
a menor Xulmira Moreira Camões, que de-
clarou ter 19 annos dc edade, ter sido des-
vir_.-Ki.Li ijor ]j3iia;ii> de Se-xas Oliveira,
e ser tutelada de Accyüno David do Vnllc
rcsil.-nte á rua Pardal Mallet n, <o. Ke-
cusando a mesma voltar ( h casa de s»u
r.fírido tutor, foi provisoriamente dC|«*
sltada cm casa do sr. Gabriel de Moraes,
c.iaJ., funceionario municipal c residente
á rua Affonso Penna 165, casa XX, ató
que no dia seguinte (,)) aqui co:iii).iicces5c
o seu tutor c apresentasse queixa na forma
da lei porque o crime c dc ac-jáo privada.Convidado e comparecendo, Accyüno David
do \'i\Uc, declarou não ser mais tutor da
menor e que a Policia aífisse no caso da
forma quo entendesse. (No dia d, 2ut-
r.iira, visto as declarações dc Accyüno, dc-
via scr encaminhada ao dr, juiz de orphSo?.
o que deixou Je cer leito porque a mesma
guardava o leito conforme o attestado me-
dica c.thibido nesta delegacia pel.. depo-
sii.-.ria. Xesse incsmo dia ás 3 horas da noi-
tc. o sr Braga, escrevente desse juizo en-
tregou nesla delegacia um 'officio dj dr.
Machado Guimarães pedindo abertura d»;
inquérito para apurar o responsabilidade do
defloramento da menor Zulmira, IVanscrc»
vo, vcrbnn a.l vcrbitn o mencionado oííi-
cio: — Juiz de Direito Ja ia vara de oi-
phüos c ausentes em 4 de maio úc 191G
Sr, dr. delegado do 15'' districto policial —¦'Peco-vos providenciar no sentido de ser fei-
to inquérito policial relativamente ao deflo-
ra:..cn:o da ...enor Zulmira Moreira Camões
que fugiu da casa dc seu tutor •Accyüno IJ:--
vld do \"aÜ3, residente á rua Pardal Ma!-
let, 30. visto as dcclaraçüè_ da mesma me-
nor. Saudações. O ju.z dc Direito (assí*
gnado) Ma:!:cJo Guimarães. 'J?s!a autorida*¦cniliora visse que o officio Ira-nscrjpio ef-
tivesse cm desharmonia com o artigo 274
e seus paragrcpho, do Código Penal, jul-
gon prudente pedir irvstrucçôes a v. -*>:. <¦
qua íoi teito no dia 5 às 14 hoios e á.\
15 desse mesmo dia, o honrado dr A! .clia-
do (iuimarSes recebia resposta veibol de teu
ofiieio em seu gabinete de trabalho Vê.
¦roís v, Ce\., que a representação feita con-
ira esta auíoridde é injusta, e que não hou*
ve absolutamente a protidaçüo allcjíadg üo
fcííicio de representação, Tr-u-a.lo-je di
crime -do acção privada o inquérito não
podia ter proícsuirracnto cx-officio, porque
a menor liou í miserável, possue ste bees
de raie c não sa acha e.n ntnlii-.ni Is çnsot
do atino a-| ,. faragrapho.t já referidos.
Piosegínr-se nos termos do officio e*a con-
trariar disposições expressas dc i;;--a lei.
Primando -cerre pela ctiinpnmeiilo ie «us
devcie.., ninguém melhor que v. ;¦::. pura
aítc=:ar a cwdncta il?*:, autorlilade Jiq
cer.i.-io do espinhosa carço en... que foi
honrada r,-.ra seneroâa confiança «le v. ex.-
O ifie i lastimável, e >rrc, o honrado dr.
j-.ir da 1* vara .le o.-piiãoí ei-quceesse nesse
incidente a sertnidade dc aii;uio qug tanto
o caractcriia e í.z.ss.* aceusações infuanda-
daa contra humilde represen tanta dé uma
parreüa da autoridade publica; quo.têm a
consciência jariúica bastante equdibrftdft
para c-inip-çlicndcr a responsabiüOade de
um desacato te orden» legaes. Reitero u.
v. ex. os aroUStos ie aiinlia dislinct» eoa-
>id:rstão.;
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TURF
O PROGRAMMA PARA A COR-"l. 

KIDA 1)0 DEKBV .
. Para a rcun.ão qu*. esta sociedade
realiza «lomiugQ tio hippodromo do Ua-
maraty, ficou homem organizado o se-
Cuinte programma:"''Páreo — Velocidade — 1.500 metrol
to. 1:000$ c aoolfooo. — Bliss, 52;
ítansa, 50; Bahia, 50: São Clemente,
jo; Miss F-orencc, 50, e Femano, 52.

Parco Cosmos — 1.609 metros —
1 1 :mo$ c _40?ooo. — Pajonal, SS i
Trunfo, 54; Aragon, 54. Otaner, 541

¦flmagc, 53, c Laüy Pcnclcs, 52.
Pano Progresso — i.ôog metros —

1:200$ e __oü_)oo, — Estilete, 52; Ga-
oay, 52"; Oragoala, 471 Flaneur, 52 J
fangussú, 52, e discopeta, 50.• Parco itamaraty — 1.609 metros —-
.1:300$ c _6o$ooo. — Flamengo, 54;
•janilyra, 54; Maipú, 54! Voltairc, 52,
e Clainiant, 54. „ . , ,.Parco Grande l'rcmio Seis dc Março
— 1.750 metros — 4:000$ c Soo$ooo.
Alysterioso, 49; Hauli, 56; Samariiauo,
56; Guaporé II, 49; Intcrvlew, 56;
3'riuiiipho 111, 47. c Estilhaço, 51.

Parco Dr. Frontin — 1.700 metros
«ir| 2:000$ c 40o$ooo. — Argentino, 53•Htlirca, 51; Espana, 53; Voittpté Chás-
*e, 49; Corncob, 51, c Zingaro, 55-•"Parco Dois de Agosto — 1.609 me-
tros — 1:200$ c 24o$ooo. — Pisiacluo,
50; Ilalpin, 50; Paraná, 50; Itampclion,
55; Nyon. 55, s Pajonal, 52.

CASO DE JOAQUIM COU-
, TINHO, NO JOCKEY
' ÍNão está «os hábitos 4o redactor des-
ta .secção, não só por uma questão de
principio, como ainda poi«iuc o contra-
j;io a esse principio mt-liiulraria a nor-
àújj seguida por esta lolha, patrocinar

.a causa dc um delinqüente provado.
Mas o caso dc que vamos tratar pode c
«leve ser encarado sob um ponto dc vis-
._,.çomplaccn.c, por isso «jue o indivíduo
«alcançado oela punição seria mil vezes
anais responsarei aos olhos do publico sc'..e -não tivesse servido dos recursos de
í|iie lançou mão c que lhe valeram a
Dciialidatiu cujos .lícitos ainda hoje
continua a senur.' iíelerimo-nos ao caso da victoria do
fcavallb «íurigaro sobre Pierrot, no cias-
ateo "Consoiaçio", disputado numa tias
ultimas cornuas da |«:niporada de 1915,
do Joclicy-C.luii Fluminense. Tão supe-
riores eram, oa cpoci, as condições do
jirinieiro sobre o 11II10 de Count tíchom-
licrg, seu unico adversário na prova,
que ninguém .poderia tomar como regu-
lar _i sua derroaa, A vicioria d«; Zinga-

io -era, pois, uma coisa uyiuUa, sc . «_...<-
i-m corrida dc cavallo» .possa haver cer-
teza absoluta na vicioria do parclheiro

IA 011 na derrota do pareiheiro B.
i__.ea.iza.se a prova. Joaquim Cotiti-

mlio, que montava Zingaro, talvez por
confiar de mais na superloridado do
seu .pilotado, zombou por lal fôrma dos
esforços do defensor da jaqueta verme-
lho c verde que quasi perdo aquillo que
era lido como nunheinatico. Ao fim da
carreira, Picraw dominara Ziugaro, c
a vicioria lhe teria jiiTtnindo s« uão
fossem 03 ipartidos applicados por J.
Coutinho «ara transpor iiriniciro a
jnéta da chegada. 1'oue dizer-se, com
segurança, que aquelle profissional foi
culpado porque facilitou, mas cumpriu
o seu dever servindo-se dos recursos dc
«lue culão sc serviu, pois a derrota dc
Zhigaro nunca poderia ser desculpada
perante o -publico e perante nós mes-
«ios.

Js't-sta_ condições o jocltey cm questão
ítelin. uiú na deiesa da £ua reputação.
üiis 'porque achamos que a directoria do
.l.óchcy-Club andaria acerladamente re-
considerando .0 despacho que ante-hon-

; _oíri deu ao requerimento daquelle pro-
fi.sional, pedindo o cancellamenlo do
acto «pelo qual perdeu o direilo de cor-
íer no hippodromo de 45. Francisco•Xavier.

' '•'•Tialti-se, além do mais, dc um jockey
novo, capaz de regeneração, que prali-
cou um delicio .qtie velhos profissionais
commettcra com freqüência.

»t_

O NOVO J0CKEY"l)O stud
BRASIL

' Numa palestra, liontem, na esquina
<lo largo de S. Francisco, dizia um
conhecido turfman:

Vocês sabem quem vac ser o novo
jockey -do Stud Brasil?

O Dinarte; disse alguém,
Não; o Suarez — repontavain.

«— Pois nem esses, nem outro algum
dos- qtie cá estão; respondeu, sorrindo,
quem liulia fe.to n perguntai O novo
defensor da jaqntta auri-verde vem da
(Republica Argentina, (1 «Ir. Tobias Ma-
diado acaba de fazei- :t cncomnienda,
«lyveniiii breve chegar esse profissional.

.'pejamos sc se confirma a noticia e
quem será o sttecessor cífcelivo de
Araya. J. eniquanto elle não chega, vac
mesmo o Michaels montando nos gran-
des prêmios e, Indalçcio nas provas de
menor importância...

.:
V.AP.IAS NOTAS

Ü ' .'.trfman" paulista sr. José tia
Silva Ouiula Reis inaudoii chamar a
«-.!_ capital o jockey inglez Charles
'Houghton, i>ara dirigir o cavallo Arauto
111, jio Grande Premio Crtterium que
será rcali.ado sabbado próximo no jo-
ckcy.

Devem seguir na próxima segunda-
folia, para S. Paulo, os animais Fo-
niano e Rubi, dc projictedade do "Itirf-
man" José (larrilano.

Jísscs animaes serão acompanhados
do "eiitraiueur" 

}. Paredes.
Foi hontem examinado pelo veteri-

marlo dr. Charles Conriettr o cavallo
1'orito, (itic se «clia dorido de uma das
jialhetas.Fossaram ao reg'men do freio os
cavallos Fidalgo e Zczinho.

«\ cgua Komilda estú atacada de
losse.

Trabalhou forte, hontem, na raia
do Jockey, a potranca Castilhn, ao lado
«Jc Aragou. .«Os 1.000 metros foram percorridoscm .3", tendo a égua gaulio do ca-

. .«Ho.
Castilha foi dirigida pelo jacl;.-}- l.uiz

Araya c Aragon por mu "lati".
Klj 1 trabalhou hontem ua raia do

Derby, montado por Catiiüo Ferreira.
O filho dc Petardo está lindo e bem

disposto.
_ —- )v' liem provável <,ue o cavallo

d.uaporé uo Grande Premio Seis dc
Merco seja dirigido pelo jocltey Clau-dui Ferreira, que o montará com 49kilos.

Tirou duas voltas, hontem. noliippodromo do Ilacaraty, o cavalloCampo Alegre.
•— On-Ko, que, segundo so presume,«-."'.a atacado de "cornage", traba liouHontem na raia d0 Derbv, tendo assis-lido a i-siu galope o veterinário Charles

Çonreur, que para esse fim foi convi-«•laa» por seu proprietário.11 jockey DomingOÉ Ferreira, sc-.nulo r.os informaram, foi convidado
..ara montar os animaes da Coudelariaii.-im., na corrida de domingo, 1:0 DerbyLltrl),

,~ Vaip,í ,irou *"*ov'1' «lonteni, juntoco.11 i.c lonipon, pareceudo-nos que'-.o tiitiino está atacado d,- "cornage"
A égua Divclte será dirigida 

'pelo
«» aprendix Waldemar de Oliveira.

com-. 
*'¦; cÍ,.rrc,,"M:l/? sporlivos que con-

st,-' ;„ 
ÍT' 

?¦ Snhr!í • -1"'"» apre-
_.Sbad-, ?, 

'i 
&ÍCS "a,a, " corridaPd«

da noi.e. J ^ nm"'i!'''' as » h°™

sc. .. Kéri ?m a_ ra,,,;;i0 ío Derby..orfs totX™ d°m'nSn* a,é " "
Não correrão no sabbado os ani

?"mbM 
1'0:'1.í-'''"i"g não confirme'.' m '-¦" ¦« sua inscripção.

QUASI. QüASliT. *

irr

IÍUMA
Monstruosidade
dar-se medicamentos
alcoólicos ás creanças

Para o seu organis-
mo delicado o re-
médio ideal é a

EMULSAO
de SCOTT.

PEliO EXERCITO

Pagamentos que vão ser
effecfuados

Tendo sido remettlda pelo comman-
dante do 50 regimento dc infanteria, ao
nouimnndantc da 5" região, a quantia
dc 3 :oS7$90o, provcnienle de venci-
mentos dos mezes de novembro e de-
«•embro dc 1914 c 1015. pertencentes a
diversas praças, abaixo esnecificadas
i.rdenoti o general (lahiiio Besouro que
«e entregasse in seguintes brigadu3 e
corpos, a sahcr:

3» briirada de artilheria — ..2;Sq8(*.
«endo 71M12 do soldado «Kmvcxlin Rn-
•nSo dos Santos. 3HS de Manoel Vieira
landes; 36Í «le João 

'Alc-no 3ío*lia.
-C1&612 de Alexandre Josú da Silva.
*7$. 76 dc Toão Guilherme de Oliveira,
*i_676 de Benedicto luidorõ do Na-ci;
•nento, i7$Coo de Waldomiro Josc
Gonçalves, e _4$_oo dc Antônio Cac-
«ano da Silva;

6* hrieada de infanteria — B_7?otí),
-•»ndo: 3(1$ do soldado Narciso de Fa-
-ias Cabral, 81Í812 de WiMirjmic Lean-
Iro, Raydcr, i)4$n_ de Dorfirio de Cli-
"eira, 3d$ de Aeripinn Venha da Cosia.
17Í031 de Manoel Wti!._, «íS-í-«to do
-alio José l.uiz da Franca. _<*1S4 de
Tantiario 1-'rnncisco dc AK-anlara, c
nS_7_ do soldado João Firmino da
Silva Filho;

5* tirigada dc infanteria — R-'7Íoio.
'endo: (íiSKítG do soldado Eulliimio
f.eáo «Ranhacl, 74$«io_ de Manoel Cor-
-'•a dos Santos, ijSSRao de Firmino
Cavalcante, 34$o35 dc Francisco Lean-
•Iro Gomes, 51S..9 de Toão Francisco
da Cosia, 36S000 dc Micttel A«T,-islinho
da Silva, .16$ de Jóaóniiíi Barbosa de
Moura, 4PÍ452 dc Torfirio da Silva.
«¦>C.o.)S de José João Martins, C9M76
-Ie Áppolinnrio José Uibeiro, ifiS74b de
Francisco Felinpe da Silva, 6g$5-o de
\nlonio Firmino dc Souza. '__$oo6 de
Manoel Lúcio Go.uies da Silva, 32$.i;i
de Alfredo Ignacio dos Santos, 37$*^
de Cicero Luiz de Albuquerque, i5$..oo
de 'Feliciano de Saiit'Atma;

2° batalhão dc artilheria — 3^:$J33.
sendo: 51ÍC50 do soldado Manoel Fer-
reira do Couto. 35$.t66 de Luiz Fas-
choal Penna Fiel, i,.$.._o de Francisco
Salles dos Sautos, ;ia$ .60 de Manoel
José -de Souza e ?$54S dc Manoel Fc-
liciano de Lima;

i° batalhão de engenhar!.. — 36$ooo
do .soldado Manoel Ribeiro Dantas;

20° grnno de artilheria — fío?676 do
soldado João Isidro de Oliveira.

INGLE1AS
As leííitiniiis cnsouiirus só nu

CASA LONDON
Cínico deposito 110 Kio. Ternos

«ob medida
50$G00, 60$000 e 70$000

Ariumciitos do 1' quulidnde.
Cuidado com 09 iuiitndorcs. á
iiossn cnsa c

ItüA UltUGUATANA. ISO
- —"- ¦¦¦¦-••_H <**"*•» «O tom' •»"¦¦¦'« «--

Wüma4
A GUERRA

jockey

.ÍH-SE,.,
. ...13 TltOCOU UELLO MOr.lZONTI

PULA HUA DAS ULUntEOAS
jlellorizonte, g.

_ A chegada da Senhorita os scus n.icstrti-rroí; .;-am Spbrc a sua ida ao Hio,elia dissera que tinha ido, especialmen-tf, para comprar um vidro, dc tônicoCapinetíc. o. melhor preparado nara 03cabellos. :i venda cm todas perfumarias
r:..-irm.ici.ij^Jiv.,.',aii.-iS (;;_ ,__-',)

Foram concedidos nerventa di.-.s de li-ecrica .-.o escriptúrario bibliothccario daextineta Estação Expcrlnsítital «le Sc-nogueira do Amaionas, (Elias CaldasZapoiy.

AS GUARDAS-XOOXÜKNAS

O raso da do 19°
districto

Ila tempos chamamos a attenção do
chefe de policia para dois indivíduos
qnc percorriam a zona do 111" districto
com um nbaiso-assignado cujo fun ora
deslittiir do comutando da Guarda No-
cttirna do 19" o sr. Octaviano Oscar
da Silva Brtim; c ao mesmo lempo
lembravam o nome do sr. Valcutim da
Silveira Dutra para substituil-o.

Logo após começaram a surgir graves
aceusações ao sr. Brtim, que immetlia-
lamente requereii ao delegado do dis-
trieto ,1 abertura dc rigoroso inquérito.

Attendendo a esse ¦pedido, a niilori-
dade policial ouviu muitas pessoas, in-
clnsive guardas c ex-guardas, (pie ba-
viam trabalhado sob o counnando do
sr. Brtim, nada apurando que confir-
masse a procedência das aceusações.

Km vista disso, resolveu aquella au-
toridade dar por encerrado o inquérito,
offkiando neese sentido ao sr. Atire-
lino Leal, chefe de policia.

TERRA^ MAR
Exercito
. O 1» Icnctite Gervasio Caldas, foi postoa disposição Ju coiumsndantc cia s" brigadauc int:niicna.

O cx-i" sargento Francisco P.-intistaile \ asçoncellas, íoi nomeado porteiro daUseoln Militar.
O CLironcl Alcides Drucc foi posto á

disposição do conunandante da C- recião.
Ao capitão Djalma tjlrycli dc Oliveirar.crii-.itiiu-se permanecer mais 30 dias, caitransito, iic=t:i capital.

(— Foi nomeado instmetor de ínfaotoHa dnCollegio HUlitar dc llarbaccna, o x" teneu-tc Flavio Aususto da Nascimento.
ifi :íi :;;

ni-iciidn Policial
Serviço para hoje:
Superior He dia, capitão Domingos ArtliurMacliíiuo J'iIIic>.
Official il«« «iia á Brigada, e.lícrcs TclroDuarte Ribeiro.

_ Medico <lc clia ao liosoital, canitão dr...uillicriuc liarros da Ki.-lia Vrotu.
_ Interno dc dia, ali ues honorário Fran-

cisto Antônio Furtado.
Dia ti liliarmacia, alfcrcs iilnrmacoulicoAlberto Mallet Soltei c iir.-iti.-o Camerinorsnsciuie.ito I.ima.
liiiticcção de saiitle, r_nitão dr. Guilherme

Barros -da IípcIi.i Frota, tenentes dr*. JulioMirabcau dc Azevedo Soarca c João Ju
Cruz Abreu.

Musica dc promptitlão, a b-.nj.-i da Uri-
cada.

Auxiliar «In official «lc dia á Brinda,
sar .«uo André Arantes dc Lucena.líonil.-im: uo .«¦ .istricto, alfcrcs Bartlio-tomou IVss.ia dn Mello: as palritlhas, lencn-lc l-.rncstn «!c Souza lieis c alteres Ramiroliuiiric «lu Amaral l.a;;c; os n«° c 20" dis-Irictoi, tenente uraduado Themlsloclcs Soi-do de liarros Falcão, c ua Saude, altereslidefonso Loimhra.

Guardas: na Amortbtaç.o, alicres Sabino
.Tese da Cunlia; ua Conversão, tenento Aris.tules dc Miranda Charei; 110 Thesouro, ai-
feres 1'ranccllino liscobar, e na Moeda,
alfcrcs Üüveiros tios tantos I.oura.

l'roa'_ii,iã'i: na cavallaria, toaenta Abe-
lardo Mcircllcs dc Souto o no i" bata-
lhão, (ilfcrcs Joaquim de Souza Martins.

Dia aos corpos: no i° batalhão, tenente
Tayme «ios Santos I.ima; no *_° tenente Al.
froio i!«- Santa Barbara: no ..", tenente Ili-
lario Fernandes Noeueira; no iv. alíeres
Dino Carlos dc Aottino: na cavallaria, te*
ucníc Arlhur Josc da Sílra: tio quartel do
-Meycr. alfcrcs José Toaguim dos Santo?,
c nc avariei da Saude, diferes João Ua-
ptísta Coelho.

L-niformc, 4a»
C.t :S Ss

Gunnln Civil
Serviço tura hoje:
Dia á sêdc central, físca» X.lpoleãí
lioada jwa!, fiii--aes Moreira Maia, .

Simas, rCicodemos Carvalho, Francisco Vei-
ira, Azevedo Fernandes c ücrsitnio Ti*

A luta titanica na coli-
na 304

PARIS, 9 (A, H.) — Communicado of-
flclal:

Depois de violento bombardeio das po-
sições francezas da cota 304, na frente dc
Verdun. Os allemães, tintaram uma avan-
cada ás tres horas da madrugada de hoje,
mas o seu ataque foi completamente re-
pellido. Os nossos contra-ataques a lécste
do Meuse expulsaram o inimigo das trin-
chrhciras que nos tomara a noroeste dc
Thiaumon.. Oa allemães d_scnvolvcn>m
intenso bombardeio nos sectorc3 de EU
e Chatillon, fizeram um combate n gra-
nadas em Apremont e no valle do Fccbt.

O inimigo tambem teutou um ataque ao
-lll de Autrccbcs, perto de Soissons, mas
.oi repellido.

Em Bolante, na Arjonne, reconquista,
mos dois pequenos postos allemães cujos
defensores foram todos mortos.

Nos outros pctitos da linha de frente,
nenhum acontecimento de importância a
registrar.

—4
PARIS, g (A. II.) — Mais uma vez

os allemães baldamente consentiram em
enormes sacrifícios de bomens e de mu-
¦lições. Os ardoroaos contra-ataques doe
francezes reconquistaram ao adversário, o
ligeiro panho que o emprego de meios de
formidável poder lhes tinha permittido
realizar, ao preço de perdas extramamen-
te avultadas que em certo ponto excede-
am 50 "j0 dos effectivos iitüisados,

Esse resultado faz honra aos valentes
soldados da França que, mercê do seu
infatigavel heroísmo, recobram do inimt-
go as pequsnas, mas dispendiosas conquis-
ias anteriormente feita..

A situação é-nos absolutamente favo*
ravel em ambas as margens do Sena.
Prevê-se a continuação da batalha cm to-
da « frente de Verdun, e considera-se este
novo periodo como a decisiva phase da
luta. Os allemães, com desesperada ener-
eia, certamente tentarão rechassar os de
fensores de Verdun, dos scus mais im-
mediatos entrischeiramenloa. O caracter
dessa offensiva está nitidamente associado
ao momento político presente, uma vez
que sobrevem á nota allemã sobre a i;uer-
ra submarina, e precede immcdiatamcntc
a reabertura do Reichstac. Ella está po-
rem fadada a ter por epílogo um ttovo
revez, pois que encontrará pela frente a
mesma muralha inallalavcl £'.110 a qual
se despedaçaram os movimentos aaterio-
res,

PARIS, 9 (A II.) — Commenlando no
"Berlincr Tagcblatt", as operações de
Verdun, o critico militar allemão major
Moraht diz que se deve render um preito
de illimitada admiração á organização
franceza e á capacidade de resistência dos
nossos exércitos.

O major Moraht reconhece o valor da
artilheria franceza, cujo poder — afiirma
— cguala o da allemã.

:S
O torpedeamento do"Zent"

Londres, 9 — (A. 11.) — «\os seis
empregados <iuc combatem nas linhas
dc frente, os armadores do vapor itijdcz
Zenl, torpedeado pelos allemães ba letn-
po. enviaram o seguintes relatório';

Temos a registrar o assassinato dc
quarenta e sete marinheiros da tripula-
.ão do nossj vapor Zent, que íoi torpe-
jeado a eS milhas a sudoeste do pliarol
dc Fnstnct. Dois torpedos foram lança-
dos, com .pequeníssimo intcrvallo, e
ambos ultingiram o vapor que sc afim-
dou cm 'luasi plena velocidade, cm me-
nos de -'ois iiiiiiulon. Onze marinheiros
foram recolhidos, depois dc andarem
duas horas sobre a agua, por mn navio
du guerra inglez que accorreu ao pedi-
do tle soecorro enviado com incrível
rapidez pelo operador do tolçgrajiho sem
íio. liste heroe permaneceu no scu pos-
to com sacrifício da própria vida.

O vapor ia em lastro e não linha a
bordo arma de qualidade alguma; foi
torpedeado sem nenhuma espécie de
aviso.

Cinco minutos que os allcmãcs ti-
vessem concedido teriam sido mais que
suffrcicntcs pata qtie toda a tripulação
¦pudesse tomar locar nos escalcrcs.
Nenhum prazo foi, porém, concedido
pelos nossos inimigos.

E' difficil concebi r que alguém,
mesmo um allemão, possa dar a esta
condueta tios nossos adversários outra
qualificação que não seja a de assassi-
nato.

Desejamos que iodo o mundo saiba¦que estes quarenta e r.cte homens nâo
perderam a vida em nenhuma acção dc
guerra, mas sim qu_ foram atrozmente
assassinados nelos allemães c esperamos
<inc .1 lembrança deste crime perdure
ainda muilo .empo depois da guerra."

I.c.!.
Raul

Uniforme. :.: ••.'

¦n".^'.' *-.*. :v'~~ ' «Primeiro na*
.!.__ àT> :¦¦¦¦¦ -^'"w", iuieres- ,

«', . '_'-u¦' •_<l'-«; so edita nesia caaiüd, 1¦aa • dti-ecção doa trs. __.d«rley Sr C? I

Coino (tt* Rontlieíi'09
Serviço nara hoíe:
Es-tado-maicr, capitio Nforac-s.
A-axilhr alfcrcs Karctso.
I*ron;pti*'lãa) r° soci:nrro, canhão Adelino;

s9 socenrro, alfcrcs O-incalves.
Manobras, nlferrf nimeiras.
linisda, alfcrcs Teronvmo
Afedico d? prõr'i'iaúo, canltüo dr. Graça.
Kn-rrr.cncia, cj; .*..'io áu\ Trigo e tenente

Alcântara.
Ilnífi _•«, _•. r" \

Os auxílios da Austrália á
Inglaterra

Londres, o — (A. II.) — Telcgram-
mas de Sidney annunciam que o prin-
cipal fundo patriótico creado etn Nova
Oallcs do Sul (Austrália), recolheu, des-
de o inicio da guerra libra? 2.3K7.565,
sendo libras 1.005.817 para es allia-
dos.

SS 'SVI<T SMATV.J.V03
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P novo (nur(cío apostólico
em Vienna

Roma, çi (A. IT.) — Monsenhor Lo-
cntcili, ex-inlermiiicio apostólico na Kc-
publica Argentina, será — segundo an-
nuncin o Giornale d'ltalia — nomeado
núncio de Sua Santidade junto ao go-
verno de Vienna.

Kl

Em torno da paz
LONDRES, 9 (A II.) — Consta que

o Kaiser está empregando todos os estor-
ços para obter a mediação dos paizes
neutros junto dos belUgexjintes^ flara o
fim de tornar possíveis as negociações dc
pa_. ,

O Kaiser, segundo parece, entre oulras
tentativas emnrchettdidas, escreveu ao
presidente Wilson, mas este recusou-se a
tomar qualquer iniciativa sem o consenti-
mento dos paires alliacios.

Os alliados, por scu lado, comprelien-
dendo embora que a Allemanha deseja a
paz, não acceitam nd.ihuma proposta para
a cessação das hostilidades, antes dc te-
rem alcançado uma victoria completa.

Acredita se que as 'tentativas do Kai-
ser nho são, afinal senão um citratage*
ma destinado a diminuir, se possível, a
tensão actual n.is relações entre os Es- !
lados Unidos e a Allemanha.

O principe de Galles visita
as linhas italianas

Roma. o (A. 11.) — 0 princioe Jc
Galles visitou, cm companhia ilo rei
Vietor Manuel, as linhas de b .lalh.-.s do
Carso.

O soberano, o príncipe c a sua carr.i*
liva, cm tres automóveis, atravessaram,
calorosamente ovacionados, cidades ce
aldeias, cujas ruas estavam embandei-
radas.

Percorrendo a linha de írente, o prin-
cipe de Galles e o rei subiram, a pé,
aos mais altos postos de observação pa-
ra melhor apreciar a batalha.

Um artigo da "Razon" de
Madrid

fnrf.t, o (A. II. 1 — tvum artigo hojo
publicado escreve "-ta ií?.zon", de Ms-
tírid :''Deus confiou á nobil: .='r...i França
n guarda da Humanidade. Disso nos
<leve:i:os nús todo? orgulhar, norqtie a
França é a noísa i-.-.nã, o no=50 sangue,
a nossa ra.al".-- -«

PRIMEIRAS

A situação na Irlanda
Londres, 9 (A. H.) — 0 chefe do

gabinete, sr, Asquith, declarou na Ca*
mara dos Communs que as perdas cau-
sadas pelos distúrbios de Dublin cie-
vam-se a 124 mortos, entre os quaesdeze.etc officiaes, c a 338 feridos, entre
elles 4. officiacs. Faltam tambem nove
homens,

*
Allemães condemnados

nos Estados Unidos
Nova York, 9 _- (A. H.) —• Foram

condemnados pelos tribunaes a dez au-
nos de prisão os allemães Robcrt I«'ay.
3 Walter Schols, ncctisados como auto-'
res de um plano de destruição de pro-'
Driedades e fabricas cujo fiinccionamen'
to favorecia a causa dos ,paizes alliados.'

Paul Dacehe, envolvido no mcsiuo
:rime, como cúmplice, foi lambem con-
deinnado a dois annos de prisão.*

Charutos VIEIRA DF. MKLXO os
melhores —• PASTORAL; dc $500.

Um "Zeppelin" incen-
diado

Copcnliague, g <A. A.) — O com-
mandante do vapor sueco Blenda, che-
ítado dc Holmslad, declarou que encou-
trou pcrlo de Ilausiholin um grande"Zetipelin" incendiado.

Não soube, entretanto, aquelle com-
mandante dar informações sobre a tri-
piihção daquella aeronave,

*
Os "stocks" de café em

França
Londres, o (A. A.) — Noticia3 aqui

recebidas de Paris iu formam que o mi-
nistro do Comniercio, sr. Cleraeutçl,;
nomeou uma comniissão, afim de esta-
bclcccr a avaliação dos stoebs de caf.
existentes naquelle paiz, preparando-stí
assim o referido produeto para soffrcr
a taxação do imposto sobre o café, re-'
centenienle adoptado.

A carestia na Allemanha
Paris, g (A, 11.) — Secundo noli-

cias aqui recebidas ipor via iiidiuecta,
os jornaes allcmãcs cstüo cheios de ar-
tigos a respeito da crescente escassez
de gêneros alimentícios, e publicam as
novas medidas que o bloqueio tornou
necessário adoptar.

$
O novo embaixador russo

em Madrid
Madrid, 9 (A. H.) — O novo chi-

baixadòr da Rússia entregou hoje ao
rei Affonso .XIII as crcdenciacs que o
investem naquelle cargo, junto .10 go-
vento de Madrid.

A cerimonia deu logar a uma troca
de discursos i;xlrcntavieiite affectuosos.

Incêndio de uma fabrica
allemã de aeroplanos

Copcnliague, 9 — (A. II.) — Corre
aqui o boato que rebentou um incêndio
na grande fabrica de aeroplanos de
Allona, Prússia'.--

l''ora:ii consumidos pelo fogo sessenta
e dois apparelhos.

*
Dois ministros francezes

chegaram á Rússia
Paris, 9 — (A. II.) — Foi liojc pu-

blicado uni communicado official do
seguinte leúr:"Os ministros Viviam e Thomas che-
garam á Russia.

Kssa visita, com a qual o governo da
Republica teve a satisfação de corre-
sponder á viagem feita pelo ministro
das Finanças da Russia á França, é
egiialinente .para elle unia oceasião de
testemunhar ao governo imperial, .no
momento em que acabam de deseuibar-
car as tropas russas na França, os sen-
timentos de cordialidade e de uiii^o.qtie
os últimos vinte mezes de guerra airidji
mais fortaleceram. >.. ¦'>->, ,.»

I.ogo uo dia seguinte ao da sua cljr.-
gada, o imperador Nicoláo II recebeu
no palácio de Tsarkeosele os dois rc-
prescutautes do governo francez.' :

Uma victoria dos belgas
em Shangugu

PiiPi., o (A. A.) — Noticias <ta'
Vfiiea dizem que as tropas belgas apo-

deraram-se, depois de forte combate,
cm que os allcmãcs tiveram importan-
tes perdas em homens c munições, das
posições destes cm Shangugu.

Segundo ainda as noticias daquella
piocedcncia, os belgas estão preparando
uni forlc ataque ás defesas de Kiott,
tendo já occiipr,'lo lambem Iscliange.

Ainda a rendição de Kut-
el-Amara

.Kova York, n (A. A.) — Telcgram-
mas de Londres para esta capital dizem
que os officiaes aprisionados pelos im'-
cos na tomada de Ktit-cl-Amara suo,
além do general To.vnshend, os gene-
raes Pnvna, Dahmack c Hamilton.

Foram tambem aprisionados o coro-
nel J.vans e o commandante Sottlli.

Todos tá estão cm Bagdad, de pa_r-
tida para Coustantinopla, onde ficarão
presos. ss

Os tripulantes do "Pes-
talozzi"

Londres, o (A. A.) — Um subma-
rino allemão aprisionou, conforme rc-
ctbcu cominunicação o Almirantado, os
tripulantes inglezes do barco nofueguez
Pcslalossi, .... ,O aprisionantenlo fot effccluado a
150 milhas das Ilebridas.

Os menores de 17 annos
nas fileiras do exercito

allemão
Londres, o (A. II.) — Tclégraiunia.

recebidos de Amslcrdam anntineiara que
ledos os maticeboa allemães que com-
picaram cm abril passado a cdade ele
17 annos foram convocados para _ se
alistarem iminediataincntc nas fileiras
«io exercito.

Dizem aquelles despachos que a notl-
cia provocou um vivo descontentamento
c foi geralmente considerada conto uma
consequencia dos acontecimentos de
Verdun.

0
O Papa não interveiu nas

negociações germano-
americanas

Londres. <> (A. H.) — Os jornaes de
hoje dizem-se officialmente autorizados
a declarar <mc o Vaticano afiirma ser -
absolutamente infundada a informação
que rezava haver o Papa tclegraphado
ao imperador da Allcmanha c ao presi-
dente dos Estados Unidos, aconsc-
!*an.lo-os insistentemente a cliegrirem_ a
um terreno conciliatório nas nce-ocia-
çi.es então pendentes a respeito da
guerra submarina,

Paris, 9 (A. II.) — Sabe-se que os
allcmãcs pretendiam desenvolver uma
offensiva sobre Reims, na qual empre-
gariatu uma divisão de tropas frescas
da Pomerauia, retirada de Verdun.
Essa divisão teve porém que regressar
a Verdun a to«la a pre?;a, ante a im-
porumeia das aeções ali travadas.
— ._.—„-, - ..—«*s-**a_-VB -Gi-tB***————-——mmm

UM CASO VELHO

A explosão oceorrida no"Tennyson"
Bahia, 9 — (Do correspondente) —

O juiz scíccional proferiu sua sentença
no caso ela explosão a bordo do paque-
tc Tcmiysson. concluindo pela cempe-
teneia dos tribunaes inglezes, para o
julgamento dos implicados no attenta-
do.'

"OS CINCO SENHORES DE
FKANCFORT", NO RECREIO

Les Cinq Mcssicurs dt Francfort
successo entre os mais indiscutíveis
suecessos do llieatro Gyranase, <te P.v
ris, teve dc Jor^e d'Abreu, um dos mais
brilhantes espintos desta geração por-
tugueza, uma traducção cm que os «pou-
ços senões notados deixam-se ficar a
conta da urutncia com que naturalmen-
tc esse trabalho foi feito. Pena é que
a peça fosse aqui apresentada com o
titulo antipathico do original, titulo que
nada deixa adivinhar do lyrismo dos
tres lindos actos de Kosier. Os cinco
senhores de Francfort deixam no espi-
rito a impressão de que a peça foi fei-
ta ,para ser ouvida por senhoras, tal_ a
firmeza de suas scenas, de sua acção,
de suas personagens e por vezes, ate
do ambiente, em que estas se movem.
E' de refinado bom gosto, por exemplo,
o ver-se e ouvir-se aquelle segundo
acto, que é todo elle uma .Iluminura,
um idyllio dc .príncipes, uma filigrana
d'arte nobre e fidalga, e aos espirites
d'escúl recoiiui.eiidamos esse esperta?
cuio, como uma fina delicia dos senti-
dos.

0 desempenho teve uma parte mã, —
a do sr. I.uciaiio de Caslro, que pouco
sabia de seu papel. Em compensação o
sr. Clemente Pinto foi-se bravamente
no principe, o sr. Ignacio Pcixotoopti-
mo 110 Salomão; a sra. Ktelvma berra,
a figurinha de Sévres da companhia a
maravilha na pequena vaporosa Julia
Carlota. ,

Merecem cgiwlmeiite especiaes rete-
rencias os srs. Ribeiro l.opcs, Othclo
de Carvalho, J. li-uriques, c as sras.

Elvirá Mendes c Julia d'Assuinpç-0.
Montagem muito bõa. Hoje repete-

se a «peça.

Por ciúmes

Feriu a amante e o rival
Foi preso cm flagrante liontem á

noite, o preto Horacio Je.se Maria, de
,14 annos, trabalhador c morador na'Estrada 

Real de Santa Cruz, por ter
¦dado duas navalhadas na parda Mana
Nazareth, de =S annos, lavadeira e mo-
radora A rua da Passagem 9-, feriu-
do-a na boca c nas costas, e uma nava-
lhada cm Oscar Marques, preto,, de 36
anno.-, e morador na mesma casa da rua
da Passagem.

Hor..'cio, ex-imantc dc Maria, agiu
por enciumado despeito, tirando, assim
um destorço sobre a amante que o
desprezara, c sobre o rival. Isso mes-
mo declarou elle na delegacia do 7o dis-
trieto, onde foi autuado.

Os feridas -foram soecorridos pela
Assistência, e recolhidos ú Sanla Casa.

QUINTA-FEIRA. — AMANHA
Mais um grande trabalho de Çincmatographia "Dl. NOS JOURS"

— Effeitos sceuicos uuicos — Desempenha jamais visto — 1'hotogra-
pliia primorosa.
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(Maravilhosa acção dramática, «m cinco longos aclos, extraida do
romance de Cracc Miller .Vhite "«From the VValley of Jhe Missing" —
Komance cheio de emoção e de urdidtira palpitante cn? torno de dois
pequenos innocenles, vietimas da ira e da vingança de dois repugnantes
c crapulosos bandidos da peor espécie — Transes c ¦situações doloro-
sissimas — As scenas e quadros do "Valle da Morte", fazem lembrar
o grande drama "i,es Deux Gosscs" — "Os Dois Garotos", que alean-
çou o maior successo e não ha quem desconheça — "O Valle da «Mor-
te" lambem faz lembrar aquellas historias de aventuras extraordinárias,

3ue 
todos leram com sofíreguiddão e inimenso interesse na sua cda-

e adolescente e que ainda hoje se percorre com -o mesmo interesse —
Enifim, basta citar ainda que "«O Valle da Morte" é editado pela "Fo.v
Film-Corporaíion".

HEATROS & CIHEMAS/
W^STSilW^'^  «¦' -' ' '¦¦"¦'¦"= =='-==f

VP. BVEKOS AIRES

O regresso do sr. Souza
Dantas

Biiciiíf Aires, 9. (A. A.) — Embarcou
liojc, á tarde, para essa capital, a bordo do

paquete Ámasott, o ministro Souza Dantas,
K'cc!i'.-!'.o:iicailo sub-secretario dc Estado das
Kcla.ües Exteriores desse paiz.

Ao embarque da illustre diplomata com-
pareceram muitas pessoas gradas c dc rc-

presentação uo meio argentino, destacando-
sc, entre oulras, as seguintes: o ajudante
dc ordens do presidente da Republica, re-

presentando o dr. Victorino de la Plaza;
ti chanceller Miiraturc, dr. José Maria Can-
tillo, sub-secretario das Relações Extcrio-
res; sir Regina'...! Tower plcnipolcnciario dc
sua mniestade brilannica nesta «apitai; dr.
Daniel Muno-, ministro urucuayo; dr. Fi-

gueroj I.arrain, plenipotenclorio chileno \\i-ci-
t-i ao governo argentino: dr. Ilcnlto Villa-
nueva, presidente do Senado Nacional; dr.
Attiliu ltctilario, introduclor dc diploma-
tns; dr, Francisco Eniilio Eugênio Emcry,
cônsul geral do Brasil nesta capital; dr.
Cilu.-.riio I.ima Ramos, 1? secretario da lc-

g-ção do Busil, aqui: capitio Armando
Dttval, addido militar á mesma legação; o
sr. Mario Augusto dc Azevedo, vlcc-consul
do llrasil, e os rcprcECtil.ir.lcs do general
Ângelo Aliaria c viccalinirante Sacuz Va-
llentc, re..pcctiva:r.cntc, ministros da Guerra
<• da Marinha.

asX«>_«a_-»«tP
AINDA O CONTESTADO

jUma villa invadida
Florianópolis. 9 (A. A.) — O dr.

Felippc Schmidt, governador do Kst.a-
do, recebeu hontem, á noite, uin tele-
gramma do juiz de direito e _do super-
intendente do municipio de Canoinhas,
conimunicando-lhe que ante-honteni, Ga-
bricl Rosenbcrg, que se diz autoridade
policial paranaense, acompanhado de
tim numeroso contingente de .praças do
Exercito c da Policia, invadiu a Villa
Nova dc Timbó, onde deu cerco ua casa
de residência dc Pedro Pereira Ramos,
juiz de paz dali, o qual não foi lencoti-
titulo abi pela força, que seguiu para
o cartório do escrivão de «paz, _ onde
prendeu esse funecionario, o cidadão
Francisco Salles, que foi conduzido com
destino ignorado.

Outros telegrammas da mesma pro-
ccdcncia noticiam mais violências, couto
seja a expulsão de famílias catharincn-
sís das propriedades que occ«_,)am.

U elr. Felippc Scl1111i.lt tclegraphou
no sr. presideme da Republica e ao pre-
sidente do Paraná, relatando o oceor-
rido.

Essas noticias causaram aqui profun-
da impressão. Os jornaes commentam
o facto, censurando a força federal, por
haver submcttido as autoridades catlia-
rinctises aos maiores vexames, não per-
mittindo 110 Timbó .1 presença, ao me-
nos, de uma praça catharinense.

NOTICIAS & RECLAMOS
A NACIONALIDADE DA SRA.

CLARA WEISS
Por se tratar de uma revelação in;

teressante, não obstante haver sido já
divulgada «por um diário paulista, no-
ticianios ha dias que a sra. Clara
Weiss estava trabalhando na compa-
nhia de que é directora, com licença
especial do governo dc Vienna, por
isso que a graciosa interprete ila Gdsha
era de nacionalidade austríaca. Hon-
tem, porém, delia recebemos unia carta
desfazendo o nosso involuntário equi-
voco, fundado não só cm informações
que nos foram dadas como ainda na
nota a que acima alludiinos.

A sra. Weiss, na sua carta, pede-nos
declaremos que ella c toda a sua fami-
lia são genuinamente italianas.

Allude ainda a missivista a um «pre-
tendido incidente entre cila c o empre-
zario Maresca, incidente que teria sido
tambem divulgado por nós na mesma
noticia. E' esta a segunda reclificação
que nos -pede c que não podemos satis-
fazer, simplesmente porque não trata-
mos do caso a que allude.

Assim termnia a gentil missivista:
,"Sou italiana, filha de Roma. Posso
garantir-lhe c provar com todos 03
meus documentos, inclusive com a pro-
¦pria cerlidão de baplismo. Depois, 6
evidente o que allcgo, por isso que
quando cm secua pôde perceber-r.c pelo
meu sotaque que sou legitima ila-
liana.

_ Certa de que não haverá mais du-
vidas sobre a minha nacionalidade,
agradeço-vos a iprescnte reclificação.

Muito grata, subscrevo-:ne de v. ex.
atta. adtniradora. — Clara IVciss."
"A CASTA SUZANNA", NO

CARLOS GOMES
A companhia de operetas italiana

que actualmcnte oecupa o theatro Car-
los Gomes, tendo já cxhibido á platéa
carioca duas operetas novas, annuncia
para hoje, em ".prcmiére", a querida
opereta dc Giibert A Casla Susantia,
um dos grandes suecessos da compa-
nhia Maresca, que a montou com muilo
hixo.

¦Sendo A Casta Sii.vtini:a uma das
operetas .preferidas da nossa platéa, é
de prever que o 'Ca'"is Gomes, logo
á noite, apanhará uma enchente co-
loss.il. _

A distribuição dos principaes papeis
da espirituosa opereta está feita da se-
gttinle fôrma: Sucanna Panarei, Clara
Weiss; Pautarei, seu marido, Pietro
Maresca: Humberto, filho do barão, De
Salvi; Renato, G. Silvain; Darão de
Auby, E. Cappa; Baroncca Dclphina,
M. Vergy.

COMPANHIA DO ÉDEN THEATRO
O empresário flvulz Galhardo recebeu hon-

i tem telegramma de I,isboa, dando o elenco
| completo Ja companliia do 'Jvden 'fi.ca.ro,
1 de Lisboa, que em breves dias embarcará

em Portugal, com destino ao Rio de Ja-neiro, onde estreará, por toda a primeira
| quinzena de junho. iTÍiitre o repertório íi-

gtua a revista "O diabo a quatro", rm 2
actos c 8 quadros, cujos títulos são os se-
guiiiics:

i° — V.rri casa <le Deus verdadeiro; 2o
—Faz tudo e Comp.; 30--Formigueiro; .t"
C 5o — Heroes do Mar (Aj/otlieosc); 6o

A ver navios; 7: — Arte e raénagc; S°
l..ilr<_ -as mulheres (Apotheosc),

De Portugal
Lisboa, o (A. II. 1 — Foi hoje pu-

blicado o decreto comparando os iu-
dividuos filhos elo pae allemão aos
si)ulitos de tiaizes inimigos Ipara os

j effeitos do regimen que regula a posse
de bens ato território da Republica. To-

Idos'os indivíduos nas condições deter-
minadas 110 projecto deverão deixar
Portugal no prazo de cinco dias á ex-

i ce-pção dos que já eram funecionarios
do Estado (intes -dia declaração de
guerra.

Lisboa, o (A. II.) — Foram autor:-
zr.das a continuar a residir tra Peirtu-
gal r.s viuvas, divorciadas ou solteiras,
de- nacionalidade allemã ou equiparada,
que tenham filhos funecionario» do Es-
tado. ,

Lisboa, o (A. II.)
condessa dos Olivaes.

— Fallcccu á

^SjMllijSlIplíttÉÉ
iljpii Emesio Souza

plllBRONCHITEUv;S-;?v.^ B.onqniáã., A.lhni,
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GBARDE TÔNICO

! itu. o appetite t crnüsi a
torça _iSKBi_r.

SníJiADO • C, l«>de Marco, 14

na s*_.a EJrBíK-sa^asia 145.R P h Q h D h W C e na í*l5a «w^KK^a^asía i<%a
!i büdii í HíllO^ão tem fi-àaí, SO?, 60?e 70

Temo., sob medida de tecidos de pura lã, feitio no ri^or da moda

A COMPANHIA DO S. JOSÉ' VAE
AO RIO GKANDE

A iplatéa carioca vac iperclor, -por alguns
mezes, n swa compinhia cssenci-almeatc i»o*
pular. A companhia nacional -de revistas,
opereias *c Imrlcias, <lo S. Josc vae partir¦fiara o Kio Grande do Sul. Vae fazer tinia"tournío" ás principaes cidades do «Kstado
gaúcho. Por contrato celebrado entre a eni*
presa Pasclioal -Segreto tc 03 irmãos Pctrel-
4i conhecidos empresários naquclle estado,
a companhia deve «embarcar ainda este mez,
para (pie possa estrear nos primeiros dias
dc junho proximoi no theatro Colyseu, de
Torto -Mcgre, com a revista "O Cuéra".

_ Levando tini repertório magulííco e va--nado «e um conjunto harmônico, de que Al*
fredo Silva *e Fepa Delgado são principaes
figuras, a companhia do S. Jo^é leva todos
os requisitos para fazer uma brilhantíssima••'lo!tnii_£!'\ O seu variado repertório, agora
enriquecido com as burlctas dc, assumptos
rcgiouaes, ".\ sertaneja", dc Viriato Corria

j w0 marrociro" <le Cíttuilo da Paixão Cca-
; rense e Alfredo Raposo, "Dansa de Velho",
, dc Carlos Wtlencourt_ e I,ui_ Peixoto, "O

j"Ahna portugueza", orígitral do maestro Luiz
; Peixoto c «T-ic subirá á scena depois de
; n:n..nii"i, pcrniittirá fazer uma temporada de
tres -mezes sem repetição de peça. A compa*
nliia, cm Porto Alegre, dará a "prémiere"
d'"A Mangerona". a nova burlei a de costu-
::'.cs sertanejos, dc Viriato Corrêa.

 — H mm, 

mSTIVAL DOS ALLIADOS
¦K' na próxima sexta-feira, que «{_ realiza

no ?. Te-lro. ¦o brilhante festival cin lionic-
nagent ás naçScs aluadas. Para assistirem
á íesta foram convidados todos os repre-
sentantes diplomáticos, I*iga irró-_-\UÍados, a
ccmmissão Prô-Patr:a, ete, e.c.

O ottracutc programma. constará de «deli.
cada -obra Htteraria, original de Julio Dan*
tas, desempenhada por Adelína e Sarah No-
.ire, versos patrióticos pelo acíor Alexandre
dc Azevedo, uma romar.za pela soprano tli*
gcíro Maria Benavcnte, o cântico patriótico"alma portugueza", «origjnal do maestro Luiz
Fi'gueiras versos de Vclix Bernardes, pela
actriz Isabel Ferreira, tenor Atacid c toila
a companhia e grande orchestra. A :n*igni-¦fica revista "Meu boi morreu'', com grau-
des surpresas o outros sensacionaes ntt«
meros, completará c^.c programma.Os melhores logares já foram marcados
pelas principaes familias, o nue faz prever
quanto esta fesia será brÜliante,

VARIAS NOTICIAS
A empresa losá Loureiro contratou OS

sfamados ducttista3 luso-brasíleiros Os Ge-
raldos. que estream amanhã, no Apollo, na
revista "Pado e Miaxtxe". Pela Primeira
vc_. Geraldo fará, rcrame o publico ca-
írio<i, _. o ipapel de Maxix/C, que aquelle
conhecido cantor ereou, com grande íueces-
so. cm íLi_.!.oa.

A represenutão do "Tado e M.-.ixt",
aicanliã, no Apollo. terá as honras dc um
acontecimento theatral.

O publico br:i-.i!ciro ainda -não tinha vi?-
to Geraldo desempenhar um papel : vae
aprecial-o hoje, pela primeira vez. A in-
telligente actri. Alda SoarcF. o (tcatil pard** Geraldo tambem fará. na revista, os
papeis, de Bahia, Cabocla, Noite de luar e
Paladinos da Cidade Nova.-Ha muito tempo que os duettistas Os
Geral d os não trabalham r.-i Rio de Janeiro.A s._2( rcap: artçãa. amanhã, ^o Apollo, le*v.-.rá àquele tlieatro d.ias . r__-_iü_.s ea-
caente-, a julsar pela grande sytnpailiia
o-ic _ cs -reteridoi artistas gozani da nossa
pla^ca.

fíirar.o d-,rá i revista "Pado « .Masi-
xC r.m aspecto novo. com o desempenha

do "compere" da inlcrcssante revista d«
André Brun « João l'hoca. .

— a Itraciosa actriz Carmen Osório ler
annos hontem. Foi um motivo alegre paro
que U3 suas collegas da companhia Ruas
do Apollo, c os scus ailiuiradorcn lhe levas
sem nrsttos abraços, limitas flores e muitos
brindes. ,

_- Na íevista — "Cio arul", cuja "rc
¦priso" nos dará sexta-feira O coinpanlm
Palinj-ra Uaslos, cstreaiá, no Palacc-Tliça
tre. a graciosa c intelligente artista Luizi
Saranella, que nnui trabalhou, com grandi
successo, no S. José, fazendo os prlliclpnci«papeis da revista — "S. 1'attlo Futuro".

_.««»»-¦

MUSICA
CONCERTO NO THEATRO DA

NATUREZA
A orchestra da Sociedade de Concer-

tos Sympliomcos,t consideravelmente üu-
gmentada, realizará, r.a tarde dc 24 do
corrente, um grando concerto, uo vasto
recinto do Theatro da Natureza, o qual
será uma attrahentc festa dc arte, ao ai-
cance dc todas as bolsas.

Trata-se de um concerto popular, mas
de excellente musica, para o qual se con-
ta com o apoio do inundo officiol e dos
verdadeiros amadores de musica do Rio
de Janeiro.

A orchestra, num máximo de íoo exe-
cutantes c sob a direcção do maestro
Francisco Braga, executará, entre outros
trechos, a Impressionante symplionia de
Tcbaykowsky :i8ia" (A tomada de Mos-
cow), cujíi imponência ó celebrada cm
todo o mundo.

O CARTAZ DO DIA
NOS THEATIÍOS

APOr.LO — Mais uma ver, a apphudida
oompauha Ruas dar-nos-â hoje a esplendida
reviila — "Uosa Tirana", com «jue ia
«ua apresentação ao nosso publico.

Appl.udida como foi essa peça, numa lon-
ga série dc representações, desnecessário se
torna qualquer "reclame" que aqui -lhe pu-¦déssemos hoje' fazer, i

Peça de -extraordinária "verve", com
unia luxuosa montagem, «muito bem repre-
sentada pela companhia, "Uosa Tirana", se
impõe -por si mesma ao appíauso do ipu-
blico,

I.
T.YRICO — Vae dia a dia conquistando

maior somma dc sympathiaa entre 03 apre-
ciadores da musica a' companhia lyrica Ro-
toli c líilloro.

t Os cspectactOos que ella nos ha -propor-
ci-jnado ttm constituído noites de verdaclei-
ra arte, pois todas as operas são cantadas
por> artistas de iudiscr.tivcl mérito, num
conjunto harmônico como raras vezes temos
vislo,

A referida companhia cantará hoje o
apiilaudida opera dc B:zct — "Carnien".

*
iPALACIÍ TnKATRI. - Mais um attra-

ente espectaculo offerecc liojc aos ssus"habitues" a festejada companhia portu-
gueza dc opereta quo tem como principalfigura a ?'stineta artista Palmyra Bastos.

Pela primeira vez na actuaí temporada,
dar-uos-a a companliia o encantadora ape-
reta de costumes polacos — "Imperia",
cuja interpretação é a mais brilhante portoda a ""troupe".

Il}' um espectaculo que merece ter visto.

TIIHATRO n.\ NATURiEZA—Xo vasto c
soberbo theatro t ao ar livre do Campo de
Sant,Anna, rcaliza-se hoje um -eFiiectaculo
em beneficio -do corpo coral «cia companhia
que ali trabalha sob a direcção dc Alexandre
de -.revedo.

Será representada n grandiosa tr...c.ia
de "Soplioclcs" — Rei Oclípo", que cons-
tinte o :na;s empolgante espictactilo.

ÍRECRKIO — Agradou francamente ú
numerosa, concorrência que hontem af-íluiu
ao Recreio a interessante e magnífica peça— "Os cinco senhores dc Traucfort", queíoi receb.da pc!o -publico, com abundantes
e fartos applausos.

Kssa peça, -inteiramente -átíconhecida
para a nos_a platéa*, repete-sc hoje.

R_PUM,ICA — Para a noite <le lioje,
organizou a companhia do American Circus
11111 programnia dc grandes altracçücs, «ett-
do apresentadas as recentes estréas, quemuito agradaram,

A "troupe" Queirolo, Os Filhos de Con-
fucio, Caries and Taild. A 111011a Gcisha,
os "olowns" c os tonys, são números <lc
grande exito, que certamente continuarão a
levar ao confortável tlieatro da avenida Go-
mes Freire o numeroso publico que a elle
tem afflu-d-o,

S. JOSI-,' — Devido á grande montagem
e eccaarios da peça de costumes riogr&i.-
deuses — "O gauelio", fica transferida parasexta-feira a "premié.-c", que devia ter lo-
gar hoje.

Para esperar ruegremeníe íi primeira <lo"Gaúcho", os freqüentadores do _?. Joséterão para apreciar hoje, c:n tres sessões a
desopilantc revista — "O cachorro da mu-lata . iK não c só isto.

Uítreain hoje o duo "I.os i-ncffuali", do
3liai . faz pirte uma encantadora menina

e cito annos, qttc i transformista c cav.-tora.
liste nim-.cro lraV«!:_rá .-.o íim de cala

sesjj-j,
•T*

S. PÍDRO — Continua em ple_o exitoa revista — "Mea 
_boi morreu". Todas asnoites pelas frisas _'c logares distinetos. sevem os nossas raaii distiiictas familias.

O uiiponeatc quadro do desfile das can-Coes aluadas é sempre ovacionado com «le-lino, c a "ciinrgL-'' arciiictetada i»r reler-i_ic':.-a«. in quadro dos "mosquitos políticos".e todas as noites recebida com estrepitosas
gargalhadas.C;-:i: taes predicados « cem o esplendid«odesempenho que lhe_ òi n companhia An-tonto de Souza, í de assegurar que a tc-vista "Meu boi morreu" vá ao ceutcnarV.

yos ciyEarAS
PARISIENSE _ r-atlnua a fer ex_i-i.,.lo netse anreciado cinema o soberbo filmda Piber W*n. v_ "l\|.,rce'!a", fazendoUcspena o papel dc protagonista d.i admi-r_«vel peça dc Victoricn Sardou. O Pari-siense ;cm apanhado enchentes so.ro cn-clientes, o_ qu; certamente .-.cor.tecetj e-n-quanto ç__'i_ver r.o cartaz o soberbo trabalho,cuja c_!i:3:ç.o lem sido -,;:n suecessa nuncavisto.

ODEON' _ «.Vonrera gauelia" o estu-ponüo drama da faurica argentina Cairoi-ilin continua a sua carreira triumphal r.atela do decante cinema da Avenida. Dia-. noite o Odeon tem anda-lo cheio, o queain.a aoje se repetira, sendo de esperarq-Jc n Companhia Cinen:atosrap!rc3 conter-ve ao cartaz "Xobrcza gaúcha", no pro-»mo dia ue mudança de programnia.
*

CISE PALAIS — O luxuoso ela* ___!¦lie <,__ soberbo film dramático "O íurd ope-rario . c,.-c muito tem agradado e o cm-po.ftrmt; drama "A ioia rcveladora", ummimo dc ciucmaícsraphia.
Para breve a empresa do One pr-mette-tra trabalUo íimiravel, guardan«io sinda re-

Sociaes
DATAS INTIMAS

Passou hontem o data natalicia do dr.
.amounier CodofrcJo, deputado á Câmara
<(ieral pelo Kstado dc Minas.

O distineto parlamentar, que c uma das
iguras de realce tn 1 apresentação minei.
4, foi, nifiio cumprimentado ]>or seus atui'

^os « admiradores.
o 'phannaceutico Cândido de Souza

langel, da Directoria Geral dc Saude Pu-
dica;

o tcreeir*annifta do Collegio Pedro II
.,ulx Ramos, filho do dr.. I.ui» líamos:

o dr. Mario dc Vasconccllos, ad/o*
ado em Araruania;

jnlle. Stella I.obo, gentil filha do sr.
\ berico Lobo, dcsénhiâtn da Central do
Jrasil, e dc d. lamenta J.obo;

a menina Yolanda (l.alinha), afiihad.)
¦a. capitão Carlos J. Dias da Silva;

•—a professora Idalina de «Castro;
d. .Maria Coutinho Contes Ped:*o;a,

.'sposa dj maestro I,ni_r Pcdrosa ;d. lAntonina Fernandes «Morado, espò-
Kl do coronel Otegarlo Morado, soÜcitador
1,1 Fazenda NacionnVi

o dr. João Prasilio Perreira du Sil*
•*a, advogadíi do nosbo foro ;

M o sr. Kaul Kicmeyerj
o dr. i-Mario Pinlo Coelho de Vnseo».

ecllos;
o sr. Luiz Drummond, funecionario da

Casa da Moeda;
mlle. /cinda C. de «Sá, uormaüsta,

filha do sr, Antônio C. de Sa, fuucciona.
rio publico;mlle, jesuína Vtlioso, filha do capi-
tão de mar o guerra VictOr Muiia dit «Cui«
matüci 'V-elloso;

a sra. d. 1'ranciica 1'. Ferreira, es-
itosa do general Jos»! M. Pcrreirnj
— o estudante Anlonio Jos-â de Prcltas,
filho do sr. João Josú dt Freitas, despa-
ebatile geral da ..'fandega;

a sra. d. Aida -Ní. de Oliveira, cs*
posa _ do sr. Julio Soarei de Oliveira,
unecionaríü tloi CorreioJ ;A galante Marina, filha do sr. Fran-

tisco Medina. recebeu lionlem muitos obra-
jos das suas muitas aiuiguiiihas, pela pas-JORcm (do scu anniversario.Fez annos hontem a menina Oss*yníai
¦lha do sr. Josc Guariuo, funecionario dj

Câmara.
?.'¦.*'*-7ASAMI.NT0S

O sr. Domingos Iíernardes Cardoso, fuuV
jffieial da Armada contratou casamento eom ,
4 seníiori.,1 Hortencía da Silveira Sainpai"
.'ilha do fallecido -despachante geral du Al-
.audega, Guilherme da Silveira Sampaio, c
lc -d. -Maria Jos. 1'og. hdes \'arclla,*

Sabbado ultimo, rcalizou-sc o cnliicc ma*
trimonial da senhorita Abigail Rubim, ÍÍUip
Jo almirante ICínppe Rubim, com o z" tc-
nente da Armada Mario 'laustino dos Sau- •
los.

Ambos os actos tiveram logar _ mo Arse.
nal de Marinha, sendo o religiosa ús 3
iioras da noite, e o civil ás 7 horas.

Foram jpadrjnhos <ia noiva o generalOdoarto de Moraes « senhora, c o majot
Kiappe Rubim e senhora; e do noivo, oi
tenentes Antônio Carvalho e Raul Martins*

lim seguida fizeram-sc ouvir em um bri-
Ihante concerto, organizado por mlle. Ma-
rietta dc 'Freitas, as conhecida» virtuosci
mlles. Carmen Braga, Thereza de «Moraes
Lourdes \'alli:n e Manelta 1'reitas.

••• ••; J.

NASOI.IENTOS
Est«^ cm fc-stas o lar âo er. Antoni»

I.obo, despachante do Thesouro, por t«
sido AUgmcutado com o nascimento dc
uma galante menina, que tomou o nome
de Juditli.

Acha-so enriquecido o lar do sr. Joã»
Alves de Moura, funecionario do Collegio
Militar desta capital c dc sua esposa d.
Guilhcrmina Ramos dc Moura, distineta >prtí*>
fessora adjunta, com o nascimento de 6c.
interessante filhinho Ifelio Geraldo.

Ü-Sti em festas o lar do ar, José RepttV
veda, representante do commercio dc avosw
praça, c de sua esposa d. J.avinia Viega*.
ScptilvcJa, pelo nascitneuto, «o dia 5, di
Amy.

...•-.'.-.».
BAPTISADOS

Uaptizoiusí! antc-liontcm, na egreja d.t
Pènba, a senhorita Sarita François Cardynç,
filha dot sr. Raphacl Cardync c de d, £mí*
licnnc François Cardyne.

Foram padrinhos o rev. padre Francisco
Martius Dias c mlle. I.isy Shara.

•Na efçrejade S. Joaquim foi levada anle-
hontem á pia baptismal a encantadora «a-
nina Elayla, filha do funecionario munlci*
pai Waldciniro írcirc dc Carvalho.

!. » *
FESTAS

Por motivo da data de scu _nnlvers.ri*.
natalicio a gentil senhorita -Colina de Souza
Costa «Leal, offereceu ás pessoas do sua
amlsade, uma encantadora festa.

*
P.ealiza-se sexta-fcira_ próxima o banque-

te que os amigos, fi<lmiraodrcs e camarada?,
do major Carlos Reis, lhe offereccm por
motivo da sua recente promoção. O "agape"
está a cargo da confeitaria Pasclroal e terá
logar no «alão nobre deste conhecido res-
tauront.

« *
FIC-NIOS .

UcaÜEoti-se arite-hoatem ha ilha do Fim-
dão, íia nossa bahia, o -pic-nic organizado
pelo "grupo União dos empregados da Cou-
feitaria Pasclioal".

Ao alegre convescote, que foi abrilhanta-
do com uma harmoniosa banda de musica,
compareceu grande numero dc pessoas.

.! Si .1
BEUMõES

J-iffcctua-sc lioie ás 3 hora» da -tarde,
na _ Associação Clirístã dc Moços, à rua d«_
Quitanda, a sessão ordinária quinzena! di
Alliíinça Acadêmica.

si»* ;'i ií»
CONFEI-EXCIAS'

O capitão Joaquim de Caslro far5 nu
dia 16 do corrente, ás 3 horas, no Ciub
.Militar, uma conferência sobre "Defesa na-
cional".

No salão da 1'xposição-lFanzcrc?, á riu
Sete «de -Setembro, 51, cffectua-se amanhS,

«a primeira das "Palestras ÍUu st radas", prymovida, por vários intclleetuacs.
U sr. Nogueira da Silva disscrlará so.

bre a "Arte de Jvcv. Fanzcrcs", o «poetí)
itodolpho Machado discorrerá sobre o qua-dro "Mora da saudade" (paisagem) « c
acadêmico sr, Attilio Vivacqua falará so-
bre a nila "Pastor italiano" (costume).

A festa Sí*râ ás 4 horas da tarde, fa»
lando cada orador durante quinze minutos.

li' de prever uma concorrência chie c
numerosa na "Palestra illustrada" de quiii'
ta-1'eir.t.

* *
MTSSAí.

No aliar-múr di cgrclíí da Irmanda*_P*
di_ Santa Cruz dos Militares, será rtzadi
hoje, Ás o horas, uma missa cm suífraaic
da alma do major dc engenharia dr. Hei-
ter dc Toledo, como se sabej assassinada
na cidade d«a Caccres, no listada de Mane
Grosso.

Amanhã, quinto-tfelra, feríí celclrroda s
missa dc 30o día do fallecimento do esti-
mado clinico desta capital, dr. José Con-
staucio dc Jesus, no altar-múr da egreja
da Candelária, új 9 t|a horas.

# # *
FATilKCI-.IIiXXOS

Fallcccu em Therezopolis e foi sepultai»
hontem, no cemitério de S. João Baptista
d. Clotildo Procnça Cavalcanti dc Albu.
querque. viuva do dr. I.uii llodoliiho Ca
valeanti de Albuquerque.

A extineta contava 5S annos de edade »
deixa dois filhos, o engenheiro I.ui_ l?f,
(lolplio c a viuva desembargador Kaja Oa-hanüa.

serva do lltul.o pois pretcade fazer uau
Surpresa no publico.

Os dois films que ora cs;5o ícnla exhi-
btdos sfio realmente lindos;

PATHE' — -Xo Pathé "Protía", o estu-
pendo drama de aventuras tão cedo não sai-rá do cartaz. O maravilhoso film da fa-brica Eclaír vale por si só um programinninteiro; nada .pôde haver mais admirável do
qttc a interpretação dftda por mlle. Amlrioino papel de protagonista, "Protéa", í um
film que arrebata, razio pela qual d-.ve
continuar no cartaz.

Alem de "Protéa", exhiie-se ifCclair-Tour*
nal,

AViF,NIDA — «Tio Sam no Tratalho"
(vista dc .Nova íork), "Corajáo dc Sereia",drama fantástico de amor, c o "Pequeno
«la rua", interessante, comedia «la liiograph
são as fitas que, a cotiten lo geral, cstüo
sendo cxhibidas, ate a renovação do cartaz.

O querido cinema da Avenida Kio Ilr.-.ri-
co q-.ie tem primado ulti-.iiauicnte r.a conte-
c«,ãj dos seus programmas, não polia tet
sido mais feliz, na escolha das fitas: "Cor;,-
ção de Sereia", prcnchia tini programnia.

IDEAL — "O pensamento dos Pctises'
emocionante peça cm 4 cetos, e "Síífri-
mentos de o:pbã'', mimosa acção dramática
s'10 as fitas que continuam a ser ct.h bi-
das -tio papuiar cinema da rua da Carioca.¦lionlem, dia c noite, o Ideal «teve cheio
á cunha IV claro que isso acontece em-
quanto estiver rendo cxhibido o sensacio*
nal drama do qual é protagonista a íí*'.c*
jada oc;rÍ7. mlle. Andriot, uma daí n.*.;**
queridas -Ja fabrira 'l-ielair.

IIÍIS — Apezar do r._n _er hoje o dí>
da praxo, este popular cinema da rua d*
Carioca muda U2 cartaz, offerccendo ao*
scus freqüentadores tuna sensacional Mp:'
niü-rc" com o "Suborno", film <le grande
espectaculo e altamente emocionante, em 20
series c 40 *o,irícs. Hoje cerâo cxhibida'
aa '1* e 2* eéríes, Completa o espcctaculc"Vingada pelo peixe", jocosa comedia.

PARIS — Nada menos de trrs filma sr?
pre .cadentes: "l.ord operário'-, ccrncüa
dramática ingleza etn a .-ict,.$; ".Mais forte
que a morte", empolgante drama anieric.v
110", em 2 actos; e Abnegação recompeu*
fada", sentimental comedia de amor. c:-;'!
um programma dessa ordem tudo fazia ver
que o Paria esgotasse, como esgotou, a sim,
lotação, cm todas as sês^õe», quer d» "(&*'
t:_ée", q-.ier o noite,
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NOTAS DO DIA

iloie, to meio-dia. deverá realizar-se a
aiKiiiljléa üa Companhia Industrial Sul-Mi.
Mira.

Na Directoria Geral de Obras e Viação
da Prefeitura, termina hoje, ás 2 boras -da
larde» o prazo para o recebimento du pro*
postas pnra a construção das escailiu-ias
•Ji) Costa.

lluic á 1 bora da tavJe, deverão reunir-se
cs credores da fallencia de Nuno Custei*
lõcs.

As compaüliíns Transporte e Carruagensc fiação e Tecelagem Ca ri oca í iniciam hoje
11 pagamento dos juros de su.is obrig.wõea
(debentures),

A.SSEMBr.É«VíFcÕXVOC.* DAS
_ Companhia Rendas c Tiras Bordadas ,lOt.

?'rüi;..n", dia ti, ás ,j Iioras;
Cont]iaii!iiii Vieira "Mattos, dia 11. is -

Iioras.
Jtanco do Brasil, dia 12, á 1 liora.
Sociedade Auoiiynia "A íCvóluçüo", dia

12, ás 4 horas.
Companhia «Vlanufnctora Progresso do

Ita tubi, dia 14, â 1 bor... , '
Companhia J.suai... d; (Seita Murialie,

din i4.
Companhia Administração Garantida, dia

JS. an meio-dia.
Sociedade Anonyma Fabrica Hurlmnnn,

Oin is, i 1 hora.
Cnmjraiihia Industrial Santo Ignacio, dia

J5. á i hora.
Cooperativa '.Militar do Urasil, dia 15, as

5 Iioras."A Sul 'America", dia 15. ás 2 horas.
Sociedade Anonyma "Casa I.cuzinger',

¦dia 15, ás 7 lio.ras da noite.
Companhia Morro da- 'Mina, dia 17. á 1

liora. '
Companhia Usinas de Troductos Chinii-

co», dia jo, ás £ boms.
Lonipanhla dr. Scuuros dc Vida "Guana-

liam", dia 20, ás 3 horas.
Sociedade Jlra*»Íl Mercantil, *lia 22, ás .1

liorõs,
Il.11l1r.5a Auto-Avcniila, di» 24. is - l">-

J\.fl.
Sociedade anonyma Casa Colombo-, dia 30»

á 1 hora.
Compauliia Predial c de Saneamento do

«Rio ile Janeiro, din .10, á 1 hora.

REUNIÃO DK CRKD011E9
.-'allencia dc l„ Soares Figueiras, dia 11 á 1

liora.
Fallencia de II. Rabcllo & C. dia jo, a

7 hora.

CONCORRÊNCIAS
ANNUNCIADAS

Na Kstrada de Ferro Central do .Brasil,
para o fornecimento ds niacíi-nas diversas,
dia is, ao meio diu.

Directoria Geral de Otirac c Viação da
prefeitura, para illumii.a<,ão electrica, publi-
en o particular da ilha de Fuqü-!t&, dia ij*
Sm 1 hom.

CAMBIO
Ainda hontem este mercado abriu em posi.

£Üo firme, com 03 bancos sacando a 1127I32
c 117I81I., c coiupiando o papel particular
.1 11 ,ii|jj d.

Pouco depois de iniciados os trabalhos,
o mercado íirmou-se ainda mais, vigorando
para u fornecimento de cambiaes an taxas
iie 117I8 e i.i.jlu d., c nara a acquisição
das letra*» Ue cobertura, as do a Jilj-i e
ia d.

No correr do ill.i, o mercado affrouxou,
fassando a serem feitos os saques a nijjiü
c ii7i.il. c a compra do papel particular
a 11 1 siiu d.

O llanco do Brasil conservou para os vu-
les miro a taia dc 11 .).) 6.1 d.

Os negócios do dia foram rcgularcs, fe*
«liamio o mercado cm posição firme, vigo-
ruído para o fornecimento dc cambiaes as
taxas dc 11 ;|ü c tt 29132 d. e para a aeqtii-
aição das leiras du cobertura, a de
11 jiiji d.

Taxas affixadas na3 tabelias dos bancos:
I.piidi-Oá ..... 11 13I16 11 7|8
Paris  $718 :i Í723
Hamburgo .....* .8«:j $8jo

A vista:

BOLSA. _A Bolsa funecionou, ainda hontem, minto
or.imada, tendo-se registrado desenvolvido
numero do negócios, ¦_ ¦

As apólices garaes, ficaram fracas, as (Ie
1515, as dc 1909, as Populares, us Muni-
cipaes, as acções das Loterias c as das ler-
ras, mantidas; as das Minas S. Jeronymo,
as das Docas da Bahia, as do Banco Mcrcan-
til c as do Banco do Brasil, firmes.

VENDAS
Apólices :

Goraes de 200$, 3 a. • • •' •'
Ditas de iioooÇ, >, I, í, ».

4, 14 • •«
Ditas idem, 10 • «
Ditns idem, 50 a. .- • • > »
I'mp. de 1909, 1 a. , . . ¦ • •
Diio idem, i, 2, 23, 40, 50, 50,

cn, 56. 100 a. t •;_
Dito idem, 36, 150 a. .... •
Dito de kjii, ao a. .-:.. •;•«-•"•
Dito de 1915, dc 200?, a 1, 1,

1, 19 a. . ¦'¦'¦.'-¦>' •'
Diio iilcni. dc 500$, 1, 3 0. . .
Dito idem, de 1:000$, 1, 2. 4.

í, 11, i:, 35, 50, ío, 80,
ioo o ...... 

Municipaes dc 1900, port... 10,
22, 46 

Ditu idem. 5, 10 a. .... .
Ditas do 1914, Port., 33 a. > •
K. de Minas Geraes, dc noooí,

3, 10 • •
lí. do Kio (4°l°), 4 
Dito idem, 7 a ...... «'

Bancos:
Brasil, 20 . . •:
Dito, 2, 3, 12, 45. .10 a. . . .
Mercantil, 50, 80 a. • . » * •'

t ompanhwt, :

790$ooo
82I$000
822|000
8255000
778.000

78o$ooo
7815000
77?$ooo

735?ooo
735Ç000

Terras e CoUnização, ioo. soo a
Loterias N. do Brasil, ioo, ioo .1
Ditas idem, ioo, ioo, 500 o.. . .
Ditas idem, 500 v|e. .10 dias, a
Ditas idem, 200 idem, a. . • •
Ditas idem, Con, idem, o. . •
Min.-.s S. Jeronymo, ioo, ioo a
Dilas iilwit, 100, 100, 100. 100,

100, 300 a.
Docas ila Bal'ia, 50, so, 5o. 50,

50, 100, 100, 100, 100, 200,
200, 200, 1*000 a. . • •, • •

Ditas idom. 1.000 vjv. 30 dias, a
Dcbenttircs:

Mercado «Municipal, ío a. 1 u

ofPEitas

II igl..-' 11 :i|i(5
$'724 S735
$8.;o $8,15
S677 $700

2$98'.) tt 35040
4$.lio 11 4$J78
4$;70 4S630
$850 ?S6i
$8.-6 $830

i$b.',5 iSSío
2S326

$72.1 >7.to

J.ondrcs.
Varia. . * ¦ * *
iJ:imburgo. , . •
Itália
Portusai
Nova York. . . ,
Montevidéo. « , ¦
Jlcspauha .¦»•'¦•
Suissa .....
líiienos Aires . . .
Vales ouro por i$.
Vales dc café. . *

ijbkÃs ,)s soberanos ítna.-n cotados a -0*650, fí-
cando com vendedores a este preço, e com*
vradores do soísoo.

«*\s ti-ansacções eonheeijas foram reduzi-
das,

Í.BTRAS DO THESÓURO
As letras papel foram cotadas ao3 rebates

di 7 e 7 i|j por cento, ficando com com-
prailorcs, conforme a data de emissão, aos
extremos ile 7 i|.' a 81I2 por cento, e ven-
dedores *lc 7 a 8 cor cento.

Os negócios do dia foram de pouca monta.

SITA'A LIMA. 1UBBIR0 & 0.
Kua Marechal Floriano Peixoto, 46.

Unico» que prestam boas contas de café.

CAFÉ'
MOVIMENTO DO MERCADO

Kilos áacca»
l;xistcnciu cm 7, de
linde 202.S52
Rntradai cm S:

JI. 1', 1'cntral  :o.7ii
E. F. U-opoldiua. . . 146.740
Hanj a dcnlio. .

Total. . , .
límbarquei cm ti:

líuropa
Cabotagem. ....

«KxUtcncia cm 3, 4o
tarde m-339
Entraram desde o dia i dc jullu nte

lioutvm 3.017.0J5 saccas c embarcaram em
CRuai periodo 3.186.11:* ditas.

liontem, este mercado abriu estave], com
íCRular quantidade dc caTô exposta á ven-
¦.i.t e alfiiima procura, tendo sido cífcctna-
•l;is «!c nianí*^ trantiacçôes de 2.300 saccas,
íi.i.. Imící de loí-fíoo a u$ooo, a arroba,
Iiela l>i*n 7.

A' tarde, foram realizados negócios dc
coi ca dc 7.500 saccas, nos mesmos preços
ila abertura, fecüiuido r ¦mercado cm posi*
fã 1 ,>«vcl.

A Uolsa dc Nova Vork abriu com 1 ¦ a
iponloi de alta.

jNãti houve entra-las.
11S200 a n$joa
io$8oo a 11 $004
io$,}oo a to$6oo

o  :o<oju a io$joj

Cernes dc 11000$.
I'.m;t, -dc 1903. t •
Dito do 1909. . .
Dito (le 19:1. • t
Dito dc 1912. . .
lí. do Hio (4 "Io) .
Dito dc 1915. . •
Judiciarias . . . .
Dito dc 500$, nom.
Dito, tMínns Geraes
Alunicip. de iyo6 •
Dilas nom
Ditas dc 1904. POft
Ditas nom. . . .
Ditas de I9i4, port.
Ditas idem, com. .
Ditas de 1901,. port,

«Haiicír:
Commercial. « » .
Brasil. . • • ¦ • •
Lavoura. ••••*]
Commcrcio . . * •;
Nacional Brasil . .:
Mercantil. . * • •- C. de Seguros:
Garantia •'
Brasil
Miijçrva. ...*¦-
An;:lo Sul-Aiiicricana
Confiança
Iiutemnizadora ¦ * •
Integridade, , . «:
Previdente*. . . . .

listradas de Virro:
•M. S. Jcroiiyino .-
Norocsio. . . • i
Goyaz «
Hêdu Mineira. . •
Norte do Brasil , .
Victoria a Minas, •

C. de Tecidos:
Brasil industrial. .
Ci.rioca
Corcovado, , • .. «
Confiança. . . • .
Pctropohtana. . • •
Industrial «Mineira. .
Covllhü

C. Diversas:
Docas da Bahia. .
D. dc Santos, nom.
Dilas ao port. . . *
Ecterias
T, o Carruagens. •
T. o Colonização ,
Centros Tastoris. .
ti. Confiança . . .
M .Maranhão * . .
Const. Urasil, c.40 "|J

Debentures:
Docas de Santos. »
M. Municipal. . ¦
Tec. Magccusc . ¦ •
¦America Fabril , à
M. Fluminense. . .:
Brasil Industrial. .
Tec. Alliança • . .1
Tec. 'Botafogo, • •
1\ Paulistana. « »
T. Confauça. . . .
1'. Industrial. . •
S. Felix ....
S. I>. Alcântara. .
Tecidos Carioca, •
I inho de Sapopcmba
Navegação Costeira
M. FrogrcsM . . .
B. U. de S. Paulo
Hauscatica ....

I3.32J 3.2Í7

2116,149

6..=5 .605 O.79O

T,'itwe *v Irmãos commttnicam que as co-
tações de café são as seguintes :
_*__*____ _wmam^^mMtmw»9mV^mmmtt^mi^mmÊ^^mt

rvros roa 15 Kn.es
/mm .„ >,*-. ... .... — —— — ¦ .i... ¦ —. ———

I JÍ-'*'* 1
1-.Í0*1I

.*>...  ii$6oj
;i$..-;>
11 $00.1**. . , 10SC00

•,' 10Ç200

\ Atícneia cerni da3 Cooperativas Agri-
culnn do IJstado de Minas coninluilica as
r(ii-\'i.-.'..!'-í DE CAKIi' POR ij Kll,0 = r

3'rpo
l.iifcs Jo Sul e | Cafés de o.itra»deste Jc Minas I procedências
-'0:11:11. I COi- | Coram. I Cór

I I
ia$s62 ,1 !-'>..6.| 125562 12S664
1.'*.'.:.. 1 I2$459 I2$25S 12Í459
n$847 a n$S47 ii«-íi.|7 ii = S.|7
iiíi.ci a 11Í745 "$439 11?745

I n$(..-g a n$-'3j ii$oj9 11*233

Obscnasôcs
.Mercado, calmo.
C.inilii.,, u 7jíf, urine,
rauta: $;-.to.
Dc accordo com a alia, as qualidades acl*nia ile 7 não acompanham os preços rela*<i'**., sendo sempre os .|. _ór mais valo*ruv.iljs; eliminando depreciado*! os café:Ut- os, devido as entradas de S. Paulo.

P1XX0. LOPES & o.Rua Mosiano Peitoto, 174  Pres-
mui ai melhore* ci.inat Ue cafí.

MURCADO Dli SANTOS
KM 71'ntrada?: 3.03a sacc.í.

llrs.I.. i°: 51,211 ..-.ceu.
Média: 6.401 saeeaâ.¦IV.lc 1 dc julho: 10.9S7.S28 saccas.Siin.is: 4.53:1 sacca.s.lixi^tencia: 1.0; t .X v) saccas.lV\-a: ;?.|.**o. ;\,.- to 1.*.'!..;. •
Posiíàj dj mercad i : calmo.

. ASSUCARt.nliadas c:n 8: i-,.;;^ .-*._cos.'Desdo i": 41.714 ditoi.
isaidai cm 8: 6.776 s.iccos.
Desde i°: 20.7.13 dilos.
lixistcucia .':'! .... de lar.lo: n-.s Ir-.pichcs,14-l.iHj , s.:*vj': nos ani;a..cns geraes,45'..IJ dito*:-
Posiçío do mercado: jirme.

COTAÇÕES
Br..:',-i, cry-íis!. .... S.'i i a SSSo•'lys.l. amarello $300 >i $610Ma-cuvn. ...... Jtíío a $500I.lem, .ia sorte J6S0 a $;oo'Wascavinho '500 a $000

AÜGODAO
Kntradai cr.i S: 25a fardos
Tk.-il" i°: 1.2:7 ditos,
h.ii.i.-.s c.-.i í: 773 fardo».
1Vs,!i 1": i.jc8 ditos.
lísistencia cm •>, dc tarde: 4:067 far-

•Vi.
J'osiç,._) do mercado: firr.:e.

COTAÇÕES
Jerpamhuco. .-o.Çaco a ji$coo«• t». do Norte .... 2*)?o.h> a 30500cParahyba. ....... 39(000 a jo$oco¦ '¦"-" .-of.u'0 a 2ojcc*>

823^000

782$001
773Ç0OU

?7$ooo
780500J

435$ooo
880.000
i8o$ooo
i9ÍÍ$ooo

l82$00O
18S.Í000

2.J8Í00.1
302ÍO0O

2I0J00O

tiOO?000
I7$ooo

f)o$ooa
uSooo

C00.000

i8$..oo
70$OOU
3--$ooo

^oÇooO

IÍ)0$0ÜO
12.75000
1655000
250S0OO

30$Joo
430$ooi)
45050ÒO

1.1S500
^oSooo
8?50*j

2í,5$ooo
j^$0UO

lS7$ooo
i.)o?ootr

iSoÇooo
fgoSooo
aos*ooo
95?ooo

I5o$ooo

l^lj$00O

roo$ooo

I95ÍOOO
i6o$oÓò
SoSooo

2o^$ooo

780^000

i88$ooo
1885500
1815000

79S$ooo
7C5000
76Í500

198.5500
200$000
205Ç000

88500
145500
J5_f0oo
I4$000
I4S250
15Í500
i8$uoo

, lB$250

3o$ooo
30?ooo

i86$ooo

BaoÇooo
±)70$000
77*y$ooo
77o>ooo
7;o$ooo

763.ÒOO
778$uou
7C05000

7855000

30j?ooo
3I2ÇOOO
181.000

lCo?ooo

14*00000
i93$ooo
ioo$ooo
1435000
170Ç000
aai^ouo

23Ç000
8s$oon

5o$ooo
5Jü$ooo

30$ooo
2|Ç000

2.5000

i7ci$ooo
I*'0$000

I.'3$ooo

35500a

3Õ$000
400SOOQ
^cõçooo
í4$0Ò0
6.|?ooo

265000
Sojooo

ro2$ooo
1S05000

i93$ooo
155500c

3S.OC0
i8o$ooo
1855000

18o$*.ioo
1$0$000
1705000

OAUNES VERDES
Fora:n abatidos hoje 596 tezes, 54 porcos,

30 carneiros e 35 vitcl.oi.
A matança íoi (cita para os seguintes

marchantes :
Cândido Ií. dc Mello, 37 rezes c 3 por-

cos-, Duriscll ú C, 17 rezes; Alexandre
V. Sobrinho, .\ porcos; A. Mendes & 'C,
•5o rezesj I.ima h Filhos, .;5 rezes, io por-
cos e 7 vitcllos; Francisco V. Co-ilart,
90 rezcSi 14 porco3, 4 carneiros c :.. vi-
tcjlos; C. Sul ...Iiucira, iS rezes; C, Oeste
de 'Miuas, 12 rc^c;;; João Pimenta de Abreu,
jó rezes; Oliveira Irmãos tt^ C, 95 rezes,
1-* porcos c 7 vitellosj BasiHo Tavares. 25
rezes e ti vítellos; Castio ít C, 22 rezes;'C. dqj Rctalbistas, 1*1 rezes; Pertinho
& C.» 2Z rezes; Iaüz Barbosa, 27 rezes;
L?, 1'. Oliveira, 46 rezes; Ferirandcs &
Marcondes, 6 porcos e Augusto M. da
-Motta, 13 rezes, 26 carneiros o 2 vitellos.

Eoram rejeitados: 9 i|.(, i\Ü vezes c 2
porco?.1'Vani vendidas: 36 i|.| rcr.c3."Sttick": Cândido K. de Meilo, 331 re-
zes; Duriscll & C., 491; A. Mendes & C.,
373; 'l.ima ic Filhos, 241; Francisco V.
Goulart, 233; C. Sul Mineira, 85; C.
dos Uetalhistas, S.t: }-.mo Pimenta de .Abreu.
187; Oliveira Irmãos «t- C., 396; BasiHo
Tavares fi" C, 255; Castro & C, 117: Por-
.inho & C, u(j; Augusto M. da Motta,
6(»; 1*\ P. Oliveira, 173 *a I<uÍ2 liarboya,
112. Total: 3.322.'No entreposto de S. Diogo vigoraram 05
scçuintcs preços: rezes, ?.|oo; a $Soo; car-
netros, a [$500 e i$8oo; porcos, o i$2so c
i$j'%o e vítcÜa, $000 o $8oo,

1U.XDAS PUBLICAS
Arrecadação do dia 9. . . 14:878$! 16
De 1 a o. ......... 66:87.15333
l-.in i"-'iial período do onno
passado  . , . i.jo:o26$88j

MANIPESXO DE IMPORTAÇÃO
Pelo vapor nacional iUaran/iifo, dos portos «l.i noric. Carga recebida: 250 fardos d*

algodJo e 1.500 saccos do assucar, á ordem1 caixa de vaquetas, u Bordnllo; 2, a JI."Andrade; 4, a R, l.ima: i, a J. ltodv; 1,
a. J. I. Coelho; 1, a K, ferreira; 1, aVasconccllos; 3.600 saccos de nssucar, a
M. Zamilhj 1.000, 3 II. Albuquerque; 500,a P. Almeida, e 7 c..i.':.is dc mangas, aMario Irmão.

Pelo vapor nacional Veiais, dos portos do
norto; Carga recebida: 347 saccos de oss*.i-
car, a ordem; 200. n Z. líamos; 200 ditns de(ocos, a Salvador Cmilin; :o-, a A. Mariolinmoi 10 saccos dc caio c 300 dites de fa-rinhi, a D. Souto; 1C0 saccas dc café, a11. Ranu, e 10 barris dc azeite, ao l.Ioy.l
Brasileiro.

Pelo vapor nacional Cavar, de Nova Vorl;Larua recebida: .100 barris dc oloo c 220caixas dç gazolina. ;, ],. Urnzi L;ur..; 20
quintos de álcool, a l'. llraga, e 50 barrisde oleo, ii ordem.

Pelo vapor nacional «-!«:!, dos partos dosul._ Carga recebida: 200 saccos dc farinha,.1 Larvalho Kocha; 1,300, á ordem; 100, a1'. .Almeida; 51*0. a M. Pino; soo, a Sc-(iiicnra Veiga: 4S0, a Queiroz Irmão; 120ditos de arroz e 2.507 de feijão, á ordem,-'io .ditos (le feijão, o Queiroz Irmão;2.686 i(ir.l*-*s dc fumo, e rC; caiN.i*. idem,iro quintos dc gorduras, 650 saccos dc ar-roz. 40 de treinoços. j.o do alpisic, 20 decera, 72 fardos de peixe. S.o de alfaia,66 l.-irns d_- c«i'o c 10 volumes de linguas,a ordem; 50 auintos do vinho, o Alves Ir-:-.-.i... c :S> dc gorduras, a lt. Kalkuhe.Polo vapor nacional Iiaid-a, dos portos do5'':, (-;',.';*1 recebida: -00 sa.-cos dc farinha,a M. lino; 3*10 « biqucira Veiga; 6j_- \01 dem; 340 faruos dc xaratic, n P. Oli-vc-.ra; 14 barneas de carne, a C. Carnci-rn; 12 caixas dc conservas, 6 dc toucinho,¦*, ile mautoiga, 50 dc lingüiças, 6 f.ir,lú =iie xarque; 1.109 saneis de atroz. 773 caixas- banha, 100 de cebolas e 3.000 resteas

14 saccos de pimenta, 20 caixas -de con-
servas, 3 dc gomma c 8 fardos dc pregos,
a A. Comes; io caixas dc cha e 50 dc
borax, q Pinto Luccna; 10 dc farinha de
aveia, a M. A. i<opcs; 5 de arenques. 10
dc chá e 10 dc lagosta, a J. M. P. Gou-
veia; io" de farinha dc aveia e 25 de
conservas, a Carvalho Kocha; -15 volumes
de chá, a frança Gomes; 16 caixas idem,
5 dc enchovas c 45 dc sardinhas, á or-
dem; 32 de chii, o 'Mendes Raupp; 2 de
chá, a Ai Cave; 1 de passas, 10 de nren-
ques, i$ dc farinha de aveia e io de pi*
incuta, a Cocho N,; 5 dc vinagre, a O,
«Azevedo liarros; 50 ditas de vinho, a T.
Borges; 19.450 barricas dc cimento, á or-
dem; 1.470, a Jorge Allard; 8 caixas de
mercadorias c 1 barris! idem, a O. Obs-
burg; 1 caixa dc provisões e 1 de chá, a
O. Leopoldina; 10 barris dc saes, a Pcrei-
ra Araujo; 9 caixas d« papel, 2 fardos
idem e 2 caixas dc papelão, a G. liduard;
53, barris de tintas, a ordem; 6g fardos
do fmno c 78 caixas idem, "4 Companhia•Souza. Cruz; i dita idem e 50 fardos idem,
ú ordem; 3 caixas de bacon o 11 de passas,a .D .Coelho; 6j dc provisões, 4 de molho,
1 do farinhas e 6 de passas, a O. Azc-
vedo Harros; 50 de borax, a G. -Minei-
da; 30 defarinlia de aveia, a f.opcs 1-rci-
rc; 69 latas dc tintas, a S, tara; 2, a
J. liai nho; 6o c,»xas idem c roo barris
idem, n J. M, F,; 500, a II. «Maia; 109
caixas do saes, a O. Boctchcr; 67 barris
do salitre, a D. Ptillcn; 25, 11 15. Maia;
38, a Himc; 50, a P. .S. Nicolson; 28,
a J. Rainho; 25, o V. Soares; 5 caixas
de conservas, 10 dc biscoutos e 20 dcmolho, ,1 T. Borges; 5 de wisky c 2 de ge-tiçbra, i ordem; 140, a C. Obsburg; 8o, a"-'orrWa Ribeiro; 20 dc orangu bitter, Ia
Çorrciíi-.Ribeiro; 2 dc wisky, á Companhia
lUiopoldina; 43 Ide conservas, a (Coelho
Nuz; 10 de presuntos, á ordem; 20 dc mos-tarda, n Correia Ribeiro; 3 de gingerala, aJjiuz -_<. Cray; 5 latas de o'co, a CarlosWigg; 5 barris idem, 3 J. Rainho; 15, a
;'íi""o„í>ilva; 16, a Pereira Araujo; 23, aD. 1'tillcn; 12, a A. Veiga; 9 fardos de
papel, 3 Jènaro Dias; 16. a í,. «Macedo;21, a A. Costa; 14, a Companhia SouzaCruz; 50 latas dc oleo, a V. Soares; 30saccos de borax, a M. R. Baptista; 4 íar-dos du papelão, ti Azevedo Costa; 6 volu-mes dc mercadorias, a li. Smart; 38 caixasidem, a José ü.uio; 1 du couro, a S. A.K. _e 226 ba.-rica3 dc cimento, a A. Gui-maraes.

Pelo vapor nacional "Philadelpltla", dctonta du Areia — Carga recebida: 35 quar-tolas de azeite, a ordem; 200 saccos docafé. a fa. Clare; 26 a Q. .Moreira; 34,n JI. Raaiul; 320, a T. Wille; uo, á B.II. Brasil; 800, a S. Emerson; 470, a1 rates; 400 olhos dc piassava; a II. Stoltz;
.f'r,a JVl:Il«--'-i 36 saccos dc farinha, a*.M. U. Souto c 50, a 11. Alves.feio vapor .nacional "Mn-.-rink", de I.a-giina c i;sciilas — Carga recebida: 5 saccasde café ç 5 de, milho, a Kocha; 30 caixa,(li aguardente, 11 ordem.Irenlia: 31 caixas, a Pnifr. Torres; 12. n n,Moreira; .121, a A. Barros (. C; 26,'a
_,*"! h o Th. da Silva; 209, aíseg.leiga & L.; farinha; 200 suecos, a Bar-roso; 600, a Queiroz Moreita; 500, a A.Uarroso f. L.; feijão: 39 saccos, a Z- Ra-mos; 42, a Th* da Silva; 20. ao mesmo;40, a Queiroz Moreira; 100. a 1'rtig. Torres;carne: 3 jacas, a Th. da Silva; 9, a Prug.lorrcs; 12, a A. Barroso; 4. ao mesmo;31 no mesmo; 14 saccos c 7 cestos dcarroz, a Seg. Veiga & C; 90 saccos do as.si.car, a Queiroz Moreira; 188, a Th. dabilva; 100, ao mesmo; 26 ditos de poivilho,ao mesmo; 200 couros, á ordem; arroz: 100seccos,_a J.ulz Moreira; 81. a C. Bastos;3!/, a A. Hugo; 53, a V. Monteiro; 22, nomesmo; 10, 0 T. Borges & C; 43, a C.Bastos; 43 a P. Carvalho; 32, a Carvalho;24, a 1'.. Gaffrcc; 24. a A. Pollery; 30, aSeg. Voiga s. C; 88, aos mesmos; 197,a C. Duarte; 193, a T. Borges; 53, aomesmo; 50, a C. Bastos; 75, a «,cf... Veiga;88, ao iiiesino; 100, a 1'erraz Irmão; 30. aP. Carvalho; 73, o A. Hugo; 9.5. a I,. Ra«mos; 63, a T. Borges; 80, a G. Ferreira;

57. a l.co Veiga; 37, a Moreira; 207, a T.Porgts; 9.., a V. Monteiro; 20, a P. Car«valho; 37 caixas do frutas, a «Maio Irmão;
5 ouintos de aguardente, á ordem.Pelo vapor nacional Itapuea, dos portosdo sul. Carga recebida: 1.500 caixas dcL.inlia, a ordem; 100. a Siqueira Veiga; 100,a .Tohon «Moorc; 15. a I'\ Moreira; 23,a C. Duarte; 50. a Ferraz Irmão; 23, aO. I,ojiCs Silva; 100, a A. Pollery; 544saccos de arroz, á ordem; 150, a M. Cha-vos Pinto; 100, a Queiroz irmão; 150, aM. Costa Alves; 267 dc feijão, a Castro
b.ilva; ,3.000 fardos de fumo e 5 saccos decera, n ordem; 30 ouiiilos de vinho, a J,rerreira, c 120, a Couto.

Pelo vapor, nacional íii-fo, dos portos donorte. Carga recebida: 40 saccos de cera,e 300 cocos,, a Cosia Pereira; 703 fardosae algodão, :i ordem; 1.500 saccos de as.secar, a B. Albuquerque; 300, a J. Moorc;i.poo, a M. Zamith: 500, a Thomaz da
Silva; 1.500, n Zenha líamos; 130 caixasdt oleo, a C. H.; 300, á ordem; 7 de cha«rutos, a Jocobina; 25 tonneis de álcool e1.200 saccos de assucar. á ordem.

Pela F. Central do Brasil OE. Diogo).Carga recebida :
2 latas de manteiga a M. Sampaio; 10a I,. Modelo; 40 a G. Irmão; 20 a M. Sil-va; 3 caixas de queijos a João Cunha; 12

caixas de carnes n R. Barreto; 8 a Prisla*•,', 9..a "arques C; 1 a C. Ribeiro; 2
a_R. Torres; 2 a líd. 'Grijó; t a G. Ir-mão; 34 caixas (le batatas a T. Pereira;.(o 110 mesmo; 28 caixas dc banha a AI.Silva; 13 a R. Ilarreto: 25 o Prisla C: 30caixas dc batatas a A. 'Garcia; 30 a Ordem;60 a li. Ponte; 120'a A. Garcia: 60 aR. Pontes; 91 a C. Cruz; 50 a J. Sanlos;

40 a C. Cruz; 50 a ar. J. luz: 192 a C.Cruz; 3 a (1. 1,1111a; 16 a Antônio; 100 en-
gradados,de sebo a G. Campos; 14 latasde-manteiga a O. Irmão; 20 a Torres Rego;

a V. Monteiro; 12 a Ad. Sehniidt; 4ao mesmo; 13 a T. Machado; 23 a C. Piu-lo; 2 .. jlebrão C; 90 a Am.irante; 81 aAbcHar C; 6,<i Balus C.j 1 a Ordem: 4caixas de qucios a A. 'Uarroso; 11 o AI,Kocha; 10 a Damazio C: 5 a C. Vasques;
4 ao mesmo; 30 a G. Ribeiro: 21 a JoãoCunha; 6 a M. Rocha; 16 a I. Cunha; 3a M. Saraiva; 33 a João Cunha: 6 a C.Ribeiro; 3 latas de manteiga a M. Saiu-
paio; 14 a I.. Modelo; 66 a V. Monteiro;

.10 caixas dc manteiga n Ordem; 100 la-Ias de manteiga a I.. Boi; 71 caixas dcmanteiga a Balberg C.j 29 a C. llasos;
50 latas a G. Ribeiro; 18 a M. Fonseca;
í,° :l„'Z-. Monteiro; o ao mesmo; 4 a A,(.. Oliveira; 18 a ,!i.-.!ms C; 7 a A, R.Oliveira; 15 a A. Pinto; 12 a 'Pinlo í.o-
pes; 16 a G. I.irna; 4 a Ordem; 9 a Pin-to Lopes; 40 a Babiis C; 10 a G. Ri-beiro; 64, a ,*M. Tinto C; 10 a O. Irmã: 24a *(,. Ribeiro; 10 a V. Suiift; 30 caixasdc, batatas a II, Zamilb: 30 laias'de man-teiga a iBabus! 14 a Tb. Pereira: 10 aomesmo; 10 no mesmo; 28 no mesmo; 52 aDamazio C; 55 a 11. Irmão; ..,. ao mes-mo; 25 a Balbus C.j 23 n C. .Bastos; 10 aT. Almeida: 3,3 a c. 11. .Lacticinios; 99,1 João Cunha; ii a iA. Monteiro; io aA, lí. Oliveira; to a Balberg C; 20 aBalberg C; 1: ao mesmo; its no mesmo;
30 a frisia C; 13 a «A. Ainaraute; 4 uM. 'Fabus; 16 a M. Rocha; 15 laias demanteiga a Alves Irmão: 3 engradados dcmanteiga a Ordem; ia caixas .Ie manteira
a IPalmyrn; 20 ca*.xas do raaiileign a AI.
Kocha; 8 caixas de queijos a Al. Pinto C;

a .1. R. Fernandes; 14 a loão da
Cunha; 22 a Ordem; S a Teixeira Borges;
4 caixas de queijos, a G, Ribeiro; 4 ditas,
a G. Almeida; 3 ditas, a R. Barreto; 3dilas, a João Cunlia; 4 ditas, a G. Ri-
beiro; 10 dilas.", a G, Almeida; 23 caixas de queijos, á ordem; 4 caixas de car

Pereira Júnior; 2 ditas, a 1'erraz

CAMISARIA E PERFUMARIA

lAlIlMlftllP.
Ruas do Hospício n. 11 e Rosário n. 64 - Rio

Apezar da guerra e de todas as'. Apresentar rapidamente as ultimas novidades
difficuldades actuaes, esta casa 
continua a importar direcla
e coutiuutidameuto da Eu-
ropa todas as suas mercadorias
e por isso pddc: —

Ter completo seu variado sortimento
Garantir a legitimidade de todos os seus artigos
Manter seu preço fixo e reduzido.

:. :..-* Cn-.-'. .*¦.. bida: 250 fZídoídcLfcjf0] dÍta.UaA 
"m^A '"^avi.r'''1''5'' " or-

 ditA. Semann; t dita, n Ferra:: Irmão; io
llltilS, á ordem; 7 dilas, á ordem; 1 dita,a;bcq. Veiga; 7 ditas, n A. Semana; 2
ditas, a AI. ti. Pinto; 1 dita, a loão I.Pinho: 5 ditas, a A. Amarantc; 8 ditas,a ordem; 1 dita, a B. Albuquerque; 1dita, a Tb. Pereira; 1 dit.-.. a T. llorgcs;dita, a C. Ribeiro; 5 ditas, a B. Al-buqiicrque; 2 c.iix-.-.s de toucinho, ao incsmo:dilas, a S. Macedo; 3 ditas, ao mesmo;-¦5 ditas, a A. bchmidth; 9 ditas, a Tei-xcira; 5 dita-, a lj. Grijó; 3 ditas, a A.bemmann; 2 ditai, á ordem; 11 dita--, áordcitm dilas, á ordem; 14 dii-3. a 1*'.C.,nj6; 2 ditns, a J, A!v.3 Ribeiro; 6
dilas, a A. Santos; 46 caixas dc batatas,a Al. /ianulli: 56 ditas, n T. . Borges;io ditas, a Prisla; 60 ditas, o G. Ribeiro;
3;i ditas, n Couto: 30 ditas, á ordem: 10ditas, a li. Ramallio: 21 ditas, a ']-. Bor-
ges; 23 dilas, a 1). Ramalho; ioo ditas, :iM. D, Castro: 55 ditas, .1 R. Torres 120ditas, a A. Garcia: 30 dilas. a J. Ana
quim; .to ditas, a At. D. Castro; 38 ditasa, C, O pinto; 16 ditas, a C. Pinto; 13dilas, a V. Monteiro; ij ditas, a A. Pinto; iS urtas. a <•. Irmão; 17 caixas depaio a 1-. Moreira; 40 ditns dc banha, aK. Lar reto j 10 ditas, a C. Pinto; Co ditasa ordeai; 7 ditas, á ordem; t l.ms de Innha, n lebrão: 1 caixa de meados, á ordera; 12 caixas de batatas, a T. Borges:10, latas dc lingüiças, a Ferraz Irmão; --caixas de carnes, a iM. Pinto; 1 dita, a IR. Fernandes; 13 fardos dc «arque, a *S.

2 caixas dc meudos, a João Pinho-

i.eiii, a,ordem; 3.000, a Al. Cunha; 16.973,a terreira Gomes; 6.700. a Soares Cunlia'h.ooo. a L., C. Pinto; 3.150. a Soares Il-is!os, 24 caixas, a berreira Gomes: 116 vo.
-m L1 V1"""1"*"- a0 '•kl>'-1 Brasileiro;
; 1. ,.' -e ™r";": ° -'" '¦' x:13 ''"-' cavacos.
n,i.-,."í,ra,: ',6 E'!c-'0, ú< eólia, a 

-¦
Motta; 1 fardo dc couros, a F. IIlher; .;; quintos do vinho, a AI. Capella,o a Soait-s Uiiiba; ,... s (;. Affonso. e4.000 resteas dt cebolas, a R. Torres; 20«!'™cjs de maruiellos. a Mteuel; 1 caixae 1 fardo de couros. ., it, Ferreira; 1. aK. Silva; -¦ volumes idem, a F. J. Oli-veira; 1 ro.o dc sola. .*, F. ». Walther: 1caixa tle couros a F. Plácido; 2. a Gz Car-neiro; 16 caixas de ovas. a I. P. Costa;1 . latas dc biscoitos, a C. Ribeiro; 10. aCarvalho Rocha; 5, 3 Comes Pinto; o aI.ebrao; 3, a Coar: Irmão; 36. a tcal Seu..os; í, a I. P. Costa; 2 dc conservas, aT. ,C. V. .Mendes; io. a Leal Santos; *,
a i-oun lrmao; =. a l.rArãoi so. a CoelhoMartins; 10. a «\uu:i.lio Pinto; 11, a A.Braga.

Pelo vapor nacional /ta.:/-a;*j. dos portos•Jo norte. Carga recebida: 9.436 saccos dcnísuc-ir. a Thomaz da Silva; jr.o. a (1u'*i-
1...1 Aloreira: 100. a F. II. Walther; ico
caixas dc oleo. a AI. I,. Sampaio, e 50,a II. Hildcbrando.

!Vo vapor i::g!c2 "Cardiganshire", (ir
T.ondrc3 e escalas — Carga recebida: jSvolumes dc chi. 20 dç canella, 67 saccos
de alpisíe, 2* de cmninho, 4 dc pimentac (-: fardo] dc pregos, a C. llcltcclicr;

o saccos dc milho, a .1. M. Andrad..,duos, a C, Soares; i caixa -.ie lomboa 11. Alves; S fardea de xarque, á ordemi caixa de rcqucijkão, a F. Klias; 10
quartolas de sebo. á ordem; 13 laias dmanteiga, a Teixeira: 4 di! :s. a 11 Vvcs: 1 dita," a A. .Marti: 3 engradados rordem; 3 ditos, a Pastores; 5 'atas dmanteiga, a Tinoco; 4 dilas, 0. Carneiro*2 engradados de manteiga, a Carneiro; -
engradados de manteiga, a Carneiro: 4 Ia
Jai .dc manteiga, a Alberto; 3 ditas, :

AI. t-ibÇiro; 23 ditas, a Alberto; 7 dilas. .
Wal-l ''"bosa; 6 dilas, a -l-c-raz Irmão; ¦

ditas, a Kre.--.-y: S ditas, a Ferraz Irmão'4, ditas, n A. Schmídtli; 2 ditas, a M,ichado; 4 engradados de maiteiga a Vasques; 4 latas de manteiga, a Frncsto; =
Çíix.-.s (ie queijos, a Medcir.is: 7 ditas .'
João Cunha; 6 ditas, a T. Carlos; 6 dii*,«ao :::c--mo: C dilas, ,i3 mesmo; ; ditas, a-r.ieíii.o; j ditas, ao mesmo; 7 ditas a To*'Cunha: íS ditas, ao mesmo; 3 ditas' a VIlorces: 4 ditas, a Costa; 4 ditas.' a F¦Aloreira; 4 (Idas, a Ferreira; 6 ditas fmesmo: 4 ditas, a Fonseca: 10 dita" 

'•
l'. Alves: 4 ditas, a M. Rocha- 1 di't.i..1 Damazio; 3 dit.-.s. a iH. Barreto- 4 ,;:¦''•a A. . uarroso.
10 riuxas Oe queijos a C. Afarques C: ti,
,-;.,!!;b:'r:°>' -} «• -™--o: S a C. 

'!{'.

» P- Lopes; 2 a M. 
'càJ-,: 

,, a p!ióPes: 7 ? P topes; , a Af. Irmão C •'¦*
a P, Almeida: 6 -, T. Carlos; 1 a !M =-raiva; a a João Cunha; .7 a I Filho»' -
a t.. Irnr.o: 1 .*, I.eiistofano; 2 „o me.mo; | a V. Linhares: f. a O. Irn.-.i- : -
A. Irmão: 6 a *M. Rocha; na C. -Y.,*
qiis: .1 a João Cunha: 6 1 C. rasgues- (co mesmo; ; ao n-.:s:n.: o .> G Irmão-'••a Damazio C.j 13 a .1. Rilien-,,; 10'3^!.

'50, 
a J.

acas, a 1.

Pontes; 4 a J. Ribeiro; 2 a C. Vasques;
15 a G, R. C; 28 a J. Cunha; 2 a A.
Freitas; 4 a AI. F. Abel C; 1 cesto de
lingüiça ti A. Bastos; 1 caixa dc toucinho a
J. Soares; i cesto -de mocotós a M, Ko-
cha; i4 caixas de queijos a Vasques; 9 a
AI. Rocha; 5 a Saraiva; 10 a M. Andra-
de; 2 a Saraiva: 20 a Alves C; 4„a Vas-
ques; 2 a G. Ribeiro C; 18 a Saraiva;
10 a Barroso; 8 a Damazio, C; 6 a 1.
Carlos; 4 ao mesmo; 23 a 'Vasques C; 4
a Damazio C.; 3 o Vasques; 5 ao mesmo;
n a Roza; 2 a Bosk; 4 a J. Cunha; 5
a Barreto; 4 a J. Cunha; 4 a Uamazo;
2 a Medeiros; 3 a Corrêa; i a A. Luz; 3
a I/)pes; 3 a Moreira; 4 a P. Lopes; 3
a Borçes; 5 a Luspoldmune; 3 a 'Uarliosa;

a O, Irmão; s caixas de carne a Saiu-
paio; 1 a Almeida; i a Al. Pinto; i a Ro-
cha; 1 cesto de carne n Theodoro; 35 cai-
xas de toucinho a Ordem; 17 a Ordem;

a G, Ribeiro; 10 a Bastos; S a Grijó; ^a Borges; 2 a Bastos;; 3 caixas dc requei-
jão, a Cruz "Irmão; 

i cesto de lingüiças a
T. Borges; 1 a Carvalho; 1 volume de
manteiga a Pinto.

Alfredo Maia — 5 latas de manteiga
a 1,. .Alba; 9 a T. Borgfs; 9 a Gaio Nuz:
12 a Alves Irmão; 7 a S. I.. Ribeiro; 7 a
O. Mariz; iií saccos <lc milho a J. Car-
doso;- 08 a Al. Zamith; 78 a P. Almeida;
30 a Ferraz; iao a^ «Mario Souza; 63 la-
tas de manteiga a Serra C.j 16 a C. Soa-
res; 20 a A. Pinto; 70 a iPrista; 3 caixas
de queijos a S. Jlariz; 4 a S. Ribeiro;
4 a C. Duarte, 2 a J. Simões; 2 a P. Lo-
pes; 10 saccos de arroz a A. Bittencourt;-50 a P. Andrade; 20 a .ltd. Araujo; 20
a Avellar C; 30 saccos milho a Avellar C;
13 saccos de feijão, a. J. M, Andrade; 10,
a M, Zamith; io, ao mesmo; 3» ditos de
amendoim, a AI. Zamith; 17 ditos guandos,o.S.L, Ribeiro; 3 iacás dc toucinho, a S.
Aloniz; 3 engradados dc manteiga, á ordem;
queijos: 4 jacas, a P. Lopes; 2, a Alario
Pinto; 4, a P. Almeida; 4. a F. «Moreira;
3, ao mesmo; 1, n. P. Almeida; 4, ao incsmo
1110; 3. a F. Moreira; 4. a V. Allueida; 2, a
A. Pinto; 3, a AI. Pinto ã C; 3, a A.
I-.nião; 3, a A. Pinto; I, a F'. Aloreira;
2 a P. Vasques; 5, a P. Almeida; 4, a M.
Pinto; 4, a J. Rodrigues; 1 caixa, a L. Fm-
t:,s; 3 jacas a «Mario Pinto; 1, a G. Ri-
beiro; i, a A. Irmão; 6. a Alberto; 4, a JoãoCunha; 2, a F. Moreira; 7. ao mesmo; 4,(1 P. Almeidai, 2, ao mesmo; 1 dc requei-
jão, n A. D. Cstradpí .2 ditos, ao mesmo,

Thorezopolis: 7 saccos dc farinha, a
AI. Pinto; 4, a Lebrão S C.; ao ditos dc
batatas, a J. Cardoso; 14, a Lebrão a Cl
12 ditos dc farinha, aos mesmos; 6, a V. Mo-
reira; 8. a B. Alves íi ('.; S, a A. Pinlo; II,
a T. Borges; .;, a J. Ribeiro; 4, a A. Pin.
to; 2 ditos de feijão, a lt. Queiroz; j, á or-
dem; 2, a C. Duarte; 3. a A. Santos; 4, á
cideinj 12, a B, Irmão; ú, .10 mesmo; 3,a B. Alves S: C.J 12 ÍIÍI03 de farinha, a
Lebrão & C; batatas: 11 jacas, a Tb.
Pereira; \2, ao mesmo; 3 saccos, a B. Al*
vcs; 16, ao Macedo Ribeiro; 30 caixas, a
J. Cardoso; 8, n C. Gomes; 4, a Bernardos
Irmão; 18, a A. yuciroz; 3, a A. .Moraes;
6, a Corrêa Ribeiro; u, a II. Lima; 23,
a R. (Jueiroz; I2( ao mesmo; 6, á ordem;
6. idem; io, a C, Duarte; 3, a A4 Santos;
1 fardo de carne, a M. Pinto; 2. ao mesmoJ
i.-iuo latas dc massas, a Lebrão & C.J 1
s.icco dc fubá, a M, Pinto.

Alfrtxlo Maia: 10 caixas dc manteiga, a
M, Pinto; 40 latas, a B. Albuquerque; 40,
0 L. Ribeiro; 12, a L. Caneca
C. Duarte; "49, a Damasio & C
A. Ribeiro; 20, a G. Ribeiro; 4 jac: .
Lopes; 4, ao mesmo; 34. a loão Cunlia; 4-
a S. L. Ribeiro; íí ao mesmo; 4, a Torres
Rego; 10, a P. Lopes; 5. a S. L. ÍSM-o;
6. a P. Lopes; 6, a S. L. Ribeiro; |6
saccos de arroz, a J. Pcdrosa.
lv. F. Central do Brasil (.Marítima).

40 saccos -de feijão a Balberg; 2t» a "d.
Scbinidt 14 a T. Borges; 43 a A. Barroso;
23 a ti. Irmão; 11 a Ordem; 10 a C. Bri-
to; 100 saccos de arroz a J. J._ Fernandes;
87 a líalberqi.e; 3-' a C. Gentil; 10 a J.'liorgcs; 4 a Mercantil; 210 fardos de ear-
nc a II. Albuquerque; 2 saccos dc cangica
a C. Pinto; 28 saccos de milho a S. Co-
mador; 6o a T. Borges; 21 a C. Soares;
20 n -G. Vermelha; 13 fardos de carne a
G, Irmão; 235 saccos de farelíp a M.
Carvalho; 15 caixas de hauha a Cunha,Pi*
nho; 40 saccos de poivilho a Ií. .Almeida;
4 barris «de vinho a João D. Irmão; 20
saccos <dc milho a C. Rezende; 75 engrada-
dos de couros a Ordem; 3 saccos, de indlio
a 'f. (Borges; 30 rolos <!c sola a Souza M_;
502 pacotes dc livros a Alves C; C saccos
de pinhão a J. AI. Santos; 7 ao mesmo;
38 tonneis dc carbureto a C. Parclo; .200
caixas dc águas a P. Monteiro; 636 caixas
dc couros a U. Albuquerque; *jS5 ao mes-
mo; 98 caixas dc sebo a IM. J. Ciilckuhl;
36G caixas de cerveja a Ordem; 74?3 rolos
de couros a J. C. Kaltkubl; 317 a J. Nery;
285 fardos dc alfafa a S. laina.lor;, 2 far-
do de sebo a Ordem; 12 a P. Ouvido; 24
faixas de banha, a V, Silva; 2 rolos dc
sola íl. Damasio.

Cantareira — 916 saccos do assucar a T.¦AI. Kcutsch; 78 saccos dc milho a R.
Pilta; 61 ao mesmo; 31 ao mesmo; 104 o
Bordraux; .".o saccos dc farinha ao mes-
mo; 4o a C. Duarte,

Leopoldina: milho: 8 saccos, a T, Bor-
ges & C; 43, a Seq. Veiga; 21, a Lage Ir-
mão; 22, á ordem; 12, idem; 20, a Ad.
S. Filho; 12, a At. Jordão; 42, a ordem;
249, a AI. Souza; 139. a R. Queiroz; 18, a
Nazar Irmão; 11, <i C. Pinto; 121, a or-
dem; 40, a AI. dc Souza; 8. a Q. Aloreira;
11, a A. Pollery; 15, * A. Ema; 11, a
A. Pollory; 50, a S. A. 4 ordem; 45, o 1.
Borges; 42, a ordem; 11, a T. Borges; 51,
a O. Aloreira; 38, a D. Garcia; 16, n C.
Aloreira; 80, A A. ordem- 22, a Souza
Valle; 37, a C. Soares; 27, a t. Duarte;
23, a C. Soares; 23, a D. Silva; 30, a C.
Soares; 13, a Nazar Irmão; 58. a B. Albu-
ciucrquc; 20, a C. T. Carruagc; 21, a J.
B. Manuo: 14, á ordem; 16. a C. Pinto;
38 a AI. dc Souza; 24. ao mesmo; 13, ao
mesmo; 8, a B. Alves; 100. á S. ordem;
Ri, X. idem; 50, a «Souza Valle; 30, a
Ferraz Irmão; 20, a C, Rezende; 40, a B.
Alvcsj 11, á A. ordem; 11, á O. ordem;, 100.
,'i T. ordem; 20 a T. N. ordem; 11, a A.
erdem; 30, á T. ordem; 10, á N. ordem-,
16, idem; 90, a A. Pollery; 45. 11 Ju.Pereira; 41, a C. Pinto; 30. a AI. Capella;
50 saccos do milho, á ordem; 51 dilos,
a C. Pinto; 3 Oditos, a ordem; 4a ditos,
ú ordem; 40 ditos, a C, Duarte; 100 ditos,
a N ordem; 96 ditos, a C ordem; 11 ditos,
¦a J. Aloorc; 16 ditos, a Souza Valle; 15
ditos, a N. Cacil; 25 ditos, a Bordeaux;
30 ditos, a J. A. C. ordem; 40 dilos, a
Avellar; 20 ditos, a M. Zamitli; 20 (IÍ103,
ao mesmo; 34 ditos, a B. Alves; 16 ditos,
ao mesmo: rfí 'ditos, n B. -.Martins; 40
ditos, a D. Garcia; 33 dito?, a R. La-
vi-ador; 40 dilos. á ordom; 75 ditos n
A, Sequeira; 50 ditos, a AI. Souza; 70
ditos, a 11. «Vvts: 21 ditos, a Scq. Veiga;
130 ditos, a S. Lavrador; 100 ditos, a, J.
Ií. Manuo; 48 dítos, c\o mesmo; S7 ditos,
a D. Garcia; 90 ditns, a B. Alves 3 ditos,
a 1*\ Ramos; 13 ditos, a B. Alves; 22
diloa, B P. ordem; 20 dilos, a Ferraz
Irmão;; 12 ditos, a >M, Souza; R ditos, a
-Ka&ir Irmão; iu diio?, n T- Borges; 15
dilos, T. Pereira: 15 dilos, a C. Pinto;
^1 ditos, o R. Queiroz; u ditos, a A.
Pollery; 20 ditos- no mesmo; 11 dito?, a
C. Pinto; n ditos, ao mesmo; 26 diios
a L. Ribeiro; 30 ditos, n J. B. Mnrmo;
30 ditos, a 11. Alves; 40 ditos, a A. Pai-
lery; 41 ditos, á ordem; 26 ditos, a P.
Fernandes; 16 ditos, a C. Pinto; 68 ditos,
a tí. Lavrador; ^ dito.*:, a <M. Zamith;
3i> ditos, a D. Garcia; 15 dito:-, a M. Sou-
za; in ditos, a Ferraz Irmão; tio ditos, a
AI. Zamith; :.5 ditos, a R. Queiroz; 43
ditos, ao mesmo; 15 ditos, ao mesmo; 14
ditos, n M. Souza; 20 ditos, ao mesmn; 17
ditos, ,10 mesmo; 43 ditos, a AI. Scliinidili;
7." saccos de milho, a M. R. Schmídth;
18 ditos, a A. S. Filho; 4 ditos, a, J.
Cardoso; 30 ditos, a M. Pinto; 122 ditos,
a C. Rezende; 211 dito?, n L. S. ordem;
20 ditos, a J. ordem; 2$ ditos, a J. N. or*
dem; 25 ditos, a J. ordem; 49 dito?, a O.
ordem; 30 ditos, a J. ordem; 51 ditos, a
J. ordem; 5-1 ditos, a B. ordem; o dÍto=,
a_ S. Valle; .;j dito3, n M, Souza; 10S
dito?, ao mesmo; 20 ditos, n A^Pollery;
25 dito?, a A. Sequeira; 10 ditos, á ordeai;'•Í7 ditos, a jSeq. 'Veifa; 14 ditos, ao
mesmo; 28 ditos, ao mesmo: 15 ditos, a
Piaj Garcia; ?i dito?, a M. Pinto; 24
ditos, a A. Polísry; 50 ditos, a M. Za-
mith: 20 ditos, a M. Irmão; 29 ditos n
C. Duarte; S ditos, a N. Irmão; 10 ditos.
a D. Silva; 4 .=lcco3 dc feijão, a C. Soa*
rcs; 12 ditos, a Th. 1'crreira; 3 dito.', a
(Mario Silva; 12 ditos, a Ferraz Irmão;
9 dito.", a O. Gomes; 8 ditos, a B. Alves;
1.1 ditos, a M, Pír.to; 11 ditos, a A. Piu-
to; ifi ditos, a Avelíar; 16 dito?, ao mes-
mo; 30 snecos do farinha, a Ilordciux;
209 ditos, á ordem; 2 ditos, n L. II. Li-
ma; 109 ditos, á ordem; fio dit03. h or*
dem; ij ditos, a C. Rezende; 9 saccos de
amendoim, a S. Macedo; 5 saccos dc arroz,
a Sf, Ribeiro; 20 saccos de batatas, n M.
Silva; 250 saccos dc arr.iz, a Viilcla; 1
i:;cá dc carne, a S, Moraes; 3 ditos, a
!. Moorc; 1 díto, a A. Oliveira; 1 dito

;i Y. Souzr.; 4 ditos, u R. Torres; 1 jacai; toucinho, a J. ordem; 1 dito, a V,
P.orges; 152 latas de graxa, a Scq. Veiça:
7 amarrados dc sola, a C. S. Carvalho:
1-' tonneis dc álcool, a C. Rober; 100••¦.iccos do resíduos, á ordem; 24 pacotes!e fumo. a Salvatlor Silva: 3 ífLÍa.^. a A. I..:
t* -acco.) do milho, a R. X, I^ss.i; joS
litos, v.-) mesmo; 14 ditos, ao mesmo; 40i:t"s, a tt. ordem; 17 ditos, a C. V.'ein; 135 ditos, a T. Borges; 30 ditos.
ordem; 10 ditos, a A. Pollery;, 27 ditos,
1 Cunha PÍ:i!i(.; 22 ditos, \\ C. Rezende;
Co dites, a M. de Sou/a; 20 dito-., no
t.:f.imo; 36 ditos, a lí. Irmão; 32 ditos,
n mesmo; 30 ditos, a d., líohcr; 37 ditos..: R. Queiroz; 29 ditos, á ordeai; 148
liíos, $ nr-iem: 39 ditos, a M.. pintpj -,íi
litos, a M. Kenlay: 61 ditos, a M. Z.i-
mith; 20 dilos, n B. Martins: io ditos."i mesmo; 30 ditos, ao mesmo: 36 dito?,i N.iz.ir I-nií.->: 10 ditos, a M, Zamith;
n ditos, no mesmo; 7 ditos, a B. :\Iar-'Ins; 10 ditos, a Scq. Veiga; i.t dilos, a".. Martins; co ditos, a A. PoVerv: i3i.;.-.., a M. Zamith; ;o saccos de 

'arroz.
1 Ferraz Irmão: 24 ditos, 3 Kd. Araujo;- sacros dc leiião. ai. Lima; 7 diios. a'I. Pinto: 6 diios, a C. Muita-.-: _3 saccos'*.- farinha, a A. Irmão; 20.1 ditos, a Bor-Vaux; S3 dilos. a L. S. Irmão; 1 j.-.çí'¦- carne, a A. Irmão; 2 dilos, a A.'iiij; 1 diio, .-. Trísta: :o ditos, a C.-\-iitos; 22 ditns, a G .Kiiiciro: 1 dita. a

. 1.. Azevedo: 15 ditos, a A. Chaves:* ditos, a M. Rocha; 7 ditos, a K. Gríiõ:
dito, a P. Loncs; 1 dito. .1 Ferr.-.z trmio-
dito, a G .Carvaih.i; 2 ditos, a E, Cri-!-. -¦ ditos. *.i T. Barecs; 1 dito, a T.'

iniba; ; di>«-s. a S-qneiii; 1 diio. a JÍ
/..n-ltli; 9 .li:.-.s. a G. Hiheiro: 1 dito.

Sequeira; 2 ditos, ai», mesmo; 4 ditos, a0. _1R1be1.ro,' 3 ditos, a Ií. Grijó; 3 ditos, a
ASM Irnilo; 2 ditos, J. Moorc; 2 a lv. G.;-¦i' saccos. dc milho, a Dias .Garcia; 21 di-
.tos,' 00 mesmo; 53 ditos, a VJ. B. Manuo;
40 ditos, ao mesmo; 92 ditos, á ordem;'54 -ditos, o A. Brasil; 40 ditos, « B. or-
:dcin; 20 ditos, a M. ordem; 432 ditos,a.1. ordem; 55 ditos, a A. 5. Filho; 30ditos, & ordem; 13a ditos, â.i rdem; 12
ditos, á ordem; 56 ditos, o M. Pinto; 50ditos, a Dias Garcia; 23 ditos, a S. Cunha;20 ditos, ao mesmo; 37 ditos, a C, Mo-
raros 45 ditos, n T. Borges; 13 ditos, a
Avellar; 34 ditos, a J. Guimarães; 53ditos, à. ordem; 40 ditos, A ordem; 44dUos, a B.- Alves; 15 ditos, a B. Mar-
jaus; 15 ditos, 3 iM. Zamith; 100 ditos, a
T. Saraiva; 40 ditos, ao mesmo; 6 ditos,a Souza Valle; 20 ditos, á ordem; 35ditos, n Q. Moreira; 18 ditos, a C. Mo-reira; 29 ditos, u M. dc Souza; 40 ditos,a ardem; 27 ditos, a S. Bastos; 15 ditos,a,T. Borges; 44 ditos, a A. S. Filho; zSditos, a J. Nunes; 10 ditos, á ordem; 13ditos, a A. Pollery; 23 ditos, a M. deboiiza; 29 ditos, a A. Pollery; 20 ditos,a B. Alves; ti ditos, a A. Pollery; 24 di-tos, a Dias Garcia; 17 ditas, a R. Quei-roz: 11 ditos, a A. Pollery; 13 ditos, a A,Pollery; 10 ditos, a C. Pinto; 15 ditos,
ao mesmo; 20 ditos, a P. Ladeira; 17 ditos,a, M. Zamith; 11 ditos, a G. Ladeira; 10
ditos, a Monerat; 15 ditos, o C. Soares;08 ditos, o Dias Garcia; 16 ditos, a M.Pinto; 25 ditos, a K. Queiroz; 24 ditos,a C, Pinto; 22 ditos, a T. Borges; 27
ditos, a B. Assaft; 16 ditos, a T. Pereira;
330 ditos, a J. C. ordem; 10 ditos, a J.A., Irmüo.
a ;acás dc carne, a G. Irmão; 1 a G. Ri-beiro; », a idem; 8, d ordem; 3 ,a B.Irmão; 2, a Idem; 1, a idem; 1, a Fer.raz, Irmão; -4 J3cás dc toucinho, a A. SI-
queira; 2, a S. Carvalho; 1 com miúdos,
? Siqueira & C.*; 15 tonneis de álcool, a1. Silva; 19, a Guichard; 7 vol. diversos,o T. Borges; 3 ditos, a C. Fernandes.

143 saccos dc feijão, a Ferraz Irmão;•2, a A. Amarantc: 13, a Guimarães Ir-mao; 300, a José S. Pinheiro; 7, a C.Duarte & C.«; 13, a Z. Kamos; 10, aidem; 40, a José Lucpcsc; 11, a Guima-ries Irmão; 20, a Th. Silva; 24, a Cor-rea Ribeiro; 20, a Th. Pereira; 50, aFerraz Irmão; 10, a C. Taveira; 20 sac-
ços, poivilho, a Ferraz Irmão; 10 de grãodo bico, a h\ Camuyrano; 2 de arroz,
a Jacoh Filho; io, o M. Esperança; 74,J. J. Barbosa; 20, a M. Zamith S5Ci'; 100, a Ferraz Irmão; 63, a C. Pe-rcs; 50, a Marques & C"; 50, a M. S.Gomes; 82, do milho, & ordem; 25, ditos,a Dewisch & C"; io de farinha, a C.
Taveira & £•; 3 tinas do queijos, a
íeixeira Rocha; 96 fardos alfafa, a Mi-
guel Silva; 35 ditos, a P. Domingos;

barrica de camarão, a P. Bastos; 27
fardos de carne, o J. Moorc & C.s; 20
ditos de xarque, a Cunha pinho; 224 de
carne,.a B. Albuquerque; 5. a J. Moorc;

3Ss, pac, fumo, á ordem; 27 ditos, a
C. Taveira; 118 rolos de fumo, a Mace-
do Júnior; 48 rolos de papel, a C. Fiat
Lux; 431 fardos, idem, a Oscar Kudge;
1324, vols. idem, a C. Itacolomy; 5 «ac-
cos de sebo, a 'M. P. j 97, idem, a Gar-
cia Sobrinho; ioo latas phosphor_ps, a Z.
Ramos; 380 tarnb, carboreto, a C. Pa-
reto; 200 de águas, a E. Caxambu'; 100
ditas, a Pedro Mark; 266 de cerveja, a C.
Autarctica; 10 de bebidas, a idem.

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Inglaterra e escs, "Desna" .- io
Portos do Norte. "Bahia". , , , * 32
Calláo e escs. "México"'. . ¦ • *í; 13
Portos do norte, "JMurtinbo". , ,.' 13
Bilbao c escs.. "P. de Satrustequi". 13
iLaRuua e escs., "Anua". . . . ¦ 14
Rio da Prata, ''Amazon". ¦••-«¦ 14
Rio da Prata, "Dcseado" 14
¦Amsterdam e escs., "Amstclland". * 15
Nova York e enes., "Vauban", .: r ií
Rio da Trata. "Vcstris". ...... 16
Portos do sul, "Maroim". ¦•¦.ri 18
Portos do sul, "Marota". . . * • 18
Norfolk c escs", "Taquai-y". . • • 18
Rio da Prata, "Darro". . . f .- c > -,- 19
Portos do sul, "Saturno", t , :, 19
Rio da Prata, "Garonna". i •» r !. 20
Bcrdcos e escs.. MSemana". _ . % 3!
Nova Yotlt escs. "Minas Geraes". :. ai
Inglaterra c escs. "Ortega". ..ti 23
Inglatena e escs,- "Araguaya". • .: 2.1
Rio da Prata "Desna" i * .« 20

VAPORES A SAIR
Coravellas e escs.. "Philadelplila*. . 10
Stockholmo c escs., "K. Gustaf AJolf" 10
Macáo e escs., "Assu". .....' 10
Rio da Prata, "Desna" • 10
Montevidéo c escs., "Goyaz'', .¦ * 10
Portos do norte, "Brasil". . . . , 10
Portos do sul, "Itapuea". ..... >'
Recife e escs., Venus". ...... II
Havre e escs., "Jacuhy". ...... 11
S Fidclis c escs., "Carangola". • 12'Montevidéo c escs.. "Sirio". .... 12
Recife e escs., "Itacussc". . t _ 13
Inglaterra e escs. "México". . , 13
R o da Prata, ":P. de Sati-ustcgni", 13
Santos, "Rio de Janeiro". ...... 13
Inglaterra c escs., "Amazon", , , .. 14
Inglaterra e eres., "Dcseado", ,- x t 14
lortos do sul, "Itapuhy". .,..¦»• 14
Rio da Prata, "Amstclland". . _ , 15
Nova Vorl: c «ses.,. "Vcstris". ¦_ t -j >6
Rio da Prata, "Vauban". . . » _ 16
Laguna e escs., "'Mayrink". . . v 16
Portos do .norte, "¦Maranhão", » . 17
Aracaju' e escs. "Itaituba". . _ »• 18
)C,nRuna e escs., "Anua'1. ..«.*» 4 • 18
Inglaterra e escs., "Darro". 19
Rio da Prata, "Scquana". . i _ -t -t 21
Bnrdeos e escs. "Garonna". -.- -. 20
Calláo c escs., "Ortega"  22
Imbituba c escs", "Itaperuna". ... 23
Rio da Prata. "Araguaya".

EM BANGU*
Victima do um trem

Quando cruzava a linba da Estrada
dc Ferro Central, próximo da estação
ile Bangu', foi lionteni colhido pela lo-
comotiva de um trem de passageiros o
Kiiarila-freio Gregorio dos Santos, pre-
to ile 46 annos, residente cm Cascadii-
ra, á rua Iguassu' n. 312.

tíi-egorio, que ficou com ambas as
pernas deceptUlàs, recebeu curativos na
Assistência, dando entrada depois na
Santa Casa de Misericórdia, em e9tado
melindrosissiiiio.

U COMMERCIO EM PORTUGAL
Procuradoria Geral Luso

Brasileira
RUA DO OURO N. ato. a*_Listo_J

PORTUGAL
Agentes em todas as comarca» < ilhas/Tratam-se de todos os negócios forenseife commerciaes: liqu dação de heranças, in-ventanòs, tcstanieiitos, cobrança de ttn-das, obtenção e legalisação de docomtn-tos, Me.

Gottas Virtuosas d(0lr0n";
Curam bemorrlioides, males do utero.
ovarios. urinas e a oropria Cystite.

60$, 65$ e 70$Ü00
Ternos de caiemira ingleza, pura li,

preto ou de côr. sob medida.
ALFAIATARIA PARIS

78 - RUA URUGUAYAN . - 78
(Não jem filial)

pí DÍF.1INTICID10

As iuvi'StiSftCÕt-3 tlíl
policia

A policia do 19o districto proseguíu,
ainda hontem, nas investigações afim
de descobrir quaes os autores ou autor
da morte horrível da creancinha, cujo
cadáver foi encontrado tia rua Dias da
Cruz, na madrugada dc domingo ultimo.

Desde anlc-hontem, quando foi feita
a autópsia do cadaversinho, já a poli-
cia estava convencida dc que sc tra-
v.iva de nm crime c praticado por uma
fôrma barbara.

Quasi nada a p' cia até agora .pódc
saber. ApenM o commissario Aldorico
de Souza, to.-arrcgado das diligencias,
soube que antes de *scr descoberto o
pequeno cadáver, estivera parada uo
local uma carre-fa. Agora todo o traba-
lho de pesquizas se eslá desenvolvendo
em torno dessa informação.

GRANDE HOTEL BORGES
1'OKXUGAL IISBOA
(Kecoiiimondii-lo pela Socieda-
de rropnmidora de PortURal)

Hotel de 1» classe inteiramenterenovado. Luxo e conforto. Aque.cimento geral. Iltuihos em todas osandares c quartos com banho.
Hotel sèmpt-c preferido pelasfamílias brasileiras.

Pensão, tudo coiiiprelionilldo
n l.COO réis.

Loteria do Estado da Bahia
nosumo dos prêmios dn 2- ox-trncfuo do plano n. 16, em boné-fleio do Instituto Geographieo aHistórico da Bahia e outras institui-

çoes, realizada em 8 da maioda 1010 sob a prosldencia do dr,
Edgard Doria, fiscal do Governo.

68- extracção do 1916
HIRMIOS DK UO.-UOUS A 200JOO0

10:000$00i)
íirioosooo

, U00tli09*• HUilSOúO
300*000
2.01000
25USU00
200$000
2001000
2QOSU09
200,.000
20O$0O0,
200J000-

3; a Avellar & C.«; 2, a M. Lutterback; Portos do Norte, "Bahia", ,.,'ins 34

CAES DO PORTO
Relação dos vapores e embarcações que se achavam atracados no Cáes do Port»

(no trecho entregue í Coni.oaguic du Porl) no dia 9 de maio do 1916, d. 10 ho-
ras da manhã,

EM BAR CAÇOES

«AÇÃO OISElVAÇu£S

P. carvão.

3
4-3

5
6-7

7

Vapoí....
Chatas....

Vapor...
Chatas..

Chatas..

Nacional .
Nacionacs

Nacional
N aciona ei

Nacionacs

P..9 |Chatas..,.| Nacionacs.". S|ag. IChatas....! Nacionacs.
9 I. |... .« . . .

V. iü Vapor  Nacional •
10 {Rebocador. Nacional .
10 Pontuo.... Nacional .

*1'. 11 
11

Pat. 13
íS

17
lS

P. Mauá

I Vapor...

Chàtaj'.'.'.'

Chatas...

Argentino

I Nacionacs

Nacionacs

"Arassuahy*...
Diversas.....,,

."Uio de Janeiro"
.Diversas

Jau.

Diversas.

Diversas
Diversas.......
"Philadelpliia*.
"Urano''
"Brasil"

"NoviU.1

Diversas.,

Diversas..

Vago.
Vago.
Vago.
Cabotageni.
C|c. do. "Am.
reguiberry*.

\'ago.

C|c. do "Samara;
(desc. de g, t. II)

C|c. do "Ara. Jaure-
guiberry": (gcn. da
(tab. 11.)

líxp. de nianganci.
C|c. de

Vago.
Ca nota ge tu,
Cabotagem.
C!abotagc:u#
Vago,
Vago.
Desc. trigo.

Vago.
Clc. do "K.
reh'.

Vago.
Desc. bagagem.

Vago.

vapores.

Jlarga-

HÉRNIA on
queimadura

Unica o
Verdadeira enra da
SEM OPKUAÇ.vO, por meio da CINTA nEUNIAItlA ELECTritlOA

, ** r í—rtt NUMEROSOS
No grande estabelecimento do Frolcssor LAZZA-

RÍNI todos os apparelhos são fabricados sob me-
didã, conforme o caso c a enfermidade, não tendo
nenhuma mola de (erro, são leves e invisíveis, garan-
tindo uma contenção suave e perfeita, também das
Hérnias as mais volumosas ;podcndo, o doente tra-
Ixalhar, lazer exercicios de gymnastica ou equitação,

ficando completamente curado, seta operação ai-
guina.

O QUE A TODOS INTERESSA SA-
BER, e que a Joalheria Esmeralda, dc-
vido a ter de entrar em balanço, está
vendendo por preços tão baraíos que
causam espanto 1

UM COMO SUjItoS*
A rospeito desta local, nede-nos a familia

Fernandes da Cunlia declarar que nada
tem que ver com o indivíduo onte-liontem
preso como falsa autoridade, e que deu o
nome. do "Antônio Pcruandes da Cunha"
á policia,

S. Martinho do Porto
Casa especial de peüsqueíras á portu-

gueza ABERTA ATE' A UMA HORA.
Tem gabinetes para familias —RUA DOS
ARCOS N. 3«

LOTERIAS

ATTES-
TADOS DE

CURAS
Consulta
9 ÍS 13

das a ás

das

O domingo
até meio

dia.
RIO UE JANEIRO-LARGO DE S. FRANCISCO N. 43

Obesidade, ventre caido, rins moveis, dores rh.umatir-a.., sciatica, debilidade
nervosa curada com esjieciacs e modernos cpparclbosi electricos. Repartição ortope-
dica para scnbora?, dirigida por uma dama especialista.
e' Varias noticias forenses

O juiz da o"* vara cível, dr. Ccsario Po-
irira, julgou liontem cumprida a concordata
feita pela firma J. I. Macedo & C. com os
seus credores.

Kssa firma explorava o restaurante do Pa*
vilhão Mourisco, na nraia dc íiotafugn.

—O dr. Sampaio Vianna, iuizda 40 vara
criminal, prenunciou liontem José líamos do
Avellar, preso pela policia do 7o districto,
no dia 21 dc nio.rç.q ultimo, que encontrou
era seu po.ler uma prazúa.—O dr. Pires de Albuquerque, juiz da
2» vara federal absolveu Anionio Ferreira
Moita, que era acctisado de ter, cara fim
criminoso, esíampillias falsas, entre uma fo-
Huiiria de mna parede, no seu quarto, á rua
Uarão dc K. Felix n. w.—Mario Castilho, cm princípio do dezem-
bro do anno próximo passado,, indo A casa
commercial dc Miguel Cury, á rua da Al-
fandega 11. 276 recebeu do mesmo Çury
uma machina dc escrever, marca "Contíncn-
tal", para limpar e concertar, e. levando
cm seguida a machina, em vez dc desobrigar*
ss. empenhou-a na casa de Campello & C,
Ptla quantia dc .(6Sooo.

Km seguida, vcmdeil a cautela do penhor
a ..'clisbcrto Corrca, que, por stia vez, a rc-
tirou da casa dc penhores, vcnvêudo-a ao
dl. Raul SalRado «Motta ocla quantia dc
ioo$ooo.

liontem, fo! Castilho pronunciado, pele
i*.;iz da i" vara criminal.— ¦¦¦a o m» a» n ww ¦***—¦¦ - — '' ¦-—¦

Trinoz
I * VotERNEST050U2A

005 NERVOS ^í^^^^
NEÜRASTHENIA

enno haíiio

^TONICOOO EnOMAGO
DYSPEPSIA
etlx/tçuECA

fB&U0£'iÍ±

Tônico
00 intestino
ENTERITE

-f/M I/FMICULO CALM/INTB
DE MEUSSAEANIZ

mâllft*lrf'l JJ

GRANADO 1. C.  1 Je março, 14.
»»¦ ¦

XO O.VK.S 130 POBTO

Os ppiuicuos contra-
bnmlos

Pcbs ofíici-.cs aduaneiros Augusto Urtiz
c Deodoro Fonseca, foram aporclicndidos
bciitcin. de estivadores, no Cáes do Porto,
24 baralhos do cartas c. um capote rara
senhora. ¦ . *^>-»a =-

CASA DALE
RUA DÃ ALFÂNDEGA 82 a 80
(Canto com a rua dos Ourives)

LOUÇA SANITÁRIA,
ENCANAMENTOS

e METAES
XA AXFAXDEGA

O leilão do lioj(-
dcX.-is armazéns 17 e íS do Ca

Porto haverá hoje. sa meio-J-a. Kiiláo
(.,* praça)
commisi-o

de inercaiorias caídas cr.

Massa o'e
j' ie Conp?rvas

A n-.ellior é a
RIRTR™ da Companhia¦"u*u tfanufact.ra

Aliai eníiela"

O. V, BRASILEIRA

Secção Feminina
Tendo a directoria da Scc(,ão Pc-

niinina da Cruz Vermelha Brasileira
que prcslar contas ao Comitê Central
do Exercício do corrente anno,_ roga ás
iras. sócias, que ainda não satisfizeram
a contribuição annual, a fineza dc a cn-
viaiciu á Avenida Rio Branco 11. 125,
das 10 da manhã ás «l da tarde, alé o
dia 10 deste mez.

Capital Federa!
Rosumo dos prêmios da 12- loteria

do plano n. 337,101- extracção do
anno de -910, realizada e'm 9 do
maio do 19i6.
PUl-MIOS DE 10:0003003 A 5008000
256Í9  lCiOn-OSO-O
4IW70 3:u0n$000
107Í17 1:0001000
29250 1:000J000
41701 1:000 000
1.617 ..005(11)0
16113 üOOSOi'0
27723 Ü0OS0O0
D9130 M0$«OJ

PUEMIOS DH 200J000
4010 4195 5473 5649 12413

12546 .4084 15649 18100 21599
25649 25829 286 6 35049 35G60
37817 42426 44090 44494 41.649
40962 4S8.:6 lif.121 55610 55883

5G0S3
PRFMIOS DE lOílsOOO

111 558 3838 7242 7332
9401 14183 14382 14388 14893

10*118 17127 18110 20333 23487
237*3 27343 37126 3795Ü 311029
42169 45025 49473 54487 5563Ü
56260 57204 57215 58165 59003

APPUOXIMAÇOES
25648 o 25650  100C.Í100
40975 o 46977 50SO0O

D15ZENAS
25611 a 25650 60*000
46971 a 469P0 30S0GO

GENUÍNAS
25601 a 2570:1 12J0P0
469U1 a 47000 SJOUO

Todos os números terminados em
49 têm 4gU00.

Todos os números terminadas em
9 tim 2100,1 exceptuando-se os termi-
nados om 19.

O fixai do governo, Manoel Cosme Pinto.
O direi:to«"'prc3Ídentc, Alberto Sarou-a d0

Pottstca,
O director-asais'ente, dr. Antônio

Olynlho dos Santos l'ircs, viec-presi-
lente.

1015
6129.

32320.
0105.

19021 .Z....Z..VZ
2129  

"

10033 '
7363
11826  .
20118 *
22S5S
26018
47S87 .,.;;,

PUEMIOS DE 10OJ000
7130 16931 24106 30763 300*7

55017 .6180
PUEMIOS DE 604000

1330 2597 6195 9,817 9f
25993 20131 56H6.

appuo.ximações
lilí o 1010
04;'8 o 6í;il)  ...32319 a 32321 '„;,

DEZENAS
1011 a 1020
0421 a 6430  '

32311 a 32320 ..""
CENTENAS

1001 a 1100 
6101 a 6500 ,

32301 a 32400

15'Í6mOV00,nOrO8 ,0r"1ÍU!,d09 ••**

5 tomiÍ8u!i0.1UIUerOB ,ermi"ados ••»
Os números premiados peloi tlinaos do primeiro prêmio não temdiroiio a tormuiaçâo simples.

Extração do plano n. 17, realiza-do om 9 du maio do 1916.
PUEMIOS DE 12I000J A 200J00O

64736
30158
3360..
3-..18..

51610..
4371..
8343..

14798.,
49320..
69216..

12:0008000
2:0005000'
1:0008000

5OOJU0O
5008000
200IUOO

. 200$i 00
2('OI0OO
2008000
200.1000

PRÊMIOS DE 1005000
102JI 25338 45318 69315 09769

69853
PRÊMIOS DE 5OS0O0

4298 8085 11730 14263 15291
20770 29346 38292 40154 49753

APPUOXIMAÇOES
617.35 o 61737 78*000
31157 o 3Ü159 50*000
23359 o 23361 251000

DEZENAS
64731 a 64740 lOgOOU
30151 a 3dlfl0 iiinflO
23351 a 23360 10500$

CENTENAS
64791 a 6SS00 3f000
30101 a 3020.) 3J00O
23301 «i 23400 31000

Todos os números terminados em
36 tutu 2S000.

Todos os números terminados em
6 tflm 18000

Os números promindos pólos 2 íl-
naes do primeiro prêmio nio tora
direito a terminações simples.

Os concessionarius J.Pedruira AC.

AVISOS
O Dl.. OSWALDO DE OI.IVUIRA'

í di novo encontrado diariamente no
seu consultório á rua 7 de Setembro, 33.

CORREIO— Ksla repartida expedirá mi-
Ias pelos seguintes iwquttea:

Hoje :
Brasil, paia Victoria o *porto3 do norte

CONTRA O TYPHO ?

1 ______ _m mmmmmmms^^ss__________________m ¦»,.,¦ n n.  |„^

FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHA» .305

«C
¦»-¦

3

I

Eífec.iv.imentc, l.eonor e Jorge entravam no ijuarlo. Dirigiram á ti»
cumprimentos aífecttiosos, c depois o medico approximou-sc do leito <J<
filarcclla e perguntou-lhe:

Então, coiiw sc sente lioje, depois irc.:ías Iioras ile repouso?
Marcella sorriu-se c respondeu:

Melhor... ou antes, perfeilam,ciile hem... Sinto apenas as ideal
ttm pouco confusas, baralhando-sc-me no cérebro...

—1 Resultado ("a fraqueza a ijttc chegou | Com mais alguns dias de des-
causo e com alimento regular, pouco a pouco recuperará a energia _ ficará
perfeitamente boa...

Tomou-lhe o pulso, rjue balia regularmente, e senlou-.sii depois pertodo leito, contemplando aquelle rosto deliciosamente talhado c aquelle olhar
sereno c puro como a consciência da donzella.

Mentalmente perguntava a si próprio que caprichos eram, esses da na-
tureza, que ia procurar precisamente o ser mais humildo c mais infortii-
nado, aquelle que maior numero de vezes devia ter dcscKdo da ventura, deDeus, dc tudo, para o dotar com aquella ctttis mimosa, cuja alvura os lyrio.
não desdenhariam possuir, aqtielles olhos, cujas fulgurações recordavam asdas estrellas nas límpidas noites de verão, aquclle-s cabejlos da côr do ouromais puro e aqucllcs lábios pequenos, acanninados, tentadores!

Era homem, e homem cheio de mocidade, que elle mal disfarçava como seu aspecto grave, adquirido durante muitas noites de vigílias,' duraniemuitos annos, de trabalho. Vira já, nos grandes centros .populosos onde
passara a mocidade, desfilar deante dos seus olhos as mulheres mais bcLlas,os encantos nyiis caprichosos da natureza, as formosuras mais notáveis, ar-rastando todas após si longas cortes de apaixonados adoradores. Retalharacom o seu bisturi muitas carnes mimosas, muitas pcllcs assetinadas. Pois,
apezar de tudo isso, no demorado e.xame a que proccdüa, Marcella ganhavasempre a palma pm cada um dos confrontos que Jorge fazia mentalmente,
porque e!la só, sem, atavios, sem perfumes, sem adornos, era mil vezes maii
bella do que todas essas mulheres a quem vira no fulgor das maiores os-tentações 1

E esta creança, que mal desponta agora para a adolecencia, c uma
desgraçada; simples mendiga, fanínta, tão infeliz, que se o meu soccorro
não fosse tão prompto o rápido ficaria ali na estilada, n.orta pelo cansaço
e pela fome!

E olhava-a sempre, de m-omento a momento mais impressionado com a
belleza da donzella.

iLeonor íóra também para junto d'ella. Bastava-lhe saber que sua tia
«Stava resolvida a nao abandonar Marcella, a cercal-a nic-ítno eotn 05 seus
carinhos e com a'sua proíecção, para que a considerasse como irmã.

Helena pretextou necessidade de se au:en.:ar por momentos e rogou a
seus sobrinhos que permanecessm junto d-j «Marcella. Depois, des-xu á
quinta.•Desde que "e separara de Lucas Silvestre não tivera ainda nen. um 11V0*
mento para reflectir e coordenar os seus pensamentos. Sentia conto <iu«
tmia angustia r.o coração. Carecia de ar livre e de isolamento.

Dirigiu-se por i=so ao seu jardim particular, de que -cila própria cuidava
todos os dias, regando as flores c dispondo-a3 com todo o gosto e inte.lt-.
gencia do seu, gênio artístico. Sentou-so á r-mbra daa arvores, c cahiti em
profunda n-.vdilaç.ão,

Realmente era preciso que aoueüc coração tivesse soffrido muitas on,»
Kustias, curtido todas a; dorcj qitc o tfpfírito fi*'ía Inventor, para ^uc He
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-recebendo impressos oli Ss 8 horas da mU-
, «hã, «urras para o interior até às 8 ¦ i |a,
idem com porte- duplo, ali ás 9 da manhi,

K. Gustaf 'Ãíilfi para' Chrlstianla, "Gu.
Wiemberg e Malnoe. tecebendo impressos até
tt 8 borai da manhã o cortas para o ex-
tínor oté ás 9.

Goyati para Santas, Paranaguá, e Mon-
tcvidéo, recebendo- impressos até _ 5 ho-

iras *_ manhã, cartas para o interior até
ás 5 i|rr, idem com norte duplo e para o

. exterior tvté áo ií da manhã.
< Z*«iia, para Santos, e Uio da Prata, re-cebemio impressos até ás 5 horas -da tar-«lc, objectos para registrar até 4; cartas

. arara o interior até ás 5 i|rr, idem com
Iiorte duplo e para o exterior alé ás 6Jiornn dn tarde.

Ilapoan, para Rio Crande do Sul, rece-
benilo impressos até as 8 horas da manhã,
objectos para registrar até ás 6 horas da
tarde de hoje, cartas para o Interior até ás8 i|2 horas da manhã, idem com porteduplo até ás 9.

Veniis, liara Cabo Frio. Victoria, Ilhéos,ÍTIaliia, Aracaju', Penedo, V. Nova. Mb.ceio c Kccife. recebendo impressos até ao
ntcio-dia, objectos para registrar alé ás 11
iboras da manhã, cartas para o interior até.•>.! 13 i|-\ idem com porte duplo até á 1
liom dn larde.

ltttpitca, f«ira Santos. Paraná, Santa Ca-
tharina e .Kio Cirande do Sul, recebendo
impressos até ás 8 horas. «Ia manhã, obje-ctos para rcüistrar até ás 6 horas da tarde
de hoje, cartas para o interior até ás 8 1(2
Mim» da manhã, idem com forte duplo.i-<! á_i í».
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ORH De tão fraco* ficou idiota
DR. OSWALDO DE OLIVEIRA — Pro.

fessor da Fac.,'de Medicina, Cons.: rua
7 dc Setembro, 33 (tel. 3.170, C), is
2*s, 4*s, c <j"s-feiras, das a U 5 horas.

DR. PEDRO MARTINS — Esp mols.
do estômago, coração, figado e rins.
Cons.: rua dos Andr-ada-s n, 52, sob*
Tel. 1.73S. Res.: rua N. S. Copacaba-
na n. 91.0.

DK, PIMENTA DE MELLO — Cônsul-
tas diárias (excepto ás ,."s-'eiras). Ou-
rivei, 5; ás 3 horas. Resid,: Affonso
Penna n. 49.

DR. ROCHA BRAGA — Res.: Barão de
Mesquita 221. T. V. «108. Cons.: 1°
de Marco 10, ás 4 bs. T. N. 153!.
Phar. Cruz Vermelha. Barão de Mes-
quita 758, (11 ás 1 e 6 is 7 b.) 'f.
V. 1551.

DR. SEBASTIÃO TAMANQUEIRA — Cl.
medica, partos e mol. das senhoras. Cons.
r. S. José 112, ás j««s, s»s, c sabb. das
5 us 6 hs. Tel. 6270, C. Kes.: R, José Bo.
uifacio 52. T. os Santos. Tel. 183(1, V.

DR. TEIXEIRA COIMBRA — Cl. med.
pelle, syphiiis e- vias.urinarias. App. 606
c 914. Cons.: r. Acre 38, das 10 as it e
das 4 ás 5. Tel. 3265, tf. Attende cha-
mudos do interior, Res. r. Alegre 29A.

CLINICA MEDICA, MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS. SX1MIIL1S

DR. AMALIO DA SILVA _ Rua Uru-ffuayana n. ?, i« andar.
DRS. CARVALHO DE MENDONÇAM. I.) e SALGADO FILHO _ Ad-vogados. Uua do Hospicio, 27. Tel.5.3'M. Norte.
DRS. GUSMÃO LIMA. JOÃO FRAN-

ÇA e FAUSTO PERRAá-Advogados-
_5cnptono: avcniSa Rio Branco 11. ioo.(Casa (.utnlc). tala 6, i* andar

DRS. J. B. FERREIRA. PEDREIRA EACRÍSIO fl.UEIREDO _ Processos
judiciai» e . extra-judiciacs, nesta capitalno 1'.. do Uio, adeantando custas. Das ia4s 6. lt. Uosario 13o. Tel. N iqSa.DR. MARIO MONTEIRO DEALMEI-
DA e TRAJANO LOUZADA — Advo-
gados, Acccitam o patrocínio de causascíveis e commerciacs. Da i fis 5 horasda tarde. Ãssembléa 6j. T 5801. C.DR. MILTON- ARRUDA—Processos civis,. commcreiaes e orphanologicos : dc apo-scutadorias, montepios; tem representai!-
tes nos listados e em Portugal c adeanta
custas. Sachet 4 (tel. C. .1460.DRS. SÉRGIO DE CAMPOS CARTIERe GUSTAVO MODESTO DE MELLO— .Advogados. Hospicio n 30 tdas 14ás ií). Tei. 4.830. Norte.

«AUGUSTO ESTRUC. DR. PAULO AU-GUSTO GOMES PEREIRA (advoga-tios) e Álvaro Munls da Silva (solicl-i.idor); praça Tiradeates n. 75, Tei.Central, 4.738.

OLINIOA MEDICA

DR. AGENOR MAFRA — Residência cconsultório: na . Riachuelo, 222; tele-
phone 1.024, Central. Consultas das 2cm deante.

DR. AGENOR PORTO — Tro*. da Fa.culdadc. Ouns, Hospicio, 92, das 2 ás
5. Kes.: Man.tien de Abrantes, 13, tel.-88, Sul.

DR. A. MAC DOWELL.—(Doe. «Ia Fac.rlc Medicina). Moléstias internas.—Appl.
dos raies X, para o diagnostico. Cons. :r. Hospicio gj, dSs 3 as 5. — lies.:S. Clemente n. 187. Tel. 1710, Sul.DR. ALBERTO FR1EDMANN __ Mói.rios pnlmnos. For. cm Vienna, app. pelaFac. Med. do Uio de Janeiro. Cous.:
li. Alfândega 55, dc 1 is 3. K.-s : J!.,tel
l-iteniac.otwl. 1'el. pari. V. yw

. DR. ÁLVARO OSÓRIO DE A..M8.BA— Professor dri Faculdade de Mediclua.(uni.: r. dos Ourives 20, (de 1 iii 3),terças, quintas c sabbados. Resid. tra..
vessa Cruz Unia. 21. Tel. Sul 893.

OR. ALFREDO EGYDIO — Esp.: Mol.das creanças, Vias urinaria:. Cona. Kua
Cr. llomfim 81. (Pb. Freire (1'Aguiarl,
das 8 ás 10 hs, cSdur. Euzcbio 50 (das
ás 2). Kcs. lt. C. Bomfim 70.1. T.V785,

i)R. ANTÔNIO PACHECO - Mol. broiu
dio.|.iiluioiiare.í. Trat. da tuberculose
lior injecções iutrnttnol.e.ier*.. Kes. U. do
Bispo 221. Tel. 1622;',' Coirs. R. Oll-
vidor 173. das 1 á.i 5 horas, Tel. iSdrr.N.

JR. C, URAUME — Longa pratica doi
hóspitaes da F.itropa, Clinica medica.
Ksp. coração c estômago. Comi.: rua de
S. José. 112. de 1 is a.

DR. CAETANO DA SILVA - Esp. mo.
lestins pulmonares. Cous. rua Uruguayana
.IS. das 3 íis 4. is terças, quintas e sab-Lados. Resid, «. a«, de Main, 15.1.

OK. COSTA JÚNIOR (A. 1',) — Devolta de 511» longa estadia na Europa.
Cons.: r. Marechal Floriano 00. Tel. N.
1937. Ksp. em vias urinaria.!, syphiiis c
ptile, Cons.: das to is 12 e 3 ús 4.OR, DARIO CALLADO — Clinica me.
dica. Docente da Fac. de Medicina. Cons.
l*t, Asscmblca, 4.1. ás sesundiis, quartas e
sextas-feirns, das 3 -i** 4.

DR. FLAVIO DE MOURA — Clinica me.
dica. Cons.: rua Conde llomfim, C54,
das 11 ás 12. Ues.: rua Uruguay, 26S.lei. 1050, Villa,

OS. GARFIELD DE ALMEIDA _ Do-cc.rlc de clinica da Faculdade, elicfe doserviço de Assistência da I.i_-a Contra:i 1'iiberculose. Res.: S. Saivs.lor, 22.l_on«.: Sete dc Setembro uí. Tel. ío;,
DR. GUILHERME E1SENLOHR. traíaria tuberculose por processo esrccial ten-do conseguido a cura radical cm centenas.le doentes. Pratica o processo dc "For-

naliui". Cona. 1. Central Cornara 26.
DR. GAMA CERQUEIRA _-. Mol. inter.

nas, (cynecoloeia, vias urinarias. Lonr;orhriercioo, prof. e pratica recente noshosp. de Paris e Berlim. Cous. e res. r.N. S. Copacabana 621. Tel. i6_B. Sul.
DR. HENRIQUE DUQUE _ Consulto-

vo: rua da Ãssembléa, 8j. residência:1!. lí.achiicto, 332.
DR. J. MASTRANGIOLI ._ Asslst. dei"l. med. na Fac. H.i.iiilerno dn liosp,Lochin dc Paris. Serviço íio prof. F.

Widal. Cous. e res.r r. Paulo Frontin,
5. Tel. froís, C, do» 2 ís 4 hs.

DRS. J. R .MONTEIRO DA SILVA eGUSTAVO SAURURONN — CI. medica
jícral, 'IV.it. 

pelo cmpreRo exclusivo (hs'jijantas ...ediriii ic. da Flora Urasilelra,Cons, das 12 ás .1; r S. Pedro lí*.PR. LINO DAS NEVES—Formado pelaUniversidade rle liei lim. Especiul nasdoenças do estômago, lik-ado e intestinos.
Rua d.i Asscmhléu n. 58,DK. MARIO DE GOUVfiA — Cl. medica,
partos c mol. dc senhoras. Crni*.. K. 21
de Maio (.4 (5 As (,), Ss sc.timlas, quar-ias e «extas. Kcs.: r. Bella Vista 20 (Eu-
Kcnlio Novo). Tel. Villa if.i.

DK. ODILON GALLOTI _ Kes.: Bõlll._?K de Setembro 320, Tel. V. 2308. Coii>.:
.!'s., -."s. ¦-* sablwdos, das 12 1J3 ás 1.. hs.
á r, (Ia Aíisemblía 72 e cm sua residência
todos os «lias, das S ás o e 15 ás iS lis.

DR. OZORIO MASCARENHAS—Cir. cm
:;ei"al, vias «urinarias, mol, üe ecnltofas.
ctr, infantil e da Rnrgatita, iiarí.*: o ou*
vidos. Cou.»: Av. tt o Uranco, 257. 2°.
rias .1 ás s, Tel. 9K- Kcs. V. da* Pátria

DR ANNIBAL VARGES — Mol. das se.
nhoras, pelle e trat. espec. da syphiiis.
App.. electr. nas mol. nervosas, do narir,-.ariratiU c ouvidos. Cons.: Av. Gomes
Freire on, das n fis í hs. TI. 1202, C.

DR. GREGORIO RISPOLI _ Medico,
operador da Ueal Universidade de Na-
polis c da Fac. do Itio de Janeiro. Cons.
e res.: Av. Gomes Freire 37. T.C.1747.

DR. J. FONTAINHA - Clinica medica,
syphiiis, vias urinarias e mol., das senho,
ras. Cons.: R. 7 de Setembro, 116 (das
4 ás siU hs.). Kcs.: H. Valparaiso, 25.
(Tijuca).

DR. JÚLIO XAVIER _ Clinica medica
e de moléstias de senhoras, lies R. Felix
da Cunha, <q. Tel. Villa 9:9. Consultas:
de a ás 4 edas 7 ás 9 hs., da noite, na
lí, liarão dc Mesquita 341.

DR. PEDRO MAGALHÃES - Cura ra*
dical da gonorrhca cliromca 011 recen-
te cm ambos os senos. App. íoG e 9i.|,Tratamenio «la sypliilis por injecções
completamente indolores de sua prepa-raçân. Cons. Ãssembléa 54, das 12 ús 18.
Tel. mor), C. e PHARMACIA MAT-AN*«"jLfAVH, á r. V. Maranguapc 28. das 9ás 10 111., e 8 ás o da noite. T. C. 3Í4.DR. JOSÉ' CAVALCANTI —Clinica me.
dica e syphiiis. Cons. Sete de Setembro
1.19, das 10 1I2 Í3 12 e das 4 ás 5 i]-*.
Res. r. Senador Octaviano, 238.

DR CARLOS VEIGA — Cirurgião da
Santa Casa. Cirurgia geral. Vias uri-
narias. Cons. r. da Carioca 8 de 1 ás 4.DR. JOAQUIM MATTOS _ Do Hosp.
da, Saude, Mol. de senhoras, vias uri.
narias, hérnias, hydrocelcs, tumores dos
seios e do ventre. Kua Rodrigo Silva, 5.DR I.HAO DE AQUINO — Da Acad. de
Mod. do Hos. da Gamboa, Esp. vias
urinarias, mol. das senhoras, operações
em geral. Res. Costa Bastos 45. T. C.

256. Cons. Geh. Câmara 116, das 3 ás 5,DR, NELSON MARCOS CAVALCANTI— Deis Hosp.: Miser. e Benef. Port.
Cirurgia mol. das senhoras e vias uri-
narias. Cons.: 30, Ourives, 3 ás 5 lis.
Res.: Passos Manoel 34. T. 3197, C.

MOLÉSTIAS DAS SEXHOKAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

CLTVff.V MEDICA — lUOI.IiE Esv.Mnr.Ts. — curas pelo"RAV1VW

O DR. ED. MAGALHÃES ema com o
melhor exito a3 doenças rebeldes da
pelle e mucusas (ulceras cancerosas.
cpi_he.iom._s. noevus. vernigasl.acne (es.
pinhas), eczemas, etc. rlicuniausmo e ne.
vralgias arthrite bjcnorrhagica c turno-
res fibrosos; artlirilismo, dyspepsta c
doenças do peito; sypliilis (9*1)) c mor-
phéa. R. Sete de Setembro 13., (ás 2horas.) A's 2"s, ,t"s c í"s ás 4 bs. «lá
cons. c app. o KADIUM a preços redu-
zlilo.i. Res. P. de llotafogu 3S4.T. 931, S.

MOLÉSTIAS OO KSTOM AfiO, PI-
OAOO, 1NTEST1XOS E NER.
VOSAS

DR. CUNHA CRUZ - Autor das medica,
mentes "Salviuis" e "Gottas de Saude",
para a cura radical do habito i... cm.
bria-j.iez, R. dü Carioca 31, das 3 ás <;.

DOENÇAS MENTAES E NER-
VOSAS

DR. HENRIQUE ROXO _ 1'roí. de cll.nica ria Fac. com fcequencia dos priuci-paes hosp. europeus. Cons.: r. da Assem.Meu, 08, das 4 ás í, ?.«„•, 4A., e C »s.
Rei. V. da P.-.tria 355 Tel. Sul fi_*.|.DR. VV. SCHILER - Consultas, Criía de-Saude Dr. Eiras, rua Marquei de Ulin.(la, 2"Si 4as e fi»s. Kcí. r. llambina
40. felcpli. 1143, Sul.

Clinica mcilico-cirurgira dos drs.
Feli.t Nogueira o Júlio Montei-
ro, ú rim Sciiuiloi* Ku/obio, 238
— Tcleplione, Noito 1.186.

DSA. ANTONIETTA MORPURGO — Da
Soe, de Med. e Cirurgia, com pratica dos
hosp. da Europa. Res. e cons. K. São
José, 49. Consultas ás 2"s, 4*3 e i**s, de
1 ís 3 hi. Tel. 318. C.

DR. CASTRO PEIXOTO — Chefe da
serviço de partos de Polyclinica de Cre-
ancas da Santa Casa. Tel. V. 2.2Í9.
Kes. R.. Iladd. Lobo 462. Cons. R. Uru.
guayana, 25, das a ás 4 hs.

DR. CAMACHO CRESPO — Partas emoles, de senhoras. Rua Conde de Bom-fim 577, Tel. 1.171 Villa.
DR. DACIANO GOULART — Da Poly.

clinica de Creanças. Cons.: K. Urtlguaya.ana n. ss, das 4 ás í hs., Ites. R. Hadd.
Lobo n. 130. Tel. 1.140. Villa.

DR. DANIEL DE ALMEIDA — Curaradical das hérnias. Residências rua do
Hospicio u. 68 e Farrani n. 7,DR. ISAAC VERNET — Partos, opera-
ções, moléstias das seuhoras. Consulto-rio: rua da Quitanda u. n, de i ás 3.Kcs.: tráv. da Uim-crsidadc 38 (Eng.Velho). Tel. Í49. Villa.

DR. MASSON DA FONSECA — Pocen-
te da Fác. de Med. e medico adj. do
Hosp.'da Jlisericordia. Cons. rua Uru-
guayana 37, das 3 ás 5. Tel. 1043, C.
Kes.: Laranjeiras 354. Tel. 5S58, C.

MOLÉSTIAS DA PE*___ lEsreiiiLis
DR. ALFREDO PORTO — Cora .pratica

dos Hosp. da Europa, membro dàAcad. dc jled. Substituto no' serviço de
mols. da pelle do Polyclinica, etc'.''Qons.
Rodrigo Silva, 5 (tel. 2.271, C.) /.fes.:
av. Atlântica, 272 (tel. Sul, 1.493).

DR. F. TERRA — Prof. .da Faculdade deMedicina, director do HoJp, dos Lataros.
R. Ãssembléa n. 20, das 2 ás 4 horas.

PROF DR. ED RABELLO — De'volta
da Europa, reabriu o consultório. Trata
pelo radium os tumores c outras doenças
«la pelle. cons.: M. Ãssembléa, íj-.:-"

ANALISES DE URINAS E
OUTRAS

CÉSAR DIOGO — Laboratório, rua da
Quitanda 11. 15, 2» andar;

MOLÉSTIAS DE CREANÇAS
DR. FRANCISCO GOMES PINTO_

Esp era mols, das creanças, com praticados hóspitaes da Europa. Clinica medica.Res. rua do Rezende, 161 (terreo). Tel.
5.003, Cent. Const.: de 1 ás 3.DR. MONCORVO — Directur-iiindailor
do I. dc A. á fnf. do li. de Janeiro.Cli. de SCrv. de Creanças da -Foliei.
Geral. Esp., doenças das creanças e da
pelle. Cons.r r. (J. Dias 41, ás 13 hs.Kcs. r. Moura Brito 58.DR. PEDRO DA CUNHA — Da Fac. de
Meilic. c (lo inst. de Assist. á lnf. Cl.medica e das creanças. Cous: Gonçalves
Dias 41, T. 30Í1, C, das 3 ás 5. Res;-
S. Salvador 73, Cattcie. T. 1Í33, S.

AUXILIO MEDICO-CIRURGICO
ASSISTÊNCIA P0LYCUN1CA — Dr.

>larold Lima (pers. Soe. de Au:_. Me-
dic.-pliarin. e dentários. Contribuição 2$
nicnsac-?, por chefe e _$ por pes-soa, K.
dn Alfândega 11. 183. (T. N. 90.1).

DR. FELIX NOGUEIRA—Op., partos emol. de senhoras, 'hydrocele, estreit. daurethra, (istulas e corrimentos. Trat.esp. da syphiiis: appl. «le "C06" c
^914", (n ás a hs,) Res. trav. de S.Salvador zti .

DR. JÚLIO MONTEIRO — üosp. dqS. Sebastião. Mol. internas: pulmão:coração, figado, estômago c rins. Mol.infectuosas (sypliilis, ele.). Das 2 ás 4lis. Kcs. run de Ibituruna 35.

TRATAMENTO DA TURERCULO-
SK PULMONAR VKÍA) PNEU*
M0TI10RAX ARTIFICIAL

(Processo «lu i.'oi'I;iniiil)
DR. EDGARD ABRANTES — Cous.:

r. S. José n. íoi (2 ás 3). Tel. C.
5.537. Kesid, 1 r. Darão de Flaincngd
n .17. Tel. Sul 5C0.
TRATAMENTO DA TIBEU-

CULOSE
DR. ÁLVARO GRAÇA — Mol. internas.

Na lloca do Matto, Meyer. Trata a tu.
bereulose pelos processos mais moder-
nos. Kcs. i'. Nazarcth .3 (Meycr), Cous.
A$5cmb:é.i 73 (das 4 ás 6 hs.

MÉDICOS E OPERADORES
DR. GRACILIANO GONÇALVES CRUZ— Medico e cirurgião adjunto do IJos»

pitai de N. S. da Saude. Res. r, Thoo-
pliiio Ottoni n3. T, 3482, N. CottS: r.
í1* de Março io, 14 ás ífi hs. T.X. 15,11,

CLINICA CIRÚRGICA, VIAS
m_U.AI.IAS

DR. A. COSTALLAT — Yío Hosp.~da
Mi.ci'icordia. Com inativa Uos lios;,, de
Berlim c Paris. Cus.: r. da Carioca
30 (.Ias 3 ás 6 lis,). Resid,: rua das
Laranjeiras, 80 (tel. .1056, (.'.)

DR. ALBERTO DO REGO LOPES —
Do Hospital da Misericórdia. Vias .:.._.
narias operações cm geral. Kua Sele de
Sc.ctnl.ro, no.

DR. CARLOS WERNECK - Cirurgião
da Sta. Casa. Cir. dc .'rrlultos e creanças |mol. das vias urinarias c mol. das se-
nhoras, Cons. r. Ourives ?. ús 5 bs. Ues.
r. Senador Octaviano 32. Tel.C. 104.'.

DR. CARLOS NOVAES—Memb. da Ass.
Françeza dc Urologia, Trat. da blenorr,
aguda e clironica estreit. c prostatiteschrouicas pelas correntes tcliemo etcctti*
cns. Cons. r. Carioca 50, d;;s 1^ :'.i 1;.

306 O CARCUNDA — ROMANCE PORTUGUEZ

as revelações que Lu-leiia não tivesse stlccutiibido depois dns exlraordittari
cn.- lhe fizera.

I.\ saudade (|tte ttttlria por Coissy morlo, resitr(_ia agora, aggravada com
o ódio que lhe iKvscia no coraçuo contra o assassino de sen noivo. A cons-
ciência apparoí.vlhc a accttsal-a mais do nue nunca, pela fraqueza «mo d'elia
.¦re a!)03*.;ti*.i, levando-a a consentir n'aquc!le casamento odioso, poripte esse
acto Teprescntart a seus olhes a maior c mais _;rave •oífcn=a «pie poderiater dirigido á nuemoria úc seu adorado Boissy. lv' certo ijtte uno podia, ac-
cu._r-se.de tão repugnante crime, porcitte tudo ignorava e o tmko homem
«pie pod:a tel-a impedido do dar sctueliiaiitc passo era Lucas Silvestre, c
esse calára-se imiis tinúlo c mais cobarde do que ella fora.

Desde. porét**_ que conhecia a existência passada do marido o que soube
que clle. por mais de uma vez. tinha manchado etn sangue as mãos, não cra
so « ódio que a levara a afastar-se d'cllc. mas lan-ibcm repugnância inveu-
civul, insupportavcl, porque não síria capaz dc tornar a estcnder-llic a n-fio
nem de to!err.r «itic clle sc conservasse próximo d'clia.

,Xão se illit-dia, portanto. I) sai futuro aprcscntav.vsa mais do qu.nunca assombreado e triste, carregado .le nuvens atucaçaiKira...
Que partido devia tomai-, que resolução abraçaria mais 'promptamenlc?

A presença do marido seria para ella e desde aquelle dia um sttpplicio cruel.
Mas i*..'i.i cvital-ar

Era corto que ÍAtcas Silvestre lhe entregara uma ari*ia terrível: a reve-
lação (.'aquelle segredo falai. Mas não lhe rcconmicndára clle que só a
empregasse quando se visse persegui-tla, quando, em ultimo extremo, tivesse
t!e lançar mão de arma poderosa? "-Com certeza que o l.tioas não ref-lectira
bem nas conseqüências da confissão que fizera. Suppuzcra que Helena
apenas odiaria o imrido e que esse ódio havia dc ser *<.ira ella salvaguarda
contra as surpresas do João. Xão contava, porém, com o qttc sucederia de-
pois. e não'previra que logo após a sua partida, Helena havia de defrontar-
se com o bandida <¦ qm* desde essa ora cila não poderia tornai- a ver aquella
homem strin. que o horror a dominasse.

li porque não aproveitaria desde já o ensejo? Porque não procurarii
afast-.tr seu marido?

Era um ronupitnento formal o que lho acendia no cérebro.
Afãs esse rompimento podia ter tambem, terra ínesnvo, conseqüências qtts

Helena uio seria capaz de prever.
Svti marido voltaria para ris suas herdades, abandonando o domicilio coti'

jiitr.;!. Helena teria forcas par o obrigar a dar esse passo. Mas os sobre-
-nhos? Como se justificaria aos olhos de Jorge c Leonor de Aguilar a au*
sencia do tio? Seria forçoso fazer-lhes ampla confissão do passado mons-
trttoso de João dc Aguilar! Iv es-a confissão não importava desde logo natritoi _
narração completa da exstenc.a anterior de Hekr.a. dos seus aimorés com o
Si* dc Uoissy, da sua deslionra?

a
Sr.

Os sobrinhos que a estimavam e veneravam, como se Helena fosse re-
ahnente sua mãe. sentiriam pejo quando a fitassem, haviam de pôr cm du-
vi.ia a bondade d'aqucil-e coração, sentiriam os efíeitos do preconceito so1
ciai .pcsar-lhe nos espirites...

Até aquelle nioniniBo elles ignoravam, tudo. Mas depois?
ijeguiriam seti tio, talvez, com a consciência <le que cumpram utn dever

•-fe-iamlo-se «Vaquella mulher que calcara aos pii-s os mais sagrado' deve-
tes. c Helena voltaria ao seu isolamento, á penumbra sombria cm que por
tan.'o*i annos vivera ¦

_.;!o isto lhe p-corna ao espírito Eram novo? promemas que lhe sttr-

MOIiBSTIAS 1»A8 SKXIIOKAS,
PARTOS, OPJÜBAOOES, VIAS
URINARIAS

DR. A. BARRETO 1'RAGUER — Com
pratica na lii.ropn: Partos, mol. dnsrsenbora c rias vias urinarias. Cons.:
Vni_.iiayana S, das 3. ás 5 hs. Ues.:
Marquez tle Abrantes 142. T. -.90, S.

DR ALFREDO PINHEIRO — I.c volta
«Ia Europa, onde praticou nos lio.-p «le
sangue. Con?.: Ásscmbl-óa 75, i°, Tel.
C. (0.i, da? 1.. ás 16, Ros.: N. S Capica*bana 844, .Tel. S. i S _*:. ri as 8 i|_* ás ir.

DR. CÂNDIDO BOTAFOGO — Com
pratica nn Europa. Trat. moderno e ra-
pido, dos estreit. dn urethra e blei.orrli.
Trat. das prostntitcs cliron.; r. IJiicnos
Aires ior. T. ^3|i, N.—V. 702. Clia-
niailon, T. 5|(í, C.

DR. LICINIO SANTOS — App. do flo. c
914. Cura rápida da jrouorrli. c da pri-cião de ventre, do corrun. das senhorna c
da trapotencii.. livita ;i Rravidez nos ca-
sus indic. Cons. e tes.: UrUKlpy 12.J.

DR.' OCTÂVÍÓ DE ANDRADE — Curíi
Jiomorrli. ulcrinas, corrimentos, súsnünsáu,
ele., ecm oçeraçüo, Nos casos Indicados.
evita n gravidez. Cons.: K. 7 de Setembro
líít», de 9 na 11 c de 1 ás .1 .Tel. 1.501,

DR. RAUI. PACHECO — Cl. medica,
partos, mol. dc senhoras. Trat, especial
do_s tumores malignos du pelle e cio can-
cer do seio. Cons.: Ouvidor 173, dc 1
ás 3. Kes. Hadd. Lobo .lS|. Tel. l8_, èí.

DR. VALENTIM BITTENCOURT —
Partelro — Cura tumores dos seios e do
ventre, as mol. de vias uriiiaiias. genitaes,as metii-.es, os corrimentos uterines e va-
gitiaes c regularia» a menstruaçãò por
processo seu; appl. C06 c 914. Trata a
tuberculose e hérnia f-í.m operação. Cons,
gratts aos -sabbados, Cons.: rua Rodrigo
Silva, 26, das 10 ás 2, tel. 5.6,"-!, Resid.
Senador Euzcbio, .lirr. Tel. 2.511 Villa..

PARTOS 10 MOLÉSTIAS DA MU*
IiHlíR — TUMORES UO VEX-
TRE E DOS SEIOS

DR. MAURTÍy^ANTOS --""lT.Tíocciilc
«la Faculdade. Res.: rua Kiaclmclo 11.
e.|7 (tel. C. (148). Cons.: rna Carioca
n. 47 Was 4 tm deante). Tc!| Cent.
3.H17.

MOIiESTIAS DA iGAECÍAMA,
NARIZ E OUVIDOS

DR. APRIGIO DO REGO LOPES — Do
Hospital da .Misericórdia. Consultas, rna
Sete de Setembro n. 90.

DR. CASTRIOTO PINHEIRO — Ex-As.
sislentü da clinica do Prof. Urbauts-
cl.ttcch, de Vienna. Ku,\ Sete de Se-
tembro 8j. das 2 ás <_ hs.

DKS. PECKOLT E PECKOLT FILHO
— Especialistas: ouvidos, nariz, gargaiu
ta, vias urinarias e operações. C/iíi-t-
rna Sete ri: Setembro. 63, 1" andar. Rc-,
lielbí da Cunha n. 20, 1 ás 5»

MOIjESIUAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS, I5UOX-
OHOSC0PIA E ESOriíAGOS-
COPIA

DR. SA' FORTES — Medico dõ Hosp.
da «Gamboa e es-assíst, das cltnas dc
Parts, TIcri:r_i c Vienna. Cons.: rua* da
Ãssembléa 11. 44 (dc 1 ás 3 li_-r_.s).

MOLÉSTIAS DOS OLHOS, GAR.
GANTA, NARIZ lá OUVIDOS

DR. GASTÃO GUIMARÃES — Rua Ro.
driu'0 .Silva n. 28, das 2 ás a líoras. Te.
ísphonc ii. 2,002, Central, Ues: rua UÍ-
lario de Gouvêa u. fio, Copacabana,

DR. ARISTIDES GUARANÁ' FILHO —
pperaçõeSi c trat. das mol. dc olhos, oti_,
vidos, nariz c garganta. Cons.: Untguaya-
na, .13. Das a ás 5 da tarje. Rc». rua
Jardim llutanico ti, 175. Tel. 58O. Sul.

JI0LliSTíÃS DE OlTíiÕi

DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL DE
ANDRADE — Consultório: largo ih
Carioca, fl fde 12 ás 4), todos os dias.

DK. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Prof.. da Faculdade dc Medicina. Con-
sultorio; rua Se:e de Setembro 11, .-o.

DR. PAULA FONSECA — Consultório:
Rtta do tio_*pit:io n. 120 (das 2 ás 5 ho-
ras, diariamente). Defronte ú praça Gon-
çalvcs Dias. Tel., Noite, .-'..t, "•

— Especialista
Cor.'.: rua da
. T. Sul. iSio.

__-_*__>_____.

DR RODRIGUES CAO
de doenças dos olhos.
AsfCIllblra tC; 2 áí 4 I

_________ —a— no

CIRURGIA GERAL, MOLÉSTIAS
DAS SENHORAS, VIAS URI-
NARIAS

DR. BONIFÁCIO DA COSTA — Cons.
e resid. Avenida Gomes Freire 124 (emcima da pliarmacia). Consultas da-s io

ás 11 e da* 3 is 5 líoras. Te!., Cou-trai. 41.19.
DR. NABUCO DE.'GOUVÊA — Pioíessor

da Fac. de Medicina. Chefe do serviço
cirúrgico do Hosp. «la Saude. R. i" de
Marco, 10, das 4 ás 0. Tel. S16 Central.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS E
PARTOS

DR. TELLES DB MENEZES — Consrua da Caneca n. 8 (das .1 ás 5 hs;)
Kes.: Ai*. Mem de Si 7a. Tel. C.-sm.Chamados a qualquer hora.

DRS. íjLODOMIR DUARTE e EPJVN-
CISCO DE CASTRO ARAUJO — As-
sit. da Mat. da Sta*. Cnsa. Raios. X; c
electricidadc; K. 7 dt* Setembro 200, das_¦ áa 3. Res. r. Alzira 'Brandão ir"*.

Prova extraordi-
rtaria do poder
curativo e for-
tificante do «Io-
dolino de Orh».

Meu afilhado e cmprc_,_do
Jeronymo dos Santos, «le tão
fraco chegou a ficar idiota,
e, apezar dos vários medica-
mentos que tomou, continuou
no mesmo estado por alguns
mezes, at«é que, com o uso
¦do extraordinário fortifican-
te_ "IOD0LINO DE OHR",
foi melhorando rapidamente,
voltatido-lhc o appetite, reco-
brando as forcas e as carnes;
até ficar completamente bom-
Convencido do prestar um
grande serviço aos oans de
familia e ás .pessoas que sof-
frem de anemia, autorizo a
publicação deste attestado.

Cândido Saraiva.
Negociante.

«Recife;

Vende-se cm todas as dro-
garais c pharmacias.

lAçenites :
SILVA GOMES & C.-.RIO
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JÓIAS, RELÓGIOS E OBJECTOS
DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA — Joalheria e re-lojoaria. Compra ouro, prata c pedras fi.nas. Uií. de ourives e relojoeiro. Cou.certos garantidos de jóias c relógios.Rodrigo Silva 40, perto «la r. 7 de rbro.

PARTOS, MOLÉSTIAS DB SB-
NH03.AS — TUMORES NO
VENTRE

DR. ARNALDO qIjTnÍÍllÃ - Docente
livre da Far. de Med. Cons. It. Assem.
bica, cu, torrais, quintas c sabbados, ás
_ boras da tarde. Kcs. R. D. Carlota &i,
(Botafogo),

DRA. EPHIGENIA VETGA _ Moléstia,
dc sem,oras e partos. Cons,: Kua Cru-
guayana, 8. Res.: rua das Laranjeira.
lt. .171. 

'

DR. RODRIGUES LIMA — Professor da
Faculdade de. Med_e,in__u Consultório: r.
Asscniblcri (,!',, resid.: Flainento ES.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA — Con?.:
Ãssembléa, -•**; c."«, ,i.Js c (,.ns, .ias 2
ás ,1 horas, Kcí. : Praia ile liolalojo
fl. IOO,

MÉDICOS HOMOEPATIIAS
DR. PEREIRA.DE ANDRADE — Cous.Av. Gomes Freire 121 {2 às ,i). i-, -..j;

dc Maio iSf, (das 6 ás 7 bs, o r.' Ku_r.
de Dentro \2(; das io i|j ás ii i!_.*. Kès.-I'. I.l. Anua Nérv 3cS (linrllal.T. i6.».t\'.

AXALVSES í'1/IXICAS È
MIOROSOOPIA

DR. ALTREDO A. DE ANDRADE —
J'rof.'d:i cspccialid. ia Fac. de Med. do
Tii.-t. Pasteur de Paris. Trabalhos paradiagnostico med. amlyscs cliimTcas cx-
micrbseo"Íco_i, etc. Urúettãyiuia 7.DR. HENRIQUE ARAGAÓ c ARTHUR
MOSES — Laborai. 1.. da Carioca, ca,'a»,'tel. 4'.27'2,. C, tel. da res.:. S..
lãou.-*3 c S. laS. F.x. de urina, escarro,
fezes, lí. dc W-issprtuann, etc.

DR. SILVA ARAUJO (PAULO) — Sy_
philis: pi.| — 606 Mol. tnfectuosan; vacc,
de Wrighl. An. de urinas, -sangue fty-
plio, tnnlarta, syphiiis); escarros, etc. i" de
Março i.i. 9 ás 11 e de i ás s.T. sjq.-,; Ni

OLINIOA UROLPOIOA ¦__
DR. ESTELLITA LINS—Àssist. da~Fac.

d« Med. Cir. d_;_i vias urinarias, doett-
ças da urethra, próstata, bexiga, m-etlic-
res e rras. Cura do estreit. o da Ido
norrli. pela electric; Andradas 32, %,I*.. 17.16. ' '»

¦CIRÜROTA IXEANTIL "~J Kl

DR. PINTO PORTELLA — Memb. _!a
Acad_ de -Meil. c do hosp. de creanças
S. Xacharias. Mol. med. cirurg. : dhs
creanças. Cir. geral, espec. c iiirantil c
ortliop. Res.: pr. S. Salvador 61. Ciins.:
Quitatid-t 50, ,-j íl.i s.

CIRURGIÜES DEXTIST.VS
D». BELLO RIBEIRO 11R\NDA0 —

Rui Asser.ihlc.1 .i.*. v> andar.
EMILIO DEZONNE — Ciriirgiiie.dentis-ta. Diplomado, coin longa pratica. ¦ Pre.

ços c condições de pagamento an alciui-ec de todso. Cons.: clcetro-dcntario; Alto¦Ia Confeitaria r«ipão. Est. do Mcvcr.
DR. MIRANDOL1NO M. DE MIRAM-

DA — lÜspccíalista em extracções sem
«lor c tratamenio de (istulas. Das 8 ás
17 .toras, nos di.-is úteis, Gonçalves Di:.!.
13, sob., tel. s.Gfio, Central.

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA —
Diplomado pela Escola Livre dc (j.lon-
10.031 a do Kio de Janeiro, com io an-
nos de pratica. Cons.: r. Uruguayana
n. .li (tel. C. 1670).

HO.MOEOP ATUÍA
PHARMACIA HOMOEOPATICA — De

Araujo Nobrcga n C. Completo sorli-
mento dc drogas liomocopat. recebidas, di-
rect. I.íç. 'píiarm. "-Nimphca \irilis";
para n cuia da impotência; \'. Pátria^ -o.

PARTEIRAS
MME. HELENA DIAS PARODI — Par-

terra formada pelas Fac. r!c Medicina de
Ileenos Aires c Kio dc Janeiro, Kes.. e

cons,: rm Vicente de Souza 24 (antiga
Baiubina) — Dotaíogo.

PHARMACIAS E DUOÍ.A1ÍIAS
PHARMACIA E DROGARIA F GAIA—

Lab. de produetos chi micos e pliamac.K, CAIA. Completo sortimento de drogn-j,
Secção de hómoeopathia. R, Senador lin-
zebio s.iS. Tel. 1186. K.

PHARMACIA E DROGAP.IA SANTOS—
Conde Bomfim 436. Drs. Jos-j Kicirdo,

¦das 9 ás 1 t. Almeida 3'irc?, de 1 -w 2,
Ar5Ciio quinol, para o* fracos. Cyano.
Clonol c Uleno-llianata, gonorrhéa.

PHARMACIA CAPELLITI — Humaytá
i-f. T. S. to:íí, Conrpl. sort. dc dro-
gas e producto3 pharauj Cons. Drs.:
J-.iuygdin -Cabral (9 ás 10) c Santos
Cuulta (iu ás :i horas). Grátis ucu «po*
bre?.

PHARMACIA CRESPO — Conde nomüin
2*\o T. í-i*ro, V. Cons.: dr. Camacho
Crespo, 9 ás 1;; d_*. P. de Souza, S
á.-í i) di m. c 4 ás 5; dr. IJr.cn Silva,
das r ás 3 n.: dr. V. I.itrm. 2 ás 3*

PHARMACIA HADOCK LOBO — (M.
Capellliti)— R. Had. Lobo ...J. T. V.
1387. Fab. do Carbo víeirato do Borges.
do l.!i\ir de Cítro-vteirato e Uepursan.
Cons. dos drs. A. Alvc c A. Autran.

PHARMACIA MACEDO SOARES — R.
S_:nd. K.i.-.cliu 1:3. Ijirec, dc Samuel dc
Macedo Soares. Cons. ile i L; .;. Ucpos.
da llermcpliciiol. efficaa nas ulceras,
cczemn,-., rtc, svplii li ticas, -rlc. T. N. 7^2

PHARMACIA MtM DE SA' — Av. Mem
dc Si 80. Completo sortimento de drogas.
Secção de perfumaria. Cons. med.: Dr.
I.uiz de Castro» 2 ás 3, e dr. «tíuilhcrme
Silva, 9 ás 10. Pcrços de drogaria.

PENSÕES

PENSÃO BRASILEIRA — Rua Haddock'Lobo 13.1, tel. 1.716 Villa. a ao inimitosda cidade, bondes á to.la bora, offercceboas accomi.iqdarjões a famílias c cava-1'iciros dc tratamenio
PENSÃO LA TABLE DU COMMERCE—Av. 1!.., llraiiro 157- T. C.41JX. Para

famílias r. cavnlli. dc tra. Serviço (á lacartel e a preço fixo (i$;no). Aceeila
ponsiò. Com. a donde, c vctidem-se vale3.

PENSÃO NOGUEIRA~-.Mr,re..!.al Floriano
ioj, T. 1S3.1. C. Ksla Pensão continua

a orícrcccr aos srs. viajantes c cxmas. f,-.-
milias comniodòs confortavei-s em condi-
ções l.yiiieiiieas.—Rabell.i Varella a-C.PENSÃO SCHRAY—U. do Cattete 154 11
100 (em frente, ao Palácio. Tel. C.lom.
A!ug;uu-se salas de frente mobiladas a
familias e._c-iva!ii. dc trat. e mais aposcu-
tos. Cbzínlía ift oriíeni. Preços razoáveis.

PENSÃO CAN.ABARRO — Excellentés
aposentos para 'familias e cava'-hciro&-
Diárias dn ,$5no'. 55 e 6í. 'i eni uni
IjcJIo "parque". Bondes do Andarahy e
A'd. Canipista, r. Cen. Canabarro 271.
T. V. i.i_.

IIOTKIS

HOTEI. AVENIDA — O mais importai:-
tc do llrasil. AccOmn.od-içôeà para 500
pessoas. Confortável; Distíncto, Central,
Serviço de elevadores dia e noite, cn-
dereço lelcgraphico Avenida.

LIVRARIAS
LIVRARIA ALVES, livros çollcglacs e

acadêmicos. Kita do Ouvidor 1O6. Kio
de Janeiro  S. Paulo, rua S, Bento .(i.

OOLIBGIOS. 13XTERXAT0S E
GYMXASIOS

CURSO SUPERIOR, de admissão ás cs-
còl'a__-_r__!rof_sisorc.1.: Drs, Pecegucu-O do

Amaral,' L. atindclío, C. Thiére, M. de
rioea. Director: Antônio Neves — Aulas
das 11 á? 17 horas.

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL
— Director Francisco Furtado Mendes
Vianna (htsp escolar), prof. l'\ Vianna,
dd. Racliel Moura, Esther Moura, Lui-
j'a A. V. Ferreira. 0. Piai .in, a".

CURSO PREPARATÓRIO PARA AD-
MISSÃO MAS ESCOLAS SUPI2R10-
RES — Fundado cm ioii. Aulas na K.
Polytcclmica c ua rua do Tlieatro n. 37*
Expediente da secretaria: de i ás 5
Ivs. Profa.i Ui's. lí. Raja Gabaglia, Car-
valho e Mello, U. Bustamante, fc. Ha-
ckcuscr, h. Mindello. (l. Km*..,- R.
(jiicdc", A. Esiiinliciia, Monsenhor.'Ran-
gel e P. A. Knja Gabaglia.

EXTERNATO LYCEU—tt. Lavr*i(H«_Si.o.
Curso primaria (des 10 ás 15 hs.), ftic-
thodo nas Eseolíts de S. Paulo. Glir-sn
artiaüco (das u ás 15). O curso ?«ornial
dc^.c iíxtcrnnto (das í-i ás 17 i|.').

INSTITUTO MENEZES VIEIRA — Av.
Centcnl im, rr". T. C. i'295. Direct. Drs.
Ãbt.Ía¥t_o de Barros, Alplieu Portella c
Paranlios da Silva. Uma matéria 2j?*; 2
30%: a, \o$\ 4, 50$. Das o ás <'-.

ESCOI.A DE HUMANIDADES — Av.
Kio Dvanco x?3, a°. Director: Alpheu
Portella V. Alves; secr., Fran'.-isco Ma-
Iheiros, Corpo docente de iü ordem,
Mons. ;o$, _.*;?. 30$, 35$ c 4o$ooo.

MATUEMATICA — Os novos cursos de
ma th ema ti ca -sob a direcção de Kaul
Guedes já se acham funecionaudo em
sua residência, á Avenida Passos tt. 105.

Tel. Noite, !.|:.|.

LEIliOEUlOS

SOCIEDADE MUTUA DE SEGUROS E PECÚLIOS
Rua Uruguayana n. 47 .

RIO DE JANEIRO
Rio do Jnneiro, 4 dé abril de 1916.

««»5íl11(?,s- isl"s- «Hif«"tores «lu SociedadeMutii» deSecuros cPucuIIosCLORO . — Ex-iuos. Srs. NESTA:
1'clu presente venho" patentear o meu justo asradeciuiento pelaninnelrn prompta com «me V. Exas. liqiiiilarnin coinimiiio, na qiiali-dade de procurador dos liene.ieiarios herdeiros de CARLOS -AL-

RERTO DE ALMEIDA ROQUE c do accordo com o alvará «lo au-torlzaçao do dr. Alfredo «le Almeida Russell, iuiz de «lirelto da1'rlmeiru Vara Olvel do Districto Federal, de 3 de abril do correnteanno, os pecúlios de 20 o 50 contos, oue cabem aos mesmos bene-liciarios do mutualista acima citado, inscripto «us referidas sériessob ns. 259 o 191.
Podendo V. Exas. fazer dn presente o uso nue entenderem, q_tei.ram acceitar os protestos de minha alta consideração.

De V. Exas.. att". admiV obr0..
assiir. — EMILIO NINA RIBEIRO.

Rio de Janeiro, 24 de abril «Ie 1916.
««w5?1U<;.s- Sls- directores da Sociedade Mutua dò Seguros e PecúliosGLORO . — Exmos. Srs. NESTA.

Venho, pela presente, patentear íí V. Exas. o meu insto aarii-ueciniputo pela maneira prompta com quo liquidaram conuuii.o, na
uualidaue de procurador, o pecúlio d» série do 10 contos, quo cabea d. FLORISlíEIJ/A BASTOS DA SILVA, como licueficiaria do mn-tualista Sr. ARTHUR BASTOS DA SILVA, inscripto ua referidaserie, sob o n. 91 1»., apólice u. 2730.

Podendo V. Exas. fazer da presente o uso que entenderem, quei-ram acceitar os protestos do minha alta cousltrpr.ac.ãoí
Bo V. Exas., níts. o obres.,

pp. London and Urasilinii Bank Lt.
ass. — POLYBIO AFEOXSO ALVES.

.i«»Kí'íl9>R' srs- «1'i'cctorcs da Sociedade Mutua deSeaoi-os e Pecúlios"GLOBO". — Exmos. Srs. NESTA.
Tela presente venho patentear o meu justo agradecimento pelamaneira prompta com quo V. Exas. liquidaram com migo, nu qua-

lidado de procuriulor. o pecúlio do 20 contos que cabe ao Sr. .TOAO
CHIESA, como beneficiário da mutualista d. SOPllliA AMAIUL
CH1ESA, inscripta sob o n. 490, un referida série.

Podendo V. Exas. fazer da presente o uso que entenderem, quei-ram acceitar os protestos de minha alta consideração,
De V. Exas., att". adiiir". obr".,

ass. — O ailv. A. MOREIRA DA SILVA.
Exmos. srs. directores dã Sociedade Mutua de Seguros o Pecúlios"GLOBO". — Exmos. Srs. NESTA.
Pela presente, venho patentear o meu justo agradecimento pelamaneira prompta com quo V. Uvas. liquidaram eomniigo, na qua-lidado de procurador, o pecúlio da série de 30 contos, que cabia a

d. ADELAIDE CARNEIRO DE ALMEIDA LIMA. como beneficia-
ria do uiutualista Dr. AUGUSTO GOMES DE ALMEIDA LIMA, ins-
cripto sob o u. 468, ua referida série.

Podendo V. Exas. fazer da presente o uso que entenderem, quei-ram acceitar os protestos de minha alta consideração,
De A", lixas., att". adiar", ohr".,

ussig. pp. — MANOEL O. PARIA.
961

Poderoso tônico dos
nervos e do Cérebro

_________È*___M____
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Propaganda
N. 877

Ri,i_9 _5_9i6. R 1S51

Resultado dc liontcm:

Antigo. . . . Pcrú
Moderno . . Cachorro
Rio  Pnrú
Salteado. . . Burro

Variantes
57__14_7/,_8«

Rio, O -o - oi. n 18."0

A Capital
689

Hoje ás C horas
I«o-'J-5-9ie. S lC.l

I. AMERICANA
S84

RIo-0-..-OlC. R isr>t

Qoffns Physioloáicas. Silva j-raujo
(Guaraná Iodo-Kola- Arsênico)

<|tic foi suJiiucttiJo ítr-sta capital pelo
illtistrado professor dr. Eduardo Ua-
¦bello, que ú proticieucia que o «listin-
gue entre as seus pares c dedicação
apostólica á seiencia, que ennobrecc,
allia as mais bailas qualidades de cora-
ção u espirito, — deixa nestas linhas,
aos dois supracitados clínicos, o seu
reconhecimento eterno, a hypullicca de
sua gratidão inunoiedoura.

Capital Federal, 1016.
Josii' AUCVSTO DOMIXIIUES

(J. i-m)

iifflp
BEM.:. FRATELLANZA ITA-

LIANA
Hoje srn.:. de eleições geraes. —

O secretario, Pricc. 1877

LOJ.:. ;CA1\:. URI AS
Hoje, ses.:. magna dc filiação. —

/.. de Sousa, secr.:. adj.:. J 1904

IJEX.:. LOJ.:. CAI».:. VISCONDE
RIO URANCO

IHojc, ses.:, de eleição para a ailmi-
nistração do anno futuro. — Mattos
Silva, secr.:, R 1876

ALBERTO IGT-ESIAS — Leiloeiro pu-
blico -- Escriptorio: rua Uoínicio ;í!.
Tel. Norle i?oi, I_esid.: rua Haddock
Lobo, :(',9. (Tel, Villa IM7*.

VETERINÁRIOS
KAUL GOMES ViEIRA — Veterinário.

Telephone 2377, Villa; rua liarão de
Mesquita n. 797.

TINTURAllTAS
TINTURARIA EIO BRANCO — Casa

dc 1a ordem. Av. Mem dc _?á, 20, At-
tende a cha ma Tios pelo tei, . _ 934 G.,
para mandar buscar e entregar a roupa
nas resid. Lava cliiinicamente, limpa a
6Ccco e nas<a a ferro com perfeição;
tinge de (j-.ialqn-.r côr. Não rompe, não
desbota, nem deforma n roupa. 12si.ee.
em roupas dc qualquer tecido, para =c.
nhoras. Preços módicos.

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGA-
DOS NO COMMERCIO DO RIO
DE JANEIRO

ÃSSEMBLÉA. .DELIBERATIVA
EXTRAORDINÁRIA

De ordem'do sr. presidente, são con-
vidados os srs. associados membros da
Ãssembléa Deliberativa, pata sc reuni-
rem tm sessão extraordinária, no dia !2
do corrente, ás 20 horas e i].|, afim de
tomarem conhecimento dos actos da
administração e resolverem solire o pe-
dido de destituição do Conselho Admi-
nistrativo. nos termos do requerimento
assignado por membros da mesma As-
sembléa.

ORDEM DO DIA
'Exposição dos actos da administra-

ção; Destituição «lo Conselho Adniiilis-
trativo noa termos das alíneas (i) e e)
do paragrapho único do art. S8, dos
estatutos, assim expressos:

Art. ÍIS, paragrapho unico.
a) — «lc desobediência a determina-

ções legaes.
c) -r- de reconhecida e provada má

administração do? interesses sociaes.
De conformidade com o art. 63, só

se poderá tralar de assumpto que mo-
tiva esta convocação.

Rio de Janeiro, 4 de maio dc mG.— /. Alves de Arauto, t° sccrclario.

DEN.:'. LOJ.:. ÃSYLO DA l'RU-
DENOTA

De ordem do Rcsp.:. Mcst.:. con-
vido ,1 toclos os Ilr.:. do quadro, qui-

j tes, a assistirem á sc=s.:. de Tin.:.,
| que terá logar quarta-feira, 10 do cor-
I rente, ás horas do costume. — O lhe-

soureiro, Sebastião l.ourenço Rcnlias,
CS. 901)

LOTERIAS
CENTRO TURFISTA — Ouvidor 1II5,

Apostas sobre corridos c bilhetes dc In.c-
rias. Filial cisa Cliontc-aJer; Ouvidor 139,
Pararricü Scnna & Comp,

O LOPES c nuein dá fortuna rápida, nas1 ....... e 0ffcrçcc maiores var.tap.cns au
lí. Ouvidor 151, lí. Quitandai
ile Novembro 50 (S. Paulo).

!*_____<

loterias
publico
;y o 1

SHTIfl IIVRF

PHARMACIA SAO TtlIACO — Uoa
Conde t!e Homfíra, 240, Tel. Viüa 11S9.
Consultas diária? c prratís, Dr. lCrncçto
TliÍ_>.U_ Juutor. das ií i|a ás o \z. Ur,
Ernesto bossas, d*_s 9 \\z á.-» 10 i[:,

"_3SrECL\MDA 
!>!*:.-l PIIAÜMA-

CI-üTTOAS

JUNIPERÜS PAULISTANOS — O dr.
íiloptciro de Castro atte.tr.: a rc.ii cffi-
cacia das gota-s dc "Junipcrus Pualista*
nus1*, no irar. dn impotência viril, 1 v.
5$ e pelo C. CS: Phnnn-, Macedo Soa-
res r. Sen. Uuzcbío i;S,

MYOSTHENIO, íorimili do dr. J. SI.
i:e Macedo Soarei—Melhor tônico recon-
sti.uiu.c, e indispensável ás creanças, vc-
lii.s, donrcllas c á.-. senhoras durante -a
pr-ivM-»? p -f..',-, o nirto Z* •"**¦*"• «'o le:,c

EMUTSAO PE OI.EO DE FIGADO DE
BACALHAU, com hypoplionpliito dc
cálcio e sódio de Abreu Sobrinho, lie-
medio por ckccItencia para curar a.mol.
pulmonares c dcíiiiidadcs. L. da Lapa, 6,

EUPLINA — l**orm. (Ic Orlando Uarr.d.
Xa toÜette das senhoras não tem rival.
Usa-se no banho; como dentrificio^ nas
feridas e mol. da pelle; cm gargarejd e
em inlialaçôea,

DERMOl.INA — roderoso rrntiscpt.co nas
_.ííecç'*)C5 da f-clle, perfumado. Cura: cs-
pinhas, cravo?, .ardas. Irieiras. dartroa,
comtoiu-cs. Vcndc-se nas phar., perfu*
ma ria s e drogarias. X>ep. t. 7 ds Sctétn-
bro, 61•

DELLR MATTOS
MAKICUUE

Especialidades cm preparosnhas.
Sete dc Setembro n. 58 (_•«'

*-lJ«_*M^M_?^_n!a-Ori_i-|
ndar).

GARAGKS
GARAOE SUISSA — Avenida Salvador

tle Si, 6. Recebe av-iomovels em esta-¦dia e íar to<!o e q:r.l-juer concerto,
para n q-^e dispõe de r_:oie!__r oííicrna
mr-.'.n'ca.

O CASO DA STANDARD OIL
O dr. Isaias Guedes «lc Mello no V

.irtigo da série sobre o inquérito reqttc-
ndo *pcla Standard Oil Company of
liraíil referindo-se ,1 lançamentos da
escrrpla da companhia, diz que existe
o seettiiite:'Taid lo .. «I Delegate cf Central
Tolice for serviers in coiincction witli
news-papers trouhles."

O dr. lsains não din em que data
foi feito esse lançamento, nua! a' sua
importância nem r. nome do 3° dele-
do, r;i:e reeebcu dinheiro .Ia Standard
«Peloá -serviços prestados " iu connc-
ciion v.iih nevís-papers, troubles" ou
qualquer outro.

Sou cii, .íopJm, o actual 3" dcletrado
auxiliar e fui cu quem fir: o inquérito
chamado Wodtnianu e requereti ao res-
pectivo juiz a prisão preventiva dos
que a abundante prova testemunhai 0.1-
vida apontou como falsificadores dc
letras de cambio e notas promissórias,
entre elles W-clJemltairip.

Tenho pois o direito de não deixar
c.iir no chão a torpe c infaaiissima in-
sinitação.

Por minha honra e do governo a qtte1 sirvo, quero o,,\c so aclarc f".--;a niiscria.
D-.qy.i convido o dr. Isaias Guedes de

Mello a dar os esclarecimentos necessa-
rios de modo a poder preceder como
dc direito for,

Kio, 9— 5 — iG.
AmiA-v-no Vid.m..

_ 3° delegado auxiliar.

FORMTCIDA MERDfO
O unico extirminador rlr.i formii-as.

Merino Si Maury, rui Ouvidor n. 163.

AORADECUIEXTO
O ahaixo-assignado, achando-se radi-

calmeiitc curado de um terrível cpiliic-
lioma, na reRião nasal, praças aos co-
nhcciinenlos médicas »lo dr. Joviano de
Rezende, diüinelo clinico era Além Pa-
ra!:*-"'.-., Míp.i;, <* tra!arr,ento rigoroso a

"A l-ARRACBNBNSE"
¦90 PECUUO PAGO NA STCl.II! A; 16»

X.\ SlíltUí II. e 50" \.\ SKKI1C C.
São convidados todos os sócios Primei-

ros Contribuintes e Contribuintes da sc-
ne dc jo:ot_oÇooot inscriptos nt-í c, dia ia
dc janeiro de 1915, d:\ serie de 20:000$.
inscriptos até o dia 24 de dezembro *_c
!0(Mi c. da ser:e de so:ooo$ooo, inscriptos
atú o dia o dc janeiro do corrente nnno,
a mandar pagar, dentro do prazo dc 30
dias. a contar d.i prcícntc data, na série
011 aos banqueiros locaes, as inu-.1Ui.--5 res-
pectivãmente de sete, quatorze c trinta
mil _ ruis (7$oon. i.i$noo c .-".oSooo'), quotas
devidas pelo; falleeimentos de nossos con*1-
sócios d. L'r-.iu:ia Pereira de Scnna. oc-
corrido cn CariaJianha, listado da Bahia,
João Paulino Kcrrcira, oceorr úo em Car-
mo do Rio Claro, Sul de 'Minas, e l-,uiz
Cnrlos Helmonte, oceorrido na capital d.i
Parabyb.i ¦do Xorte.

Harijacdim, rio de obril de igiC, — .•!
DIRECTORIA,

CAIXA ECONÔMICA DO RIO DE
JANEIRO

(SECrAO DE EMPRÉSTIMOS
S013R13 PENHORES)

Prcscripçúo de saldos da venda de
Penhores

Convida-se aos srs. inumanos a vi-
rem receber os saldos da venda dc pc-
nliorcs, constantes da relação abaixo,
effectuada cm leilão do dia io dc maio
de tou.

Eítes saldos, recolhidos á Caixa Eco-
nomica r?;ão á disposição dos mutua-
rios desde 1..11 c de conformidade
com os decretos 2ÍI.13, de 14 de r.ovein-
liro de '.''rjo, e o;jS, de -• de abril de
iS.-lr. prescreverão cm favor deste es-
tabeleeimento no correnie mcz, se não
forem reel.iair.dus ;rütcs do dia 10 de
maio corrente:

Cautelas ns. 332?, 3554, 3G33, 3(1-0,
.17-1". 37.í6. .',o;6. 403<i. 4o;rrí. 41,57. 4504.
4íi|.;. 46S3. 475«5. 4S47, .1970. 5231. 539*)*
S<*3-. S-J.í.!. 5734- S*?53. 5Q0f). 5018.
Ú013, 61Q9. 627c. C.tiC. <i|r,6. (J420.
6-63. 6619. CóCg. 6733, C76Í, C3S4 e
6S8S.

Rio de Janeiro, 3 de maio de 1016.
— O gerente, Dr. Horacio Ribeiro da
Silva.

1U.AL CENTRO DA COLÔNIA
PORTUGUEZA

Sede social — Rua Alfandeaa 16S A
Expediente diário das 9 ús 11 horas da

manhã
Hoje, 10, pelas 7 horas da noite,

terá lorrar a sessão do Conselho Admi-
nistrativo. — Luic A, Vieira, secreta*
rio. (J. 1ÓS4)

LEOPOLDINA RAII.WAY
TR.BM DK PASSEIO (FRIBURGO)

O trem de .D.-.sseio de Kictlicroy oan
Friburno, que devia subir no sabbado.
13. subirá na sexta-feira, 12 do rir-
rente, regressando na ícgund-.-f.-.i-
ra, 15.

Rio de J,inc:r.-.. 10 de maio de t-,i6— 3f. C. t/.;.'/rr, .ii.-ectar-e-f.rente. 
'

ASSOOIAOAO DOS ESTABHIiE-
CIMENTOS DK PADARIA

Rua 13 dc Maio, 38 —
Telephone 41 Central

De ordem do sr' presidente convi-
do a todos os senhores proprietários de
padaria para assistir á ãssembléa cx-
tarorditiaria que se • realizará na nossa
sede social no dia 11 do corrente, á 1
hora da tarde, para' tratar' dc algumas
exigências do Regulamento Sanitário
Rio, 9 de maio, njió — O secretario,
Jci.s-r?' Rivcra Satnpedro- ('í7<> •*)

A' PRAÇA
l'\ Upton & G., estabelecidos em São

Paulo e Rio de Janeiro; conimunicaiu
a esta praça c ás demais com que
mantêm transacções, «jue, por mo'ivo
dc doença e «le commum accordo, nesta
data, deixou de ser seu empregado o
sr. João César, dos Santos, que até ao-
ra assumiu a gerencia da filial 110 Kio
de Janeiro, ficando,' assim, dc nenhum
ctfcito a procuração que outori_arr.11 ao
mesmo senhor.

iCommunicani egualmentc que, nesta
data,.passaram procuração ao sr. Anni-
bal Gonçalves para exercer o logar de
gerente da referida filial do Rio de
Janeiro e cujo senhor, nesta co.ifortlii*
dade, assumo hoje . o . alludiflo cargo

São Panlo, 9 de^uiaio de igit-i. — F.
Upton & C. (]. 1750)

Bons produetos
RIO GRUf-DENSES

Qucdi»"" diversos typos,
Naluitie,
."Iscoittos diversos,

Presunto,
Riieon fiuiieiro,
Iiltistiiçn,
Ornes, fumeirns,
Tiiiiüuica pin Intu.
l<'ci.i(i:iilii cm luta,
liniíim em Int»,
1'iité.s em lnlu.
Onniarões em lata.
Peixes cm Intn,
Mate em folha,
5Iato cliiiniiião,
Mel de nbellins,
Compol as diversas,
Mnrnielatln de "mnniulo", •
Figiida,
Ariicasiiila.
Dceeiraila,
VI11I10 typo Rlieno.
Vinho t.vpo Cl are te,
Vinho diver-u.s mureis.
Vinho branco o typo Torto.

DEPOSITO: CASA RIST

Rua Sele de Setembro n. 77
Teleph, 455, central

PROTECTOHA
170

-5-916nio-9 R 1831

Caridade
250

s :e3>

Fluminense
8327

RlfOi

4397

27-97-
Hio— 9—5—016

50-33—23

S 112.

RIS»

Americana
095

nio—9—5—sia. ' j t;:.s

A CARIOCA
- OQK1 e&mmf\if

Hio, 9-0-916. S181S

163
RiO-9-5-910. s isc.

Águia de Ouro
547

12-8-3-M
r.io-0-5-91G S195?

Â falia Fedi
nio—9—5—016 R 1S25

1III
RODA DA FORTUNA

VIAS URINARIAS
.Sypliilis o moléstias do

senhoras
DR. CAETANO JOVIXR

Formado pela Faculdade de
Medicina da Nirpoles «i linliili-
tado por títulos da do Rio «lo
.Janeiro.

Cura especial e rápida de cn-
trcitaimentos nretlirac (sem opera-
ção), K"nor;-lir*ns clironicás, cyuti-
tçs .Iiyrlrocelcr, .tumores, impoten-
c'i3. Consultas u;.-- o ;*.s ii e dnr.
;is _ I.iirito da <'inioe.i 10, sob.

437

CURA RADICAL
JUI ,,"?™lil!1"y CHROXIGA onKr.l-KA 113, cm poucos dias, po- p-o-

8513 ccs;o'! modernos, sem dòr, garante-se o
I tratamento. Tratamento da sypliilis--« App. 606 e o:,. Vaccinas de Wright!' ..-einUlea. 54. das S ás 11 e 1. :,< 

*,_
„ | SERVIÇO NOCTURNO, S ás 10—«1 — Dr. Pedro Magalliãcs. R

f¥^" 1 f-L-BJ-rJ.W-*>'.0*IW—_¦ tm __pB_m

J£*\ AO P«PQL!0
DA FELICIDADE

Rcmetle-so bilhetes de lote-vias par.: o interior, íiieillantc
O norte ilo Correio.

Dá-se vantajosas commissões 1aos srs. cambistas nas eneoin-ínendas superiores a 1008000 B
Rua Sachet 11. li __ S

FRANCISCO «"_ C, g

£E2ic«a_íc_a:it_: =ís_s*i_u_.iBt_f. <-.

4601 OiSG
~Ü01 .1.80 .-. 

I.

ft.t Síí j .,

5S59 OGÜS 2-29-JI
850 

~638~ 
293

M 
~38~ ~93

ST^ ^È* Sí__».t\ «_fTV i mrsmmm—rzz222...m __BC1'# 
3"5t iJU',2 _GiT3 § pa754 303 ~7T3~ÍJ ^"

5!. G3 73 1 cura
__ 3 ardor

DERAM MONTEM ' | 
i::'

Antigo ...... 619 Gallo |
Muderno  221 CiOra |
Ro  8S7 Tigre SSE?"
Salteado...... Vendo —-
£* Piornio  976

Agava 523
laraia 735r?,ii

NORRHÉAS
|infallivcl cm 3 dian. scni pi

usando "Gonorrliol". Ga- tf
ic a cura completa com R)

um só fiasco. Vidro, 3,000, pelo SjCorreio .v?5n°. Deposito gci?l: 5"lPliarmacia Tavares, praça Tira- s*j
dentes. 6j — Uio dc* Jan.-irn.

*_Sr_2
íi

~;j

im m
toB, RUA DO OUVIDOI., io«J

Filial á praça 11 de Junho n. 51 — Ri»
de Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Os prêmios são -ja/ij n»

FERNANDES & C
Telen Non»
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ff»YjA.I*I__-® OE ZE-PITIR.
4S500, 5S500, Gg500, 7$S00, 8g8O0 ¦

"SaETOÜ^m5ÍÍZPARA LENÇOL
I.astunte largo — Metro 1S480 

va
Guardanapos grandes para mesa

Adamascado
llá (luzia Ml, 187, 3fl_

I_.EIV<pOS FRANCEZES
lil duzia $700, ISOOO, 1.500, ljtí800

Grande sortimento de vestidinhos e
toucas para meninas

Ifestidinlios Tensas
a começar ds a começar de

7$800 rs.

l-OALBADOS PARA M_.j.
l::.****-l^P^^%w C0K' 1,5° la,,Sul'a. motro

"^^^i*^5p BRANCO,1,50 largura metro

Grande sortimento de ave_.t_.es parameninas desde ÍS20Ò
Uma camisa de Trioot com punhos e

coilarinho por 2$50Ò

MORINS peças
3003oo

pecas 

fiouxinol . . 7$900|Condor ... 16$800
Adelia USSOO. Sportman.. 1_$800
Liizitano ... 13$500!Cambraia(S)a12$800

2.4SO ditzia.-. de col__-_*inl_o*_ e pá--
nl-os de linlio para liquidar .-.._

lOLLARINBOS
3 por 21 •ÍOO

punhos
3 pares 3|30o

mm SORTItSERTO DB BLUSAS S 1UTHEES
Blusas

a começar de
1$600

Mafi-iées
a começar de

6$800

DVZ1ÂS I>E
MEIAS

HOMENS PAR SENHORAS PAR

600 rs. 800 rs.
470 Costumes para meninos a começar» Costumes Dolman còr e fer-anc© eSesde 7$830

PERFUMARIAS
EXTRACTOS — Saldo .....

Jicliy (írancez) . . . .

liOÇÔRS sortidas «9HO, 18100 c. . .
Potíe arroz, caixa #400, 8600, 18800 o
•Pasta para «lentes, 1., 1.300, í$5i»0 o

BKILHAKT1NA, #800, l»100e . .

8700
1S900
18800
18800
18600
18300

SUSPENSORIOS
Suspensorios imitação Crujot . .

Susponsorios americauos presidente

Susp. nsorios suissos seda . . .

Suspensorios para menino

18700

18900

38G00
-,_O0

GRAVATAS
Príncipe («alies Eòulard
Gorgurão — Novidade , .
l.og.tdtvs com ínoilii .
líegcnto Koulard com pinta
Coqueiiu Moussellino

$900
$400
#400
$600
..ÕOO

CORPINBOS, CALÇAS E SAIAS PARA SENHORAS
Um corpiuho 0n>ssimo
Uma calça com bordado
Uma saia •-om bello bordado.

liiiisHima o bolla fita.
CAMISAS li ÍEROULAS

Uma camisa mouselino cor .
» » -Peito iiu-lão
» » lVito Unho . :

Uma Coi-oulu de zephir por.1[4 duzia Ceroulas coz do Eiistão
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CREANÇA PAR

400 rs.

Igríoo
S^Ooo
387oò
6#8oo
:i,f-»»o
3#_oo
5|9oò
lJ5oo
Ofííoo
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AVISOS MARÍTIMOS
*->_¦'--¦-. tWmWmWm*m*mimimW*****~l»~-*--****Wmm*-***** M * m-mW^****^^*****»*

t»MÇA DAS MARINHAS
ENTRE OUVIDO li E KOSARIO

LSííHA DO NORTE
r . ,\QUETE

LINHA DO SUL
O PAQUETE

Snl..*» liojc, iqiwrla-fcirn, ic dQ
correiHi-, ás 12 -lioras. paia Vi-
ctoiia lialiia, Maceió, -Kt-cifi',
OabeilellQ, Natal, Ceará, Tuloyn,
Mar;i««lião, l„rá, .Santareiii, Obi-
O.09, r.uínlius, llacoaliani u Ma-
a_M.

LiNHA AMERICANA

ilttffil
"àaiiVi nn «lia 23 iio corrente, as

i.l lioias. para Mova Vork, esca-
l.inili. n.i Unliia, lísciíe, Pará <

Juan

SÍRIO
Sairá sexta feira, 12 do correi»-

te, para Sanloü, Paranaguá. Aiiiu-
nina, São Francisco, 

'Itajaliy, 1'lu-
ri.iiinpolis, Rio üranile e Moutc-
viiléo.

LINHA DE SERGIPE*
0 PAQUETE

Sairá amanliá, quinta-íeira, 11
iio corrente, ás 16 lioras, para
Cabo l-'rio, Victoria, Caravcllas,
V, Areia, Illién», Uahia. Araca
jú, Penedo, Maceió 1; l_<*i

MME. VijuiaS
CARTOMANTE oslratigcira, vencedora

•ni i° lunar 110 grande concurso dc car-
üinancia do apreciado semanário "U Sub'
irhano", trabalha cnm perfeição na seien*

.13 do oceiiltismo, diz o presente e prediz
, futuro; desvenda .tialmicr mysterio dn
>i'la, concerta qualquer di.{ieu'dadc tm uç-
«..cios. íaz reinar u (nz 110 lar «lis fami-
.mai une oi desunidos. Possue as verda*
leiras pedras dn SivaJ, vindau dírcclnnientc
lc Jerusalém. Poderoso talisman conliecido
atá liojc.

itua da Carioca 6}, 2" andar, entrada
pelo Occco da Carioca -*j c rua da Carioca
65, casa de.loterias. Domingos e dias fe-
riaios alé ás 4 heras da tarde.

(1678 » J

1ÍOE11Í0S «ARMCO»
Pnra i"*U-aiia doMorrn c Ue rodasom

BELLAS íormosas, atr nentes, s.c lornaiu _s senhoras _ senlioriias quc usam a LOÇÃO DE VENUS.dc I'*. Lopci; dá á culta immcdiatamcíitc vma cor alva, encantndorn; cura espinhas, patmos,sardas e una impurezas da pelle; o uso diário da LOÇÃO DE VENUS conserva a culis
formosa c b.clla iiidelenidainenlc. Recusar imitações, exigir LOÇÃO DE VENUS, de V, l.o-
pez, nas Pciium.rias, Pliarmacias e Drogarias. Dcposilo, rua j Setembro, Oi, Casa Ilulnr,

(S -17)

Especial eni toros para fabrica- «
refinaçfles, só se t-nconira á r--;a Af
fonsu Cavalcanti 179. T.lejjliò.iie V

CARTOMANTE ESTRELLA
Trabalha com n.| curtas, fa.enilo

quBC-qticr trnliálhos, para vencer os
atrazos e rivalidades lia vida. ,S. João

(S. 1039) i-Haplis:.., 86 A.

ALUGA-SE
a casa da rua S. 1'rancisco Xavir 51-.
cúni jardim, ipialro quartos c todas as
dependeneias necessárias, As cliaves cs-
lãQ á rua Campos Salles iCS. ] 1503

Para _*ls_3__ç_--* lfe©___ ppsço é
beneffScio5 egise sé se consegue

_5©___ a g__--C--i--_- 6&í%\
m

*9

_ S«"
^¦•í"t_;:;j-3M/K_»__*_5-_____í*_*a»ae*« i ^tftmwii*i> ni 'i ur.
m„ ______  mm -¦¦¦¦---•¦_-™--~~'--'-r*-"m<'m^,m,m*ímmmAiiM*,mrMcr**mm*

1 A vy./. Wí.Tr*_-*"nT n

CAYMURU9
Com í:Cc (loderoífi reiacdio,

*f ;j!«ii!t*r To5sc« Ãstluua, Hron*
e!.-ite, Titbert-ulost, liscarrbi dc
-aiiKue, ll<-m«i|)iisc, Influciua,
oura-se radica mico lc, em ii_uco
tempo, (.« preto tle ur.i (rasei cs-
t.'i au ü.caucc dc qualquer pessoa,
p.iia custa apctiai _Çooo. Quem
liai l-dcr.l despender tãu parca
qujutb para sc ver livre dá uni
mai «mc tlcsprcrado traz. a nnii
daa vezest itincsta- cottscqucn-
cias ? lís.c precioso preparado,além das virtudes mcnciouadaj,t c
uni poiíeroso IíihÍC- reconstituin*
te, c iilfni coiittai narcótico?, ga*
lante-se.

Km'untr..-sc em qualquer pliar-li.aci.. drogaria c nos depósitos-* liii.i.. Urilfíuavan.i or, 7 dç
Setembro Oi, c Andradas .-.ia.17.

(tt
wm
íVtsd

ÜM ODFvl ESCRIPTORIO
Com tl.ii.. ComparliiuciUos por 70$.

Cratn.c na Casa Muniz, Ouvidor, ;

!"l ($3

Casa Guimarães
Knn Sete do Setembro 121

Tõlephone G. 2563

Aproveitem a Grande reducção.
Calçados em todo o

Stock preços abaixo do custo
Depositário das alpercatas

maí-ca -li_v<ion do
11. 11 ii 21 . . _t$000

» 28 a yí-í . . 4* .-00
» :j-± 11 dl . . «íooo

Tlio A»i»-.«rit-..i, iCiiíl lj; .ili.l Cu. [cs tvuA do ouvidou cs
Caixa Postal 19 Uio «ic Janeiro'¦k^ Cavallo s £

''¦<M Polidas, Ks foi a ilu
:YW ras, Cói-tes, lii.nlm
\N. etc. curados i-iipida* „,,• ínnntn com o "liais.".- ; hmo Maravilhoso do Williams" Mn. ;

ca Kcg-i-Mrtirlit, Vcmli» Mor Atncado
e a Varejo. Uma lata '_íi;OU— Hois In-
tas l.SSOUO. Podidos iioi)inpanlinilns
ila imrnirtanoiii ao "Sonluiv Dr Wil- .
liaius'' -'fl Largo S. l-'raticisco-sobrudo | (¦$&

mmmwx-mwmBWimmamM
51

BANCO LOTERICO II A€U1H,H
Jí. llosnrio 7Í «- ... Ouvido»- 76; g«to n-MT-n L| Enslua-sc

SYPHILIS K!
ml

Iodos um meio de
. tem syphilis adquirida S |

ImO — 11. OrVlDOl? — iaO I o;l liereditaria, interna.ou «ter- gSão ns casns auo ollorocoiii as, nnimoi-cs vnntnicciis o aacau-
tias »o publico.

na c conui podem cural-a fácil-
nieiiti- cm tnri.is as iiianifcstacõei
e periodos, Escrever: Caixa Cor

li il¦lio ia Féíèí
__-..«_;_«_-. da Gapital Feileral eK-_*í.hida

25649

A machina " A!1_Í-RAL"'já eatá com seu credito consagra-
do por cerca de 703 machinas installadas em todo o paiz onde
se produz ca!é.

Simplicidade, economia de custo, de força, de custeio, de Pespaço e de installação. x
Separação e catação tão perfeitas como nenhuma outra

o consegue.
Antes do apparecimento da machina "AS?iflSlí.L" as instai-

lações custavam dezenas de contos de réis, de modo que só
eram accessiveis aos lavradores de vastos recursos. Dois gran-des, inapreciaveis, benefícios ella veio pois prestar á nossa la-
voura^tíe café: - fearaieas* ss 3__S-á!.a<çÔes e aperfeiçoas-o
benc-iéiò. As imitações que têm apparecido só conseguem fir-
mar-lhe cada vez mais o seu inabalável credito. Fabricamos o
typo 1 fS3_*a 200 arrobas, e o typo 2, pas*» 400.

-.VIU IS Mui ia
Companliia de Loterias Nacionaes do Brasil

Extracções pabllcas sob a fiscalização do governo federal
ás 2 \\2 e aos sabbados ás 3 horas, á

RUA U.SCOMDE DE ITJIBORAHY N. 43
HOJE ~HOJE

34-1 -7*

Por 1S'10Í«, em meios

Amanhã Amanhã•JOS-10

15:000^000
Por 1$_)0 era maios

SABBADO, SO DO CO_R._E_{.__3I-,T_3
A'_ 3 lioras tia tarde—a_..—;_•

100:000$000
•'ni- 1I.70O om ni.» ._

A.

Catálogos, preços e in.ormaçôes com os fubi.cantes:

Companhia industrial "MARTINS BARROS >?

CTT_~CT_-ai-C_-3_--a

Offícinas

Uti lLopes ira
Endereço telegs-aphico"Pwjn-iflp"

Telephone n. 11SO
I.

Esci-iptorios

oa da Boa Viste 4S
Caixa n. 6

— 0_-« ¦

^S^.______S___it_a

\&â reio, iCSC, enviando ssilo parn.p*jl»|
. § ros|iosla. ^ |'¦ilii__;i.HlBl_Hfi_!!!l_!!SI_ll_ii!!_llii_lliii_!líl_^j

M 
..i«l4J

CURA D. WÊMlM.i
)>«. A. DANTAS UE QUEIItOZ
Modernos uictliodos «lc tratí.ir.t. ,. l ...

medico c cirurRico. conforme a melhor , "a nolte <lt- sal-bado i:m gramlc cão
indicação. Consullas, das R á- n da dc raça com colleira dc couro, -icde-i
manhã. Kua UriiBUaj-ana li. .-.*. 1U0 aiiuun-iric ucsla folha, dizendo dc

I! 32.11 Oiiilc i-, . :i quem pertenci-. f í-S4)

L.O

Gran_e e Extraordinária Loteria de S. JOÃO
EM TRES SOKTEIO-

f.oxta-feira, 33 e Sabbado, S_ iio -junho
HORAS DA TARDE A's li o 1 DA TARU1Í

32G—3'
Ia sorteio ... íoo-ogoSooo
2- sorteio ... aoo:ooo$ooo
3- sorteio ... 2ooaooo$ooo'XOtal 

n^o, .nalore. 4O0:OO0$OOO
Preço do bilhclc inteiro 10S000 cm vigésimos do. 800 róis.

Os pedi-los de bilheles do interior devem ber acompanhados de mais
6o. reis para c porte do correio c dirigidos ios asentes cernes Nazarclh- C,
rua do Ouvidor n. 54. Caixa n. 817. T.Icg. LUSVE-. e na casa F. «lui-
marãec, Rosário 7». esquina do Hcco das Cam-ellas, c.ii..a do correio au»

•1 ro I .«71

PAGA-SE BEM COFRES
precisa-se de uma boa artista .iu*| Jíovos e tisados, nacionaes e eslrafl.

saiba provar vestido-, inútil apre3cntar-| griros, -doa nic-lliores fabricantes e de
se se não . niuilo boa c sem rc.crcn-i diversos tamanhos, grande "slock", a
cias, escrever ás inieiaes A. Z. neste prece, de oceasião; na rua C.iiierino
jornal. 1504 J 11. 104, (_. 1,81)

Fii Ann

tmWM,l_HÚ_!»ia-l____i

cio encontrado

-a-* ra ***-ssr vas^*7 -^sá/ >

Vendido nesta feliz (.asa
do corrente 1ÕO:000$000 por 2$M)

H)0 CONTOS em -3 sopteios
_____ 33XX_X"_?_____.-~\T(O!*S

RUA SACHET, 14
I^rancissco <S: CJ«

| MOVEIS T,y. KS. ITJfúO

| «le* Ahril e M.ii-i na CASA ALVES
f UUA DA Al.KANMJROA, 13.'.*__ni-5_***BC__--i8)___iro****iMo***-*gc t ___wb_________-____b

OURO

-1 i

CASA MOBILADA PEITORAL BRASIL
Prccisa-sc alugar uma casa mobilada -Cura a bronchilc c:n lies di.-s. In-

em uma das praias de Copacabana ou |. fallivel nn tosse, escarros sauguincos,
astluna e rouquidão, Deposito: Berrini,Leme. In forma-se á rua Visconde de

Inlinuma 11. (S. 1036) ! rua llospicio iS. (I

—í''_?
sa.

Prata, briilianies. cautelas dn Montei Mnrcn rojistada
de Socco.-ro, compram-se; na praça Ti-1cipaos pharmacia. c drogarias desta cida
taüeiitc-3 64. C*i:..; 6'iirn' I

I!

\ '. t *v. A-S.J 11.11:1 1110C-I .|;.:-.i
¦.'Vs. .,... ,1 ferro c i»t. i. ¦-

: .r p:j i!„vv-i du ¦Piühi.ru
. ¦ l lllbll).

San-
li o

rCt.o.U.. lí nLolHünHÍil
I.a Tabli d 1 Comuierce, Av. Uio

tlran-jii, 1--, 1" andar. Tilcíone .|.i.*í.
• Mmeça ou jantar com Ires pra'.-_ a
i-üeojlier do menu, sobremesa variada
1 café if.*oo. Aiuga:.-.-se «pianos a fa-
:¦ üias e cavalluiros, fornece-s.- nensão
.. domicilio. ? i.m_Gi.BELLDS~BMr.OOS"

.ae '-Brilhantititt Triutnpho" r.ira
iauhal-os. Frasco -jifooo. Vende-se
sejruintes iicrfumarias: ilazin. Nu-
__:.*. 1'o.ial, .«"larrafa Grande. Cirio.

nar.nv e Pcrfuniaria Lopes, rua da
rieordia, fi. lime, C. (juiniarãcs,

S 16-16

BOLSA LOTERICA
;>ri;i;i:is tíiavati RiíriAÇOES

CO.M A FOUT_.\'_ :'
OiniiDrac billirli-s 11:1 BOLSA T.O-

ri-.ItU >\ — Avenida Uio Ur-niico• '-.'.. csiiuinn da i-im (!:i dssoinWún
i.;"i (iienntrni-ls « renllzttcfio do

«y-sn i;!:;-:il.

ALUGAM-SE
sobrados cisas, A rua dos Inválidoso Avennl.i Mem de .S.í; informaçõescem o sr. Hastps á villa Kio Uranco,¦•1 rua dos inválidos, 153. J j__7

APOSENTOS MOSILAOOS

Vcndc-sc uma cbacara con: boa casa,
vinte lutes de terreno, «ju.itro mas Iodas
Arborizadas: trata-se no mesmo, rtia Tc-
nctitc I.assancc, estação de AuchiC.a. li-
nha central. (li 1.141

GL

P'ali::a <¦ bri-li-n!
rua Sele dc Setembro ti. 1:-*
ria Diamantina".

FORMULA DE L. R. DH BRUTO
Approvada e premiada cem medalha dt

0:110 nas exposições de hygiene
Excellentc preparado òa antiga Piir.r-

macia Raspai!, empregado com sueces-
so ras empigens, comichões, írieiras,
dartl-.ros, acne, pannos, nspn-eza e
irritação da culis. rugas, suores fétido.
c todas as moléstias epidérmicas.

Dcposi-.o: Drogaria Pacheco, á rna
npran-.-se; na | dos Audradas 45; t" de Março 10, As-" Joalhc- sembléa 34, Sele de Setembro St 99.

(K. 7J.i) ! fabrica. Pliarmacia Santos Silva, rua
1 Dr. Aristides l.obo e-., telephone nu-

mero t.400. Vill

OONORRHE'A
l.!enorrhn_ia ou qtnlquor corrlmonto da urothra, cura radical om 1 a Sdias! Cum íi iiiaraviliio.;i in.jc,-qào seccutiva n capiulas 40Í. Otuindo nulo
falliar, esie oxti-aordlnario preparado sumpro l.i-iutnpliarã. O ümeo allivioda uiocldudel l*"..pei-imont:io o ver«-is o e/feito assombruso! Nao lia _*.-norrhó.i qno i-osistn a cs'.a prodijíiosa dosoobo»'ta.

Veudo-se na Drogaria Granado á Hua 1, da Março 11 ¦ IS o nas prin-lade c do tudu o llrazil.

êoüORRHÉA Vmm~
TRÃIAMENTO ESPECIFICO

pelo Dr. Lemos Duarte. Clinica n-.cdica
moléstias i.Y- senhoras .c operações.
Cons.: .1 á-i 5; rua lv.nisto da
33. Ti-lcniione. 3191. C. S

O fifíado c um dos orgãi>_ mais importantes da nossa economia.
Ura figado desordenado causa ,-\ perda do appetile, prisão dc ventre,

dores cr cabeça, infariação depois de comer, perda de energia para o Ira.
balho, physico c mental, perda de memória, cansaço, palpitação do coraçãoi
sonino dcsasaocegado, urina carregad a, tristeza, etc.

Em seguida nes symptomas acima mencionados, sobrevem um estadí
nervoso quc produz gr,*vc» resultados, como sejam liypoeoudria, perda du
poder sexual, et..

As PÍLULAS UK/VERSAES MELHORADAS DE PF.RI.STREU.O.cot.
tem eni si os agentes medicinaca para comliatcr os males acima enumerados,

Eslas pílulas üão compostas de vegetaes c o seu uso não rc.uerresguar.
do, '•••!_ de boca nem de lempo. — CAIXA, .$500,

Renicllc-se pelo Correio uma caixa por 35000, O caixas por i_$oo.
e \2 caixas por ^fiíoco.

Vende-se na _V faag-pafa O^ssisie¦__XT___ TT3aTT<a-TTu9L"Sr__v__r___, ©Q
Pereatrello & Filho. Al5tt

CARPIHTEIRO UNIVERSAL
Compra-se tuna machina .ue 1 nlia

Serra do fita circular, tupia e de furar;
Irata-se com o Uenieto. Kua Co Rezcn

HOMCEOPATHIA
O dr. Américo Tavares dá consultas

trralis iodos os dias das 8 ás Çi horas
lin Pliarmacia Iíoma-palbica, da rua São

ojga,I Francisco Xavier, 400 (.Maracanã).
o.i. (6q_ K)

E? 
"Ç.!mí 

p SS fS __B_a SvV* ís**Çi
asa-iB_líi__-al__.,Ç- Ei

50 Annos do Exilo M&,

*«BatB>___-_-_a*K--Kn_RBaannBaBMa_-n
_5^3D^a-ík #86.gã*".

IttRCl
t- r_:_K'i

flllic. upijM ' 
PENSÃO RIO BRÂUOO

Na _ villa Rio Branco, Avenida Munde Sa, esquina da rua dos Inválidos, I n.
alugam-se a cavalheiros, com serviço. I —
roupa de cama, banhos Quentes e fr 0= i &"•
lua electrica. ele. 1

Carl(*ninn_ bra-ik-iia. tem i.i-i lr'v
com ouc s_ consegui" tudo quc sc. qui- ¦. .

Guarda-se segredo. Consultas ver-| _**™1.':11;03.rcs.":a.;uf- ^V:^ .'"'S apo
Alu-ítn ilislinctas e a

liaes c por cscrip-.o; na rua da Carioca
n. i.i. sobrado. ,1 1594

líOá
fv» .. «j*aj
IIJ_-_91

[-.ÍOeOSGOFIO
Vende-se um. da marca "Reinfeldcr

c llericl", de Jlttnich, cm uom estado
e com diversas lentes. Rua do Hospício
"• 114. (S. 1S75)

GRANDE HOTEL
— LARGO DA I.A PA —

Ca.a para famílias e cavalheiros de
tratamento. Optimos aposentos rica-•nenic mobilados de novo. Aceesso.es,
V-ittíhdorts c cozinlia dc ia ordem,

End. Te!-.r. "Graiidh.iiel".

_ suas coir.plicaçíís. Cura ndictl p?!
pro.tí-os f__v.ro. c t3^i.os. Ur. JOÃO-.R-BV. Das B is n e d.is 11 U 18
l-nr-n-. 6. r.u d. S P».'r.->. 5â

scuios, a preços razoáveis. Cozinha de
I* ordem. Kua Fialiio n. eo (Palacctc
Fialho, Caltctc-Gloria'). Telephone Cen-
trai 3732. (.R410)

8 Si.ppressãcdo fogo MÊmF"
11 ' 

c_ ji% .US-í'-''

Queda do Pello ^M'~Á**'l£jer o^f

ig*_*-_-_-r nafbbjmIBAIJ
EsW r*reric?o Tópico é c- uni-o «iue

substitue u Cáustico c tura reüicatmenie
cm íiGu:-*3(ii33_sm;ínri_..íraB novas c
antigas, as Torcadutas, Ccatut-õ s,
Tiiraorcpf:íi;cb'_çÜ'?nda3ncraaB,
—tpar.vao, Sobi-3.C;.-inna3,«lc.,!ii.

DsfoitTO ra PARIS:
1C3, Kun Ealní-I-ouorê, 165

o cm íoí.ij as Phsrtmcln.

-83. J 1500 1 sério;.

BONS APOSENTOS
Alugani-se com nu sen» mol.ilia e

com oi» sem pensão; na rua Uarão de
Itapagipe ,*¦(;. Sú a casaes 011 homens

(S, 104.)

é kl__â llllil 1 UmÊm
admissão cm fina!Qucrcis vos habilitar com sep.1r.-1-! .a para exames d

quer academia ou 110 1" e ,." annos da Iiscola Normal? — Matriculac-vos no
curso de Preparatórios ou curso Normal do Instituto Polyglotico, onde lec-
cionam professores de toda ,1 confiança, enlre os quacs alguns da Iiscola
Nornial. Avenida Rio Branco, 10C c icS,

AOS DENTISTAS
Prccisa-sc dc um consultório na ci-

dade, com cadeira e motor electrico,
ale íojoon mensaes. Quem tiver, escre-
va pnra II. Pereira, á rua Conselheiro
Saraiva -*-, lo.ia. (J. 1773)

mmm
Vcndc-sc um eslojo de desenho c-*ut»

-3 peças c iu is accessorios, completa-
mente novo; ver e tratar á rua ÂiiRe-
lina n. 1., E. do Encanlado. E* ba-
talo. (J, Kt-,7)

iHWtiSii
^"**__e-**-»*w._~í -**-**•*. -* ¦ t»t--7-*v*»íis<i_*iiic.a*CM _B_________gb

llSllTO.liJ

CAO DE

Pílulas F"_rg?.tivas e
Hnti-büiosas de Brito

Approradas e premiadas cem meda-
lha de curo. Curam: prisão de ventre,
dores de cabeça, vomito*., doenças do
figado, rins c rl:eu:nati?n*.o. Não pro-
riuzem eólicas. Preço, 1 .oo.

Depósitos: Drogaria Pacheco, rua dos
Andradas 43; á rua Sete de Setembro

n.i 81 e 00, í" de Março 10 e Assem-
lliia 34. Pabrica: Pharmacia Sanlos
Silva, rua Dr, Aristidfs l.obo ti. e^o.
Te>phone n. 1.400. Viüa. 3*)_S'1-Í;

Vcndc-se un por nome Le3o, r"ça
lobo. com tres annos de edade. c-jr
rajado, com 70 ccmimclros dc niiura,
e muito bravo. Para ver c tratar com
Oliveira, ú Estrada Kcal de Santa Cruz
n. .'..-, Marco ii, Bangú. (R. i.lr3)

ÍESÃPPAREÍÃS~~~
Pede-se o favo- „ q,;cm rcccl»cii rm

sua casa, depois de 6 do correnlc,
duas menores .pretas fugidas, unia dc
o annos, outra de 7, Maria e B.ncdica,
de entregal-as eu avisar á delegacia do
17o districto ou á rua Visconde dc

•.o u. 27. S. 986.

LUSTRE PARA EiO-IilDOS
O "Brilho Mágico" communica um

extraordinário lustre á camisas, punhos,
collarinhos e a qualquer peçade roupa,
Endurece c prolonga a duração dos te-
cídos.

Vidro líooo. Feio Correio, _?ooo.
Na "A* Garrafa Grande", rua Cru-

luLUUL ülJLL
inl!u:n_a era *3

giia Co

To._5, tror.ciiitcs,
lioras

Depositários: — Araujo Freitas g. C*,
rua dos Ourives S3 c Pharmacia Mar.
quc-, praça Tiradentcs ns. 40 e 43—Rio

A ijò- de laneiro.

PMLâS DE Abreu
&_.«-\1**_«-i«.1. *-_
»>_^ ->»_r -%_»• d__ _ .» ¦ e. _; xj»ü JI tà,i **_* _!«* A

CiXJRA-fíX
6o_õcR-.!alc-ltas

Febres palustres
Intprn.ittei__es

I-cvralgias
Slnlto cniilndo com as Imitnçiios «* falsillcaçiles

üíiicos (ienositarlos, Bragança Gid& C. -Rua úo Hosdícío O

Nmirastlicnin, dores do cnlioc.i, Iiystci-la, iiisoinnln, fi-aniiR-A
do foi-cns, silo curadas com crande exito cojb os lí\\lli!-s i«i-'
KLECTB1CIÜA_K KS-.UICA t- os UANHOS HVlUló-Kl.i;;TJ.I-
COS

Estas appllcnçõos. inteh-amonte liioffciisivns. proiluzon» -.-oiire
o sy-toiiia m-ivoso liiiin accão efflen. c duradoura, restituindo
ao doente a calma, o sonmo o o Unn estar.

Gabinete do electricidade medica do t»Ií, NEVES — 90, Ave-
nida ltio Branco — ltio de Janeiro.
Preços moderados. Das O lioras da manlm ás -1 da tarde. (-T1517)

-_T**T-r_-_-__.i:__- Ji-m n- B__B_*B>**|__BPOPE " ¦ "¦ 8PCIBW__a*__*_. -—*¦¦ --¦-—- ¦¦¦¦- ¦ M Wã *t"'" W ____________ ________ WS/B ¦*"

10. Doenças fia pelle e venereas
1 PIi y s f o 111 era piaADOLPHO WOEBCK__ Sr KP.EES,

nta da Quitanda, 147. of.crcccra o seu
grande stock de MAOHINAS ALi.E-
MAS de superior qualidade para üi-'- Dr. 7- 1- Vieira Filho, fundador e dl.
F1CINAS MECÂNICAS e SERRA- reeior do Insiituto Dermotterapico do
RIAS. Grande stock em POLI *vS. I Porte (Tírtugal).Tratamento das doei..
FERRAMENTAS para mecânicas, MO-1 ças da pelle e syphiiiticas. Applicacão
TORES ELECTRICOS e OLEO CRC,! do« agentes pbyslco-aturaea (electriei-
BOMBAS GOUI.ÜS, DESNATADEI- dade, raios X, ladu.m, calor, etc), no
RAS. TUBOS DE ACO para CAI.DEI-! tratamento das molestfa. chronicas o
RAS. MAXOMETROS, BUSlNÀS para j ccrnisas: cons.: rua da Alíanjcea n.
AUTOMÓVEIS, etc. __, iu 1 á» • hora».
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PEQUENOS ANNU
V-

VENDAS EM LEILÃO
J. LAGES

ESCRIPTORIO E ARMAZÉM, RUA
PO HOSPÍCIO N, 8s

Telephone li. 1.1901, Norte.
Leilões á realizar-se na semana de 8

it 13 de maio de 1916:
HOJE, QUARTA-FEIRA, 10, á 1

tora:
Leilão de alfaiataria fi rua Theophilo

Ottoni 49, espolio do finado João de
Lilla.

HOJE. QUARTA-FEIRA. 10, ás 4
horas: ¦

Leilão de terrenos á rua S. Prancis-
to Xavier, entre os ns. 574 e 610.

AMANHA, QUINTA-FEIRA, li, á
1 hora:

Leilão de predio á rua Morro da
Saude n. 3, espolio de Samuel Schocl.
Este predio será vendido neste leilão por
todo o preço.

AMANHA, QUINTA-PEIRA, 11, ás
S lioras:

Leilão de predio e moveis i rua dc
S. Francisco Xavier 22.

SEXTA-FEIRA. 12, á 1 hora:
Leilão dc uma nona parte do predio

i rua S. Luiz Gonzaga, n. 99, tun ter-
reno á rua Miguel Ângelo sem numero,
cinco bois c 2 carros, tudo pertencente
ao espolio do finado Raphael da Cruz
Conçalves; serão vendidos á rua Btte-
nos Aires 85, armazém, antiga rua do
Hospicio.

SEXTA-FEIRA. 12, á 1 hora:
Leilão dc moveis á rua do Hospicio

n. 85 armazém,

ImHídõFcIídãde"
For intermédio desta redscçío, appellam

pura • caridade publica, n!i seguinte,
1t11h01r.11;

VIUVA ANNA DO AMARAL, cíg», *
•Um dino doente c sem ninguém para sua
companhia, recolhida a um quarto;

• VIUVA ANGELA PECORARO, com
I5 annos de cdade, completamente cega a
furaWtica;

VIUVA AMANCIA, com 68 annos de
fritde, quiei rega;

ANNA EMILIA ROSA, pobre velhl-
nha, viuva, com 70 annos de edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cé|»
«em amparo de íamilia;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR.
ROS, cega de ambos os olho, e aleijada:

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, eu-
frevado. cem recuraos;

VIUVA LUIZA, eom oito filhos me-
noies;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre t«-
Ihi sem o menor iceurso part a sua IUD-
«islcueia;

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
nhor dc Mattosiníiop, 34. doente, impoisi-
tilit.ida de trabalhar, tendo dua» filhai,
fundo uma tuberrnlopy;

VIUVA SOARES, Ureilia, eera podei
trabalhar.

VIUVA SANTOS com «8 anno» dl
«dade, gravemente doente de moléstia in*
eurtiveli

THEREZA, pobte ceguinha acm auxi.
Ho de ninguém.

ViUVA BERNARDINA, com 78 sn-
itn-'.
^?5?5?,

AMAS SECGAS E DE LEITE
1_>Rl!CISA-SE 

de uniu inoi-inhu para ama
secca c serviços leves, que durma uo

aluguel; rim Frei Caneca n, 81, sobrado.
(¦¦134 A) J

PUEC1SA-SE 
de uma menina para ama

secca; Riachuelo, 339, em baixo.
(1670 A) S

1)RECISA-SE 
de mna mocinha para nma

secca c serviços leves, á rua Ypiran-
ku n, io-i—Laranjeiras. (1466 A) lt

PRECISA-SE 
dc uma mocinha de 15

a 18 annos ,para orna secca c mais
serviços leves; rua Jo-sé Vicente n, 71.
Andarahy, (1217 A) J

•ítilMíliBliiillilSaivilliiiBíiíalFIBIJIiBSIlBl-Ilifll
i AO LEVANTAR, . . TOMAB I
| VM PliQVEeiO CALIK DB§

f Guaraiiesia |
B;i!iK«:jí:.:lliJ,i:iBHíl!lil!Jh.:-,'i_,i1:'ia-,l!ii.;-!ÈÍ!:::Wi|1:!aí

COZINHEIROS E COZINHEIRAS

¦1rei 14 BRASILEIRA
Desconto geral de IO [ em todos os

artigos e de 3Q JK SO "fo em artigos de
SALDOS, durante a reconstrucçâo
dos novos armazéns.

VANTAGENS EXTRAORDINÁRIAS I
Largo de S. Francisco

PRECISA-SE 
do uma creada pam to-

dos serviços, para casa dc familia; ,1
praça Tiradenles n. 73, (1815 C) S

PRECISA-SE 
de uma pequena para o

serviço de um casal; Rosário 11. 170.

PRECISA-SE 
de uma lavadeira paracasa de pequena familia; i rua São

.Clemente n. gB. 0791 C) J

EMPREGOS DIVERSOS
ALUGA-SE 

uma moça branca para co-
pcira ou arrumadeira; na rua da Sau-

de n. 37, próximo a praça Maui.
. (1309 O S

A I/tyGA-SE uma moça portugueza para¦ÍJUrruniadcira c copeira, preferindo casa
de pequena familia. Trata-se na rua Conde
dc Bomfim n. 916. Tclephonc .Villa 391.

(137-1 K) R

PRECISA-SE 
sapateiro aprendiz para o

concertador, o Relâmpago; avenida
Passos 11. 64. (1633 D) J

XAROPE DE JÜCÍ
.TOSSEDE AIiBIilttTO

Único infallivel nn I U O O t dns
creanças e adultos, Applicmlo com
exito chi toilns ns moléstias da
arvoro broiichlcn.—Vidro 2800O.
Em todns as phnrmncliis o droga-
rias. Deu. Av. Mem do Sá, 115.

PRECISA-SE 
de uma copeira c arru-

madeira, ii rua Senador Furtado n.
121. Ordenado as$ooo. 11039 C) S

PKECISA.SE 
de tres moças Independeu,

tes, dc 18 a 20 annos, bem educadas,
synipatíiicas, fieis, para ficar governan-tos do tres . senhores solteiros, nnicrica-
nos, que residem separadamente cm São
Paulo; prelerindn-so aqucllas que falem
iuglez. Coiilinuuiear ao sr. Edwardson,
neste jornal. (1459 D) R

PRECISA-SE 
do agentes, di-se, boa

cominisfão; ú ruu dos Andradas 85,
sobrado. (1603 D) 

"J

PRECISA-SE 
de um moço de 12 a 16

annos, intelligcnte, em uma casa de
negocio, com prova de boa condueta; cs-
crever á Caixa 1112. (i2i8D)J

PRECISA-SE 
de tuna boa engoinmadei-

ra; na rua da Concórdia n. 66—San-
ta Thereza. (123; D) J

A LUGA-SK uma perfeita cozinheira c
xXlavadcira de cor e as&eada, do toda a
confiança; tira tua Senador Furtado 12,
não dorme no aluguel. (993L) S

A 
LUGAM-SK boai cozinheiras e copei-
ras, orrumadcirns, amas seccas, gente

ih roçai na rua Commendador Tclles i&.
Cascadura. (1691 li) K

IÍREC1SA-SE 
de uma perfeita cozinhei-

ra, ua rua liarão dc
S9.-Í •

ISA-SE do
dui

Mesquita n

Itapagipc 11
(1507 u) j

PRECIS/dutma no aluguel; á rua Barão d
cozinheira que

Barão do
(1763 D)J

1ÍRKCISA-SE 
de duas empregadas, sen-

do_ uma cozinheiro o outra paia ar-
ruma dei ra o copeira, Exigcm-sc boas re*
ícrctioias; á rua das Laranjeiras 11. 550.

(1793 II) J

13KECISA-SE 
do uma coniniieira cm

casa de familia; rua do Riachuelo n,
3,10, -in baixo. (1569 D) S

Í>KKCISA-SE. 
de tuna cozinheira poriu-

gueia ou italiana; trata*sc a r. Sete
ile Setembro n, 172, i° audar. (166411) J
•pRK.CISA.SK, cm easa
X umo cozinheira

de familia, dc
lavadeira, e uma

jncuina de 15 a 16 annos, á rua Barão
de Cuaralibo ii. 105—Catlete. (1585 Ml 1

ÍJiRECISA-SE 
de

dando de si t
uma boa" cozinheira,

bons referencias; praça
Sacn.í l'ci;a n. 35—Fabrica das Cintas.

(i.ioo ID S

PRECISA-SE 
«1

todo serviço;
42—('atum!'-.

lc uma cozinheira ?,im
iço; rua Padre Miguclino n.

PRECIS«\-SE 
«lo

aveni-.!,! Sjlva.
brado.

uma cozinheira, na
dor de Sá n. 1S7. so-

(1.197 ID s

IJKEC1SA-SE 
para casa de um casal

estrangeiro, de nma moça branca
pan cozinhar ,e lavar, quc durma no alu-
guri c possa dar informações sobre sua
condueta. Xão tendo muita pratica, ensi-
na*;e. Paga-se bem c dá-se bom troto;
lua Conde de llouiiim n. ic.-g. (oSa II) S

I)RECISA-SE 
tio uma empregada etn

caso de família, para cozinhar e mais
«em^ús leves; rua Visconde de To.mii-
tins 11. 43—Todos es Santos. (381:1 1!) A

1JKEC1SA-SE 
de

forno e fogão, e
uma cozinheira de
que durma no alu*

gue!; j rua Iladdock Cobo n. 302.
(I.-87 B) J

I)REC13A-SE 
«le uma cozinheira e Ia-

vadrtra, para casa dc pequena fauii-
liem; rua Darão do Hom Ke.

(15-19 1!) J

GHEADOS E CREADAS
AI.11.ASM 

uma cria!.-. DOrliiR.ler.i, paratudo serviço; :i rua Dias di Silva «i.
wcycr. (15-5 t') s

ALUO.V 
SE uai moço allemão, fal.in.lo

bem o portusuez, para serviço de lim-
pesa di: ca-«a particular; paia informação
oa rua da l..ir-a 11. ,-'). loja. (1707C) lt

(IUMADO 
—Precisa-se de um para casa

J dc íamilia, a Iralar á rua Uruguayaiia
ig andar. (M58C) h

1>iii:cis.\..<i- 
dc

nhar c lavar.
mia creada pira cozi-
para casa dc familia;

A rua Senador Corrêa n. 46 — Cattete.
Ordenado 4'.'jooo. (1590 11) J

1JRECISA-SE, 
para easa de família de

tratamento, de uma creada para co-
pcira e arrumadeira. de cor branca, que
durma im aluguel; i ru.i Ferreira Vianna
a. 32—Catteíe. (1371 C) R

TÍKECISA-SE de u. 1 «-.. . !¦
ttnhar e lavar

1.1 II. I!2.

15RECISA.SE. pcira mais
franco n. i-*.*,

.-.ra co-
ú rua Affonso Pen.

(i.|S3 D) J
de uma creada pan co-
serviços; ca avenida Kio
2» andar. (ií-;.. D)

PRECISA-SE 
de uma creada para todo

serviço e que cozinhe o trivial; ave
ni,b Mem de S.i n. 125 A, loja. (iOooBIJ

PRECISA-SE 
de um official de corrici-

. ro de costuro, á rua Dr. Archias Cor.«leiro n. 4,"6 — Todos os Santos.
(1286 D) S

PRECISA-SE 
de uma rapariga da ro-

ça, ensina-se a trabalhar, c não se
fa2 questão do cor, ntó 15 annos, run Ma-
jor Pinto Sayão n. 2, perto da ladeira
do Uarroso. (1460 C) R

A 
LUGAM.SE uma sala de frente e nm
quarto pnra uni escriptorio ou pura ca-sa] sem filhos, que não cozinho era casana rua dos Andradas n, 125 sob.

' (U95 E) S

ALUGA-SE 
boa caia. com 4 quartos, i ruado Rezende 197; chaves na venda dacsnuinn; aluguel aoj$. (573 E) J

ALUGA-SE-, 
líin armazém, na rua BuerosAires, antiga Hospicio, 235; aí chave»na mesma rua n. 330, o trata-se com Carra-

Pitoso, rua Sete de Setembro 29. (598IS)!

ALUGA-.SE 
um bem montado gabinetedentário, com apparelhos electricos parafunccionar das 8 horas da manhã á 1 horada larde; avenida Rio Branco 5. (444E) J

ALUGA-SE por 300$ uma gsracre comduas casas, na rua João Caetano 189a 199; trata-ss na rua do Lavradio 133.
(4783 E) B

ALUGA-SE 
o predio da travessa doCommercio n. 20, com bom armazém,o dois andares; as chaves por favor eslão'defronte e tratar na secretaria da Pcni.tencia, largo da Carioca 7. 1.

AILUGA-SU perto .da avenida Central,
um quarto bem mobilado, tendo telepho-ne t ltu elecírica: na rua Nova 150. emfrente ao theatro Phenix. (958 lí) S

A LUGAM-SE commodos mobila-«^dos, com roupa de cama o pen-sao, a cavalheiros distinetos, casado todo respeito; rua Costa Uns-tos 29. Próximo ú rua Kiacliuelo.Bondes S. Francisco. Chile. 1'rnoall_o 15. 'fei. Oj 4618. (1642) E
A'LUGA-SE um esplendido quarto em

™.Prew"irirS>ri.'míb'!'nid0', ° """^ saltei-r?' A LUGA-SE uma boa sala. ricamente mo.
•SI clcctrc,?!dillle ° telephone; na avemdn übilada, com pensão, para familia de tra-¦Mem de Sa n. 117, 1° andar. (iS63K) J '.anierito; rua Se nador Dantas 32. OsisEls

ALUGA-SE 
um pequeno escriptorio; nk

rua do Rosário 170. ' íi)-

ALUCA-SE 
um bom quarto com entrada

independente; na rua do Paraizo 78.1'aiila Mattos. (1568 15) J
A LUGA-SE uma boa sala do•^Mrentc, mobilada com pensão',

para casal do tratamento, casa de
todo respeito: rua Costa Uastos
20, próximo & rua do Rlaclinelo.
Bondes S. Francisco, Chile, Fraca
11 e 15. Tel. O. 4618. (16-13 )K

AIvUGA-Slí 
o 2o andar do predio h ,rpado Kosario u, 115, próprio -para atelier

011 familia; trata-se na loja. (i768I5)J

ALUGA-Slv 
um predio novo, á ladeira

do Senado n. 7, próximo 6. rua do
Riachuelo. Trala-sc no n. 8. (1769 15) J

ALUGA-SE 
a moços solteiros uni bom

quarto muito arejado. com luz electri-
ca e todas vis commodidades, em casa de
familia; na rua da Relação 39. (í?7óH)A

ALUGA-SE 
um esplendido quarto com di

rciio a toda a casa; na rua do Ou
vidor 24, iu. (1777 15) T

A LUGA-SE a casa da rua General Cal-
Xxdwcll n. 10, por no$; tratase eom o
ar, Treitas, na rua do llospicio 170.

(1601 15) J
ALUGA-Slv uma boa 6ala dc frente; na

il-rua do Hospicio n. 44, 3" andar.
(17SJ 15) J

A'LUGA-SE um gabinete para dentista,¦Aitrcs dias por semana; na rua da Ca-
rioca ii. 44, 1" andar. (17S4 15) J

IFffitnilIllllKiBKim^ pi!íccGrandes Prêmios do 1

A LUGA-SE o predio da rua do
•ttJHospIcio n. 172. Trata-se na
rua do Rosário 62. (J 937) E

ALUGA-SE 
grande parte de um sobrado,

com t4 janellas para a run, iiidepen-
dente: Urugiiayana 22. (609 E) J

ALUGA-SE 
uni quarta independente, cm

casa de família, mobilado; na rua Silva
Manoel 134. (1400 E) S

AJLUGA-SIi 
útil bom sobrado, na rua

Bencdicto Ilippolyto n. 184, para fami-
lia. (995 E) S

AiLUG.VSE 
por 150$ o 267. loja d»

rua de Riachuelo, com dois quarto,,
duas salas, dependência, e I112 eiectrica.
Aberto das 9 ás 12 e das 2 ás 4. Tra-
ta-se na rua Gonçalves Dias n. 58, das
3 ás 5 horas, (1556 15) S

ALUGAM-SE, juntos 011 separados, a lo-
ja e o sobrado do predio n. 15 da rua

do Riachuelo." As chaves estão na phar-macia em frente c trata-se na rua Gon-
çalves Dias H. 52, sobrado. Í987F,) S

A LUGA-SE o predio do rua Senador
¦ílDantas n. 59, esquina da rua Evaristo
da Veiga com optimas accommodações parafamilia ae tratamento; as cliavcs estão na
rua Evaristo da Veiga n. 20, loja e tra.
ta-se na rua Gonçalves Dias n. 5a. so-
brado. (984 -E) S

A LUGA-SE por 250$ o sobrado novo
XVda rua Visconde de Itauna n. 42,construído a capricho, com cinco quartos,duna espaçosas salas, banheiro, cozinlia. in.
stallações eiectrica c de gaz. Tor contrato,
faz-se abatimento. (1025 15) S

ALUGAM-SE 
uma boa sala e alcova defrente, com direito á cozinha e grandequintal e luz electríca; casa de familia

preço 85$; rua do Senado 194. sobrailo.
(1063 15) S

A LUGA-SE a casal de tratamento ou
•ii-pequeno familia. parte do sobrado da
avenida Gomes Freire, 99, independente
tendo baulio quente, chuveiro quente e frio,
bom fogão a gaz, luz eiectrica. área, ten.
do na frente consultório medico. Trata-seno mesmo. (1038 

E) S

LLUGA-SE 
o primeiro andar da rua da

Candelária -n, 76. Chaves no armazém.
(1283 E) J

A 
LUGA.SE uma boa casa, na Avenida
Caruso", b rua Barão de S. Eclix 11. 97;trata-se na mesma rua n. 95. (1607E))

A 
LUCAM-SE bons commodos, para moços
solteiros, dc 3"$ a 40S: na rua S. Pedro

n 145. i". (1Ú17 15) J

ALUGAM-SE 
bons quartos, a moços sol-

teiros ou casaes sein filhos, com ou sem
[cnsão; run da Misericórdia 57, i" anilar.

.(¦O23 E) J

!?SCmFT0ttI0 — Alima-se o Io
l-tandnr do predio 11. 22, dn rua
da Candelária, para escriptorio
cummcrcial. (,T 1608) E

LAPA E SANTA THEREZA
AiLUG.VSli 

um claro escriptorio; na rua
Rodrigo Silva 11. 18. (1576 !•') S

ATyL'GA'SK 
o predio á ritfi Augusto Se-

vero n.' 73 (praia da Lapa); trala-sc á
rua da Quitanda 11. 9?. (1524F) I

A LUGA.SE o preilio da rua Monte Ale-
XXgrc n. eSS, Santa Thereza. com grandeterreno, bella vista e muitas accomniodações,
oroprio par familia de tratamento, todos os
bondes do Plano o os nue uartem da estação
da Carioca narn Paula Mattos, passam na
porta do predio; trata-se com o sr. Cl
mente Castello Branco, i mesma rua 294.

(1219 F)

AlíUGA-SK, por 100$, o magnífico predioda rua Petropolis ti. 16, Santa Thereza;
lii-Ia-sc na mesma rua 12. (1204 V) R

I O melhor preparado e o mais barato para limpar |todos os metaes __

|Rs. IOsOOO$000 em dinheiro!
I No sentido de fazer apreciar ainda mais o já bem |
§ conhecido "RADIOL" temos resolvido distribuir 1

10:00G$000 
EM DINHEIRO!... |

| O "RADIOL" vende-se em 5 tamanhos, (ns. 1,1s 2, 3, 4, 5)- TODOS ELLES TEFM PRÊMIOS, I
f|p.<5flí» TÍRnnn ató rnntnnn B

PRECISA-SE 
de um meio oflicial com-

positor, c que tambem saiba traba-
lhar na machina, pnra tratar á rua Ma-
chado Coelho n. 162, (1396 D) S

PRECISA-SE 
de um rapaz de contian-

ça, de 10 a 12 annos, para copeiro;
á praça Tiradenles n. 58. (1578 C) S

PRECISA-SE 
do unia arrumadeira de

confiança, dormindo uo aluguel: á
praça Tiradenles n. 58. (1579 C)S

I desde i$ooo até soo$ooo,
g * MSTA B0S PBEMIOS *

A-I,t.iGA-Sl£ um bom quarto, cm casa dc
-Cl.pequena familia, com pensão, tem tele-
idioiie. K. da Lapa 27. sob. (1391 l'")M

A LUGA-SE sobrado novo com 6-rtjquartns, 2 salns, lianlieiro,
\V. C, copa, dispensa e bom ter-
rnco coui taiiiiue; na ruu dos Ar-
cos 11. 3; as chaves estão ua loja.

(S 987) E

ÁLUGAIM-.SE 
magníficos commodos, com

pcnsSo, bem mobilados, a pessoas de tra-
lamento; rua Riacliuclo 156. CF)

AITUGA-Sl'! 
esplendido aposento, inde-

pendente, mobilado, com optima pensãoe todo conforto; na rua Conde Lago 11. 58,,•..„..;.. (I?34 F) jGlor.

1
j| 5
1 20
a SO
I 100
1 200
g 500
¦ 750
11500

1 Prêmio do
1

PRECISA*SE 
de um sapateiro qne tra-

b.ilhc na baiu-.t cm obra de .senhora e ___,
no balcão (:io cinte); rua Iladdock Lo- I _l
bo 11. 7.1. (1782 D) J

100$
50$
20$
10$
5$
3$
2$
1$

500$
300$
200$
500$

1:000$
1:000$
1:000$
1:000$
1:500$
1:500$
1:500$

312S Prêmios Total. . 10:000$

PRECISA-SE 
de um 01fiei.1l de alfaiate

eaiciro; rua Urnguayotiü n, 117.
(1601 D) J

1JRECISA-SE 
dc um entalliador, uni

meio official de marceneiro e um
meio official lusirador; ua rua do Lavra*
dio n. 183. (1576 D) J

1>RECISA-SE 
de um bom

bancada metalúrgica, â rua
official dc

do Lo-
vradio n. 31, loju. dSSJ D) J

1JRECISA-SE 
dc uma creada allema o:t

nttstrtaca, para serviços doméstico1
rua da Lapa ti. y.\, loja. (i.viil D) J

PRKCISA-SE 
dc bois empregadas para

boas casas e com botis ordenados; na
rua Commendador Tclles n. i^t Cascadu-
ra, ponto dos bondes. (iG()i D) K

ÍJRECISASE 
dc uma menina alé 12

annos, para tomar conta dc uma cre-
snça; ru
Mangue.

Affonso Cavalcante n. 156 —¦
(1802 D) J

CASAS E COMMODOS, CENTRO
A I(UGA'SIí bom escriptoria ou dormi-

-TXtoriq; tem serventia, luz e telephone
(I5«:8 F.) )
com jardim.

rua iScto dc i etemliro 193.

i LUGA-SI5 um hom prclio,
XJLrua Menezes Vieira n. ioo, próximo a
av. iMctn de Sá; pôde ser visto a qualquer
hora e trntn.se na thesouraria dos Cor-
reios, com ilfraMcísco lí. E,cssa. (i^r? K) J

A 1,-UGA-Slí um consultório ntontad-
Zi-clectricidadc, p!'r 50$; na rua ií
Setembro yt>, com o Antônio.

(¦SM I".) T !

com
c de

«rP?Ta S!iheV SC H lí,tU OUOg\. Ev. comprou tem prêmios, ¦HASTA COUTAR.O ROTULO 1NO FECHAMENTO, ello seideslocará intciraiucnto e caso ¦esta lata tenha prêmio, o valor Bdesle 6 indicado com tinta Ivermelha NO VERSO DO RO- HTUIiO. i
1Os prêmios de 1S000 ATE' I5$000 l'OI)EM SEU PAGOS 1IMOLA CASA ONDE A LATA ÉFOI VENDIDA, os prêmios do ™

10$, 20$, 50$ u acima, na ¦
Companhia do "RADIOIi",

ALUGA-SE 
uma cisa, na rua da Lapa 87,

. sobrado; 3 quarlos, 2 salas, cozinha, ba-
nheiro, clc; informações, tclephonc sul 1014

...~~...:. -(747 F)_J

ALUGA-SE, 
por 120$, a esplendida casa

da rua do Paraiso n. 9, Paula Mattos,

Tinfuraria Rio Branco
29-AVENIDA MESÜI DE S^-29

Attcndo immediatniiiento «os chamados pelo tclephono — Cen»trai 4934. para basear roupa nas residências — Limpa o terno
por 3$000, lava por 5$; tinae a roupa sem desbotar — Espcciali-
dado em trabalhos em roupa de senhora.

PREÇOS MÓDICOS J1C3S

A LUCA-SE o predio n. 14 da¦í»lrua do Uozo. Laranjeiras, com
esplendidas acoiumodações.

(J 384) G

ALUGA-SE 
o esplendido e espaçoso pre-dio da rua Alice n. 68, Laranjeiras,

com commodos para familia de tratamento.
Chaves no n. Ci e trata-sc na rua Sete
de Selembro 171. (1011G) S

ALUGA-SE 
um quarto, arejado, com ou

sem mobiüa. cm casa de familia de tra-
lamento: na rua Nery Ferreira n. 14, anti-
Ea S. Salvador, Catteíe. (484a G) J

ALUGA-SE 
o predio, i rua Ypiranga 48;

chaves no n. 53. (690 G)R

ALUGAM-SE 
qiiarlos e salas, c duas ca-

sinlias independentes, casa deformada de
novo, luz clectrica, a casses e motos sol-
teiros; ió a «ente decente; ma do Citte-
tP »S7, (337 G) J

A LUGAM-SE perto dos banhos•**<Ie mar, a preços muito redu-
zidos, bella sala de freute c quar»
tos mobilados, um qunrto para 2
pessoas com pensão, confortáveis,
desde 200$ mensaes, lua electri-
ca. Teleph. Pensão Familiar. Fra-
ça José de Alencar 14. Cattete.

(J 3519) G

ALUGAM-SE 
as elegantes casai da rua

Jardim Botânico ns. 36, 42 e 48; ss cha-
ics com o encarregado, e trata-se na rua
do Hospicio n. 144. ¦" andar. (2338 G) S

A LUGA-SE a casa n. XVII1 do
Boulevard Isabel du Pinho, cm
Botafogo, completamente refor-
muda e própria para família dc
tratamento. Ti-atu-se na rua do
Rosário 11. 62. (J738) G

AlyUGAM-Srí 
casas por 130$ o 150$, com

tres quartos c quatro, duas salas e grande flu.nlat. Cattete 214. (i735G)R

A I.UGA-SF, uma casa por SSS; na rua
.ÍXdo Cattete 11. J14, tem grande quintal.

(1736 G) K
LUGA-SE uma casa por 87$; ua rua

t llento Lisboa II, Bo, casa 2. (173'lG) lt

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LÉBLON

A LUGA-SE a casa n. 71 da rua j9 dc
xXAffOsto, Ipanema, com duas salas, qua*¦10 quartos, banheiro, cozinlia e grande
auintal; chaves uo "liuratciro do Ipanema".

(1284 II) J

A LUGAM-SE om casa de um.ca-
-fVsnl 2 aposentos com janellas,
locar saudável, perto do bonde e
mar; para ver e tratar na rua 20
de Novembro 124, Ipanema,

(S 1053)
A LUGAM-SE boas coí.is, par preços coni-

XVniodos, com accominodaçúes para fami-
lia regular, á ma llatroso 67, villa Muni,
Copacabana; ts chaves estão 110 ti. 73, onde
se trata. (301 II) J

ALUC.VSIÍ/oor" 
180$, a casa da rua N. tj.

de Copacabana qija com 4 quartos, a
s«Ias, despemsaf bom quintal e jardim na
frente; chaves na mesma rua to-to, onde
sc trata; tel. 264 sul, ou o-tj sul. (ijijH)J
ALUGA-SE a cisa da ladeira do Leme

An. 1*6; as chaves estão no armazem da
esiluliH! c irata-se ua rua do Quitanda, (jo.

(ií33 11) S

¦aiiiliBlilllBSSKaililiKiRS

I Casa Timbyra ^
1 64 - RUA DA CARIOCA - 04.

Junto ao Cinema Ideal
Grande variedade em borzeguins para sc-
nliora, últimos modelos, a

1 169000, 18S000, 2l)$000 e 339000
á titulo de reclame

Pereira Júnior «& O.

ü

|
Sl!il!Bi;iiiBI!lllfll!ll!ll!lia,lilBIII!!flllll!l!!lflllflIlflllillBI!l»Binil9BI!liíB!«m

ALUGA-SE 
um esplendido quarto bem

mobilado, para casal ou cavalheiro dis-
tine to e fornece comida a domicilio; na
travessa Marquez do Paraná n. 26.

(766 G) J

ALUGA-SE 
uma tala grande, de frente,

para dois ou Ires rapazes, com ou sem
ipeusão; na praia do Flamengo n. 10^ cs-
quina Corrêa Dutra. (17ÚÓ G) J

ALUGAM-Sl- 
os cosas II e IV da "Villa

Leal", sita á rua D. Marianna n. 133;
as chaves estão na ca?a i e tratam-se na"Kqr.itativa", avenida Uio Branco n. 125-
Aluguel iBoÇooo, (17 tgO) 11

A I.-UGA-Stf uma casa ua rua Hento Lis-
jt\húa, -oo» loja. Aluguel 180$; trata-so na
rua do Caltcte 3<>5. Ü5J7 G) J
A 1VUGA-SIC cm cisa de familia, uma are-

ZXjada sala de frente; na rua do Cattete
n. 287, próximo aos banhos de mar,

(>3«3 C) ]
A IAJGA-SK tyi hom commodo para uni
Clcasal, com entrada independente; .na

travessa Uarão de Guaratiba n. 23. Cat-
tete. (1C97 G) B

ALUGA-SE 
um quarto ou sala dc fren-

te, a um casal ou a senhoras de traia-
mento, em casa de familia, onde não ha
outros inquilinos; na rua de S. Clemente
n. 94, sobrado. (1771 G) J

A 
LUGA-SIÍ' unii niagnifieo predio, pro-
prio para familia de trntamento; na tra-

vessa Carlos de Sá n. ai (Cattcte); e trata-
íc na rua «Ia Quitanda n. 87. Companhia de
Seguros União dos Proprietários. (i6o6G)J

RUA SENADOR DANTAS N. 79 - RIO - TODOS OS DIASa
I , V1I{ V °:S ^KEGUEZBS DO INTERIOR, basta mandar o I
1 lí, il^SSS?0' «o,mesnio ondereço, para receber UMME- §í UÍATAMENTEJ o valor respectivo pelo Correio. -g
liÍ!!lilBi|!!líii!»lli!!S!;!ill!ll!i___i:illlBiaiSI!B!lli!Sli:a:!!!ll!i:i{_D£3

¦{ LUGA-SK nma boa sala de frente, comX\pen>:'io. mobilada ou não, a casal sem
filhos ou pessoa de respeito, em casa de» fa-
milia dc todo o respeito; rua Uruguavana202, sobrado. (1844 E) IS

ALUGA-SE. ei
XjlRodrigo Silva

A

em casa úç íamilia, na rua
ngo Silva, ;° andar, uni «plendido

quarto, de frente, com mobília u pensão;cozinha mineira. (1S13 1") 6
IíUGA-ISE escriptorio, com telephonci
rua Quitanda 50, 1" andar. (iSip K)S

ALUGAM-SEfrente, com
um quarto c uma sala do
direito á cozinha; na rna

Senhor dos Passos 20, (iS^.j JÍ) S

A T.UGA-S1C um optimo a" andar, na rua
XíLda Carioca n. 5^; trata-se na loja. Sa-
patarlq Ideal. (1371 U) S

A LUGA-SE 111113 linda sala, coin j.-incl-xXlas para a avenida, com pensão, n dois
rapazes ou casal; avenida Central 23, 2"
andar. (1S3S 15) S

A LUCA-SE um hom sobrado, na rua 1.1¦fj.de Maio 36; trata.se 110 40. (iji.iK.IS
ALUCA-SET cm frente «lo Thesouro, um•TS-nuai-to mobilado, a cavalliciro dc trata-irento; avenida 1'assoa 40, sobrado, casa doi-nulia. (1800 10 -S

\ T.l'í'tA.M-SlC confortáveis commodos, aXicasal sem fillios e a rapazes: preçosmoihcos, luz c tclephono; avenida Henrique
Valladarcs n. ci. sob, (iC-i-|- li) S
A LUGA-SE o sobrado d,i rua da Alfan-

Xl-dega n. 214, pintado c forrado de 'iidvo,
eom accommodaçtjes para familia c grande
quintal. As chaves estão na loja.

(151J E) J

ALUGA-SE 
uma boa sala de freute, .1

rapazes decentes; na rua do Senado 8,
sobrado. (1717 lv) R
arvK*»snuBflB:

A LI."c;.\-SH o optimo predio da¦"¦travessa Jlür/i.toci n. 49, cnm
L-\cclIciitcs e nniplus nccommoda-«•fies pnra familia do tratamento.
Para ver o tratar dns 8 ás 5 da
tarde. (í 1543) E

A LUGA-SK a casa da rua Senador Pora-
i A.'-eu n, roí. (1704E) K

A LUGA-SRi por 100$. a loia da rua San-
X3Lta Anua 216; trata-se na rua da Alfan- I
dcg.l I-', Peixoto & C. (l?JC K) J

ALUGA-SE 
«;;i casa do familia. um

medo, tem todas ns connnodtdadc3
cisas; na rua de Santo I«uiza n, :'.|S, so-
brado. (i-i|S G) R

;om-
pre-

A LUGA-SIÍ
An. 17, ar

casa da rua da Pratnha
em e residência. Chuvcs

no 11. 19, Trata-se com o sr. Valente, na
rua da Alfândega n. ijl, sob. (1437E) .1

i l/UGAM-Slí escriptorios pnra mdices
jfi.ou dentistas. iPrcço módico: na rua ii:-.
(Juilauda 19. (1433 K) .'

„ -.- IJ o iw ondar da praça Tira-
Xldentea n. oi. pintado e forrado de n-^
vo; a chave na loja, por favor. (iô-'o K) J

A LUGA-S1
í"l.dcnlc.l 11

VLUGA-S1C uma caía sia rua d,* Santa
Xx.Ltiiza 11. jo, Maracanã; trata-se na
mesma rua 64. (iji-j 1;) J

i LUGA-SE en- casa de familia, com pen--í.Vs.io, masnífico iiuarto bem mobilado,
predio novo; na rua do Rosário n. 15^,
C andar, cnlrc Avenida c Gonçalves Dias.

(1564 E) S

ALUGA-SE 
a cisa da rua Etnllia Sampaio

. n. XX, Villa babel; !rata-:c na ru.i da
Constituição n. 32. (iíc6 E) i

A LUGA-SK uma esoaçosa sala
j£jLte, na rua do Riachuelo n. =ií

de fren-
(15.1 <!¦:>'

A LUOA-SU. a cavalheiro, um bonito tjuar--iTLto, indcçendeute, em caia de pequenafamilia e^ir.: av. Mein de Sá 331, sob.,
esqu. Frei Caneca. 15^8 E) J

1JRECISA-SE 
dc uma empresada dc u

. a 14 annos, para serviços domésticos,
«111 casa dc f.iniiíia, na rua de S. Cie-
Biênio 11. 4S, «sobrado. <¦.-•-•> O "

PRECISA-SE 
de uma pe.iue.ia de 12 a

13 annos, para serviços leves ue. pe-
quem familia; não sjo á rua, 1113 çrjn
cisco Muratori a. ij. (170(11) 1>

A o serviço de casa de pessoa só. tom
o sr. Kduardo; ptaça da Republica nu-
Bicro cc,-. (180= t) b

«le uir.n
para serviço*

•ai; ma Teixeira Júnior *>
fani.ario.

PRECISA-SEannos, par
m nte 13

**e um ca-
I.I4A, São
.(1S36C) R

A LUGA-SE uma Kila; própria pnra cseri-^"Xptorío; na praça Tiradentes n. 48 i°
trata-se no 2" andar. (973 1_1) S

Juventude
Alexandre

l'a? com «ine os cabellos bran-
cos fiquem pretos, não queima,uão mancha u pelle.

A Juventude Alexandre desen-
volve, o crescimento do cabello
e extiiiijiie a caspa com tres ap-
plicaçõcs.

Vende-se r:u todas ns perfil-¦narias — Pharmacias e droga-
rias. Preço 3Í0C0 rs.

4 LUGA-SK espaçoso commodo mobilado,
*lwi easa de familia. e dá-se pensão; rua
i" dc Março n. .-.., 2" andar. (1S4S E) S

{ LUGA-SK um bonito quarto, completa*
Xiánente independente; na rua Visconde
,!o Kio liranco n. fii-A, casa 7. (iS6cE)S

ALUGA-SE 11:11,1 saln ile frenle. na ave-
XXniiIa Rio Branco 11 .-':, ;'J andar.

(1649 10 M
ALUGA..W-SE, a r.m.iz solteiro c a cr.;al

•TVscni filhos, bons quartos, com luz ele-
c:rica, a ;;? c 3c-í; ;--j;t liarão de S. Felix
n- --"i. (187.I K) S

4 LUGA-SE u:u bom quarto sem mobiiia.-ile outro eom mobília, independente, na
rua Larga 1S1, 1" r.ndar. (iío.j É)

troxinio á rua Frei Caneca;
mesma. trata-se

(S80 F) R

ALUGA-Slv 
um maprnifico sobrado, pinta-do e forrado dc novo, luz clectrica; na

rua da F.apa n. 30; e trata-se na rua da
Ouitanda n. S7. Conipanliia dc Seguros
União dos Prnpriclarios. (1C08 F) .1 I

ALUGAúRE, por 170$, a casa da rua!
XjLMoracs tc Valle n. u. com 4 quartos,!silas e mais dependências; trata-se na rua 1
Assembléa iS; chaves na rua da Lapa 26, jainiazcin, (1641 F) S 1
A,_LUC«A-SE, 150Í. o. 11 da ladeira do

*XCa§tro, junto ao Riachuelo, 2 quartos,a saln9; dependências lu?. elecírica; chavea
110 o-B; tratar, Gonçalves Dias 58, das
- ás 5. (160J F) J i

A LUGA.SE uma casa, com 2 quartos,;XXtnna sala, cozinha e quintal, á rua Pe- ,
tropolis n. ti; (avenida): aluguel íif; :
Santa Tbcreza. (1641 F) J

A LUGAJI-SK 03 magníficos prédios, com
JTX'básíautcs accommodações para famílias
ou pensão; na rua Leite Leal ns. q e n
(Laranjeiras); e trata-se na rua da Qui-tanda 11. S7, Companhia dc Seguros União
dos Proprietários. (1604 C.) J

A LUGA-SK a pequena casa da rua To-^Lneletros n. 12; trata-se na praça Saco-
ocnapan (Villa Euüna). (1527 Ii)J

A 
LUGA-SK a boa c,i_vt da rua Gulma-
rães Caiporn n. i;6; trata-sc na mesma

rua 11. uo, Copacabana. (i63o II) J

A LUGAM-SE em casa dc uiu ca--fVsal Z aposentos com janellas,
locar saudável, perto do bonde e
mar; para ver c tratar nu rua '-O
de Novembro 12-1. Ipanema.

 (A-3S29) II

A 
LUGA-SIÍ a cisa da rua Araujo Gon-
dim n. C.| (Leme), por 263$. Ai cha-

vcs eslão no ti. 66. (1681II) J
A LUGA-SE a casa da rua Dr.-íMPrudiMito d» Moraes n. 41, em

frente á praça Ferreira Vianna,
cm Ipanema, com confortáveis c
b.vcieiiicas aconunodavões para fa-
milia de tratamento. (,1150») II

A LUGA-SE por 230$ a casa da avenida
-f\Atlântica loió; chaves na rua 'Nossa
Senhora dc Copacabana 1040, podaria. Tra-
tar na rua UrtiRiiayana n. 77, loja, du i
ás 3 horas. (1510 II) J

MMWA«wv«M4f«>a««**«a>><»fcBMMaMWMWMWMMWMa_WM^u.

saude7pra1ãformosa ;
E MANGUE

A LUGA-SE, para pequena familia de tra-
?'jLfiuicnto, uma casa, com 2 quartos, 2
salas, banheira, cozinha a r.iz e porão ha-
bllavcl; & rua Coronel Pedro Alves n. 379,
cisa III; aluguel de 130$; informações na
cisa 11. 1. (6S3) K

raKZKZBBESaTOEHBEHira

Drogaria Granado & Filhos
fl fi ^f**J*VMMBlX3»W3-l3BX*.

A LUGA-SE na avenida Gomes Freire
-íi-iji*. 1°, um quarto lindamente mobila-
do, a casal sem füliu? ou a rapaz de fino
tratamento, rom ou sem pensão. (1733TO lí

RUA URUGtfYAMA N. 91

DROGAS NOVASRemédios a-cirantidos
Preços baratissiixios

Balança americana sensível a J gramma para pesagem
graluila da nossa freguezia.

ALUGA-Slv 
a casa n. iS da travessa

vlunjiiiensc, com dois quartos, duas sa-
Ias, cozinlia, quinlal c jardim, preço 73$;trata-se na rua das Neves n. c;, Paula
Jlntioa. (1705 '!') 'K
A LUGA-SE em e.isa <le íamilia, um homrxqunrto arejado, por i6{; nn avenidaMein de Sá n. 143, loja. (1601 F) J

GATTETE, LAe^JEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

A LUCA-SE, nor P-,í u casa da rua D.
^XPolyxcnn rf.-Il: trata-se na rua da Al-fandega ic, Teisolo & C. (i5.10 G) J

A LUGA-SIÍ. por 270S. a cara da rua Ba-i-V.rão de Guaratiba iSi. com bons accom-modações; Irata-M na rua da Alfândega 12,Peixoto * C. (i;,,;- C) J
A LUCA-SE a casa da rua Soares Ca-üDral 11. Laranjeiras; as chaves estãono 11. 9; aluguel 233S. (15.15 G) j

A LUGA-SK o preilio novo da rua Al-
Ximirantc Gonçalves n. 5-3, a dois mi-
cu-.tci «Ia avenida Atlântica, com tres quar-
toá, salas, cozinha a gaz, porão habitavel,
clcctricidadc; trata-íe 'na i>rnia de Botafo-
ga n. 518. (160J G) J

ALUGA-SR 
uma esplendida sala dc fren-

te, própria para um casal c tres moços,
tem telephone e todas as commodidades.
cem toda limpesa, cm casa de fainilía; na
rua D. Luiza i.. 36, Gloria. (1744 G) J

T0SS13, Cüiistlpnções, coriza

e moléstias do peito, tome
UKIXOKAI, DK MARINHO.

Kua Sete de Setembro 18C

mA I.t.ijA-SE uma boa sala de frente, euxxandar térreo, assoalhada c independente,cm casa de ta:::i!ia; ua rua Buarque de .Ma-cedo n. 36. (_27. G) S

ALUGA-SE
-tXvalidos n.

a bo.i ca;.i da rua dos In-
17S1 com todos os melhora-mentos modernos; trata-se na rua J.a As*scmbléa n. iti, loja, com Jorge de Souza.

T. 2502 C. (i7ti E) K
ALUGA-SE, na nu da Carioca 2:. todo oxlpnnieiro lindar, oor 150$, sendo mnsalão com uma pequena galeria 110 centro;

o ciit.-a.!.; «• pela loja da Cainiyiria "A Vi-cloria Universal"; t__.ni 1 sacadas, dando
frente para a travessa de S. Francisco;
ponto magnífico para utn atelier de costuras;
tem 2 balcões oara cortar c armações paraoiriunaçScs,. tudo incluído no mesmo abi.
Kuelj depois dc alugado, faz-se a devida
limpcía. (1524 IJ) .1

A LUGA-SE parte
/XSachet n. ti, cotn
fala c dependências;
oreço 130?.

tio i° andar da rua
2 bons quartos, ampla

trata-sc no mesmo ;
(ijSo ií) ;

A LUGA-Sí
Jt\X\

uma esplendida sala, bem
.mobilada, u senhor dístineto ou casa!

que trabalho fura. casa muito confortável,
banheiro, iuz, telephone; avenida -Mem de
Sá n. 95, perto da praça dos Governadores,

(iGjfc Kl ei

ALUGA-SE 
uma sal.i própria para escri-.Taorio; na praça Tiradentcs n. a3, i°;

Irata-se no 2» andar. (375 10 S

V LUGA-SE UT.a sala propri.i para escii-xl.ptorio: 11.1 praça Tiradcntej n. 48. i":tratase no ;" an.I.ir. (575 lí) S

jj LUGA-SIÍ |, grande pre.üo da roa
^.Vl.arão dc I.ada::o n. 9, com deis so-tirados, __ todo ou separado, com entradasIndependentes para ver cs chave, estão poriavor.no n, i_i n par.i tratar na largoda Caneca ?, secretuia da Or.lcm JaPenitencia, w

A LUGA-SE
xV.ie Sctembrí
aluguel 6o5.

uri escriptorio, n.i rua Sele
n, »9; traía ío no armazém;

(S90 K) /

A1 .LUGA-SE para fumilin o 2" an-"•dar <1<> predio 11. '~2 du rui» dn
Candelária. (J l«lí>)i:

A LUGA-SE. cm c.ií.i de íamilia, uni bom
XXquarto, com ou sem mobília; ua rua Se-
nador Dantas 27. Í1S05 li)

1 LI GA-SH, em Vigário Geral, um bomXVam 1.1 zem, oroprio Oara botequim, arma-
rinho, oíc, com acconmmdnçucs para fami-
lia; informar e tratar, rua Ser- de Selem-
bro igo. (1572 V.) 1

X LUGA-SE um escriptorio, com direito
^Xá sala de esocra, á rua da Carioca n.
41. sob, (ií:o ii) K

A'LtrGA*Sl2 um commodo com entrada
XXindr pendeu te, em cas;i dc família: na
avenida Mem ds Si n. gi, (1:43 Ji) J

l LUGAJaE uma hoa sala do frente, In-
xjLdepcndente, sem mobiiia, em casa de
urna senhora; rua LarRa u. 181, 1" .-.nj.-.r.

(1874 E) S
l LUGAM-SE opti-.nos aposentos de fren-

XsLtc, ricamente mobilados, com ou s«n
pensão, n senhores distintios ou casaes sem
filhos; rua Rodrigo Silva 6, 2" andar.

(1629 
E) J

seffiBiasasBEs»
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A LLCAM-SL as c.is.i3 da rua Dulco ns.
, f s'- cr,;" 2 3,llas' 3 quartos e maisdependências; trata-se á rua Pereira debimicirn n. -q (padaria), onde sc encon.traiu ns chaves. (15.-5 O) J
A LUGA-SE por ioo? n casa 8 da nveni-^.-V-_-i da rua Farani 11. 4;; as cliavej cs-1.1-J na casa I e trata-so ua rua do La-1r.1-.bo 200, officina. (1575 .") ,S
A LUGA-SE o predio da rua d.i As-iisumpção n. 29; as chaves estão na mes-ma rua n. 43 amiazem; aluguel i«.o$; trata.sc na travessa do Rosário 7. (1478 G)S
A LUGA-SE uma boa sa!.-, co:n lua cie-ji.-iru-,-., .1 um c.-.sil fcm filhos; rua Barãodo Guaratiba 50, Cattete. (14S2 G) R

A LUGA-SIÍ por íoo$, para pequena fa-
XXmilia, o sobrado do predio novo da rua
«lo Caltcte n. 47. com luz clectrica o gaz.
duas salas, escriptorio, tres quartos com
banheiro do agua quente, fria e chuveiro,
dois W. C., despensa, cozinha com fogões
n paz e de coke, terraço com tanque ço-
bcrlo, eom ífeute r para o becco do Ilio,
está aberto das n ás 2 c trata-se na mesma
rua n. 344, até il 11 e das 5 e:n deante.

(1703 G) R

\ LUCiAM-SE a 180$ liudna cã-
^3-sas confortáveis, á rua D. Mnr-
clana 8t) o a S80S á do n. 93.

(11 1703) E

A LIGA-Slí. por preço barato, boa casa,-4i.com dois quartos, duas salas e bom
auintal; na. rua Cardoso Marinho, Praia
l;ormosa; informa-se na mesma rua Cardoso
Marinho 11. 7. escriptorio. (1430 I) J

A 
LUGA-SK uma casinha, para pequenafamilia ou rapazes solteiros; na rua

\ idal Ncgreiros 11. 12. (1471 1)11

A LUGA-SIÍ 11 loja dn rua do Livra-xt-.neiiio n. 172; 113 chaves estão no bo-brado c trola-sc na secretaria da Peniten-
cia, laifio da Carioca 7. 1

ALUGA-SE, para crande familia, por200$, o sobrado, completamente novo,
com 7 comniodos. á rua da Gamboa n. 137;
ver, no mesmo, c tratar, fi rua dc S. Jose 26

(1S40 I) .1
A LUGA-SK o grande e novo armazém,

-^Xproprio para qualquer negocio, â rua ria
Gamboa n. 137; ver, no mesmo, e tratar.
:'l rua «S. José 26. (1S41 I) J

A LUGA-SK uma casinha com quintal, c
X*.muita dRÜa. á rua Visconde Sapucahv,
n. 3:o. (577 D M

A LUGA-SE uma boa casinha assobrada-
Xida, cum 2 quartos, 2 salas, quintal,coslnha o todas as commodidades, por gi$;as chaves á rua Dr. Carmo Ncito 170,oçouBtte. (79i 1) s

A LU«JA.M-SE a 100S cada sobrado du
X\ predio novo da rua Senador Pompeu¦n. 101 c seu amplo armazémj chaves «a
leilena e trata-se na run Uruguayana So.
sobrado. '(1452 I) K

A LUGA-SK o confortável predio da pra-
XVt;a Ferreira Vianna n. ;o (Ipanema);
trata-se na pharmacia. (1732 ü) J

V l.l GAM-SK magníficas casas, a 115$,^"Vii.i c. níortavel avenida Ilcll.i Vista, narua .Euplirasia Corrêa 42. próximo ao lart.0
do Machado; trata-sc com o encarregado,

(i-'6i G) J

ALUGA-SE, por 00$ inrnsr.es, o arma-¦liceu da raa barão S. Felix n. ci:.,
(10.10 Iii J

A LUGAM-SK uma grande sala e gabinc-jXXtc, próprios para e?erÍptorio ou cônsul--...rio. coni cinco saccadas; na rua da Ca-rjoça __, 1". 1:671 E) J |
ALUGA.SIJ o sobrado do predio da tra-

Xivessa das Partilhas u. 16; as chaves es-!
tão 112 rua Barão «le S. FcíUc n. So e tr.i-1
tn-?-í na rua dc S. José n, ;ó, com Tei-J
seira, (.637 E) J '

A LUGA-SE a cisa da rua D. Carlota n.xX-77; as chaves estão no armazem da cs-
quina. (16S0 G) J

l LUGAM-SK magníficas casas, a 130$,-fj.com installação eiectrica. na Avenida
D. Luina, na rua Eunlirasin Corrêa 41, pro-s:mo ao largo áo Machado; trata-so com o
encarregado. (1262 G) J
Aluga-se nor isois casa íüõ--a«!i'niisüiiiin, arniide otiintal, emHotufoeo, i-uit 1). Carlota 52-VII;

chares ií paia 3S0. (S 969 «

A LUGA-SE uma boa sala de frente, pro-AA-prin para escriptorio ou ofí^im; ra
rua -Sele de Setembro a. 5S.A; tratase
na loja de frutas. (1634 E) J

\ LI
jOlsi
Assen

A LUGA-SE uma casa, á rua IlumavtáiX.203, c,-,a: ;t quartos. 2 sol.lí, cozinha, ba-nnsiro. quintal; informações, tel. Sul 1014.

ri LUGA-SK uma casa nova cj:n duas
-rt-sa'fls e dois grandes quartos, inslalla-
ções clectrica:, fogfio a gaz ou lenha, por
1 iü$, sito á_ ma Dezenove de Fevereiro
n. 5Ú. liotafogo; trata-se na rua Sete de
Setembro uf>. dis 4 ás 5- U575 G) J

i LUGA-SK, muito em conta, na rua T)e-
Xizenovçde Fevereiro n. 1,71, uma casa
nara familia; ,-is chaves estão na rua Pau-
tino Fernandes 72. 1645 G) S

A LUCAM-SE. na rua Buarque dc .Macedo
-t\.n, 12, pequenos chalets para casa! sem
filhes ou moços tjlteiro:; as chaves no 16.

(1643 G) S

A LUGA*S K a excelente casa da rua
XXPaulíno Fernandes n. 63, para familia
du tratamento; as chavea na mesma rna 72.

(lí'45 G) S

A LUGA-SE. a ura senhor dc cdade ou a
XXcasal sem filhos, uma sala arejada, sem
mobiiia; preço 50$; cas.if de familia, sem
creanças; Carvalho de Sá u, so. L. Ma-
cliado. (1S16 G) S

A LUGA-SK uma boa sala dc frente, cm
jtXcasa de familia de todo o respeito; na
rua llento Lisboa 63. (:56o G)

.1 LUGA-SÍ
xx.mensacs,

lv uma boa casinha, por 50... com sala. cozinha e quarto, 11rua Senador Euzebio n. 184; informa-se nloia pegada. (tif_ 1)

liaisiiifflHMiiisBiBiaEHiBraÉsafi
1 A'S REFEIÇÕES... I

VM CALIX DE |W Guará 11 esla í
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ALUGA-SE tun sotao, com uma grande•J>s.:!a o alcova, na rua Dr. Mcsmfia I-mor, anUga travessa das Saudade» n 7

(1637 D S
A LUGA-SE um bom sobrado, com bis-«¦tantes accommodações; na rua Viscon-
>.-.,:, ,lu''"a ?• o;Á ° lr.ita.se na rua daOntaad» n 87. Companhia de SeguroL i.i.io dos Proprietários. (1609 I) j
ALUGA-SE por 150$ a casa assobradadaXAtb rua D. Juba n. f, excellentes oc-commodaçoes, gaz, electricidade. Traia scna avenida Mem dc Si „. I00 (i}a"os)1exme-se bom fiador. (l.^ __'>j

^LUGA-M-SE a ,oo$ os TÃ^bT^

„0".',,c"„n- ,',0J! c!,avC2 na leitcri.i e traia-se na rna Uraguayaiiq a. 89, sobrado.

.«"IA-SE uni esplendido quarlo bc:n
i.-do, em crt?à de familia; na rua da
ilea 18. sob. (lüju -E) lí

ALUGA-SE <i predio n. 134 da rua CcXi.de de Iríijá. Botafogo, ttm sete quar-1tos. um barracão, jardim ::i frente, grau- ,de pomar, gaz e cleclricidade. Pôde ser I
visto todos os dies dis 4 is 6 da tarde.
Trata-se com o proprietário que reside n-«rredio. Aluguel 250S. (3739C) R

A ul GAM-SL hons gabinetes para escri-. V,-.t-irios; no rua «la Carioca 60 c 64:
irJW-sc ro Cinema Ideal. (1663 E) J

A Ll.-l.A-M-. unia hc.h sala do frente,> Jü.iiiiiamcite mobilada e nm hom quar.;to. bastante arejado, a cavlaehiros de nro- jti.-.a.lc. em casa dç pequena íar.iilia: traves-
ia Muratori n, ,», (833 E) lt '

A LLGA-Sn am quarto bem mobilado, in-.iXdcpíndente, á nn Rarão de Guaratiban. 27, Cattete; as chaves na mesma.
(<j6i G) S

Faflerosn mmml i
\ LUGAM-SL, optima sa*a por casal o um^i-apojcnlo para cavalheiro, cnm pensio. apcsscas_ de trataxento; r.a rua Machadode Asais ;. (3-6j C) K

111

i LUGAM-SE a 40$. 45Í. e 53$, timt^J-uoa sala com duas sacadas c dois nuaivtos; na rua Visconde de Itauna n. ,,.obrado. (,;o8 j) 
'{j

GÃTÜMBY, ESTAGIO
E RIO COMPRIDO

Al,UG.\.SE por 110$
•ílda da rua lupiru' n, 169, em Catum»

casa assobrada.
hy, com duas salas, dois quartos, quattrpara escada, lus eiectrica e bondes de ceãréis á porta; as chaves eslão no n. 167,
onde se trata. (1026 J) a

ALUGA-SE 
o. predio assobradado, n. ;i,da rua da Kotrella, com boas accommo*aações para pequena íamilia, gaz, luz ele-ctrica, bom quintal c Ires linhas de bondeia porta; a chave está no 11 67, onde ,«informa. (123a J) J

A LUGA-SE a casa ii tlüvesg.i da FMXI. n. 45; tem 3 quartdb 1 salas, cozinha,
quintal, esta limpa c foftaib de novo; sschaves estão ua rasa <U esquina da rua Es-trcllq 11. 70. onde se tmtt. (977 J) M

ALUGA-SE 
s essa «!• da rui Miguel

dé Frias, com dua* mhê, cinco quartos,aaiattlt 'banheiro, cozinha e _
fandega 10, »» andar.

trata-so Al-
(1283 J) J

A LUGA.SE. í rua doa Artiitas n. 47.À'Vuiua casa com 3 quarto*. ¦ taLis, tunhti-
io. cozinha, «mimai e jardia ia frente; af
chaves eslão 110 n. 51; tnta.se na rua Ro.
drÍKo Silva 26. (168o J) í

ALUGA-SE 
a loja do iiredlo da rua Pa«

dro Miguclino n. 87, Catumby, com 4ouartos. a salas, cozinha, tanque," etc.; alu*
suei 90$; a chave no 8j; trata-so na ru»
General Ciinabarro n. J4 <I434 J) H

ALUGA-SE 
o pavimento inferior da cass'

n. 63 da rua da I.strelh, só para fv
milia ja cliave eslá no a. (7, onde se trçta.

<1SJ3 J) J

ALUGA-SE 
metade d< tm* casa, muitd

limpa, o casal de respeito, por commo-
do preco; na rua Lesta 41. casa a, Ria
Comprido. <M3í J) J

ALUGA-SE, 
em casa d* familia. 4 rua

dos Coqueiros n, 64, dais quartos, jun.
tos ou separados, a casal iem filhos Su •
iroços decentes. (1181 J) J

ALUGA-SE 
a casa de «obrado. 5 rua B.

Itapagipe n. 197. na parle alta, com
c:uco quartos, i- grandes telas, porão, bom
quinlal, banheira esmaltada, etc: chaves na
n. ii.19; trala-se i. rua Alfândega n. u,
cem o sr. Kocha; aluguel aao$. (1486 J).'

A LUGA-SE um chnlet nor pre«o módica
jM.com boiiü comniodoa « Quintal; & rua
Francisco Franoso n. 19, a* chaves no nu-
mero ai. (578 J) M

A LUGA-SE. por 130Í mensaes, o predio
Ada rua Dr. Campos da Paz n. 95', >'
chaves estão no n. qt di mesma rua, e trata-
sc na rua Pardal Mallcl n. S, (iuaj).'

A LUGA-SE unia pequena essa, cera
.CVpe.imiiu fainilía. loRiir muito saudável
c muita largueza; irovcs'u do Navarro iji
antigo; informa-sc na rua Itapiru ço, ??nda.

ALUGA-SE 
o bom armazém da rua Cs-

tumliy 48; trata-se na rua Frei Caneca
J45; aluguel razoável. 0363 J)H

ALUGAM-SE 
boas casinhas, ossobradi-

das, pintadas c forradas de novo, oro.
nrias para familia regular; na run rrel
Caneca ujz; tratam-ce na avenida Salvado!
de Si ii4: (988 J) 9

ALUGA-SE 
barato «rando armazém, «*

aveniila Salvador de Si 197; tem hl»
c força clectrica para analquer fabricai In-
ta-se na rua dc Catumby 43. (893 J) 8

A LUGA-SE em casa de familia, i ru»
í\ Aristides Lobo il. 137, magníficos eom-
modos a casaes sem filhos, cavalheiros ou
senhoras dr. tratamento e bons costumes; á
rua i servida por ("versas linhas de bondti
de cem reis e a casa, aliin de ser muito lim-
pa, dispõe de um grande lerreno próprio para
recreio dos seus moradores; trata-se na
mesma com o sr* Oliveira. 1

'¦ílflWBlíllilIBIIBHIBIBilBülWillIBi'!
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ALUGA-SE, 
à rua Dr. Costa Feriai n.

81, casa nova, com a quarto», a solos,
quintal, jardim, élcctricldado; outra no a.:
io, casinha n. V; as chavea estão á rua
Nova S. Luiz n, 44. ('849 J)K

ALUGA-SE 
n casa da rua da Floresta

n. 75, Catumby; par 86$, çom 2 salas,
3 quartos, quintal c luz clectrica; a chave
esta 110 sobrado da mesma, ande sc trata:
esti pintada dfl novo. (1356 J) J

ALUGA-SE 
uma.boa casa para familia,

na rua 1'residcotc Barroso n. 45; uma
dita, na rua João Ventura n, 1%; uma dita
ra rua Carolina Boydnei n, n; c trata-se

Seguros União dos
t.a rua da Quitanda 11. 87, Companhia de

Proprietários. (ifiioJ)J

1JRECISA-SE 
de uma nma secca; na rua

. Vinte e Quatro dc >Jaio 69. (1531 A)J

ALUGA-SE 
unia boa casa com dois

quartos, duas salas, cozinha e mais per-
teuces, com um bom quintal; na rua l)r.
Campos da Paz n. 150, esquina da rua
Nova dc S. Luiz. 00$. J

A LUGA-SE a casa «Ia rua Dr. Campos
-irl.il.-i Paz n. 17, com duas salau. tm
quarlos, cto.; cliavcs 110 n. 19. Preço,
I3o$uoo. (1730 J) R

A LUGA-S13 por go$ o chalet da rua Dr.
x3kCampos da l*az n. 50, com dnas salas,
tres quartos o maia boas accotnmodações,
luz clectrica, jardim, gradil c portão de
ferro; a chave no n, .}'•$, casa n. 6.

(1696 J) R

A LUGA-SIí, por ,10$. cm Catnmhy. í, rua
•TXMiKitel dc Paiva ". as. próximo do bon-
ile dos Coqueiros, uma hoa sala de frthtte,
com porão e ontrada independente; trata-
se na mesma rua n. 7. (i6at J) J

HÃDOQGK-LODO E TIJUCA
A 

LUGA-SIÍ, por 70$. a casa d.i rua Ge.
neral Roca 6">*11; trata-se na rua da

Alfândega ia, Peixoto » C. (1538E) J

A LUGAM-SIS commodos limpos, na cass
JTX.n. 45 da rua 28 de Setembro (Muda da
Tijuca); trata-sc ua mesma, com d. Ucinvin-
da Baptista. K

A LUGA-SK a hoa casa da rua Maria Ama*
XVlia 11. 2.\\ a cliave, por favor, no 221 boa»
(ic de Uruguay; trata-se na rua S. dos
Passos u. 41. (i6oa K) S

A LUGA-SIÍ a casa da rua Conde de
XjLBouifim n. ?gi, com cinco quartos o
rcrõii habitavel; as chaves estão no açougue;
trata-se na rua Moura Brito 19. (i23jK)J

A LUGA-SE. por nc?, n casa VIII da rua
uTXAffonso Penna 8o: chaves no armazém
da esquinu, e tra!a-:c á rua Senador Eme.
biu ti», (i4_|9 K) lt

ALUGA-SE 
o predio n. 85 da rua Des-

embargador Izidro. próprio para íamilia
de tratamento; as chuvos cetão na venda da
esquina, e trata.se com a proprietária, à
rua Bambina n. is»,. Botafogo. i.|f,oC)K

A LUGA-SE o prc-lio da rua Conde dc
Xl-lIo:!i!Íiii i-:.íS, cnm j dormitórios, porãohabitavel, electricidade. jardim e grandeterreno; trata-se na mesma, das 8 ás i(S
horas. (i4;0 K) R

A LUGA.SE uma boa casi, para familt»
X3.de tratamento, à rua do3 Araujos 95,Fabrica das Chitas; as chaves na esquina,
n._74. (151Ú K) J
A LUGA-SIÍ «11 cisa de familia, um bom

aIo arejado quarto, com ou se;n mobília
o coni pensão; n.i rua de S. Francisco
Xavier :i. 37, próximo á Haddock Lobo,
esquina do úrmi da ácgund.i-1'eita.

(1569 K) S

ALUGA-SB o excellente e con-¦"•fortavel predio para iiiniília do
ti-ntiimcnlo, dn ruu Santo Ilenri-
nuc 11. S3. Trata-sc no 11. R.">, l'a-
brica tias CliiUts. (,I -l5,';ü)K

A LUGA-SIí por iao$ n cim da r.-.« Ge-
XXncral Roca n. 37 (Fabrica), com seis
comniodos c eleclricidado; o cliave no nu-
meru 41. (....;._ K) S

A LUGAM-SE, em casa de familia, i ra»
xXHaddoch Lobo n. 417, espaçosos if.iL.rti>»
mobilados a capricho; cozinha á mineira,

(7J WJÍ
^"V TAV,A.M-Blí bellissimos commodos n»
XjLrespeitavel e bonita cnrAt da rua lhtl«
deeli Lobo u. 30, deade 30$ ,1 .io?ooo.

(1635 K> J
n c'4-, »

RUA SEXHOR DOS PAS*OS o« snwó\nnARisTOTnLES ITÁLIA
-- UIO "•""•''' '8' SOBRADO — CAIXA POSTAL

1

cm
AS'to,
cm

£04

A LUGAM-SK, a preço») módicos
XXseni pensão, confortáveis a»r"
rua Haddock Lobo -ia.-; dá-se refcic'10 -i ¦'¦'•
¦uicilio. (ja.tô K) .1

ALUGAM-SE, cm «-asa de tutaininto, «
Xi-hons quartos, mobilados, com p.-n&ão, «
cr!<aes sem filhos, senhores e rapazes ^0
tratamento; rua Haddock Lobi 13.

(<_:si K) )

A LUGA.SE ror a8u$~a c.ií.i «lã rua Dr.
j-^-Joíc Hygino n. 267; cs chaves csua
na rua Antônio dos Santos n. 50; trata-io
r-:'o telephcne Sul i£.j-j o Viüi 6.'i.

tii. K; .1

ALUGA-SE 
o bom preilio d.i r-.a Ari»-

-tides Lobo n, 3$, com 6 quartas ca:n
jar.cllas cada um, asua nuente e fria. íps,electt-.cidade o pcrào perfeitamente babiUy
ve!; tratait ua rua Arislidci Lobo n. ítj

08; K) >,



CQjptEIO jp^?Ag£]pL$,^^ M§í# MSÀftSí "U ?f

J^B^. fl 1111 II p 1 ÜIIUIJUÜU JJU1 u vu

gjWOlte 1ÜIIU 1 lilU Tijiniintip B|TpilÍTino
Approvado e recommendado

pela Exma. Direetoria do
Saude Publica

A' vendi» nas mais importantes
casas do louças o ferragens,

especialmente :
CASA VIANNA — Ouvidor n. 5° —

Telephone azCS. :
CASA L1MOGES — Avenida Rio

Branco n. 120. -_,,»/»'
AGOSTINHO FERREIRA d IRMÃO

Rua i° de Março 19—iel. 17
ALBERTO DE ALMEIDA & C. -

Avenida Rio Branco n. 99. .
J. FERRER & -C. — Rua da Qmtan-

^aíCARDO AUGUSTO BIATO-Kua
dos Andradas n. 70. '

BARBOSA & MELLO — Rua do
Hospício n. 154. „ , . .,

IA: LIMA & C — Rua do Ouvidor, 71.
CASA FIEL — Rua 24 de Maio 162

Telephone V. 41.

rA«A VENDA A PRESTAÇÕES

K,,a da^ujStó. ^"nuNKS
on nn íiibricn -— f B-^ÜIÍliS

Ituu 2-1 rte Mulo. 16.5.

CASA FIEL
Tcleiilionc, Villa, 41 —

RctiicUc-se para qualquer ponto 10
Brasil deviilaiucnle embalado, recebendo
a importância em VALE POSTAL.

PEDIDOS A J. R. NUNES

As ultimas novidades da estnçifo
Criações secando o concei-
toado Jornal de modas'«LAFEMMECH1C»

fu————mm———*¦ wwnawga—m*
Formas em Velltido,

Bstlm,
tajjral e palha ile arroje.

Flores, Fitas, Fantazias
e outros enfeites

Chajéfls para Lato
Presentemente nenhuma outra

Casa apresenta melhor
escolha destes artigos, nem

offerece melhores vantagens
do que a popular

tYI.ltílA-SG bom -tnnimoilo de frente, etn
rtcasa de familia de tratamento; na rua
[imnueira Frctro «. 31, esquina de Af-
[ouso iVtuia. (1-169 K) S

A I,Ui',.\-SE uma iitafwilfica sala dc fren-
CXte, bem riíobilndu o com entrada Inde-
pendente; travessa dc S» Salvador 53. quasi
nsquiua de lladdocl: iLobo. (17S6 K)J

A JA'Í"»A-S1C tun bom quarto, á rtia Conde
aViIi; Itomfim Ora. olíarmaeittj trata-se tia
mesma; pceço ."Mof. (17-3 K) K

GEROÜLAS
Buiieriorcn, a preços autl«
go*, só nu cnnheoldíi

Fabrica Manei h hú\
87, Rua da Carioca, 87

1 \ LIH..V-SI', n easa assobradada ila ruail liarão ile l'liá ll. i.f j. perlo da rua
Haddock l.oüu, servíd» por diversos bondes
rio roo réis; tem quatro bons (junrtos com
jiiuelliis, esplendida Imnliclra .esmaltada com
tuucccdor, fogão econômico c a Kaz, trancas
tiu todas as portas; as chaves estão, noríavor, un u. 151 da rna Iladdoek Lobo,
c trata-se com o sr. losé Norris, na rolo-
r-i.iiin IWitris, AssmiiIiIi:;i 30. (1710 líllt

A IjUGIVSMifl bons comnioilns. n co?, en$
ÍXc 5,-5; ua ruu Udcniuarijador Izidro 138.

(1C76 K) .1

A LUGA-SE uma casa, cotn dois quartos,
.numa aala, eozinlia, bom qutitlal; na rua
Bella ilo S. João n. 341. fumlus. (i-179)K

Chapolaria IFarps
————_ **——

120 Rua 7 de Setembro
Telephone, C 4125

Esta casa envia portníliv cs
com amostras dos seus urtlgos

ús roíiiioiutlus «li/S Uxuius.
freguezes,.

Em suas olTicinns executa qual-
quer cuuoinuiuii lu «lu

Cliapéos por figurino, con-
certos o inoiiilicaP.Ons

de 1'ônii'i»

poe nm BAHiiumH

Pfflanwnniiai

| JOMAM

iimmammm

IMIillBIM^ I
Fortalece a raiz do ca- 1 I CASA SEGURA. ili;bello e elimina a caspa

C.A.S.A. CIMO i
tUI OUVIDOR, 183 |

.HiiamaEinsBíM
ALUGAM-SE 

boas casas movas, meio
assobradadas com todos os requisitos de

lU'RÍcne, com dois quartos, duas salas, co-
zinha, 'bom quinto! c todas as ¦ commodi-
dades, á rtra I.ino Teixeira, esquina da rua
Viuva Cláudio, armazém jacaré. Riachue;
Io. Aluguel, 6s$ooo. (992 M) S

A 
LUGA-SIÍ por 120$ o predio novo, a«-
sobradado, cotn porão habitavel. tres sa-

Ias, ires quarlos, banheiro, privada e ço-zinha, installação electrica c grande quin-
tal murado; na rua Piauliy n. 51, Todos
os Santos. X1024 sM) S

AOS DOENTES
CURA radical da gonorrhéa rhro-
nica ou recente, cm ambos os .sexos c
em poucos dias, por processos moder-
nos,sem dôr;irurunte-so o tratamen-
to. IniiiotiMiiiii, cancro syplillitieo,
dartliros, eezemas, feridas, uiceras.
Appl. 606 o 914 — Vacciaa de
Wriglit—estreitamento de urethra; appl.
do poderoso especifico contra moléstias
venereas, etc. Pagamento após a cura.
Consultas diárias das 8 ás 12 e das 2 ús
10 da noite.-— Av. Mem de Sá 115.

AI.UCA-SK 
o magnífico oreilio da rua

Minas ifi.i, Sampaio, com 3 quarlos, 2
siilas, luz electrica, gais grande qiiintal,
6tc.ji nluguel 112$; cs ibaves na quitanda
projdmai (10.17 M) tí

A LUGA-SU, nor 81$. a esplendida casa
.fida rua Silva Beijo 26. Riilvlutelo. per-
linho do bonde Cascadura! 2 salas, ¦ saleta,"
2 quarlos, luz electrica, traz, jardim, vasto
quintal, etc; cliavcs no lado. (11148 M) S

ALUGA-SK uma 
casa de 'avenida, a um

minuto da estação de S. Francisco Xa-
vier. Aluguel 66$; na rua João UoSrlgves
11. fio. (919 Ml K

AXUCtA-.SIÍ .a casa bastante confortável
irl.da rua Cândido Ií cuido n. 36°. wn
Jacarépaguá; ver c tratar :m mesniái (M)

AI.UUAM-SIv 
casas dc 45

todo
65$. com

.. -conforto, bondes do cem réis;
trala-sc coin Alberto Uoclia, á rua Candi-
do Ilenicio 11. 50.', Jacarójiíiituá. (;0.i,Vl)J tra dc uma grande clncora,

ALUGAM-SE 
iala e ouarto. grandes, in-

dependentes, com luz eloctríca, em casa
de familia, a casal ou moços; estrada de
Santa Cniz 8819. (1691 M) S

A 
LUGAM-SE prédios, na rua Maranhão,
Boca do Matto (Meyer); trata-se na

mesma rna. (1605 M) B

A LUGA-SE.' em Merlty,- uma casa para
-À».ncgoeio, servindo para pliarmacia, bar-
bcaria, botequim 011 deposito; tem accommo-
dãçScs para familia; ver e tratar, com Cor-
réa e Lomba, defronte & estação; preço
60$ mcuBacs., (1O85 M) J

ALUGA-SE 
boa casa, com cliacara, na

Boca do Matto, rua de Sant'Anua do
Uctlicus 11. 42^ 11011I0 Oo bonde Lins e
V.iscouccUos; tratar, na mesma; 90?; Avi*
lino. (1542 U) J

A LUGA-SE, nor 80$, a cnsn
-C*4ioui (írantlo terreno o bondo 11
porta; 1111 ruu Cuclinniby 206; as
tlmves no 304. itfeyer.(J1511)M

AUU.GA-SE 
uma casinha, para pequena

familia, na rua Assis Carneiro ". 283)
(Piedade); e trata-se na rua -da Quitanda
n. 87. Comjianhia dc Seguros União dos
Proprietários. (1603 M) •

ALUGA-SE 
uma casa. própria para ne-

«ócio. na rua Dr. Clarímundo de Mello
n. 37, r.iedatlc; c trata-se na rua dn Qiil-
l.-.iidti n. 87. t'oin|ianbia de Seguros União
tios Proprietários. (íóa: M) J

Gonorrhéa
cura-se em 3 dias com

Injecção Marinho
llua 1 dc Setembro, 186

Rna 7 de Setembro u. 84- Uio

LWiVW—^^^^^^^^ík.

Foot Balls usados pela Liga;
a3õ)JO0).

Star Segura
N. 1, 8$;n.2,10í;n.3,12$:

n. 4, Hjjj n.D, 10J000. I
Pelo correio mais 1 $300.

O unico medicamento qtie «ura n syiihilis
'« Approvado pela Saude Publica. Dopu-
V rativo do sangue. Dep. Ueral: Pharma-
A cia Marinho, r. Sete de Setembro, 180

iV IUo de laneiro.—Vende-se nas Pharmaeias.

\7'EX1>E-SE o predio novo d.i rua Ca-
i pituliuo n, 26, estação do Rocha; tra-

ta-se mo inesmo, 'i»reço 7:ooo'*ooo
(i»3ó X) s

AAUGA-SI'', o predio da rua Iguassú, cm
XJtGãficàdura,. com quatro quartos, duas sa*
lr.sf eozinlia, uiSpeuga, fopio econômico, eom
oia.1 laniuc, acua encanada, W.-C. no cen-' (1H36 M)S

"irjiXDK-SU ninti cnsn ilo cons-" tíücçãò moderna, nor nunlquér
preço, eoni tres iiimilos, duas
snlns, coziiilin o luiviulu, viuunilii
ao ludo, terreno 11 metros de
irente por 50 de íuudos, madeira*
monto todo novo, nn estação de
Cordovil, IC. Perro Leopolilinn, !í
íninutos da itncão; irntn-se com
o sr. Francisco dos Santos á qual-
quer hora. (J 1679) N

\?Tv>»l)'K-Slí 
por 2$ cootoR pre lio moder-

no ú rua da Passagem, informes e tra-
na rua do Hospício, 198. (16.1o X) S

\^ENWEJSlE 
o elesante predio novo em

centro de terreno, para familia de tra-
tamento, da rua Duque <le Caxias n. 88,
junto ao Bóulevard sS de Setembro; trata-
se no mesmo com o proprietário.

et, 1019) r

\rilXpE-SlE em Copacabana, um solido
t predio, ticabado de construir, ainda não'liabiiado, em centro do teiTeno muito per-'to da avenida Atlântica, com 6 quartos,.2 salas, copa, cozinha, bom banheiro, com

agua, qiicule, lua electrica. «te; trata-»» á
rua Markilio.-S-i. (1516 N) I

CAMISAS
folgadas I Venham admi-

rar os preços da

Fabrica Confiança do Brasil
67, Rua da Carioca, 87

A LUCA-SE muito cm conta n
-firnsn IV du rua .Toso Vicente
92 (Andaraby); as ,#>».«&. «"
venda n. «2-A (J1483) L

ALUGA-SEri
,  „ casa du rua Senador Soa-

.res XXXVI, Aldeia Campista, cum duas
salas, dois quartos, despensa c banheiro.
Aluguel. <jü$; as chaves na casa iiegada.

(lOoi Ll J

.4 LUCA-SE. por 1.10$. a casa da rua Cha-
XXvcs Faria 13; lrata-sc ua rua da Al-
fandega ia, IVixoto & C, (1531 L) J

A LUCAM-SE nn Aieuidn Pedro
XUlvo 11. 61, casa n. t3, 11 faniilia
do tratamento, pelo preço mensal
do 170$000. MXDO-SK 1 ME55
1)E IIOMFICACAO UM CADA
ANNO DE PERMANENOia. nui*
unificas casas coin 4 quartos, lia-
nlieiros dc iimni quente o fria.
optima instalIa<.ão electrien. dois
foiíões, sendo um ti eaz. dois W.tl..
bidet, etc. (J 178») h

ALUOAjSE 
um bom quarlo, em casa _dc

(amilia, a uma senhora sú, com pensão,
cu a dois moços solteiros, com ou sem pen*
são; ua rua llclla S. João u. 374. (iüiCLIJ

ALUGAM-SE 
tres casas da Villa-Eainlio,

na rua Abílio ti. i-l, com boas accom-
inotlaçücs e luz elcetriea. Aluguel So$ cada
uma. Para tratar na rua Amazonas 11. ai,
S. Giristovão, onde 6c ucliatu OS cliavcs.

(lÚ^.: I.) J

ALUCA-SE 
.1 pequena caía da rua II.

do Hom lietiro 11. .18; 113 chavea estão uo
11. 33; trala-sc 11a mesma rua ti. I9-A,

(1463) R

\\\ lll\ sllnl UtllllV soenovror a todos os necessi-
UO VlOiyilflSlilfU trill"s- Oviom soffror de qual*ww iiwiwiiíiiiiiuw quermolostianstnS: S: 15: on-

? via GTUtuitamento os recursos para a cura complot.i.
Ulrijii-n-se em carta fuchadi aos V.ISIONAllIOS. Caixa do

Correi i 1917, declarando 03 syuiptoinas, as maniCestaçõas da mo-
Icstia, o iw.iie/a.roBidoiicia e o sallo para a resposta.

!.A TíXJCrA-Sli uma esnlondiün srila dc fron-
.* Vle, com nu sem pcuSÜp, mobilada ou não,
fi rua Mattoso C3S, próximo ã vun Ihiddock
Lobo. (1758 K) J

ALIICASE—Uma 
spftlipt.t só. .aluga ír.c-

tade de .sua «íuís,' airtvc^àal h£> ou a
rma üftihora só; .41:1 ra ver c 'tratar, á rua
1'into Guedes Ji. 91', casal, Muda da Tiiuca.

(1711 K) lt

A SüllOft-SB 4i liella casn da trav.
íl.iS. Hnlvador n. ílí>, perlo da rua
Hnddocl; Lobo. Iníorimi-se nessa
run n. :JÍ>3. (.1 1570) K

S, CHRISTOVÃO,
E VILLA ISABEL

AliUGA-SH -mi
Í.Vfaaiilia, no nu
'p'

uru ca:;a paia negocio e
mellior iiontn de S. Chris-

1 it Kiiito n tre. avenidas. Aluguel
.uoavcl; rua de i>. í/uiz Gonzaga s.}8.

(iCr-i 1.)

A I.I'Í'.A-SE, por mo!;, a cisa <!a rua Du-
.'Vem, dc Caxias n. i.i:i. no Boulcrard 2íi
de Setembro, eom-duas salas, trea quartos,
fuiinba, banheiro; tem luz electrica c
uainlal. C1583 L) 1!

VIA'í>\-Si;, 
por icrtí n casa da rua It-

lippc Camaráo â\, im; nâ cbaves estão na
rua S.iula Luiaa S4t•s 2 falas.

ícasa tem - quartos
(15S0 V) .1

A Í.IY.A-SK. a fiititüa di) tratamento, a
X"\casa da rua IJ. Maria Romana ti. 31. po-
iJetub ser viâUt das n á^ 4 boras.

(15')-' I.) J

1 MHÍA-Slí a boa ensa .da rua liarão dc
. VMcsijuiia u 520; as chaves no s-'-'.

(¦593 D J

A LUCAM-SE ns casas tln rim
•^A-ü. Maria 71 (Aldeia Campista),
transversal ú rua Pereira Nunes,
novas, com dois quantos, duas
snlns, cozinha, banheiro e intinuo
do lavneom, todos os com modos
Illuiiiinados n luz electrien. As
chaves no local. Tratn-so na rim
Gonçalves Dins 31, próximo da
cidade, a poucos passos dos bon*
des do Aldeia Üampista, cuja pus-
saseni em duas secções é do 1S00
róis. Aluctteis 100$ o OOSOOO. L

Ar,UGA-Sli 
por j-o? a casa V, com duas

salas, dois quartos, cozinha e (jultilal;
ua avenida da rua do Consultório n. 51;
as cliavcs na casa VIII, próximo á ave-
nida 1'edro Ivo. (16.10 L) K

A LUGA-SE uma casa .|icii'.i'.na, ,ncr (•'¦%,
iTA.mi rya Lopes Sou» n. 14. b. Chris-
tovão. («ji-/ 1.) J

AI,,GA-SE
... casa .ji. 2:6 da rua Pe-

reira Nimes, com bOQS acco:ninodaçOes
para pequena íarai.ia; aa chaves esfâo por
favor no n. 3i4' c trata-se com JuÜo Mo-
reira, na rua da Quitanda i-|i.

(1373 I.) K

ALUllA-Slv 
uma casa com dois quartos,

duas salas, cozinha, etc. Aluguel 8uÇ;
na rua Senador Furtado ti. 6.j, easa II; tt
chave está nu ti;, y-l e trata-se na rua do
Hospicio 277. (-ibji| h) S

A 
LUGA-SU raopulíica casa, ú rua de São
Francisco Xavier ll. 75.1. (1S.13 I.) S

ALUGA-SE, 
por 0.;?, uma boa casa, com

2 quartos, '2 salas e mais commodtáades {
rua Jorge lttidüc s.i. (1S40 \!) It

A LUGA-SE uma casa nova. com duas
Xisnlas, dois nuartos, cozinha, fopão n
ear. hu electrica, Chuveiro, quintal; só'
tem 4 casas, -na rua de S. Francisco Xa-
vier 11. Hj. (Villa Zizinha); bonde ide 100
réis, cm frente á matriz dc S. Francisco
Xavier. (1S1G li) b

\ LUOA-SK, na rua Christovão Colombo
jCXn. 6-'. clmlctzinltQS» Para pequena fami-
Üa; as cliavcs na rua lluarque dc Macedo
u. iO. (1O45 L) b

A -LUC.V-SE 11 esplendida vivendo, situa-
i.*Vda â rua IT-ins tle N'astoiicello3 n. 481,
coin jardim na frente, porão habitavel, cor.i
todos os requisitos da hygiene. Aluguel
250$ mensaes. As chaves acham-se com o
jardmeiro do predio n. 483 (ao lado).
Trata-se na rua Sete ric Setembro n. 130.
loja, de chapéos de sol. (1630 I.) S

ALUGA-SE por 130?
;bratlada com entrada uo

casa nova, íis.^o*
lado. tciulo

tres quartos, duas salas, cozinha, banheiro
e mais dependências; na rua do Consultório¦n ,47, próximo â avenida 1'edro Ivo; a''
cbaves na casa VIU á mesma rua 51 c
trata-se com Guimarães, ú rua hufa dc Ca*
niüca 16, ('633 D S

ALUGA-SE a
-CXn. ei (Ecd

casa d.i rua Dias da Silva
Ircffttlllo), com 2 salas, 2

quartos, luz ciu: tri ca e bem quintaJ.t está
pintada dc novo; a chave está junto, 11. 19,
e trata-se no rua da Molesta n. 75, sobrado,
Catumby, (1.107 L) J

AI,UGAM-St* 
a9 capas ns. t\o c 42 da rua

Dr. Ferreira Pontes.; as chaves na rua
Barão dc Mesquita N.tSj trata-se na rua da
Quitanda 73, sobrado. Orí'- D J

A Ll'GA-SE uma casa, n.1 rua Ur. 'Silva
-OlPíiiIo n. \2Í>\ as chaves na padaria da
cs&üiuu; aluguel ioo$: em Villa Isabel.

(1710 L) J
A Iít'GAM-SlC os predios da rua General

/jL'Argollo gO-A e loe (S. Cbristovâo), dc
foiao habitavel, luz electrica. bonde' de 100
réis; togar alio; preço módico. (1743 MJ

AJTUÇA.SE 
uma pequena casa. com x

sala, 1 quarto c cozinha com pia paralavagens, pequeno qmutnl tamiuc, banlioiro,
illuminada á etectricidad';; trata-so ua mes-
cia, sobrado, rua Dr. Nabuco dc Freitas 20'.

U727 D li

A LUGAM-SE. barato, as cisas da nvem-
Jíi"da da rua Fcrcira Nunes n. 10O. AI-
deia Campista, recentemente construídas,
com dois nuartos. duas salas, coti-iilui. quar-
to de banho, porão habito ve!, tanque de'la«
vagem, tolos os comniodos illuminado! n
luz electrica; as cliavcs na casa u, ,1 c
tr.ita.se na rua U. Carolina Keyilncr ;?.
Catiiuiby. (oo- Ll K

A LUGA-SE ti esplendida co?o á.i rua
/\,rcrcir.i Nunes ll. loü, Aldeia Coin-
pista, .cm centro de iardim. com sala de
visitas, saleta c sala de iantar, dando para
um terraço; do outro lado quatro niapniii-
cns «uartos com janclla, quarto dc banho,
despensa c eozinlia. quintal com entrada
para automóvel, própria para familia de
tratameuto; as chaves estão nos fundos e
lrata.se ua rua dc D. Carolina Heyducr
11. 2;. Catumby. (oo.i Ll K

ALUGA-SE 
por

quartos, duas
80$ uma casa com dois
laias. luz. ele: na run

Conselheiro Tliamaz Coelho n. s;': as cha-
ves 110 ariii.izetii. Aldeia Campisla.

(H7.| LI R

Rheumatismo—Syphilis-- - Impurezas do sangue .
Kcjsoitias, diirlbros, nlceras chvoniciis o rebeldes, curnni-so com
o iiiiiiüo o niiiiiiiulo KOI! Dl; .SlíIMA, ile Alfredo de Carvalho —
Milhares de nttcstiidos. A' venda cm todas as pluiriuacias u diu-
titiritts do líio o dos listados. Dciiosilnrios : Alfredo do Carvalho

Ss ('.—1" de Marco u. 10.

A LUGA-SE, por Si$. a boa vasa IV :'i rua
XXi). Maria n. ii, com 2 amplos quartos. 2
craíidcs falas, intcírameiitu limpa, har.i quin-
tal. luz electrica, todas as commodidades, lo-
cal muito saudavdl e perto, bondes de too
réis dc Aldeia Campista; as chaves estão
ro nrjnazcni, em frente, onde sc trata.

(1713 L) 1<

A r(CCA«SK, por 90$, aa Villa Marina,
jTJLrua Uruauay 104, uma risa nova, com
duas bons salas, dois urandcs quartos, espleu*
dido pulnta! e luz electrica; as diavw na
mesma villa, casa VU. (t7<'ó 1.) li

A LUCA-SE. por d.!., n casa II da ave-
XXniila á rua Leopoldo í'-\ Andaraby; clip;
\C5 na mesma avenida, casa 1, e tratase á
rua Campo Alegre n.;. (iúSj L) J

aa llr.
refor-

Como obler negócios proveitosos e iiidtuir n -rj.ii»nr-vo'i 31ron1t1l.amc11.te ?
\'cr a imagem da pessoa que se deve esposar.? «Casar-se facilmente com quem
sc quer ? Conquistar bom u pertnaueiite eaxprego ? Obler das pessoas podero-
sas tudo que se lhes ,pcdir ? i'er grande meinoriti, ^ aprender liu.nuas fácil-
mente ? Impedir que sc apanhe syphilis ou moléstias venereas. sem sc em-
preparem camisas tm dropis ? Obtor alguma coisa que esperaes vos rectizcm ?'l?arer vir cabello aos calvos, ou com que os cabellos devam nascer e sejam
pretos c não brancos ? 'Llesttobrir minas de ouro, prata, brilhantes ou outras
¦preciosidades pelos Kaios X que se ensina a desenvolver cm si próprio ? Fi-
car com grande forca na -vista ? ('unir moléstias sem drogas ? Corrigir viciou
ou mãos 'hábitos ? Ganhar cm qualquer jogo ou loteria, sempre pela certa ?
1'azcr vir unia .pessoa ausente ou da iiual se tenha separado .por qualquer
causa ? Destruir malefícios ? Fazer a.felicidade no commercio 011 nn fami-
lia ? AdopUe o .OCeiiWlSMO .]'RAT1C0, o qual se rcmctle prompta e dis-
cretamettle pelo correio, a quem enviar DEZ MIÍ, REIS em vale postal 11
LAWKliXCE & C.,.representantes do FLECTRIC % MAGNETIC IXST1TU-
TE DE NEW-YORK, RUA DA ASSE.MCI.ICA N. 43, RIO DE I.VNHIRO —
RESULTADOS GARANTIDOS.

ALUGA-SE 
uma casa, por 100$. com Ires

quartos, duas salas, corinlia, quintal, luü
cloctrlcaj ua travessa Ccrqueira l.ima u.
•S (estação do Kiachuelo); trattt-se 11:1 ma
Bittencourt da Silva n. sli. (13.10 M)R

ALUGA-SE 
o prrilio 11. 131 da rua de

S. João. Cacliomby, Meycr^ com cinco
commodtj.-í, quintal murado, jardiyi na fren-
te; Irata-se nu mesma rua n .iC-'. Alu-
guel, SOS. (iio.i M) R

ALUGA-SE 
a e-isa da rua Uranos n. 134-

citação dc iRami.s, ciai duas salas
Ires quartos, com todas ns accouimodocõcs
para familia de tratamento, luz. esgoto, etc
Tivlta.sc na avenida Hio Branco 11 ¦ 23. 2"
andar, e .as chaves estão no n. ¦2^2.

(1649 M).S

COBERTORES
«1« todos os tninanlins o
quntUlndcs, por preços «lo
B M 'ÍEMP.O, ainda vou-
<io a

Fabrica M\m ío Brasil
$7, Rua da Carioca, 87

ALUGA-RE 
uma ctitiiulia, por .|o$. com

ti Sita c lu? electrica; rua Sylvio. u. o
estação dn Olaria. (iS.|i JI)

A LUGA-SE, rnr ^s?, um bom aposento,
Xl-cin predio confortável, coin todas as com-
iitoilitltiiles; á rt':i ür. Barbosa da Silva .12,
E. do Riacliu.-!'.'. (18.1^ »l) S

AIA'C,A'M-Si:, 
por co$ e 23$ cada um,

dois bons quartinhos, no porão, com
janclla e entrada independente; ma rua
Slorbosa da Silva lt. .;-•, estação do Ria-
chuelo. (IS7J M) J

A IvUOA-SK um conutiodo, a pessoas dc
xXceulcs; lua electrica; na rua do Morro
dn Vintém n. i. esquina dc Marques dc
I.eão, Ifogenho Novo. (tCc.i M) J

A L'UGA-SE linda sala 011 aposento com
XÃ-peiisão, a família ou cavalheiro de
lialamcnto; rua Machado de Assis 5.

(1515 M) J

CQMPRA E VEDDA DE
S PRÉDIOS E TERRENOS

CIO.MJflOV.SK 
o'é :.(:ooo$ooo um imc-

)., dio novo em ruas transversaes a fila-
ri.r'0'IJarroa, Haddock Lobo, S. Fraucís*
co'Xavier; informações á ¦'praça da Rc;
publica 11 223, cum o sr. Albino (Café
Poetas}. Kio so admittem intermedia-
rios. (1237 N) /

C1QMPUA*S£ 
tím predio, a prestações

4: contorme sc combinar, cam 2 salaS,
tres quartos c grande terreno nas ruas
Colina, S. Ltii;:, Maria José ou ein Santa
Alexandrina. 1'ara tratar, rua de S. Chris-
tovço n. 39.

CjDMPRÀ-SE 
uma casa por 6:000?, do

Meycr para baixo, -solida, dois quar-
tos,1 duas sal&a c bom quintal. NTio se et-
tende ,ív intermediários. Proposta para a
ru.ifrUi"áe;uayaua n. 114, J° andar, a Victor
Brtuta. (4ÍI40 M) J

OpMntA-f-K 
um predio até ,C coutos,' nos arrabaldes ou subúrbios, até Pio-

dato, próximo de bondes ou trem,

tos

XTE^DK-SE á rua D. Anna por 30 con-
tos, 5 predios para renda; informes c tra-
03 rua Hospicio jy3. ('-('-to Jí) J

\7"ENTiE-SE 
á rua liarão de Itom Retiro

11.11 Icrrcno .le 10 por 17; informes e
tratos ú rua do Hospício ¦». 10S.

(1640 so s

\71EMUvSE na Aldeia Camj'isia, Villa
J Isabel, a couíortav.tíl, ca^a com tres,
T bons quartos, Jutis silas; copa, cozinha

c niais dependências, installação eleclrica,varanda, jardim do lado, e bom quintal, si-tnada, á rnn do.» Anirtas tn. 35, fazendo
esquina, com outra rna ,0 que lhe <l.i gran-de valor; informa-se ao enfé da Ordem.Ch.irtilaria. i;v5 'N) I

VliíÇDE-SE 
um bom terreno, sj x Co, na

rua José Bonifácio mo, Toilos os San»tos; trata-se ua rua Gonçalves Dias to.
(1368 ri) R

AJBNliF.-SE. 
em Todos os Santos, \ raa

.losé llonifacio, uma bonita c solida ca-?a, acabada de construir, própria para fa-milia de tratamento, tendo ditas saias, q-.u-tro qtkirtos, cozinha, banheiro, \V. C., va-randa ao Indo, installação eiectrica, aguacom abundância e cdific.ida no ceniro ds
terreno, com jardim á frente, medindo
11XSS meiros. Bondes de lnlmuma ó porta;
para mais _ informações com o sr. Cariol
Monteiro, \ rua Úrusruayana n. iog, at
faiataria. Nüo se attende u iutcrnicdiarioi'.

(S 12.,) N
"ITli-NDKM-Slí dois lote* de terrenos ar-

W .Iiorísados, canto de duas mas, e uma
casinha, bem localizado?; informa-se á rua
do llospicio n, sas» deutista, u presta»
Ções. (M s.-...,) N

VENDE-SE 
um magniíico predio para I.i-

milia de tratamento, com 5 quanos, 3
«alas c mais accon-.modiições, em terreno de
i3>í-'t.'5 ms. c n 20 minutos da cidade;
tmta-se á rua Visconde dc Nictheroy 4<;.Muiiguèira. (S ^273) N

\7'E,S'DE-SE 
11111 terreno, com 22 metros

de frente por ?o de fundos, no Meyer;
rua Archias Cordeiro, entre os ns, 130 e
i.i.'. por 2:500$; trata-se na run Araujo
Leitão 6S, perto dos fundos do Jardim Zuo-
Ií.ríco. (991 N) S

\rKNDK-5iK 
um magnífico predio na rua

Paula Mattos, por iC:ooò$. V^mlc-sa
umo boa casa na. rua São Érancisco Xa-
vier, por 151000$. Vende-se o mellior ter.
reno da rua liarão Mesquita, preço mo-
dico. Vcnde-sc uma casa com bom terre-
uo, todo plantado^ íítcço de oceasiâo, em
Jacarépaguá. Vendem-se casas e terrenos
na ma Mari?. c líarros c outrní localida*
des. ao alcance de todas aa bnlsas. Trata»
sc á rua Visconde Itaborahy it, 6. i" ou-
dar. Teleplione n. 4320. (X91S) 11

TTjíNUE-SR uniu proiiriodntle porV medule dc seu valor titluiil. 11
30 miii'aoS da eiiliiilc, cum rett-
dn de t«JO$ a 700S mensiies;
no Tnbcllião ltimuete. run du Ilu-
surio. (B 3721) N

VENDE-SE 
«111

Kiachuelo; informa-sc ua praça Tir
denles n. 5,1,

predio, térreo, á nu
praça Tini.

('.108 N) S

'17:EM)E-SH 
por i-inmoS, baratissimo um

» confortável c lindo predio situado, á
rua dos Artistas. Villa Isabel; canas a J.II., rua do Cattete .11. ;e.i( l'.-.|telaria).

(1.-57 Nl J

\^E.VDE-SE 
uma excellente chácara

Ima cas,! para •familia de tratitmi
com

 ,._ aento,
grande terreno, lindo pomar, frente paradntis ruas. na Hora do Matto, bondes á
poria; iuforma-íe no escriptorio do dr. ;Sc-
(tadus V.ttnnti, á rua do Rosário n. 1211,
com o sr. .Neto. (iS0S N) J
Art.MUvSlí t«n bom ipredio com quatro> commodos, ¦cozinha, independente comluz di-titro e íóra, e terreno aTlrorirado,
jardim uti frente, imrr.da sle bondes na
porta, ele. Estrada Kcal de Santa Cruz.
2t>j$; trata-se uo botequim na mesma 'Ks-
liada, n. 2522. Sr. Gomes. (i;4s N) .1
¦yiENDIÍ-SE 

um bom
» na' rua liarão <Ie UM, c outro na rua

(1780 N) J
Itapagipe
com o sr

barato terreno,
. 1 outro ii

tratar na rua do Jtispo,
Poria.

"\rENDKM-SE 
os prédios da rua da Cam-v boa ns: 273 a 27$; -informações no im-mero 223, com o tr. Alfredo. (1-87 K) J

Vlv.VDE-SU 
110 bairro do Kio Comprido

. ein uma das ruas tra-nsversaes, a Aris-ttdes Lobo, 4, masuificos pred.-os em se*
jtiuda, Teecnteinciite clificados; com 2 sa-Ias, 2 quartos, eoniiiiiii, etc., jardim nafrente, 00111 gradil de ferro e quintal mura-dos, bondes diversos. :Esics predios t«n cs-tado alugados por ijo$ooo. ü intcço de oc-casião c o motivo da venda não desagrada-rão oa srs. pretendentes; trata-se na rua¦General Câmara si. 115, 50b., dns 3 ás 5horas da Urde, com A. Macedo.

(1788 N) J

\|TENDE-Si; 
uma pciiitena empresa por

5:000;$ 011 cidmittc-sc um secio com
3:000$; trata-se na ultima solo do sobrado<la rua da Quitanda 11. 57, telephone cSS.i
Central.  (,53. N) J

\7"JWI)IÍM-S15 i'l lotes de
T 500S1

terrenos a»$ooo, o lote, tem agua e luz clcctri-ca, construcçao livre, Iodos nivelados; untravessa Laurinda, c rua Hio liranco, cs-tação de Kamos. c trata-se na rua .Assis
Carneiro., ;oo. E. da Piedade (15.15 N') J
l\T'ENpd',-SiE uma bicyclcta ingleza, em» perfeito citado, pr.-ço de oceasiâo narua do llospicio 11. 203, soh. (1152 O) J

(l"c
tciiha pelo menos 3 quartos e mais depcn-
(Icncias; cartas a ¦ esta redacção, para —
L.-V. (1700 N) II

IJUKPIO 
—- Vende-se com 3 quartos, 3

.ijj salas, coiiuha, dispensa, grande ter-
reno,'; esgoto c agua com fartura; não
prucisa ac obras, próximo á estação de
Todas, os Santos; u rua D. Clara \\, 58,
vi4! rua Josc llonifacio; 6:5110$, ultimo
preço. (17S1 N) J

ALUGA-SE 
a casa 11.

Araujo (Malloso), 1
(<• ii.i trave

recentemente
mada. cõm bo.-.s ticcommodaçõcs i
lia. (1

ara

A toilos OS iltlO
soffcom Oe qualquoi'molu^tin ostn soda-
tlnil« onviiirà, livre :
de qualquer retribui-

cs . n r-r '¦ .- Çioi oa BieiOS ÜOfe.'. 1 .'. II.-. curar-se. IÍNV1EM
PELO CORREIO, om cana fücaad?. — nome, morada, symptomus ou
miinlfnstuçõus da moléstia — o sollo para a resposta, quu receberão
na volta do Correio. Curtas aos INVISÍVEIS -Caixa.Correio, 1125.

A LUGA-SE n casa da rua General llcl-
jtX legitrde u. S6, com dois quartos, duas
.salas, quintal, etc
¦pesa; trata-se na rua

ti fami- "_:"°:
i« 1,1 ll

aberta para lim-
Sete dc Setembro

ÚJ9.1 M> J

A'].lVt.\.\l >HK ns casas, para nenueuas fa-
Xi.mÍ!i,iS, na rua \>r. Silva 1'into "s. io
c 2,í. Villa Isabel; c l!"!ri-sc na rua da Qui-
landa n. -^r, Companhia de Scpuros União
dos 1'roprietarios. (if.02 1,1 .1

SUBÚRBIOS
AIL.UOA-SE

Xj-dio 11. r.i
ondi; s.í

cha; c
trr.t.t

rua Viuva Clau-
» ua vinda pro-

(12.11 M) J

\ LUCAM-SE as casas 11
A\>; di

l.o ras

vil, xiii ei ,VTiUGA-SK a cnsn da rua Oeuc-
Villa Carolina, 11 rua Delplnin \XX.Vttl UtW-C II. -7Í), rum -I quar-I ires ginrtos duas si.is e llit-.l,,, ,s cotíuila t()(1:ls as

lia larde. |t'',7l.)l'!lll'mi,is di'|.iT.ll.'lli'i:is O BÍIHMlO
iliiinlal. As cliiivtis 110 11. 2H!i.
Tratn-se 11 n rua ilu Ouvidor 162. Ii

ALUGA-Sí', 
iior S*,$ mensaes, a casa n,

1 da avenida Cauab:.rro ,íO; nova, illu-
minada n luz eleclrica. etnia bons quartos,
2 talas c mais dependências; tr.tta*se ua
:::cima rua General Canabarro 3-.

(iBji I.) ]

iA LUGAM-SE uma sala c um uti-rto, ó
Áf.Vruã beuseca Lima «. 5;. avenida, a
rítsal m.:1.: filhos op a rpessoa dc bons cos-
lumes; trata-?i uo u, 7, 11a mesma*

(I.-3Ú 1.1 J
A I.-lrC.\ SÜ jmr i¥s$ o bonito sobrado

i Vil:, rua dc S. I.uiz Gonzaga ti. i.^'.
:om ttnbü as commodidades ir.ira familia de
tratamento, Rrandc quintal, bondes á por-tn, cU.; a chave está na loja c trata-
fo na praça Sacn: Van ti. 53, atú íu 10
c íi;*;*is das !(• horas, ou na rua Oon-
çalvcs lliai n. Cr, dis u -ii i.|. (M7cL)K

AI.UCA.M-SJÍ 
por iSv? oj predios da rua

Baião de atesfluitn us. 7.'-:. ru e 747.
com tlunl ralas, tlltotro .quartes. jardim c '
ip.íiutali chaves «a rtw Leopoldo n. ij c i
irtila-^ na rua da Alfândega ::• 1)8, te-
Icplioiu i!i,-o N. U4-:7 IO K I

\ 1 •'''¦ SE o casa 11. ^2 d.i rua Soares
XÃ.proxi»:o h praça d.\ Bandeira, eom dois i
pavimentos, quatro nuartos, duas salas, dois
banheiro,, dois W. C. com terraço, i|.iin-
tal e ::.iij commodidades moderna?; trata-j
ss ra rua do Ouvidor n. x:;-, cliarutaria
Cubana; póde-se ver a qualquer hora.

(i.i 11 1.1 .1 ¦

'A1,U'.\SE a casa d.i rua Visconde de
ÜSanta Isabel 11. 39, cota duas salas,
Ires quartos, cozinha, entrada ao lado, jar-
dím e mn lindo pomar, -r.o logar mais alio
e saudável, de Villn 'Isabel, lcm gaz c lu.:;
para icr c tral.ir ua ine.-ai.i rua 11. 31.

(122 :¦ 1,1 I

\ LUGA1I-SE boas casas, por 112$. com
j. S. t nuartos. 2 salas. cie., á rua Mottrão
do Valle c laiiniiai; ns cliavcs ua praia
de S. Christovão 11. 161, c trota-sc u.i rua
do llospicio it. 144. 1" andar. U545 l.l 1

4 I.UGAM-SB, por 112$ boas casas, com
-TV"! tiimnos. -• --.ns. etc, á rua Januizi
e Jíniirâo do Valle; d.; chaves r.a praia de
S Chrislovão 1O1, c trota-St na rua dí
llospicio 11. 14*. i" .inii.ir. (iíTJ L)S

GOLLâRIlfHQS
do liiilto. Simples, fí por'JliÜ. Santos liumoiit, ii por
íí$5i>0.

Só 1111

Fabrica üciiüsnsa do Brasi!
87, Rua da Carioca, 87

A LUGA-SE ti caia d.i travessa da Gloria
jCVu, .p\ Mevcr, çcm í quartos,t 2 sala?,
cozinha, grande quintal, hisç electrica c to-
cios ti* commodidades Ityetcnicas; póde*sc
ver a qualquer hora: as chaves no n. 42,
011 na mesma, .18; para tratar, com Joaquim
J.v Silva .Maia, riu do Carmo 11. 22.

(1675 M)

ALUGA-SE 'tr.t.i casa, com _s nuartos, -a
XXsab.s, cozinha, illuminada á luz eleetri-
e.i; preço razoável; rua üclla 1 ¦''-'. Todos
ci Soutos. ('¦!¦? M) R

A LUGA-Slv .- casa d.i rtta üclmira «4.
iXestação da 1'ieilailc, com iK-is nuartos
e duas salas, ca»;i alta, jardim c quintal,
todo cercado c com entrada tambem peia
rua da Piedade, f'ii$ mcitsttcs: n chave no
n. 6d. onde sc informa. (1499 M) )

A I.UGA-SE uni
ZA-nocl Alves u
as chaves no 25.

a ci 1 noitt, tta rua Ma-
estação do Mevcr:

(nâo ll) j
A I.UI

Al',tt
LUGA-SK a casa n. í>i da rua dc Sãc

', Sampaio; chaves por favor no
1 mesma rua c trata-se cotn o sr.
t avenida liio liranco n. 1, loja.

(1447 M) K

A LUGAM-SE ca
^íip.ic-;, assóalhfidas
potável;
cr. 11 lyra

t 311? c 31$ men-
forradas, com ogua

Estrada dc S. 1'eilro do Al-
ij, Kcalcnso. 1220 .M) J

AII.UCA-SE ri cas.1 dn rua
j-lchavcs nn tt, 22. logar de
itrreno, para duas t
te dc Setembro 190

(VURUStá 2-t.
iaude, muito

lrata-sc na r. Sc-
(IS9.I M) J

ALUGA-SE uma
XjLsahs c tres qm

casa nova com duas
quartos, tudo mais qnp é

ipreciso para ser ihabiftada, itom terreno,
bonde á 'porta*, rua Imperial n. 273, Meyer;
está aberta para ser vista; trata-se na rua
IThcopbilo Ottoni n. -152, sobrado.

(i6ji Ml S

cas Esmaltadas
POR NOVO PH3SE333

Grande perfeição
Mais durabilidade

E muilo mais baratas do
que os fabricadas atú hojo
Fundição Indígena

RUA CAMERINO

A LUCA-SE um bom armazem para qual-
XÍ.q;tcr nci;ocÍn, por ?<-* bem localisado, e
cotn commoildos para íamilia c bom quin-
tal, bonde á peru; na roa Imperial e;i-A,
iM-wycr, cm -frente á egreja <\c Nossa Se-
nhora da Apparccída. está aberta c trata-se
na iua Theophilo Ottoni :i. 152, sebrado.

(ií'j-- -M) S

A I.UGA-SE a boa easa da rua tottsc.
«ijLllieiro 'Agostinho n. 75, cora diras ÉSa-
!:!¦=, tres quartos, lua eleclrica, chuveiro,
etc, por 7:$; trata-se ua rua de S. Braz
n. 14 Todos "5 Santos. 0-"o M) J

ALUGA-SE o bom armazém da rua II. AWIGA-St por 70? n casa n. ij-t ia
Ado Bom Retiro 11. .-tt as chaves estão no tf4-™ Matto Grosso, próximo r.o tarso da
n. 32; serve para ouahiucr ncRocio; tem Caneella; chaves 11.1 vismho. (1214 L) .13t; SLreo faro n.t.i:.|
comniodos para família; trata-se na mesma
tua u, 19-A, das S ás 10 dá manhã,

(146.1) K

A LUGAM-SK casas novaa com duis ?a-
^í"l.ías, dois bons quartos, quintal, ba-
nheiro e W. C. dentro de casa, clcctri*
cidade, entrada independente, etc; na rua
Jockcy Club n. 157, casa n, da3 ó ás
12, menos nos domingos. Trata-se na raa
i!o Ouvidor u. ií>j. Telephone .1117 Nor*
ts das 4 ás ó, com Chacon. Aluguel, 01$.

(9U D T

LUGA-M-SK boas casas cm
a 15 minutos da

rua de S. Christov3o (123.
A LUGA-5

xjLcem rc
ponto de

tid-.dc; na
(11 D J

A MJGA-SK uma boa casa rara pequena
xXfarailiíi. tendo porão, iardim, elcetrlci-
dade, por :rr?; na rua Maria Calmou 33*
estação do Meycr, Trata-se ao lado.

(1433 ¦•') j
A IfUGA-tSE o oredio da rua Castro Al*

jtl-ves 11. ni (Meycr). c.ira pequena fami-
Ua, coin 2 nuartos. .2 salas e mais depen-
ôencias, iHuminaçSo electrica; rua bem cal-
Cada, varanda ao<lado: aluguel 00?; trata-
sc á rua do Rosário 150, com o sr. Custodio.

(i-l?0 M) K

2f&^ ^ 
^^ PSáS^S^Í^ mSk *?^&

i r.nLn.MiKs nn cubas

A LUGA-SE um armazéns eom bons com-
XVmodos para familia; rna Costa Mendes.
e«tiuina da travessa do Oliveira, estacio de
Ramos. (nSa Ml R

A LUGA-SE o predio da rua S:ir.:'Anna
^rt-Malhcns n. 3S. Uoca do Matto. As
chaves estão no mesmo e trata-se na rna
Ãlatheitf 40. Meycr. (n.?â M) 11

ALUGA-SE ou vcndc-se o magniíico pre-
ÍJL-:í:o, ba pouco construído, sito ã rua Ma*
cliado Bittencourt it. 66, estação do Riacliuc-
joj tem accommodações para familia de
tratamento; lrata-sc no mesmo. (1314WJ

A LUOA-SE a boa casa da rua Soptiia
An. 40. cem .1 quartos, 2 salas c mais
dependências; estação do Uiachuclo; as cha-
ves na rua i>. Anna Ncry 50S: preço 00*.

(ir.19 2,1) i

A 
LUG AS li o grande prodlo. da rua Soa-
res 37, Engenho Novo próprio para fa-

milia de tratamento; trata-Ge á rua Marques
dc Leão £1, onde estão as chaves.

(1734 M) li

A LUGA-SE por 73$. o novo predio da
jTXrna Lin Barbosa u.t, em frento á esta.
cão do Meycr, com duas salas, uai quarto,
coztuha, tanque, banheira, varanda, qiíin*
tal, installação electrica, etc. C1 G.-9 51 j 1!

IjlAZEXDA 
— Vcndc-se muilo rerto do

; ponto terminal dos bondes do Fonsc-
ca, etn Xicthcroy, unia pequena fazenda,
tcmlo cerca de um milhão de metros qua-
dra dos dc terras próprias, sendo mais dc
metade cm extensa malta, dois campos dc
criação cercados dc arame, pomares, co-
cheiras, gallinheiros, engenho de farinha a
tambor, excellente e grande casa novo,
nvárandada, etc. Informações cem Adroal—
do; rua do Ouvidor n. 8, sob. ('105 N) K

T^I',M1I.-M', uma chácara bem pl.nit.nLi,V-rfcmlo io4$ooo de aluguel, paga 6o?ooo
ao senhorio, tem um eap.<nzal próprio ipara
iim.fCslal>iilo, tem boa írertuezia, na cidade
a vista do pretendente contasse o motivo.

(16S.1 O)
T^T.N pIvSlí uma pequena chácara, me-* dindo 22 metros de írente por 7O, plan*tada da arvores frutíferas, eom easa, salae quarto, _ grandes, despensa, cozinha, ba-¦nheiro, cüisa grande <; muita agua, a rna'Elias ila Silva, n. 1.17, cinco minutos daeetaçSq da Piedade; trata-se na mesma.
Kstii livre c "desembaraçada. (1686 N) J

/m\Wá

wSU(JtéÊe?Utâl\Wmwlílü
¦j£ lifiyi<yfWk?>

Adolescência
Sempre alegre e feli2
pelo uso constante da

burneài
DEPOSITÁRIOS:

CftMPOS HEITOR & C.
URUGUAYANA, 35

EM TODAS AS PHAR MACIAS
KKMETT13M-SE EXCOMME NDAS TARA O INTEIIIOU

TÍTENLIEM-SE por i:joo$ umas bcmfei-
T <oria5. com bom pomar e ogua de. bi-

ca perto. Estrada Santa Cruz 404. Cam-
po Grande. (Entrada pela rua Noto.

(N rüg) S

ttKBNDB-SE, 4 rua Siiva Jardim n. 54,
* moderno, -cm Nicthcroy, uma boa casa,

com terreno próprio, com instaílaçãc de
esgotos, toda reformada dc novo, tendo a
pavimentos, logar para automóvel, perto
dos banhos de mar c bondes á porta;
Irata-se á rua Visconde dc Uruguay n. 114,
moderno, Kictlicroy, onde «o encontram as
chaves. (K C97) W

FERIDAS, -S
tliros, cezemas, sardas, pannos, co-

1 michões. etc, dcsapparecein rápida-
i mente usando Pomada Lusbana.'I Caixa i$ooo. Deposito: Pharmacia
|j Tavares. Praça Tiratlcntes n. 6a.' 

(Largo do Kocio). (A 4030)

^TENDE-SE uma liuda casa, com 5 quar-
t tos. 3 salas, eozinlia, dois quartos para

ceado, banheiro todas as commodidades, um
lindo jardim, terreno com 11 de (rente por
68 de fundos, toda arborizada, linda instai-
lação electrica; rua Araujo l«citão 68, bonde
ti porta; preço baralo. (992 N) S

^rEMlE-Sf, por i;:ooo$ bom predio. na. rua Macliado Coelho; trata-sj com Cor-
Téq, á rua Frei Caneca, 387. (1699 N) 13
"VrE.VDK-Slí 

um bom predio com 3 quar-V tos, 2 salas, co2.inha, dispensa, banheiro\\ . C, installação dc agua, fria c quenteluz electrica; construído em terreno, quemede 7X88,35, todo arborizado, á raa Vis-
conde dc S. Vicente a. So, Andaraby: tra-
ta-se 110 mesmo. (iúi;e N) B
TTENDE-SJ', por 3:500$, 11a estação de

V Kamos, uma boa casa com 2 salas c
2 quartos, ver e tratar na rua Angélica nu-
mero 12. (1707 N) lí

T 
ERREM

ÇMeyç
r:Kl!E-\'OS na Bocc.1 do ilattn —

) a 1 :coo$, 6 X 3;; Alfande-
ga n. 1.50, 1" andar, 2 ás 6. (403a S) S

TT-ENI3E-SE 11111 prelio ,;•-(V do, próprio para familíf
ovo, aísobrada*

de tratamen*
lo, com .1 quartos, 2 salas, cozinha, etc,
varanda, jardim na frente t* Rrailde terre-
no, próximo á Estação de líamos; preço,
doze contos, sendo parte á vista c parte a
prcstaçSes. Trata-se Avenida Passos 12,
sobrado. (N15S.OS

VJ3XUE-SE 
o predio da rua Visconde de

'iVca-ntms n. 34 (estação dc Todos 03
Santo:-), construcçao solida c moderna,
com muitas accommodações, porão habita-
vol, jardim e terreno, a 2 mmulOS do
tretn o bonde; trata-se no mesmo.

(N 13G7) S

T_r.EMD.E-SE tinta cita cotn quatro quar-
rfj^' tos, tres salas c -mais dependências,

muito terreno arborizado; na rua Gc*ulio,
2K3, Meycr, Cachamhy" (1721 N) I?

\riEXDEiXI-SE 
terrenos em diversas ruas

.le Copacabana, na rua do Rosário
n. 13S, com o proprietário. (NinG)J

KMIK-SF, um bem predio defronte AV . .
salas e cozinha e mai9
com quintal; para ver
ó. rua Goyaz 418, E.

uma dependência
c tratar r.a mesmii
da iriedadc.

(N is-lo) J

VE-SDE-SU 
baratissimo um bom Icrrcno

na rua Capitão J?clix (São Ciiristo-
0), com 11x55 de fundos,

rua Jo Ouvidor :Ü3. cem o
Trata-se ua¦. Álvaro.
(X 153=) s

VEXUE-SE 
uma casa com G commodos,

;'i rua Cap.tfio Xlttcieiro 32; os chaves
á rua J-'io 'Macieira u. Estação ds Dona
Clara; para tr.tt.ir á rua Senador José Ho-
nifacio 33. Estação de Todos os Santos.

(N 1480) R

fozendinha no districto
^rp^'0E•SE 

uma' dc Mendes, co.n 23 alqueires d
ros, 1
Ba. cl
sala

etn matta virgem c cafezies, ea-
., trata-se na rua do Ouvidor 108.

3, por 4 cofilos, 1X1232) J

TréXDE-SlE com brevidade, o bello. con-
V fartarei c bem construído predio da

rua do Mattoso n. 97, com toilast as ac-
ccmmodaçflcs necessárias para família dc
tratamento; para vêT e tratar no mesmo,
com o proprietário, das o á i hor.: da tar-
dc, tolos 03 dias. (X1430) II

TTiEXQE-SE uma casa completamente no-
> va. com grande terreno, á rua Von-

íe.-a Tclles n. 43, bondes á porta ,e dis-
itttue dos bondes de 100 rets 3 minutos.

(il 602) S

V lENDE-SR por 41700?, uma bonita casa
T nova, com 2 quarlos, 2 salas, cozinha,

banheiro \V, C, quntal, todo murado, va-
run d a ao lado, gradil na frente, agua. com
abundância, a luz electrica, e jardim, á tra-
vessa Francisco liamos n. 5, canto da rua
l'helomcni,i Nunes, csMçio de Olaria, 5minutos, distante da eslação IE. !¦'. I.co-
poldina; trata-se aia ntesma. 1'rcço de oc-
casião. (1703 N) lt

T7iEXDE.SE uma mesa para alfaiate toda
V dc peroba com i metro e ÜQ\ t metro

dc .largura, 5 mesas para jogo, r burcau
ministro, de eanclla. Rua São 'I.uiz Gon*
zaga n. 20. (1704 O) R

TTEXnivM-SE tei
V.nas ru.-s X. S.

'crrcnos cm Copacabana.
_ . de Copacabana Dr, Do-

miligoa Fcrre'ra, c outras: promptos a edi-
ficar. 7 dc Setembro n. 13.1, sobrado, com
o proprietário. (1713 X) lt

'\'DiK-SI3 um botn fogão a gaz. na rua
Marques I,eáò, £'•. migenho Xovo.

(1738 O) R

TTENDE-SE dc 300? a Sen? a prestações,
Volto*; terrenos, junto a estação (20°!°

de abatimento a quem construir), e uma
casa nova por i :ccr.J, tratar no madeircí-
ro. junto a estação lienío Ribeiro, 50. trens
diários, )t732 X) R

T7'EN*DE-SE em Jacarépaguá. perto do
V bonde uma cha-cara, com casa nova de

construcçSo, moderna uo centro dc terre-
no, tendo grande quant;d.ide de enxertos,
novos, c do boas qualidades, a casa tem 4
quartos, 2 salas, c cozbha, tido Rrandc,
para ver c tratar com o nroprio. na rua
Emilia n. I ü., 1'rr.ça Scccti, _ vnuic-re
tambem, un:,i casa na rua da Matriz, no E.
Novo perto da rua 24 dc Maio (17^0 X) R

TTiENUE-SE ¦-i:n piano, barato, í
V I.uz 11. ifi. (ir:

rua da
O) lt

TTKNDK-SK um bom predio por mo-
dico preão uo Engenho Novo: trata-se

na rua Souto Carvalho n. =G. (i5?7 X) J

TTENDE-SE ou aluita-se o magnífico pre-
dío. ba pouoo construído, sito á rua Ma-
chado Bittencourt n. CU, estação ,do

Riachuclo, tem accommodações <para família
de tratamento; trata-se no mesmo.

(157.1 X) J

TrENDIWüE o mellior tpvrcno dn
*' rnn Barão (li* iMosqnita. ooni;

plctamoiito nivelado, bondes á
povtii o murado de mn Indo. i>elo
extrnordlnnrio preco de 3:Í).~0S.
Trntn-so com o dono ú rua 1° de
Marco n. CG. Cnsn de Cambio.

(.T 1307) Ti
TTENDE-SE r^r fi:oon$. a cínco oiinutos

V da E.ít.icão do 'Encantado, o predio
dã rua Angelina 51, .com duas a^as, dois
quartop, esgoto, chuveiro, luz electrica, etc.
Informações r.a quitanda defronte.

(N 1139) J

A^;<
^0 ANNOS DE TniITMPHO

rlNJEGÇÃO PALMEinA-Curfl lnfallivel etn G dins. ttin su vidro enrn
£m uu.» tt pb»íi5iciis do Brasil. Ucí.t U.-ogarii Pacheco. Ancrauas, 45. vidro j?ooo

DUGA-SE na ü. de Ramos, boas ça-
para moradia de pequena? famílias

atugeis de 50$ a 70?. com carta de íi-
anca; trata-se no nicsmo io^ar na uVr'lla
Andorinha;, or.de estio ai chaves.

(.-33 M) K

Tapeçarias e ornamentações. Armadores c estofadores
Dormitórios modernos com G peças a 500$, 530$ e üOO<tüOO

Cortinas, storos, rnposleiros, sanefas colcliodria etc.
Capas para mobílias, 9 ps. 60$ e 70$t)00

- 6363 EUA DA CARIOCA
fLllvatlo Kü.ik'S 6c O.

TTEX'DEM*SK quatro lote? de terrenos na
%' Avenida Atlântica, livres e desemba-

r.icsdos, juntos ao palaccte n. oo3 fazen-
do frente para tres ruas, e v.m !e:e com
18X45 ms., na prrça Serzcdello Corrêa,
Copacabana, todo murado e pro-nplo p.ira
ser tdiíicado. Troço de oceasiíio; trata-se
com o proprietário, á rua N. S. de Copa-
cabana n. i.i;. Os terrenos ii ten ,-licer-
ces e bcmfeítorloB. (N158OJ

TTNTUvSE uma etin moderna, «ia m«
V ITumaytá n. 2S0. com quatro quartos,

dtt.-.s c.i!.i5 e ir.ai» dependências, ror preço
raroavels trsla-i* í rnj S. Oetit?nte. 6t,
lol». (R si?) S

57IENDEM-SE na rua I-irncsto de Soiua
X duas casas novas, com entrada ao lado,
luas salas, dois quartos, banheiro, \V. C.

dentro de casa, luz electrica, lem r.m pc-
(lucno quarto noa fundos; esta rua é trans-
versa! i de liarão dc Mesquita, próximo do
ponlo do Uniffutiy; intorma-se ca rua l.eo-
jioldo id, padaria. CN i6.ii) J

VENDE-SE 
um magnífico prcdto eom

sei, comniodos e um (trande quinlal;
pira ver e Iratar n» 'listrada Hcal da
Santa Cruz 2431, (Ni 160)K

VENDE-SE VZTlTcilZ:
tovão, lopar saudável e com linda vista.
nX6o. Por C:ooo$. Cartas a V. Renas,
neste jornal. (1261 J) 3
1/ IÍXUK-S.E ou oluRa-se, no Meycr, uma
V magnífica casa, á rua Christovão Co-

lombo n. 58; trata-se A travessa S. Vian»
cisco n. ;;ò. Accclta-se a metade á vista «
o reslo cm prestações: tr.ita-sc cem o tiro-
prietario. (N)

VlíNDR-Sh', 
em executivo liypntliecirlo,

na 6* 1'retoria Civil, uin predio. e ter-
reno i rua Viuva Cláudio ti. 45. ontigo &i,
feitio clialct, cm centro de terreno, com
6/m€40 larg. por 10,15 contpr. O terreno
tom 12,1115.44 por Bi,44• Avaliação barata
j:5oo$ooo. Vide edital Xliinio Oificial de
C-s-iú. (N 771) J

TflvXDK-Sii uni bom ormazem com com*
V modos espaçosos para familia, na rua

Costa Mendes, esquina da travessa Olivei*
ra, Kstação dc Kamos. (NnfiS)R

\7iCNDF SK uma hoa cosi com 4 quar-
V tos. 2 sala?, porão habitavel e grande

terreno: mede ia metros de frente por 7$
<k fundo?, na rua Fitick 134, Ji. do Ria-
chuelo. As chaves eslão na oiesmat rua
n. 140, c trata-se com o proprietário na
rua São Christovão ISir. (N"HSj) J

VF/ND<K-SE 
uma cas.i nov.t, sem ser br.-

bitada, lem um bom terreno dc es-
quina, tio valor de o conto", por -tisooíooo,
e:u frente á estação dc Terra Nova: rua
D. Clara 7. («i8ij)J

CAMBIO A 16?!
Sim, lençóos grandes fcl-

piuln.s pura liiinlio, a..,,
2${Í00.

Aonrto? Na

fabrica Confiança da Brasil
87, Rua da Carioca, 87

ViliNDlvSlv 
o predio da rua Miguel l'cr.

nandes n.t 33, 110 Meyer, com 3 silas,
2 quarlos, cozinha e bom quintal; preço
módico; trat.-.-se na rya da Alfândega :.17.
Telphotie 'Norte .t-ju. (Kió,-o) J

s COLLOCAQÃO
DENTES ARTIFICIAES

NOVO SYSTEMA
Ncnlmma difTorençu dos denles naturaes—Bcliczft e se»

gurança a loda prova.—Pronuncia uilida das palavras.—Mas-
ligação perfeita.

Convém a Iodos os que necessitarem trabalhos desso gc-
nero examinar primeiramente o nosso systema c preços.
Daremos todas as explicações sem nenhum compromisso
para o cônsultanle. ^^

DR. SA' REGO
ESPECIALISTA

R, do Carmo 11. 71-esq. da B. Ouyidor

xrr\l)l' <lr um terreno, uo beco do I TfEXRU-Sli um terreno em IBotafogo, de
V Nora n". 8, Pedroaulho, nu roo$; traia- » ,,:: A." ''¦'• »»'«<:; e tratos á ruu

r* nn rua Sete dc Setembro il. i7ü. comido Hospício 198, das 12 as it,. («1030)8
Sebastião. (13G9 II) lt

VEKDE-SE 
um lote de terreno

Exjoo. n dinheiro nu a prcslaçucs, ...., —
fivessa dos rrar.cres 11. 5-1, Ri° Comprido; ••
tintar, cotn ü, : • ¦ ; '' " """ " •'¦

^/'IC.^'l)K•SlC 
para renda utna vil

casas modernas; informes e gratosHospicio 198.

Jartia, rua d.i Alíandcga n. o.
(o?5 M S

Corrimentos
curam-se cm 3 dias com

Injecção Marinho
Kua 7 <le Setembro, 180

III ¦¦ I —Ul» Ml» I ¦¦! III»! II

VENDAS DIVERSAS
TTEXDE-SB ura automóvel "Minerva^,

V etn perfeito estado, cotn capota, p nt-.i*
ra c pneus novos; preço 3:3005000. 1'ar.i
vc- e tratar na rua de São José iií, com
f> Castre- (O ;30j) J

i \rEN'Ili!'.-SE uma mesa de peroba cotn 5
j 

* ftavetas, nova. própria pira escripta o*.i¦desenho; na rua Duque Estrada Meycr nu-
mero .13. (Ji 1583) .1

\TEXDE-SE por motivo de retirada ur-
V gente de sen dono jura Portugal, por

preço muito barato, uma boa casa «ova,
de tolha franceza, própria para ncffocio c
boa moradia para familia, logar saudável
e de muito fature, com .10 lotéa de supe*
rior terra de 10x50, sendo parte destes
próprios rc:a chácara, com agua corrente,
ass ra como todos 03 pertences, tendo um
hom cavalb, diversos parcos dc criação e
galünhas. uma carroça coai arreios para
ura animal e outros mais pertences, etc.,
todos 03 terrenos fazem frente para o ca-
niínho *le ferro, a dois minutos da parada
Roc!'a Sobrinho, Linha Auxiliar. E. V. C.
IJ., conde Ee trata c:m o dono sr. Cunba.

(N' 813) J

TTiEXDK-SEi
T 1 guarílt

mesa elaslíca, .1 taboas»
guarda-easacos porta dc cpellio. i

cama de ferro para casal marca Dertba c r
guarda-louça dí madeira de lei, tudo com*
plctamente novo. Para vêr c tratar mi
Avenida Gomes Freire 9^, h]:i, n qualquerhora. (O iíii.0 S

\riEXDi-SE um bom
> tanda u. 201.

lano á rua <!.i Qui-
(O iSí4) J

¦\THNDEM-3K 
predios terrenos, sendo

V o pagamento parte vista c parte a
prcstaçúes, nos suburbios; trata-se Avenida
Passos 92, sobrado. (XisCs)S

\TItNDE-SR uma Casa por preço módico
V á rua Silva Manoel, com bonde á por-

ta. Trata-se r.a travessa Muratori. 46.
(M09 N) S

TTENDEM-SE telhas de rir.co em botn
t estado, na raa Visconde Itauna 151,

com o sr. Bastou. {Oi6o6)J

Vii.NDE-SE 
uma mobilia complca, de

casal, c:n Lo:n estado, por preço tnH»
á.co; ua rua Conde de I*a2c n. 3-.

(O 16(6) }

\^EN'nE-SE 
cachorro Ilulme para vljl»;

informa-se iu tda São Francisco Xa-
vier n. ^g6. (O iíSo) .1

T^ESDE-SE uma boa cadeüa pcrdiiuei*
T ra Pointer, nor.i e caçindã bem. U.ia

Valladares oi, Igrejiuha, Copacstaiu,
10 1520) J

Bexiga, rins, próstata e nretlira
A UROFORMIÍIA cttra a Insafflcien ela renal, au crstite-, pyclitt», _ncpbrite3,

urethrites, catarrbo ds benie», inElamm^çrvo da próstata, D.«io!ve ai orii« t oi
cálculos de aado urico e uratos,

NAS BOAS PHAHMAGIAS-BÜAJ: OE MARÇ01? - Deposito

¦iiri-ii ni.. -ma;-
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10 CORREIO UA MANHA p ciu_i_^_eirá, 10 dc Maio üé19Í6
i
VENDR-SE 

uma banheira ein perfeito
eslado, na rua Assis Carneiro n. i_„,

Piedade. (O 1468) R

israncsSEna aBBBWjj .g*^riw-gw_.

VENDE-SE 
uma boa mobilia para bar-

beiro, para desoecupar logar; na rua
Anna liarbosa 28, Mcycr. (O 1112) J

\TENDE-SE 
um vulcanisador para den-

. tista, Bufalo, Nova York, «le uma mau-
falo; rua Sorocaba u. 11 . Uotafogo,

(O ui6) J

T7.ENDÈM.-SIÇ 
bonitos cachorrinhos fel-

pudos de raça Tcncrife, bem peque-
Hinos, na rua Carvalho de Si, 67. Caltetc.

(1489) J
"CTilvNDK-Slí uma machina Singer com

T cinco gavetas, quasi nova; rua Sena-
dor Pompcu 2jo. (O1544) J

VENDE-SE 
uma cabra, boa, leiteira,

com duas crias dc dias; para vêr te
tratar á rua Goyaz o. 768, -Estação Qu'":
tino llocayuva. (Q 1213) J

VENDEM-SE 
armações, balc.es, e mais

utensílios, para ca.a de negocio e fa-
milia. Praça da Republica J_. (O1..S0JS

VENDEM-SE 
tecidos de arame para cer-

cas c gallinhclros, a 600 reis o metro;
fabricam-se gaiolas e ratoeiras de todas as
classes; Avenida Passos 104. (Oio.i)R

VENDE-SE 
um bom piano perfeito, ga-

rantido, dc bom autor, por preço mo-
dleo; rua 7 de Setembro ais. Pêndula
IMiuniiiciisc. (O 1295) o

AÜ-ÃS 
dc conversação: francez, preçode propaganda; as lições por 10$, .dia 7 i|a ás 11 horas da noite. Matricula

esti aberta; 96, rua Sete de Setembro,
96. Professor Alphonse Levy. (1522 S) J .

VlENDE-SÊ 
per 200$ nm superior vio-

lonccllo com caixa, metliodos e musi-
ene: rua do Kosario, 88, a". (M420) O

VENDE-SE 
com urgência, para desoç-

capar logar, uma grande cachorra de
pura raça Ulrner, é o que lia de mais bo-
nito em p:nta; preço 80.000, custou 2005.
Rua D. Pedro n. 127, Cascadura.

(O 1171) R

VENDE-SE 
um fogão de bom tamanho

e por módico preço; na rua 20 de
Novembro n. 55. Ipanema. (0577)A

\**___>_•_- 
por 600$ um bom piano

iPleyel, quasi novo e perfeito; trata-se,
por favor, com o «r. Alfredo, á rua _ulz
ile Camões n. 18. (M 571. O

VENDE-SE 
barato om cavallo com tro-

le. nrieiado, na estação de Cascadura,
rua Souto 126. (O 917) R
"\7*ENDEM*SE tres bicyel.ta». uni» para
V senhora, Dutra para .menina e outra

Íaro 
menino, em perfeito estado-, rua do

lattcte n. 105, loja, (JI B44) O

_"*jI*N_E.-.-R' armaijfiei, baleSet,, copas,
V iilesns para botequim e utensílio» para

todos o.s negócios assim como se faz qual*
quer armação, a gosto do freguez e a pre-
ço sem competidor; na rua Senhor dos Pas-
eo» «1. 47. <*** .147)0

\""ENDE-SE 
«ni contrabaixo de quatro cor.

•Ias; rna Uruguayana n. 137. (J328OO

\TiKNDEM-SE, 
á rua Haddock l.obo, 4i7i' linilos " '"ux-Temrrs", puro sangue; uma

cama dc ferro esmaltado para casal e um
fogão a iia_, com 4 focos. (R 74) O
*\7*ENDE-S1-* muito barato um motocycle

V Indian, de 7 cavallos, cnm 011 sem sul-
car. cm perfeito etiado; rua do Cattete
11. 105, loja; (845 O) M

^7'I*'..1)1¦'M•_1' 
.«-ii-iis de to.tas.as qua-' lidades, para pomares _ jardins, no

crande c-abel.ciiiicnlo de A. A. Pereira
-<la l.nscco, á rua Torres Homem n, 274,
Villa Isabel. (U 4733) O

\*".i;.NDil!-SE 
tela de arame para cercas

e gallinheíros a Ooo réis o metro. Tc-
lie. ras c gaiolas para todos os preços; rua
Stic de betcinbro 11. 199. 0 303) O

TTENDE-SE mna casa de doces, bombons,' V empadas pasteis, biscoutos, manteiga,
assucar. caí., fniliis, etc, armação estylo
lniffct com csiiellior, vitrine, mostruario
nara doces, etc; ver e tratar 00 Boule-
vnnl Vinie c Oito de Setembro n. 33'-
Tclcplione 2718 Villa. (1406 N) S

.TENDE-SE um bom piano franecz, cm
. estado ile novo; preço barato; Assem-

bica 98. 2- andar. (13S2 O) Si
¦\TENDE-SE um hervanarlo. bem sortido,1 t cm bom ponto; informa-se na rua Ge-
rural Ilem. Gonçalves n. 8, Engenho dc
Dentro. (1402 N) S

AUTO-caminhão para 3.000 kilo., ven-
dc-sc, rodas duplas ct massiças, prom*

pto a trabalhar, preço único 2:900$. Ver
e tratar com Ernesto, rua Souza Pranco
n. 197—V. Isabel. O714S) R

_______________________________*M-_______*______-^--___l____

ARITHMETICA, portu..- franc., geo-
grapbia, etc., ensinam-se, desde 10$

mensaes, na rua Sete, 109, 2°. não em
curso, mesmo para concursos. (1431 S) J

AUTO 
caminhão — Vende-se, relormado

de novo, carrega mil e duzentos ki-
Ios. Preço de oceasião; rua Visconde dc
Itauna n. 114, com o sr. Santos.

(1080 S) R

A-UGA-SE 
uma moça de boa condueta,

para serviços domésticos, para casa de
família de tratamento ou para hotel; rua
Pedro Américo n, _i_. (1829 S) S

ADVOCACIA 
— Criminal, cível e com-

mercial — Norberto Lúcio Bitten-
court; na rua do Rosário n, 170, telepho-
nc n. 1.815, Norte. (177. S) J

AFINADOR 
de pianos, muda o som

de estridente para «flautado e pe-'
queno reparo, tudo 10$; Café Guarany; |
praça Tiradentes n, 87. Tel. 4191 C. 1

(543 S) R I

BOTEQUIM 
— Accelta-se um sócio |com 11500$ ou possa-se o mesmo, pormotivo dc doença. Informa-se na avenida .

Passos n, 12. (1765 S) J

BARDlíIRO — Vende-se uma casa bem
montado; rua da Assembléa n. 51.

(1823 S) S

BICYCLETAS. 
2, inglezas, novas, 3 ve-

locidades. homem e senhora, vendem-
se. preço módico; rua General Roca nu-
mero 81. (1441 S) J

COMER 
BEM ? por preço módico, s»

no restaurant e pensão mineira e chi-
neza; 5 pratos variados, com manteiga,
por i$2oo; comprando, cartões 60$; fora,
70$; manda-se em qualquer parte; & rua
Buenos Aires n. 558, loja. (1813 S) J

CURSO 
francez, mixto, de meninos, por 11

professora franceza, de Collegio Na-
cional, inscripções abertas por 5$ mensaes;
rua Pinheiro Guimarães n. 104. (1705 S)R

ACASABERTHOLDO
3=tXO __>E JANEIRO

Avenida Rio Branco n. 50
Avisa á freguesia que a contar dei

8 de maio a. c. venderá as
Lâmpadas "GE^EdisoiT

PELO SÊüTÕVO 
~.SYSTE__ÜMER.CANO:

Cada compra de lâmpadas dá direito a um
ou mais «COUPONS» na seguinte

proporção:
tregari. 1 copi

dito dito I0O vellas commuin. .2 "
dito dito 100velas [1|2 watt). 3 "

 " ".5 B
» I» 

| 
*»

» i* * 
g i»

" ".'12
'• M5
" '.21
" ".25

Com um vidro se
fazem

dito

dito
dito
dito

¦»

5»

CARTOMANTE 
mme. Nogueira, traba-,

lha com j6 cortas, diz o presente, o -.
passado e o futuro, por 2S000; ma Mar-1
quez de Pombal n. 9. Não se engana. '

(1716 S) R

COBRADOR 
e agente precisa-se, d rua

Machado Coelho n. 119. (17.8 S)R

COSTUREIRA 
— Olfcrece-se uma, cor-

ta e cose e faz concertos, em easa
ou foras Ala dos Arcoa n. I7i quarto
dos fundos. (S) |

COMPRA-SE 
um portão dc ferro, sen- '

do de grade ou fechado, dc i,75 X |
i,6S! tambem folhas de zinco. Trata-se
na praça Gonçalves Dias n. 15, sobrado

(1745 S) J

CARTOMANTE — Mme. Annita."*~W» consultas das 8 da manllã „s
8 (la.iioi.c; r. Haddock Lobo 113.

(J 1286) S

dito 208 vellas
dito 400 vellas
dito 600 vellas
dito 800 vellas
dito 10 0 vellas
dito ISOO vellas
dito 2003 vellas

dito dito 3QO0 vsllas
Ob conpons serão resgatados na
CASA BERTHOLDO

AVENIDA RIO BRANCO N. 50
Os prêmios acham-se indicados na lista de
brindes e estão em exposição permanentena Casa Bertboldo

AVENIDA RIO BRANCO N. 50
Peçam a lista dos brindes

Compras a praso mio têm direito a Conpons!

mliturait lo um vidro de LUGOL1NA com
4 de ig-ua, e assim te obtêm a niais pode-
rosa e ellicaz

UVJECÇAO
para _ cura rápida de qualquer corrimento,
•nligo ou recente. E' pois. a injecçio
nula barata que existe. Com um só v:>
dro de LUGOLINA se consegue a cura
completa. A LUGOLINA do Dr. Eduaf
do França tem jo annos de constantes
iucccisos. «juer no Brasil quer no estran-
gciro, tendo obtido duas medalhas de
ouro na Exposição Universal de Milão df
1906 e Exposição Nacional de 1908. Antes
de usar leia-se o prospecto reservado que
acompanha cada vidro. — Depositanost
No Brasil, Araujo Freitas Si C, rua doi
Ourives, 114, Rio de Janeiro. — Vende-se
em lodaa as drogarias e oharmaciai.

TTMA senhora de edade, que vive em
D casa muito decente, aluga sala e
quarto, com ou sem mobilia, entrada com-
pleiaincnte independente a um senhor dc
respeito ou a casal sem fillios, na rua S.
Januário 11. 353, (1710 S) R

VALES 
— Compram-se e pagam-se bem,

na talxicaria da rua da Assembléa, ios,
onde «e dão por todas as marcas «ic.c-.__i-.
ros, até 9 e 10 vales em cada e-.rici-.-a.

(J 4684) S

MÉDICOS

Consultas grátis

CARTOMANTE, 
sciencia do oceultismo,

diz o presente, o passado e prediz o
futuro e faz qualquer trabalho para o
bem; rua Theophilo Ottoni 119- (1521 S) S

VfíN 
1 »!¦*- -_ lv por preco módico unia, excel-

letile serraria a vapor, montada á mar*
_r-n ila Contrai, c,v Ri.s_.iiinh.-i, listado de¦.Minas; paia infor.nações, «n mesma locali-
<_nde, com o proprietário, Hclísario Moreira.

\71".NDiE.\--S.' c cimpram.se araa.ües,
V uteiisilios comnierciaes, e lo.la a qua-

lidado ile moveis antigos c modernos, li.
-llospicio, 305. (18J9 O) R

\vüNni.M-SH 
oculo3 c pince-iie- e aproai-

ptam-se concertos com rapidez, a pre*
V crie, nimlici)..; casa Iioclia, rua da Assem-

blía 11. 5O. (1651 O) S

V.IXDKM-..'* 
superiores thermometros

para febre u preços módicos, c para 03
trs, pliarmaccutico?; tm «luzia, coai vant.v
josa retlucífio; rua ila Assembléa n. 56,
casa Ròctu». (1S..0 O) S

VliS'DU-S.1. 
uai pequeno armazem con-

traio por 5 anaoa com licenças pagas in-
íor;n..-sc á riu Visconde, de Itamaraty ioi.

(1858 O) S

\'TEN'DK-SE um bom piano Americano,
V com cortlas cruzadas, perfeito e garan-

!ido por prc«,'_ razoável, rua Jorge Rudge
11. 7», casa y. Villa Isabel. (1657 O) S

\.'i'.\'_i!'M'-_I' 
qualro machinas «le eis-

tura si/ig.r c tinia de casenr. rua Se-
nadov 'Pompcu, 9»i, sobrado, (iS.'7 n> S

\71.Xl)i.-.*_.*. um piano; garautitío in*ii*
t itmentc nu*, o, com caixa de nogueira,

oept de aço e cordas cruzadas, ru-i da Al-
fanlesa, e;o. (i3;3 O) S

\7!*;XI)K.M-_*iK armaçúcSj balcões, t copas,
V vitrine., centros, estantes; c mais arti*

gos, assim como 2 terrenos, 110 Realengo,
varias contas no valor de -<> contos: sendo
1 das principaes casas. General Câmara,
n. 232, (15.. O) J

\níN'í>l_-Sl£ 
uma armaçilo, um toldo jiua-si novo e mais utetieilios domésticos,

itma divisão, etc; rua Central Câmara nu*
mero .-jo. loj.i. dS77 O) J

\rKXLil.M-SK 
armaçõe.., balefica, escríva*

nínlias, copas c balcões de mármore,
mes.!* de t diti» p.ir.i botequim, mesas para
hotel, divif&t-s para repartimento c escri-
ptorios, t.stnuics para livros o papeis, cai*
x.i.s dc ferro para acua. vidraças e vitri*
nes, ca«l-iras d.'versas» ditas para barbeiro,
c espelho.-», ferragens c ferramentas, vare*
jos para fumos, dc tudo temoí. novo c
usadü, assim como tambem fabricamos e
«recebemos (íualquer cneommcnda c no3 en-
carregamos de installações cm casas com*
meretacs e eKriptorios; na rua <lo Hospi-
cio n. iS). (1..50 ti) S

CARTOMANTE 
Mme. Thompson. —

Reconciliações em 8 dias, responsos e
todos os trabalhos para o bem estar. 73
rua Maurity. Mangue. Cons. grátis.

(134 S) S

CARTOMANTE 
bahiana, entende de

tudo; rua Marechal Floriano n, 129,
1» andar, Í63811 S) S

CARTOMANTE 
scientifica, garante seus

trabalhos; consultas «Ias 8 ás 9, casa
de familia. Cattete n. .8, sobrado, 2S000.

(668 S) K

COMPRA-SE 
qualquer quantiJade de

jóias velhas, com ou sem pedra*, dc
qualquer valor j paga-se bem; na rua Gon-
çalves Dias n, 37, .Toalheria Valentim, te-
lephone 994, Central. (4642 S) R

COMPRAR 
MOVEIS I 1 Para que ? ? ?

—Alugam-se por preço redu-idos, na
Liquidadora, 55 rua do Cattete, 57. Com-
pram-sc, vendem-se c alugam—.. Teleph.
5.391, Central. <4MI S) S

COMPRA-SE 
ouro e paga-se bem; na

joalhcri. (Cata de Confiança); á rua
Gonçalves Dias n. 39. Tel. 4.127, C.

(1268 S) R

CARTOMANTE 
pernambucana e feia,

mas vence o impossivcl; consultas cias
8 ás io da noite; rua do Hospicio n. 161.

(1355 S) S

rUItTOMANTI- — Mme. Annita,
VAli» consultas dus 8 dn niiinliã ns
8 da noite; v. Haddock I«olio 113.

(1280) S

cARTCES DE VISITAS — Cento 2$.
Ourives, 60, papelaria. (1263 S) J

COMPRA-SE 
por bom preço qualquer

quantidade uc gallinlias c frangos; na
rua Aproslvel n 151. cm Santa Tliereza.

(1508 S) J

CAO 
— Vende-se uni, grande, pelludo,

bom para vigia, por 50$; rna liarão
de Cotc_i_ e 11. 5 — V. Isabel. (1747 S) J

nÃ_t¥o.__Ã-_~^. JIjiic. Annita,'«-'ii mais perita o verdadeira é
na run Marechal Floriano Peixoto
11. 47. sobrado. (8 1800) S

GRAVADOR 
sobre metaes, oarilmbbs,

sinetM, blocts par. marcai;5o ein alto
relevo de pope!. Timbrageiu a taille dou-
ce. Gravuras sobre ctietacs e porcellanas.i" do Março, 87, a" andar. (4053 S) R

GRAMOPHONES 
e chapas — Trocam-

se dc $500 a 2$. Vendem-se dc S500
a 3$. Compram.c usadas. Concertam-se
gramophones e vcndcm-sc a 20$, 25$.
Compra-o, r. Uruguayana, 135. (163SS) S

HERBANARIO 
— Vende-se um bem

montado e em bom ponto; trata-se
á rua General Bento Gonçalves 11. 8 —
Engenho de Dentro. (S)

HVPOTIIECA, 
precisa-se de trinta cou-

tos dc réis, dando-se om preilio eni
garantia, no centro da cidade; juros 10»|"
escrever para á rua do Senado n. G_,
loja, ao sr, Estevcs. (1365 S) R

HYPOTHECAS 
na cidade e subúrbio.,

grandes ou pequena, quantias, rapi-
dez c juro módico, informa o sr. Fünen*
ta, rua do lt.sario n. 147, sobrado, lun-
dos. (881 S) R

HypOTHECAS 
— Eniprcsta-so qual-

quer quantia, mesmo nos subúrbios,
a juros módicos e conveneiouacs; á rua
do Hospicio n. 126, cartório, com Patro-
cinio. (1233 S) J

INGLE/5 
— Uma senhora inglcza ensina

esle idioma em aula ou pariicularmcu-
te; r. S José 70, 2a andar. (17.11 S) 1»

IMPOTÊNCIA 
— Cura certa, rápida e

inoifensiva; "Flora Brasil"; largo d.»
Rosário n. 3. (1768 S) J

JOÃO, 
recebi sete, A respeilo dc ma*

mãe manda pelo Correio c a mr.t res-
peito você é quem sabe. Sempre com a
esperanço de te ver breve ao meu lado;
stui ti não posso viver — Joanna.

(1S0. S) S

IrAOLIM 
— Vende-se grandes partidas,

k. Rua General Câmara u. íoo. so-
brado. (1240 S) J

CARTOMANTE 
espirita —Mme. Mario

LoiibiC, dá consultas por 5$, 1. as li-
nbas das mãos, c tal garantia offercce dos
seusi trabalhos, quc so recebe pagamento
depois da pessoa conseguir o que deseja;
av. Mcm de Sá 11. 126, (1820 S) S

CARTOMANTE 
scientlllca Evina Abreu.

Só attende a senhoras; r. B_r_o de
S. Felix 11. 44, .casa 1. (1567 S) S

COFRE 
— Vcndc-sc um systema por-

tiigucz! para ver, rua da Quitanda
n. 17. (1826 S) S

TTT.XDK-SK um piam Plcye! em perfeito
V estada 650$, mil xcis, ua praça Tira-

dente., 29. (1,-51 O) J

TRASPASSA-SE
rj*»RAS.l'ASSA-SE uma casa «le quitanda,.1 fazendo bom negocio, tendo morada«v.ra familia i o motivo é o dono -achar*
-.e mai to (lotíutc. Vende cm conta c cen.
iro do commercioí informa-se no largo
do Rosário 11. 15. (1601 P) J
rilRASPASSAiSE uma casa dc seccos c

I mol.ia tios, livre e desembaraçada; Os
motivos . e explicarão ao pretendente. Tra-
ta-sc á raa Maria jo-íé n, 6o, esquina da
Tua Felipne Fruc.uoso — Campinbo.

(1,-12 V) R
fpRASl*ASSA*Sc uni bom armazém com
JL^ bom contrato para chapéo.., alfaia-

taria, periumarius, electricidade ou nego-
eiu limpo; riu ifclc vlc Setembro iç.».

uSo.i P) S
rilKASlUKSA.SE uma fabrica ile roupas
X brancas p.ir.i homem, est.i Irabalhan-do com ii machinas «Ic costura c unn dc
c.isear Singer, motor electrico, machina
ile lavar e installação dc ferros para en-
gontmar. Depende ,!c pouco capital, po-dendo-sc atiginriitar ho dobro, por set um«imi>»in espaçoso, rom cominodos paralamilu. Tem pessoal habilitado c dão-se;ii instrucções necessárias; travessa do
Senado n. 8. (i;_7 P) .1
*T»RAS1'ASSA-SE a Tabaearla CampestreJ. o.t aUmittc-sc v.r.x sócio para ver c
a rua des Arcos n, fij, iw.\ tralar á rua
Visconde de Itauna n, 4, dis 4 ás ; lio.
¦*es da tarde. (is«ÍP)S"" 

AGHABOS E PERDIDOS

CASAL 
allemão com um menino dc 2

annos, procura grande quarto mobi-
dado com ou «cm pensão. Cartss nesta
redacção, sob "Limpo 1S1Í0". (1440 S)J

DINHEIRO 
— Emprcsta.-se dircctaincnte

a juros minto ra.onvcis, quantias
grandes «mi peqUcnai de .1:000$ para cima,
sob hypotlteca, na cidade c subúrbios,
com toda a promptidão c confiança; r, do
Rosário 172, ullima sala, sr. Julio.

Moléstias das senhoras —
Dr, Octavio de Andrade, com pratica do_
hospitaes da Europa, evita a gravidez por
indicação scientifica, 6em prejudicar o or-
gauismo. Hetnorrliagias, suspensão, etc.
Residência e cons.: rua Sete de Sctem-
bro n. 186, sobrado, das 9 is 11 e dc 1
ás 4. Telephone 1.591, Central, Consultas
grátis. (t..(_) R

PRECISA-SE 
dos fundos dc um sobra-

do, para penuena familia, pensão, nn
centro commercial, sendo: sala dc jantar,um quarto e cozinha. Indicações, á rua
Camerino n. 41. (1272 S)S

PORTAS 
de peroba — Vendem-se dois

vãos para frente de rua; ná rua Se-
nhor dos Passos 11. 96. (1578 S) J

PRECISA-SE 
de um local para dcposl-

to, não muito espaçoso e para aluguel
módico, Oftcrlas á caixa do Correio n.
I.<i22. (1709 S) R

PRECISA-SE 
dc saccos de ani-igem

usados. Ofíertas _ rua da Alfândega
n. 139, loja. (1709 S) R

PEDE*SE 
. a caridade, aos bons cora-

ções; rua Frei Caneca n. 383, quar-
to n, 6, um velho com 75 annos, doente,
passando mal, uão tendo o pã»), pede flOS
filhos do 'bondoso Deus, uma csmoln.

(1764 S)Y\

Por mo-
dieos

operado-
res espe-

cialistas em moléstias dos OLHOS
ouvimos, G«____-_ e íviitit",
enfermidades das senhoras, pelle,syphilis, venereas, hlenorrhagias e
das vins gunitiius e urinarias do ho-

i mem e da mulher. Todos os di.is
; das 3 as 6 horas da tarde. Hua no-
! drigo silva n. 28.1* andar (entre As-
! sembl.a e 7 de Setembro). Consulto-

rio porieitaiKCiite apparelhado com
todo o material priciso para os exa,
mes e os tratamentos constantes des
sas especialidades J 1„3

DOEP.Ç*\S DOS OLHOS
DR. RODRIGUES CAO'

Com longo estagio da Fondation Ro-
tuehld de Paris. Assembléa, 56, das 2
ás 4. Telcp. C. 3376.

BABTmCí * moléstias de
¦ *""" ¦ W**DK. ANDRADA,
cura, corrimentos,' hcmorrhagias e suípon-
Bóes; de modo simples, evita a gravideznos casos indicados, fazendo apparecer o
iiicommodo, «em provocar hemorrliagia,
tendo como enfermeira mm. JOSEPHI-NA (lA-LINDO, parteira do Hospital
Clinico dc Barcelona; consultas diárias
grátis aos pobres. Acceita clientes em
pensão. Consultório e residência: ma do
Lavradio n. 111, eobrado. U.38S)J

PARTEIRA.« SÜgSSg
MYRA, com longa pratica, attende a
chamado». Acceita parturientes em sua
residência, á rua Camerino n. 105.

3*43

PAPTT.TPA MME. BARROSO,rAf^ *¦ mm*- attende chamados a
qualquer hora. Acceita parturientes, offe-
rece todo o conforto, preco razoável—Rua
Visconde de Itauna ri, 36. (4775 S R

Professores e Professoras
A TjLE?i__0, inclcz, francez, om

•íi-3 mezes. falar o osereve»1. des-
do 10$ mensaes. Rua d» Mlsurl-
vordin 57. 1° andar. (J 1622) S

PROFESSORA 
habilitada, ler.iona pia.

no, solíejo c theoria, programmá do
I. N. dc Musica; iiorlugucz e trancei,
preços módicos. Cartas rara E. X. A.,
neste jornal. (Cio J) S

PROFESSORA 
de cauto, solíejo e «lieo-

ria, pelo Instituto Nacional, acceita
alumnas, assim como para bandolim. Km
sua residência jo$ooo mensaes, sendo dua«
veies por semana; rua Jardim Botânico
n. 115. (5.71 S) A

Quem desejar ver-se livre
dos atrazos
da vida, sa-

ber o pen-
samento de pessoa lie amizade, attrahir
amor c bons negócios, ter felicidade no
commercio. tratar todas as docn-
ças, obter o que desejar, por mais difíi-
oil que seja, por trabalhos scientificos c
garantidos, dirija-se á rua do Cupertino
n. 3 A 7, estação de Quintino Bocay-
uva, enviando enwloppe, sellos e sub-
scriplado para resposta e consulta 110
gabinete c por escripto, todos os dias;
realiza-se o que desejarem por mais dif-
ficil quc seja em qualquer «listancia ou
Estado. Gonorrhéa chronica ie impo-
tencia, cura garantida, com hervas me-
dicinaes, J. Pinto da Silva. 1785 J

PRISÃO DE VENTRU. -
Doenças de figado, cítomago e intestinos,
curam-se com as Tilulos de Dollo Compôs.us do pliarmaceuiico Santos Silva. Vidro
1*500. Deposito; Drogaria Pacheco, á mados Andradas 11, 43. (1043 S) J

Duchas massagens, etc. Insti-
tuto Physiotherapico
do dr. Gustavo Arm-
brust. Docente da Fa-

cuHade. Doenças do «stomago e intes-
tino, neurasthenia, arthiitismo, obesi-
dade, diabete, etc. De 7 ás ii da ma-
nhã. Rua Senador Dantas, 48. J áo6

6RAÚNA ^'s*e maravilhosoi-ivi,n tônico, único quefaz nascer cabellos e sumir a
aspa por completo.
Vende-se na Casa Hernianny,

rua Gonçalves Dias, 67.
R iiSt

CARTOMANTE ORIENTAL
Rua General Pedra n. 171, sobrado, jcons., _$, das 9 ás 5; diz com clareza '

tudo o que se deseja. S 1814

CARTOMANTE ?-$*«£
Louise, dá consultas por 5$, lê as li-
nhas das mãos, e tal garantia offerecc
dos seus trabalhos, que só recebe paga-
mento depois Ida pessoa conseguir o
que deseja; av. Mcm dc Sá 11. 126.

S 1S-.1

trala-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

Casamentos
vil, 25$, e religioso, 20$, inventários,
montepio e meio soldo, justificaçücs,
etc. com llruno Schigue, á rua Vis-
conde do Rio Branco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos e feriados. At-
tendem-se a chamados 11 qualquer liora.
Telephone 11. 4.54a, Central. S 1644n

LJ
_______

Kl
P__a*u**Jl^isúua

K?™£*H_j

ÍNa

GINGER-ALE
Typo BBLPAST.

AMERICANO
de finíssima

qualidade
e agradável

sabor

DOENÇAS DO APPAREIHO DIGES-
TIVO E QQ SYSTEMA NERVOSO—
DR. RENATO DE SOUZA
IGPES, docente na Fa*
cuidade. Exames pelos
raios X, do estômago,
Intestinos, coração, nul-
mões,etc. Cura da asth-
ma. — Rua S. José 39, de
2 ás 4. Grátis aos po*
bres ás 12 horas.

A362

158, Quitanda.

DR. 
OSCAR Dl_ ABRKU—Clinica era

geral. Especialista em moléstias das
! senhora* c creanças. Consultas _ -diária-

mente das jo ás ii,- na Pharmacia Santa
Isabel, rua Mariz e Barros n. 329. Tel.
1912, Villa. (1257 S) R

XPROFESSORA 
hábilitadn, lccciona por-

tuguez, franecz, desenho c trabalhos
dc agulha .1'ara tratar com Viviano Cal-
das, rua do Ilocpicio 11. 84, íolirado, das
1* ás .1 horas. (1761 S) J

MOVEIS 
usado! — Compram-sc tuobi-

liarios completos, avulsos, objectos de
arte. antigüidades, ornament..*-ões, pianos
de bons autores, etc; rua Senador Dan*
tas :i. 45, térreo, com K. Ribeiro;

(.13. S) J

MACHINA 
de escrever, completamente

nova, vcndc-sc pnr preço barati-Sii-
mo, porque o proprietário desta, vac para
o estrangeiro. Oíicrla-s sobre Y. J. 11.
;;, desta íolha. (1715 S) K

*f}I"N!SAO. — Alugam-se, deídc .15$. sof,
JL 70$ c 110$, quarlos, salas do frente,
tem mobiladas, casa limpa, com bom ar.dn
mar; praça Mauá 73, 2" andar. (')_,»S)S

PENSÃO 
— Fornece-se â mesa ou a

domicilio, a 45** nicnsaes; rua .Vis-
conde de Itauna n. 36. (5.-' í.) U

PIANO, 
violino e bandolim — 1'rofcs-

sor. Cartas por favor nesta re facção,
para Arion. (i<-,3 S) )

PLATINA 
a S$.-oo — Compra-se ouro

a i?ijoo u gramma; 9;, avenida Pas-
sos. (i.jõS S). S

PICNSAO 
em casa. de família mineira,

fornecesc para fóra: preços módicos,
pratos variados; praça Rivadavia 11. .(.

(I2IS S) J

DR. ALVINÕ AGUIAR
MO___'HA_ INTERNAS .ESTÔMAGO — FIGADO — IN-

TESTINOS — RINS — PULMÕES,
etc. Consultório: rua Rodrigo Silva,
n. 5. Tclepb. 2.271, C. Das a ás 4
horas. Residência: travessa Torres n,
17. Teleph. 4.265. Cent.

MÜRPHEA

DEBILIDADE, C.EURASTHENIA
CONSUIWPC ÃO, CHLOROSE
COK.ALESl_.NCA

I) INI1EIRO rápido sob hypolliccas, sO
negócios sírios; na rua Buenos Ai-

n. 19ÍI, das 12 às iS I10..-.5. (569 S) M

DINHEIRO, 
pequenos cniprcsiimos soh

alugueis de predios; pagamento cm
preslações nicnsaes; rua Camerino n. 99.
dc 1 ás 4. (157- S) )

DINHEIRO 
— Dá-se soli hypotliecas

dc predios c terreno., juros módicos,
Empréstimos sobre inventários a herdei-
ro«. Descontos de juros de apólices, alu-
g;'ci- dc prédios mesmo dc menores on
usofrulo, montepios, prontíssimas. Trata-se
com Verrcira, rua do llospicio, 2,1, sala
6, das ii ás 17 lioras. (11,18 S) R

Tr.1ta1ne1.to especial, scienlifico, mo-
demo* pelo prof. «Ir. I.conissa, da Aca-
clcmia de Sciencias de Portugal, ètc.
Clinica geral, operações e panos. Con-
suliorio: rua da Carioca, jó, da » is
3 horas da ta de.

DENTISTAS

VINHO-XÃ-CP- Dsichié-is

ni?. SIIíVINO .MATTOS — Ex.
traitcfies, absciulaiuenie sem dór, a Síl
dcnlatluras a 5S cada dente; conceitos
em dentaduras a 10$; obturações a
5$, Trabalhos garantidos e pagamen-

i ios eni presugões. Rua Ur iguayaua
In. 3, esquina da rua tía Carioca; das
| 7 da manhã ás o d. noite. Telephone

11. 1.55*1, CcnlKii. J 1741

Digfutíüos
diín.-is,

porda do
óppellté,
dyspep-

sía, dor
de cabeça, azia, mio halUo, enjôos
da gravidez e vômitos; — cuva piem»
pta e rápida com o ELIXIR ESTO-
MACAL. A' venda na Pharm-icia
Bragantina, 105, rua Uruguayana, 105.

Wit-PiymíiiiiiíseSK;
qnautUIndu. «iumuio minas in.
tetras, on arrctida-se qualquer
lugur nara cxulorar. Offertis
com ain >«ti*as a Ed. Duarte
Kio do Janeiro, Gaiia do Cor-reto 1561. i\ m3

MALAS
Artigo solido, «lejante e baralis-

íimo, só fia A Mala Chinesa. Rua La-
irradio £1.

FABRICA
'Compro-se iiiim que oslcjn para-

dn. ou un» terreno «lo grandes di-
mensões. em S. Clivistovão, Iílo
Ciimoi-iilt) ou Ctilumby.

Pronnsta.8 eom todos or. e.sclnro-
cimento., a M. C, no escriptorio
desti» folha. (J -_„1)

.
DEI

enxaquecas, m-
digostões. dores
do cabeça. In-
_an.mi.-0 do U-
gado è dores
nas cadeiras: —
cura radical o
prompta com as
pílulas DU. MU-
I.ILI.O». A' von-
da na Pharniu-
cia Bragantina,
10., rui» Uru-
guayana, 10'i.

CARTOMANTE ^Um
— Inspirada e verdadeira. Consultas,
beccò da Carioca, 26. Kntrada pela rua
Silva Jardim. uSo J

V. E_. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E" o que T>6ile conseguir facilmente,

por aluguel mensal e módico, todos os
moveis; rua do Kiachuelo n. 7. Casa
Progresso.

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

Approvada _ premiada com medalha
dc ouro

Infallivel nas empigens, darthros,
sarnas, lepra, eoinichões, uleeras, eexe-
mas, pannos, feridas, frieiras e todas as
moléstias da pelle Pote i$soo. Uepo-
sito: Drogaria Pacheco, rua dos An-
dradas n. 45 c Sele de Seíeinbro. Si.

4110 J

Xarope Peitoral de Desessartz
e Atcatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspc.ona .de H.

fiene e premiado com medalha de ouro
na Expotiçüo Nacional de 1908. Estu
maravilhoso peito _1 cura radicalmentn
bronchites, catarrhos chronicos, coque-
luehe, asthma, tosse, tísica pulmonai,
dores de peito, pnetmionia», tosse ner>
vosas, conslipações, rouquidão, sufíoc--
ções, doenças de garganta Urynge, de-
fluxo asthmatico, etc. Vidro i$joo. —
Depósitos: Drogarias Tacheco. Andr.t-
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro d«
Março 10; Sete de Setembro 81 e 90
e á rua da Assembléa n. 34. Fabrica:
Pharmacia Santos Silva, rua Dr. Aris-
tides Lol«o n. 2.9. Telephone 1.400,
Villa.

AOS SRS. NEGOCIANTES
Viajantes, rom comitiva própria, of*

ferceem seus serviços aos srs. nego-
ciantes que pretendam vender para a

«Eslado do Rio e parte do Estado do
E. Santo, 011 comprar com uma ne-
quena comniissSo, poderio fazer uma
Rrande economia nas suas despesas.
Informações com o sr. Vieira, á rua
João Caetano n. 46, fabrica «le fôr-
inas. a S. l-crrei.a. S. 14".

MAGKINISMOS
Vendem-se" eixos, luvas, cadeiras »

mancaes, de 2"; 7 polia» inclezas; .»
de ;6"; a de .10"; 1 de .14 e 1 de
56". Uma prensa Blackbtirn 78x4»"
para malharia. Uma machina Blackburni
18", parada automática, 1.100 agulha*
e 36 conduetores para camisas de íueí.i.
Um banco com 2 cabeças de machiiint
Blacliburi» ponto ..2, para camisas ou
gollas a"; 2 conduetores t 250 .i_ulhas.
Um banco con» uma machina Singer de
cascar c duas dc costura. Uma machina
(overloclc) Singer, para bainhas de
meias. Uma Singer K4. Tres machina'
Wildnian para elásticos 160, 18S e ac«
agulhas. Tudo em muito bom e.Ud«*;
á rua Ribeiro Guimarães n. 6% teleph.
Villa, 380, Aldeia Campista.

PHAI.MAGIA

Pt. .ri.+oria — P°r motivo ile re-
V__.ciriU.ir-c- tiraih 1>:lr- a Europa,
vcndc**3c, á run dc S. Chnstòvúo n. 2-ty,
cm frente _ praça tia Bandeira, unia cha*
rutaria, nova, com boa freguezia, por i)rc-
ço módico, trata-se ua nic.ma. (11S4 .S) J

_ Não
mobüia

a sua casa só quem, njo quer, poi« a casa
Conveniência, na rua Senador Eiucbio n.
35, é a única que vende inoveis a presta-
ções e a dinheiro, com Taiitafícn« para os
íregue.cs. Visitem c verifiquem; 33, rua
Senador Euze»>io, 33»

Moveis a prestações !

EKXOVAES
Becemnascuio
MEIAS

completos ptr»
collegios e bapli
tados. Paraiio
das Crianças. R
7 de Setembro,

Euxovaes com.
píetos para rc

c e innascidos,
inclusive oberço. R. 7de Selciul»0,•3.

e roupaa bran.
cas para crêan*
ças, no l'_i.il.o

das Creanças. R.
7 dc Bct., 134.

Clinica de moléstias das
senhoras e syphilis

DR. VALENTIM BITTENCOURT —
Parteirj — Cura tumores dos seios c do
ventre, as mui. Jc vias urinaria-, genitacs,as metrites, os corrimentos uterinos c ra-
ginaes c rcgularisa a inenstruaçilo por
processo teu; appl. 606 •_ *j:.;. Cons,: gra*tis. Cor.::.: nia Rodrigo Silva, __, das 10
ás _ tel, sim;. Resid.: Senador lítuebio,
n-ie. Tel. e.fii, Villa. Trata tuberculose
ü hérnia, quebradura, sem operação. _'>".. J)

Cartel
mara

ii
ila r.a n. et».

sciiietifica —
unica no Kc-
nero. — Rua
General Ca-

J 57S

Todos 00 Madlooe proolamam que esto Terro vital do Ean__<»
ilUR» SEMPRE. Restltue saúda, (orça, belleza a todos. Muito
•Uperior á carao criia, aoi lerruQluoaoc, etc. — PARIS.

MOV 
EI S — Alugam-. .

_ciidc-.n-sc na Intermediáriai . r. do
compranvse

diatiíi; . r.
Cattete n. 29, teleph. 55,-, Cent. (J08 S) J

DUAS 
gallinlias e um gallo «lc raça

riym.tuii líock; vendcni-.-c dc um
particular, na rua Dr. Dias da Cruz u.
nha tomado recentemente.
;.._ — Meyer. ftSGfi S) S

FOURNIER
. prctl

futuro c o passado; trabalh
MME. 

F
cia, dcila carta

passat
r;:.i Frei Caneca

— Alia
prediz

cartoman
presente,
com

DINHEIRO 
— Enipresta-se «li hypo-

thecas de rpedios, automóveis, Iieran*
cm, inventários; con.pram*sc c vcndcm*se
predios. ainda que elles estejam cm rui-
nas. Trata-se á rna da Assembléa n. Po.
Charutãria. Sú se traia com os próprios.

OS59 S) S

DA'-SK 
pensão a domicilio, pur 60$;

rua Bario de Cotcgipe n. 5 — V.
Isabel. ('M«5 Sí J

DINHEIRO 
-- Empresta-se sob hypo-

thecas e inventários. A. Falcão, rua
do Rosário 11. 15S, sob. (17711S) J

[lAMCIvI.I.O _ C.«; rua I.v.i.-. -
U ninei n. ..fi. l*crderam--C as c
is. -:o-3;'J c 5»"-5*íi desta casa. (i;

le ta.
l.ilr.;.*.

• 0> .1

D INHEtRO sob hypolhecas, juros^ c
caução de apólices; L. Moura; Ko-

no 11. 170. (3_4 S) J

T.í.r«.c ***" Favorite, Odeon, Victor,a-«iai.u*- Colômbia, Gauco, (jramopho.
ncst e Miraphones, n qualquer pveço. —
Tudo cm grande quantidade, encontra-se
agora na antiga casu úc gramophoneâ c ¦
discos, h rua da Constituição n. 36. Üí- |
ticiná para todes o_ concertos e peças j Sul,
avulsas. (.09 S) J

L-cm 92 \ 1_l
72, 1° an-S.-I-
(69- S) )

Ios
M 

ODISTA — Conieccionam-sc
sob todos os modelos a preços mo-

dieos. Mine. Guedes, ijuitaadj n. -'i, i"
ondar. (974 S) S

M1
preços módicos,

Pertcição g03tOODISTA
qliap-OS sob todos os modelos^ ^a

. _,..i módicos, acceit.un.se cncommendas
ile 

'lutos; 
rua Barão de lsualcmy II. 55.

Mattoso. <HG4 S) J

MATHK.MAT1CA 
— Theoria c pratica,

proíe-.or de comprovada habilitação,
lecciona cm domicilíi
eira, á rua Uclpbim

Chamados a L. M
4. (S«_ S* R

*YfMl-". Clara Coudcrc — Manicura, pc-
JÍX dicura, massagista diplomada; rna S.
Clemente n, 105, Xeleph. i-^7P, Sul. \ne
a domicilio. I"57 i) «

MA.ri;
muito mod
Madureira.

de familio. oceeila creanças para
desvelo de mãe; preço*
rua Portella n. ií.»* —-

(i.6sS)R

Tl.fAS-AGISTA
i.X massagista c(

1». Poli-cma

— 'JMarsli Cavalchntí,
eca. com longa pratica;

eo. Teleph. 1.243.
(6c; S) J

concer*
ENTÍSTA

VT1CO de pi
quc garante >

1 j.cia. Carla

larniacm, ofíerece*se um
1 condueta c conípctcn- i
)•*., í-.csie jornal.

(«38 S) J

AMERICANO
DR. C. FIGUEI
REDO eipeeialis
U ciu extracções

complela-n-n.
icm der c outros trabalhos _uraií*.!«ios ;..vsteraa aperfeiçoado, preços módicos, o',•.' 

| em prestações, das » «ía manhã ás 9 da
j noite, —¦ J- ''¦--* '
í avrnid

PIANOS 
— Aíinam-sc por ú$

tam-se por preços bnratissiiuos, rece*
bc cliamados á rua do llospicio u. it*o,
loja, papelaria Teixeira, próximo ;'i rua
dos Andradas. (1-177 S) ^ 1 ^oít*...,run. do tlospuio n. 222. caníodã

Paft.fi-

ItBBHEAS chronicas e
receii t cs.
Quereis fi-
car radi-

UAKTO hetn mobilado, 30$noo. Olfçre-
um, a moça ilísí. c solteira. Car-

tas, a 11. M. R. "Jor.al do Urasil"
Qv

tl.O S) J

J^EI.OGIOS, 
dcspen.dorcs, compram-se,

X trocam-se, vendem-se e concertam-ae
por $500, 1$, :$, etc; rua Lírtiguaiíana
n. 135, casa dc gramophones. 1404- S) S

SL«ÓCIO — Precisa-se dc um com pouco
ii tal 1 para negocio dc # industria e

dc lucros certo.; negocio sério, vantago*
io, para quem precisa trabalhar; no hoc-
:o do Rosário 11. 9 A. 11«514 S) S

ÓCIO ou sacia — Precisa-se com 5
. _ contos, para negocio antigo, garantido.
Retiradas ?5o$ mensaes. Cartas 11 O. O.
O., nesta íulha. 0792 S) .1

Sl
-.-

cil-r|1ECIDOS dc arame para cercas
_IL dnbeiros a 6co reis o metro, tia% fa-
brica da avenida ]'..í.-o.« 104. (1052 SJR

DENTISTA
H. Baldas Von I.nnckeustein
Iisp. em nlilnracnec a ouro. piai ina,

esmalte e extracções completamente
sem dôr; colloca dentes com ou sem
chapas, a preços reduzidos, 'jaranle to-
do c qualquer trabalho t acceiia papa-mentos parcellados. -Das 8 da nianliã.
ás 6 da noite. Rna Marchai Floriano
Peixolo 11. 41 (sobrado;, próximo á rua
Uruguayana•

1 • UU

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião-detllisla

pela Faculdade «Ie Medicina «Io Rio dc
janeiro. Trabalhos garantidos o a pre-
cos rasoaveis. Consullas diariamente.
Cons.: raa da Quitanda, 4?. J. 136.

calmente curado cm paucos dias? Pro-
curae informações com o si', beijo, que
gratuitamente as offcrece, uão conhe-
cenilo caso nenhum negativo: rua
Tlicophilo Ottoni iC;, 3820 J

Curto
manto

di. tildo
cam ciu-

ra.-..i o
(iue se

fli-soja,
sabor,

rouliza os trabalhos pur mais dif-
Iílceis que sejam amif.avi.l»neiite a
iliula o mal pai',» cima do quem.O
: faz, ã rua da Conatitui.ào n. 29, so
brado. UÍOãl

Perolina Esmalte ~ ™dc0° „'*
radíiuíre e conserva a bc.icra da pelle, ap-
| provado pelo Instituto de Bcllez*. de Pa-
i :i.t premiado i:n Exposição dc Milano,

1'reço 3$ooo. PO'. DE ARROZ PERO-' LINA, suave e embeilczador. lJrc*;o 4$«
j Kxijani estes preparado*, .. venda em to*
] d_:i as perfumarias e no depOMÍo deste c

dc oulros preparados, á ru^i _clc de Sc-
tembro n. .109, sobrada, (1737 S) J

PXFEKME1KO — Ofúeiecc*sc um com

TOOXTniER 
& C..». Ilenry .. Ar.

J. mando, suecessores. Perdeu-se a cau-
(ela u. ifio.12., (!,s;.i casa. (i-wO) }

ÍICEXÇA 
— Perdeu-se uma de quitan-. -li vohuite, na Muda ili Tijuca; quem

a tiiticgar á rua lUdcmacker n. 53, sciá
gratiiicaiio. OjSS Q) S

PKRW.U-SE 
a camela ti. ie.S;o. dc

1915, do .Monte dc Socorro do Rio
de Janeiro. (1722 Q) II

I> 
CERQCEIRA: 51. rua Luir. de Ca-

i-. 11:"'¦:.-, 51. 1'crdehee a cautela desta
.--151 dc n. 63.05,-, tu;. Q) K

i-l lon.a pratica, e Irata qualquer mo
lc.ria, por processos modernos. Cartas
o J. M., neste jor:-...!. 11239 S) J

OEEERECE-SE 
uma moça estrangeira,

parn copcira c arrumadeir-a, cm cas-a
! de Iamilia': iua Idalina 11. 23 — Catum-
by. (ia». S)

SCADA Vendc-sc
J.J de peroba e itov.
Uiuffuayana u. ij-.

«le volta, I
Informa-se na rua 1

(3753 S) R!

IJIEXSAOcasa d

3< _
1
Ij I

o fiMOI.KSTIAS üa .snrennta <*

apparclho respiratório, tome

PEÜ'OI_l_ -i.__U._-0.

Uua Sete de Setembro 1SG

DENTISTA 
— Vende-se i

ríot e um encosto; &
motor Uc-

a Miguel dr
(!_..l S) ]

PMPREPT1MOSTiJj quantia solire prédios on terrenos;
juros dc io ¦ .ü; avenida Passos n. o', so*
brado, com A. Vieira. (1563 S) S

.•Y.*..c.c *<_ bem íeita,
iniilia: na rua òt- Cattete.

<i-ú S) J I TT**" £r:i'":ir "c origem
 I U lha por alia suESSlão,

-OKECISA-.se'dc uma sala ou quarto, tuilamente. Como não (iom:
Farcm-sc, qual mer • L com janella, mobilado, c independen-! nuando tendes o poder ,-.::

te, «u ca.a dc familia, no .centro ou im- fcndcr-TOS do olhar de 0111
uni casal dc tratamento, poder occtilto I Cartas . pa¦ Posta rcslante da agencia «I

ilta
traiw.

irra-

.m

larta e variad.1"*«01tXECE-SE pensãoX á mesa 50$; u domJcili»
sof» >$oou; à rua Rodrijo Silva s. íí. zfí
ati.hr. (i8;.i S) S

mctüações, para
Cartas com as necessárias íniorma.õe3, . . .

inieiaes M. M. M. | rua \ . dc II
0'5 _ S) J

i nesta redacção, com

co ? Uc-
lerr-re!

I. 34 C.
f- ircic,; á

(ífioi S.i J

PARTEIRAS

vias an-
-_;>.; :as. São ii.offcns.va., commodes

de efíciío seguro. Caixa çom íj
velas 5$000, Tclo Correio in .is Çtoo.
Depositário; praça Tiradentes n, ti-,
pharmacia Tavares,

darthros, emuigenj,
cezentas, írieiras,
6arna3, brolocjas,
etc., desapporecem

faci! c completamente com o DERMI-
'CURA. (Xão . nômada). Vende-se em
! todos at) drogarias do Rio e Nictheroy.

Deposito geral: Pharmacia Acre, rua
Acre -,8. Tel. Norle 32C',. PreçoeSooo.

-4B-$*.

i_t_e_i

RECISA-SE
PRECIlcasa

uma espaçosa, saia |
um **e::hor dis- i

entrada mde

- (*L_ s___-
Mme. Be-
zerra, rc-

(*( OXOURIH5A — Cui.i rl_, rápida c

DIVERSAS
""» 

P. DE AGRICULTORES K COM-
A. MEHCIAXT_S -O MERCADO
MUXICt.A-. Dc accordo cotu o capitüiO
X. ;,it. jj, paragrapltoj A dos csíatuios,
fã*) coiivitiados todoé os sócios quites e
¦ein píer:., gozo de seus diríitos, a co:np_*
reccrí.ni a assemiilía seralTextraor.|imiria,
a realizar-sè em 17 òc maio, ás 0 noras
«_ tiráe. — A Directoria. (ii. S) J

v,* inoíícnsiva; ''Flora Brasil"; largo do I
Ko5*_rio n. 3. (i'6d S) j
/'ir.sriilT v.lr.l ciu tuchlige* llaus
V J madcitcn; rua Machado dc Assi** n. ,
.-.., _ Cattete, iic-,-. S) S

totlo o respeito, para moças
servido pov «bomt_.. «ie 100 tc.iS.
nt.-.ijõcs . ma da Constitui.ãq n.
Pharmacia. tis."

I TTMA familia, a'-.--ss ura
dois cotnmcdos em | *-> com ou sem pens-oi <i
•'íoti 011 casal «ic tincto. Icm hix electrica   ...¦pendente; ma l.nícca lellcs n. n, - K-u- i Sld. CHI UODtl ManailO, 27 (Bota-des de jockey ciub. íü^-f^ i fogo). Chamado a qualquer-hora

«21 - Usem" ¦ o in-
jeetor — Nauterre. Fácil,
commodo e liygienico.

| A' venda nas casas <1«.* cirnrtda.

• 1 -_. íiR .'\* .\ Tintura idea: ga.
| «.WmIíIÍ-.-I.. rantida, para rc_-

tituir ao cabello a lua côr origina! pre-
tu ou castanha. — Pre.o, loSooo; pelo
correio, mais _$.oo. Deposito girai, rua
ide Setembrn n. 137 — R- Kanits.

Pessoa «|_ue tem _ vende nma liem
sortida, tiiiien no local, fazendo bom
negocio com moradia para familia pa-
gando pequeno aluguel; tralar. Eslra-
da dc Santa Cruz, 2456, Piedade.

(277 R)

ESCOLA NORMAL
ConviJam-sc as candidatas ao exai»)'.-

<le admissão á K.cola Normal, que {a,
ram apjirovadas c classifi Ias, a com-
carecerem hoje. á 1 liora ila tarde, na
ledacção da "Vida Kscolar", _ rua d_
Alfândega 11, ;.». S. 1701

Professor Baçu'
Mystcriàs da Vida — liinumero*'

trabalhos realizados pelo oceiiltismo.
Combate a toibis ns soffrimentos. Res'--
dencia: Kua de Kão Chrislovão n. 309.
Cariai, dirigir a capitão J. Leão.

1ÍÍÃVILÉ0
que iluianlo 18 annos soEfreu «In
bronchite asthinatica, tendo-se euradn
na Europa com a receita de um medi-
co allemão, envia gratuitamente a copia
da receita a quem a pedir por es-
criplo, remettendo cnveloppc com en.-
dereco para resposta. Diiigii* carta a
A. R. Silveira, Avenida Gomes Frei
re 11. 70, Rio. 1285 ]

AUTOMÓVEIS c MÒlOpiTCLEXA-
Vendem-se dc oceasião, promptos para

a praça 011 particulares, "chassis" de
14 II. P., " carroceries" torpedos, ele-
gantes "baratas" para " sportmen":
todos aoceasorios de motocycletas F.
N. de 1 a 4 cilindros: vendas ;i presla-
ções á rua Theophilo Oltoui 37.

(J 1323)

MOVEIS
A prestações e melhores condi-

eões «5 s<> 11 a rui» Seimiloi' Uiise-
blo u, 7». — •_«-.'i>l). 8851.

METADE DE UMA CASA
I'cquena faniilia dc tratamento aluga

a outra nas mesmas condições mela de
de sua ca.a. Na rua S, Clemente, 94.
Botafogo. 13 1772

MALAS
Quem quizer comprnr riiíths boas e

baraías, só na "Madrüeiiha" — Maré-
thal Floriano i.;n.

OURO 15900 A GRAMMA
Platina, prata, brilhantes, cautelas do

Monte Soceorro . «le casas dc penho-
res: compram-se á rua do llospicio nu-
iii'*ro -'iíi, unica casa quc melhor» pana.

(ii 1708)

CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Vende-se tini excellentc consultório

cleciro dentário, çoinplctamíntc novo e
ciu optilno local; nara ver c tratar â
rua Uruguayana »». 8. lí 173

DENTADURAS
Compram-se dcules «le dentadura., ve-

lhas. paga-se bem. avenida Rio Branco
138, 1" andar, Santiago. Já 175.1

CAKTO.fAXTIO „ CH.I.OMANTB
KSTKANGKI KO

TfRbalha com quatro baralhos tle carta» r.
pela. linhas dai mãos, íaz quaetiiuçr tra-
balhos, une os desunidos e faz reinar d
pa;: nos laves das familias—único na Ame.-
rica do Sul que, por meto de uma consulta
nocturna, descobre qital.uer segredo, por
mais difficil que seja: trabalha ha dez an-
uos no Kio de Janeiro, onde se toriw.i
imü.o conhecido pelos seus acertos e bona
trabalhos já feitos; mora na praça Ja Reptt*»
blica ha 5 «umes, < sempre satisfez a pct.
aoa mais cxiff-e-ntí*.

Possue: («.-. verdatli-rras pedras de Siv..Tt
vindas dircctaincnte de Jerusalém, poderosa
.r.li.jnr.n conhecido no Brasil — C-ons.iIti.jfe
(Ias 9 da manllã _á ; i|a da noite, aa pra-.n
di Repuhlica n. 8». — PRAÇA OA RKPU-
II 1.1 CA N. S». (Esquina da rua Senhor (it.ti
Passos). M 1

PLATINA A 7$000 A GRAMMA
Compra-se .jualiuier quantidade ila

platina iimpa, na casa "Meridiano ',
rua Uruguayana- 77. S 1561

Pen só a família e
cavalheiros de tMtto. Dispõe de grau-
des salas dc irente e hons «ptartoa no
paripie reconstruído de novo, com todn
conforlo. Preço reduzido, com ou sem
pens_o; rua da Cattete n. 176, tele-
uhone, 2.008, Hnglish Hotel. J. 438c

IE. MAR ELLE
Cartomanlé — Tendo fraballiado em

Londres, B.rrlim e Moscow onde ad-
quiriu grande pratica sobre oecullistr.i-
fa.-*. trabalhos para o bem estar, assi::)
como regula negy-ios mal succedido«.
etc. Fala ingiez, ademão, russo e por.
tuguez. Rua do Lavradio, 36. J 34JI

PARA NEGOCIO
Aliuía-s? uma loja, a ma Sant'Anna

n. iO'i: as chaves eoião no armazém
fro**'eiro: faz;se contrato. Preço ca-
soavel. Trata-se á rua de São, Pedro
n. 11.. 011 na praça da Republica nu-
mero .19, com Joveliuo. á. 1366,

PHARKUTICO
Diplomado pela Faculdade de ..fedi-

cina, esti nn condições de assumir a
direcção tcclinica de qualquer pliarmn-
cia. Cartas ao sr. G. B., para e=la rc-
ilacção. (T. i;-*.»)

PINTURAS OE CABELLOS
Mme, Kibciro narticularinenle tinge

cabellos com um preparado vegetal iu-
oífensivo. de sua propriedade, á rua
Rodrigo Silva, ..niiga -os Ourives 11. 10,
i0 andar, entre as ruas S. José e As-
semblcn. (S. i.íJ-.O

Xarope adstringente
de Quina, Cascari-
lha e Simaruha

Formula dc R. de Brilo, da Pharmacii
Raspai), approvada pela Iuspcclor,.!
dr. llygienc.
Iíeceit-clo pelos malg abalizados medícof,

conlra f.s affecçõcs do tubo gastio-intesti-
«ul. priiicipalnir.iile contra as (iir.rrhras rc-

. belflrc, acompanhadas de . eólicas, dysentr-
i rias c mesenteril.es, diarrhcas da dentiçüo e

dss convalescenças 'Ias febres cravos e d»i
i.olestias piihuoii—es, conseguindo Mmpr.
moravillios;,. curas.

Modu de .isar: veja-se no «ridro.
Preço, .-$000. Deposito — Drogari.

Pacheco, r-.ia do.s Andradas, 45, i" «ic
Marco 10. 7 de Setembro 81 c oo e As-
semljléa 34, Fabrica, Pliarmacia Santos
Silva, .. rua Dr. Aristides Lobo, 229 -
Tel. 1.400, Villf, Rio de Janeiro.

LOCQMOVEL
Cumpra-se um de I a 10 cavallos

Offertus ao sr. Lima, caixa do Cer
rcio 11, :.o... (1140 J

íamüía; |
3|ifor*
í.i —
S) s

SYPHILIS
1

IiRECIS.VSl.
preço 6S00

7, :" i;;i-_r.

«e tiiitmni>s primartos;
aveiãtla Kio IJranco n.

(iC?a S) J

t[MA 
senhora

' uma F-la Oc

Gramophones ;,,;;^;sv; %£$£
liimbía. Gnuclui, Mírspboues c Gramoplio-
nes a qualqyer preço. Tudo em grande
cjiiantidudc, encontra-se ;i_:or;t na antiga
c;*sa «lc ftr._mop._a_.es . discos, á rua á.i
Constituição n. .0. Ou'i-inas pira todes
_ concertos e peçü avulsas. (,650 ti) J

1>OKO»*F. 
tendes vossos eabell . eras-

pu. '. quando pódms lornal-09 li.os
! instantânea mente per 3$cou; nn r.a Je-'Anna n. 1*. »iec. S» J

de tratamento, deseja
frente e um quarto, dc- jcentemente mo1 .iedo, efim pensüo, em,

ca.a de familia, n.i avenida Urir.i Mar, ;
Russell, * Flamengo e Botafogo. Dj-se boa
fiança c iiifotmaçòes, na rua da Qúítan-da ti, f:;, i° andar, rna tio. Araujo? h. [
yj — Fabrica das Chitas e tva Arístidea »
Li.ho air—Kio Comprido. (OSa S) P.|

J. 22S3

]>*iXS..O 
AUHANTES —

. 0c Abrantes n, 2^. Telepn,
Uua

f ttt.mA senhora viuva, mui
M_r<iuej_| \J edade, preci*... rí.:çarroucí

Sul. j etn essa~c) K csrias a !•". ;;m'.
M.

10 seiia e «Ic
uni quartinho

citave!, ate 15^;¦'- '.S.

Mnie. M_ria Joic.
pisa, díuI*oin_da pc!aF.ruldale de Medi-

cir.a dc Madrid, traía de toda. 33 _oe.i-
ç_* das senhoras e faz apparecer o in«
commodo, por processo •Meu ti fico e sem
dôr nem o menor periço para a saude; in.-
t&uicá ira.an"-_-S( e preços ao fitlcari-e dc
tü-u?. Avenida *Gc:.:e5 I-rcirc n. ;;, lele-
ph_nc n. _..6.i_ Ontraí, ca:H*iltas frfttiS,i_i íreutttt >i theatro Jíepublica.

i.Jio S)

e íuas cousç«i::encia3,
Cora radie-', injecções
completamente INDO.

LORES, App. .06 e
01J. Assemblía .;,

d-.? \2 _-* iS horas, Serviço do Dr. Pi.-
D1.0 MAGALHÃES, relephone i.ooo, G.

(K 4ji>) _;

h CELEBRE CARTOMANTE
E. MARIA

participa a todos os seus clientes que
garanti* ^oiios on seus trabalhos \im
mais Jifíiceis riu-.' sejam c só acceita a-
sua remuneração depois delies prom-
ptos: aqui não se engana a lmmanida-
de. Tambem se trata de qiialciuer docn-
ça, pelas sciencias oceultas, sem que
s-\ia preciso tomar beberagem. Run
Visconde de Itauna n. 211, sobrado.

I-I3I J

HOMPATHIA
Vende-se uma pharmacia bem sorli-

da. Preço de oceasião. Ver e '.ratar ;i
avenida Passos Ce. 12S0 jI

Enseígnement gratuit du chant!
j Madame Scguin eleve de M. Isnar- i
i non. professeur du Conscrvatotre de I
I Paris, continue ses cours grr.tniís dc!
1 chanr, piano et solfége, á son éeole de -
j musique, Avenida Kio Branco, 1.17, a* |
j éuge. Les cours sont diriges par les meil-

leurs professcui-s. Se faire inserir; '.ous
les jonr. dc 2 _ 4 heures.

OURA DA TUBERCULOSE
Pelo especifico do dr. Nascimento

Pereira, empregado ha 10 annos, cotu
grande exito, nos hospitaes de Lisboa
e Paris, Encontra-se na "P-liarmaci»
Mello", Constituição, 13. Mediante ape-
nas 20?ooo« são altcndidas as consultas
do interior e rcniettldos medicamentoif
para tratamento, durante um mez. Pf-
didos ao pliannaceivico dr. J. Coc!!*!
Mello, ;i rua da Constituição, 13,

NEURASTHENIA
Eu aoffri horrivelmente deite mal du-

rante muitos annos, tomando tudo
quanto me indicavam sem ter tido um
pequeno allivio. Hoje .chc-nie perfeita-
mente boa. graças a um renudio qu«
uma casu.iid-dc me fez conhecer, Er.i
agradecimento, indicarei aos que s_í-
frem das conseqüências deste ma), como
sejam: anemia, moléstias nervos».
palpitaçõcs do coração, etc., como p-'.
deu recuperar a saude. Escrever *
D. Amélia C, k Caixa do CorHo 3,»}.
Rio d. Janeiro.

Creme de Amêndoas —
O legitimo está regisirsuo sob o n. 70,011,

e traz impresso o nome do fabricante
pliarmaccutico Santofi Silva, etc.

Indisp-isavel na toilctte dr.s damsi ele-
gar-.tcs. Embelleza o r_to, »iranda-lhe ai
rogas e as inanc/iae. Vitr ejoc., V.ndc.
«e no depojito. Drogaria Pjcheco'; .. ruades Andradas r., <«. ^ ^tc-^ g) »

¦0ÜRO
Compra-se ouro, brilhantes, platinas,

jóias usadas e cautelas «lo Monte de
Soceorro, ú rua Ua Constituição n, 6.,
próximo á rua do Núncio. (.S. 1581)

Antônio Ferreira Aleixo
ou Antônio ferreira da Coita Cóuílnha,
portuguca, natural do Couto de Cucujíes,logar de Faria ,'.. Baixo. Precisa-sé iahrco-n cite senhor, p.ra negocies de seu ir.-íer._.=e. Diriuir-t-; ou escrcvsr, dando sua
moradia, á praça da -and.ira, no -.-.-ar
Hermlni.), M. C, Brar-.i!.. U :_í.

GELADEIRAS
Vendas em prestações,
L. Rufficr, fabricante,
Kua Vasco ria (lama 11. i«jj.

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas Gillette, em u.'.>-

nhas de niclcel; duitia, .$_cr.-; rua dí.
Carioca n. u8, Irmãos Acosta.

OURO OURO OURO
Co:r.pr.vse qualquer qv.anti-Jide í<<

onro velho, prata e platina, Praça T<*
ti. e..ej a, 8.. .( .ío S),
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COBf-EIO DA MANHÃ — Quaría^Mra, 10 de Maio üe li-lü 11

li. Pttll
Especialista cm moléstias <los ouvi-

dos, nariz, garganta e vias urinarias,

jircvine ao publico ter itransferido' o setr
consultório da rua da Quitanda n. 197

(Pliarmacia), para a rua Sete de Sc-
tembro 11. 63, Io andar (casa Ilttbcr)
c que continua como sempre a clini-
car, apezar de sc propalar o contrario.

R iroa

Lindo predio á venda Magnifico emprego de capital
Vende-se na Aldeia Campista, Villa

Isabel, a confortável casa, .0111 tros
bons quartos, duas salas, copa, cozinha
e mais dependências, installação. ele-
<::ric:i, varanda, jardim do lado e bom
quintal, situada á rua dos Artistas 35.
Inzciido esquina com outra rua, o que
lhe dá grande valor. Informa-se
"Caíú da Ordem", charutaria.

no

' I raoniDAS
Curo radical, dc 1 a 3 dias. cotU-l-

1,13 í;r:«lis, escrever a mine. «Maria, a
rua Senador Uuzcbio u. 7<>. l°i3.. .

Vêndc-sc uma grande c solida pro
priedade no bairro dc Botafogo, dando
uma renda mensal superior a 2:300$.
Para informações com o sr. Caldeira;
na rua Primeiro dc Março n. -M, sobra-
do, do meio-dia ás 4 'horas da tarde.

(J. 1554)

PINTURAS DE CABELLOS
Mme. Ribeiro particularmente tinge

cabellos cont um preparado vegítal m-
offcnsivo, de sua propriedade, á rua
Rodrigo Silva, antiga dos Ourives 10,
í" andar, entre as ruas S. José e As-
semb!.-a. g --'

<0®*% mm J 1 ConJinctífi
•t^-_•M-líJl-.r^I_*t<-«>',

(CAPITAL R«E«VLIZADO. .oa:ooo$oot>)
Uncorrc_a.sc dc COUSTRUCC-I--"

PRliDIAES em terrenos próprios ou çm
terrenos dos clientes, mediante condiçues
muito vantajosas, sendo o pagamento
prazo longo e cm pee«t»*'Jr'li°JíMt,\r.,,
CONSTttU-ÇMS I.IMEDIATAS , COM

MATEÍtlAES DE 1. .0I.01._l
Encarrega-se tambem:
_ da conservação de predios. recon-

_íruc(õc5, rcccliiniruto de alugueis, com-
pra ç venda de terrenos c dc todos os nc-

npU
dois
her-

fluxo
12 e.

n Wim rW_r*^_r__*' V«» c venda «le terreno., c uc 10uu.. u.* us-
Ja "" L#vV* Rociou aue se relacionem cmn immove s.
y*f_»Dt?*X» 'PEÇAM PROSPECTOS E EXPLICA'

«^f.*» COES A* RUA DOS OURIVES N.. 45ÇOES _.
Teleuh. Norte 3-j. Rio de

A!.:;
SALÃO TÉRREO

l-se, por .5o$ooo, um grande sa-
outro .pegado, próprio para aula

dc gyninasticii, atelicr de costura, ty-
]iogniphin, baríicaria ou armazem. Rua
«ias Laranjeiras n. 26, quasi pegado ao
largo du Machado. Trata-se 110 mesmo
numero. ">• '739

BOTEQUIM
Veudo-sc um liem moutado,

bom negocio, com contraio,
diminuto aluguel, próximo á
('entrai; informa-se, por favor,
«Sete de Setembro 11. 58 A
tintas, com
1._. hor.is.
/'_*_»._

Guimarães,

fazendo
pagando
Avenida

ua iua
ca.a de

das
R.

r3 as
17-25

LANCHA A 6AZ0LWA
Vende-se uma, com cinco metros,

própria para recreio, com accommoda-
ções para oito pessoas, motúr de 6 II.
P., ir.agncto Boscli, carburador Clau-
dei, almofadas cotn capas, tolda, remos,
salva-vidas, lanternas e todos os de-
Itiiiia pertences e ferramenta*. Para vêr
e tratar com li. Taylor, Magé, Estado
do Uio. 1{- li,87-

14$CQ0

_$ooo

a.SM

C$500

2$5°0

3$ooo

io$ooo

25.1000

25S00-

C$000

S$ooo

5$aoo

5$ooo

i4$ooo

AVISO AO PUBLICO
Prcvine-sc que não façam twuisacçõcs

com oa prédios da rua dos Callegiaes
ns. 54, 56 e 58, cm raqueta, que esttio
onerados por uma acção judicial.

R. i.oj.

08 SENADO N. 35 - Esquina da do Lavradio
Aluen-sc esto prfidio no todo ott em pnrte, completamente

refoiniiido, com bons acnommodacões uo sobrado a Rrando loja
«•<*- baixos, eom iiistnllu.iío própria «ii.ro biir, cafo o .'esluu-¦ • *¦ -•- Ili-iilinin, nm Viseou-rante. Ti«n.a-so nn OompiiulUn Cervejaria

tle do Sapucahy "• -*><>¦ Kwiaioaru^ww^

UMA SENHORA
Tendo obtido u cura dc sua vista por

l.tcio duma promessa que fez á Ko.ssa
Senhora du toiuile., í)iic se venera no
r1 icco de í*. Francisco, cm Nictheroy,
1'ti publico esia graça, para aquelles
quo létii fé como eu tive, irem aos pes
iia Virgem tr.ãi'. Implorem, com i>cr_c-
¦..r.111,11 «|ue Utdo alcançarão da gruta
milagrosa. (J. '-o-O

HomoeopaYtticos videntes
A todos «tiic soffreni tle qualquer mr

lestlil rs1» sociedade beneficente fof
nece, GRATUITAMENTE, diagnostico
da moléstia. S«) mandar o nome, cda-
de, residência c profissão. Caixa pos
lal n. 1.007, Rio de Janeiro, Sello
para a resposta. t-14 J

CASA MOBILADA
ATE' 8oo$ooo MKNSARS

rrccis.i sc alugar tuna, bastante con-
fortavel, noa bairros Botafogo, Laran-
irirr.it ou Caltcte, por Ires me.cs (julho

i setembro!, redem-so informações
para Villa Siiinvcn, Petropolis, Sete de
Abril Cl oti para Ouvidor 10S, loja.

(J. 1555)

OS CHAPÉOS DE PALHA,
SUJOS

Os chapéus clã palha, sujo., ficam
completamente limpos c com' a apparcn-
cia de novos, quando lavados com a
"Agua Mágica". Mais duas vezes po-
derá ai., "a lavar um chapéo, quando
novamente ficar sujo. Um vidro dá
para seis chapéos c custa e$ooo.
Correio, ,)$ooo. Na " A' Garrafa
lc". rua Uruguayaiia, («6.

Pelo
Gran-

A r.,6j

TERRENO NO MEYER
6:ooo?ooo

Vende-se, cm frenle á eslação do
Meycr, logar alio e salubre, excellente
terreno, cerca de 9x50, frente para
duas ruas, .por seis contos de réis. fia-
ta-sc com o sr. Iilius luvas, á rua do
Ouvidor n. 5'á, sobrado. J. 1804.

Artigos para uso doméstico
. A' casa Gcraldes é quem vende mais

barato.
Saccos de borracha para agua

quente. Applica-se em qual-
quer dõr no ventre, figado,
rins, eólicas, etc, de 8? a

Velas de enxofre cara desinfe-
ctar quartos, prisões. Extin-
gue ratos, baratas, etc, de
600 • •• ,

Desinfectante N. C, poderoso
para emprego nas lavagens
de asseio, pias, substituto do
lysol, dc i$4O0' a.. .. ••

Agua oxygcriada para lavagem
da boca, feridas, fistulas, -toi-
lette, vidro de i$ooo a..

Vaselina esterilizada e com-
inuiu, bisnaga e» lata de iS:oo

iJmpiastro-'ipará callos e fia-
tulas, golpes, de 600 a.. ._.

Elcgantior para corrigir alti-
lude viciosa do busto e cn-
dircitar as cost.-ü, ura.. ..

Cintas dc borracha, tecido de
panno, elásticos, de todos os
svstcmas, para diminuir a
obesidade e tirar as anoma*
lias do ventre, ide 6$ a..

Fundas de borracha, «le camur-
ça, carneiro, pellica, simples
de lilli 'lllo« duplas de
lados, nara reduzir as
nias, de _$5<>0 a-- -,• ••

Almofadas para as senhoras
(Hygieiiicas), para o
menstrnal, .pacotes de
com cinlo de 35500 a.. ••

Irrigadores de agaiha,. contpfc-
tos, para lavagem de asseio
e intestinaes, de : litro c 2
litros, 7$ooo c •¦ •¦ ••

Ditos de zinco para • lavagem
de asseio c intestinaes, dc t
litro e 2 litros, de 4$°o° e"

Ditos de vidro, .para lavagem
dc asseio e intestinaes, de 1
litro c 2 litros, de 4í-°oo c

Bidcls «stiiallados para lava-
gem de asseio, com descanso
ditos .para .partos, de iés 11

Canulas de vidro, ditas para
injecções quentes c.oUturatior' 
de porcelana, de Soo a. . .. >

Tubo de borracha pura irriga-
dores, seringas, etc. para la-
vagens, metro, dc a?5oo a.

Pipos de borracha para
gens de vagina,. recto,
Ias, feridas, «le *.=00 ?•¦•.-

Algalias, Sonda.-;, Bugias du
borracha para extrair, dila-
tar. lavar a urethra, para o
uso de todas as moléstias da
bexiga, de i*-'oo a . • • . •

Ditas de vidro para lavas»,
de feridas e bexigas, tire-
tlira, de $í<oo a .......- •

Seringas de borracha de vidro
para injecções uretliracs,
lestinttes c outros fins,
SSoo a 

Ccllari-3 electricos para crean-
ças, contra convulsões, fac:-
lita a dentição nas •crean.as,

de síioo .-..-••
Tliermometro para verificar o

gráo da lebre 110 enfermo,
de 3.500 a ........ •

Ataduras, «azes, algodões para
curativos cm casa, de $.1011 a

Bicos e Tira-lcitc de pressão
para na oceasião dc amatnen-
tar fazer o uso, de i?5™ »•

Mainadeira» creches e sapato
c alexandra, de i$5oo a . . .

Chiipetns e bicos para garrafas
e mamadeira, de ?joo a. . .

Thermomclro para parede, de
_Souo 

Almofadas para iloentes (as-
scnlos de borracha) brancos
e vcriitc-llios, de ia? a. . . .

Escovas para dentes, dc_^ 1$ a
Escovas para unhas, de ?5_m .1
Pentes para caspa e aiisar,

dc ?."oo 
Seringas para injec«;õcò hyjio-

dermicas, de 15$ 
Meias elásticas para pernas

inchadas <: vari.es, de 6$ a
Ataduras elásticas de algodão

para varizes e pernas iri-
chadas c firmeza das per-
nas, tle 2$sòo a ..... .
Casa Gcraldes ~ Rua Buenos Aire

lt. 118, antiga rua do Hospicio ri8 —
Ri«i de Janeiro.

SO* ESTA SSMAN
Aproveitem...!

p
11 ¦ ¦ ¦ 1

ATE' SABBADO. IfpO CORRENTE
SALDOS DOffeALANÇO

Muitas i-oupiis feitas. Grtfâplfts stocks cio cami-
sus, ceroulas, eollarinhos,

punhos, meias, íonços, ol_yp éos, guarda chuvas,
eu pas de bu^raeha o

Grantio vari&dado de Qmros artigos para
HOMENS, RãPÁzM• E MtEm*iüS

c meninos,cõr, jiara rapiíes]•;_
para tod__-'«.os tamanhos,

gojdfis e

..$000,

24.

500
lava-
íistu-

magros, diversos

4?úoo,

in-
de

3Í50O

efooa

Síooo

roíjooo

Síõoo

_.5<io
' 

$Soo

S$ooo

2^5000
21*000
¥;oo

2$500

35$ooo

u?ooo

Cíooo

Camisas brancas
3Í5'"> e.. ..

Ternos de casemira suissa,
26$000, 2Í_$00« C . . ..

Cóllarinhos de linho para homens góf
modelos, dttziá  ,. :«-.--.

Costumes de,linlio liranco c pa.rdo, a«..íi.?.ooo. n$ooo
Ternos d'.' brim de cõr para Iiontcn 3 J^ójílos «: magros.
ChaiKo» de palha italianos, formas áííâernas, dc 3?«

_ 5$ooo u ..  .. í."^<"..,
Collctes de fttstão, branco de' liuho, ti|;«.j- .". ••,••¦< -.
Meias fr.i!ice_as, pretas, cruas e d<|*pò_r, du_ia. de ;$Soo até
Chapéos de feltro, Lebre e .Çastpr, .látiitos e dc cõr, lindos

formatos, a 5$ooo, 7Ç000 c,- •;•••.
Rscovás para roupa, americanas .. .. -.•; .. .. ._. ..... ..
Cóllarinhos de linho para rapazes e meninos, dúzia
Paietots de alpaca, pretos e dc cõr, di "riíí>oo 

Camisas americanas, brancas e de cõr, dúzia,
Ternos de cascniirns inglezr.s, pura lí^prctos, azues e de

cores, a 4»$, 45$. 5«*5. 55$ u •• $¦¦¦¦-
Chapéos prelos, francezss, de fino Csfsiòr, copa dura

dernos, a i4$8oo  *»"*-*>. .• • •
Camisas dc meia escosseuas, de divíSj«(>Í3 cores, dúzia ..
Colarinhos de linho (saldo), dúzia wjraj
Punhos de linho. diversos feitios, d-.ôtia
I;.nços brancos e de cõr e os. Pyrai^des, dúzia. 3S000
Ternos de sarja preta on azul, pu raj.^ 
Tcrno3 de brim dc linho de c«>r, luf..,yijf'_ e brr«nco_ .. .
Pyjamcs de fino zephyr, de lindas eii;,5jariai!'a3 cores

mo-

Ttonets ile seda, panno e brim, para
Suspensorfos dc seda (saldo) a ..
liuvas de la e fio dc Escossi.i, par
Gravatas pretas, brancas e de cõr,

nko, do S.3c,o  ..
Gi-aud-' saldo de camisas br.inc.is,

tuguezas. dúzia .. ..
Vestuários de brim dc liuho, a 3$o

. !;ooo 
Cóllarinhos molles de liuho, dunia

¦•jiiSCm, a líooo. 1^500

sida, linho

dt-'**
tí Ü-Ct li-

lrancezas c por-

ios Sjíooo, 5'5ouo, 6$ooo,

4ÍO0O

305000

io$ooo
iSJJooo
17Í000

£ .000
5$Sot>

2'J^UOU

I 1^.000

ro..So.«
34?eou

Co?ooo

ifi$8oo
11$600
aílooo

17S000
lOÍOOtl
30?ooo
*J$S0O

«/?Soo
2$000
15500
_$5»u

3$8oo

joÇooo

S5«>oo
1i5ooo

M MOBILADA
tiluga-so 1» pessoa de nlto trntu*

menlo, a cosa da rna do Manta
Sophia n. 31, luxuosamente mo*
bilada, tendo uo Io pavimento snla
tio visitas, sala do jantar, salcla
do espera, saleta do almoço, eòzl-
nlin, copa, despensa e qtinrto para
creada. O 2o pavimento tem qua*
tro srandes quartos o banheiro, de
gritado luxo. Os moveis são o qne
lia do melhor, tendo na sala _ dc
visitas, quartos o saletns, diversos
bibelots, estatuetas, vasos, etc. Na
cozinha acham-so diversas louças
u trem dc cozinha.

.1 casa tem jardim .10 lado e 6
de recente construcção. X casa
podo ser visitada durante o dia,
e trata-so na Avenida Kio Branco
11. 144. 'i" andar, das 17 ás 18
horas.

Alucia-so com contrato do nm
anno, pelo aluguel do 500$ meu*
saes.

Tem tambem tolcpkonc, cou» o
semestro pago.

A' rna Santa Sophia, principio
da rua liarão ile Slçsquith, plissam
bondes do Audurahy Grando c
AJdeia Campista (S 1556)

ACTOS FÚNEBRES
Manoel Ferreira da

Silva Brandãoí
Maria Haymunda F.

Tourinho

ba»Muitas outras mercadorias a preços
ratiasimos, para saldar e

acabar até s__l._i_.__©, 13 c9o coivente.

NA CASA RIO TRIÜMPHAL
56, RUA 09 Oü_?ÍIKm 56

DR, VIVEIROS
Coiumunica aos- scus clientes c ami-

gos que dá consulUis nas segundas o
se.xtas, de i ás 3.da larde, na pitar:
macia Mallet; á rua Iirei Caneca 11. 5.1,
telephone C, 105.', continuando nas
quartas e sabbados, na .pharmacia l'o-
pular, á rua General Pedra n. 6, tele-
plioiie 11. 5272, do meio-dia á; 2 horas.

K. 7381

COLIGAS ÜTEfiiNAS
e\ mii. as sExrroRAS lerem

Uiii pliarhiaccuíico chegado do Norte
tem uni medicamento que cura as coli
cas do utero, evita o aborto, prepara o
utero para a concepção, cura as lientor-
rliagias c o corrimento branco. 1'ara
iuforina.i.e.., dias uteis, da. r_- ás 15
da manhã, rua Maiuchal l;loriano r.*,t.

J 3S.13

illagres do Bazar Colosso
Chegou novo lafe.á preto; marinhei;

largo estreito para chapéos e vestidos;
1'lanelis brancas cafcsladas para capas
e coeiros crianças; {landas cores para
vestidos; ternos e costumes calç.v íitr_-
ta ou comprida para meninos dc 2 ate
ia annos; ternos á marinheira preços
baratos com grande vantagem; Linho
e seda todas cúres; forros, paina 1$
kilo; malas cobertores valises; filo bor-
dado .. metros largura 6?jOo; Varitulo
sortimento gravatas det seda modelo
moderno, superiores ceroulas c cami-
sas para presentes a homem; lambem
temos roupas pára «trabalhadores; rou-
pas brancas; .filo metro largura para
blusas íí.co; superiores tecidos pretos
crepe prelo nppltcaçSes pretas e todos
artigos nara luto; calças de casimira
americana bem acabadas -para homem
.l$.,oo fitas todas larguras Valises, lio-
nceas velocípedes; Rendas, (tardados,
npplictiçíies galões inoriris; colchas lo-
«los dizem Bazar Colosso é sempre quem
.mais barato vende Kua Haddock 'I.obo
11. 6 «frente egreja largo -listado.

(S 1S1

Claudina Alves ninchndo
llraiidão, l.iii-indii Machado
lli-andão Andrade, Alinlra
..Incluído IlrandSo, Francis-
co do Audradn Pereira, Sal-

vador Ferreira da Silva lírandãt.
(ausente),Lucinda l'oi'tii_;al Uran-
dão (ausente). «Vlfrcdo Ferniimlrs
do «Andrade, Mnnocl do Andrade
Monteiro o mnis parentes «•oiiiiun-
nlcam o fallecimento cm lViropo-
lis, do seu idolatrado esposo, iinc,
si>ur«i. irmfio, cnnliatlo o primo
MANOKii FíiaitllüíA DA SILVA
IJUAXIl.vO e convidam purentes o
iimimis parti o enterro uno terá
loenr hoje, ás 2 '4, saindo o fe*
retro da Estação dt» 1'raia Formo-
sn pnra «> cemitério du 8. João
llaplistn, agradecendo a todos que
conuuirecerem a esta liomenttsoni.

Wmmm^mmmmWmmmmsJJL1H}llm

Matheus Vieira Se-
roáio

A viuva Maria Vieira Setodio,
irmãs, cunhado e sobrinhos agra-
decem peilliofadiâsiilios a iodas
as .pessoas que acompanharam
ns restos mortaes dc seu idola-
irado esposo, irmão, cunhado c

tio, JlATHEUS VIEIRA SERODIO, c
ao nsc.ino tempo convidam as pessoas
de s«a amizade para assistir á inissa
de 7* dia, quo será ctkbrada amanhã,.
quinta-feira, it do corrente, is o ho-
ras, no altar-mór da egreja de S. Fran-
cisco, de Paula, ÍS 1S34

í

í
i

BOTEQUIM

t
"Virgima 

Cardoso
dOrnellas

(DIZUCA)
Viuva Cirolina Cardoso d'Or-

uellas, teopoldo Cardoso c seus
filhos, convidam a todos os pa-
rentes e amigos para assistir á
missa de trigesimo dia do fal-

lecimento de sua idolatrada filha, neta
e sobrinha Vi-RGINTA CAKDOSO
ü'ORN'ELI«AS amanhã, quinta-feira.
11 do corrente, ás 9 i\2 hs. na egreja
de São Francisco do 'Paula, pelo que
se confessam gratos. S. iSq_.
<u.m IJlMÜ

(RAYMUXDlXHAi
José Maria Tourinho e família

convidam os scus parentes e ami-
í.os para assislir á missa du 3a"dia, qne mandam celebrar no
a-ltar-tnór aa nintriz «le. S. Joãollaptista da Lagoa, amanhã, quiula-fei-'ra, n «do corrente, áá o horas, por alma

de sua querida e saudosa itlltinliu e
irm._s_ih.-i RAV:',IU.N1.)1,\11.\ TOURI-
N'HO; ti iodos confessando sua eterna
graliilão.

Kio. 10 do maio de ioi6J (ü 171a

Miguel Medeiros de
Almeida
(MlGUEl.n'0)

Antônio Gonçalves de Alnieid»
c familia convidam todo* os pa-rentes e pessoas «le si.a amizade
para assistir á missa de 3u" dia
que mandam rezar na cgrtya de

S. TcJro e is. S. da Conceição do
Encantado, aniaiiliã, quinta-feira, n do
corrente, ás 9 liorn\ por esle acto cou-
iessain-se mais uma- vez eternamente
aasei 11,77l)mmllBÊmm\mammWBmMrrimUe2JSxkm
Joaquim Sylvestre Ra-

malho e Balbina Lo-
bo Ramalho

filhos, genros, mirai, netos
sobrinhos e cunhados mandam
celebrar «unanhã, quinta-feira, ti
do corrente, uma mi .sa por alm.i
de scus inesquecíveis oaes, so-

avós, tios e cunhados, JOAQUIM
SYLVUSTR.. RAMALHO e 11ALUI.NA
LOUO RAiL.UIO, na eapella do ce-
miterio dc S. Francisco Xavier (Caju),
ás 9 lioras,. (J 1751

Julietaí
Pereira Nunes

Traspássa-se em 'hoas condições; para
Iratar com o sr. Guimarães, á rua do
Hospicio. et. (S iSiS

6 O unico
reme dio

que cura RLORES UR ANCAS c os
Corrimentos das Senho.as,

Vondo-so nas principaes pliar»
macias e na Drogaria Araujo Frei
tas i- C.

ALUGA-SE
q predio da rtta Visconde do Rin Bran-
co numero s. (?. 1646

Vcndc-se ttm etn perfeito, estado, pro-
prio para entrega de cerveja, com logar
pnra 30 caixas. Para ver e tratar,
rua Visconde do -Kio Branco, _.t.i. Ni
.tlieròy. , „«(R ^l6

n.l

^ Nò_re-Pame depâris
no-MJ^H.u^íffi-nikíwnf-^' ~stpi}jigjzisjmxmvi»*muxmmr

GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °g0 em todas as mercadorias

"6Í.ÜT0 BRASIL" ?
Iv' o melhor de quantos tem apare-1

cido para obturaçüe.. e coílocaçai. de pi-
vots. Tem causado adtuiwcão a todos I
os «pie o lem experimentado 7 cores.
Amostra pelo correi,, envia;- ?._oo cm
sc-llos. A. C. Pinlieiro, rua Dr. Arau-
ja Vianna, 17. l'„ ForjiiQ.-a. . («13!...J)

SUPERIOR TEMO
Vende-se e:n Botafogo, iiai-í; tro*

tar â rua Assis Bueno n. 4«í- (ri .pJ-jS)

eÃilTE "AFRICÍfiQ";
Ili/. com clareza tudo qttc so deseja.

Il.-sfaz t-jjos os malefícios; garante os
• ¦-. iraii.-.ihc.s. Consultas, :$_i>o, (odor,

¦ dias, il.is «i -Ia manhã is 8 cia noite.
Uua Cfticrttl Cainnra n. irS. sobrado.
lintre o 1.1:1:0 do Capim c Avenida Tas-

S. «i-.iS.

Vendem-i
mero 398.

Jockey- Club nu-
B. ifi.3.

nllli üUlL
Ar.cmta, franueza, n; urasthcnh,, rio!«lias

do estômago
depositários: — Araujo Freitas

íio:: Ourivea HS
praça Tiradcntcs

Phanu
.«i

- c.«,
Mar.-Kio.

V, EXA. É INFEUZ ?
Procurai- o professor KADIR, o

SOMNAMBULO VIDENTE, na rua
Mari _ c liarros S?. Além tle responder
tudo quanto quizerdes saber, incumbe-
se fle trabalhos, devolvendo o viisso
dinheiro, se o resultado fòr negativo,
D.', lições de HYPNO-MAGNCTISMO,
garantindo que com uiío lições n-
tlit.-iiciareis aos demais. (J. i-lS;)

TOBRAOÍO DE GAFE

G0F.011900 A GRA
Platina, praia c I

qualquer quantidade,
no", rua Uruguaayi!

rilhantcs compra-se
na casa "Mcridia-

i, 77. J 0S0

HIACHIMA DE ESCREVEU
Vcttdc-ae Undc

Sttii.lt 15. Cros c
dega 11. i.;7, 1" ai:

•wood,
•Fox;

Remington
rua «la Altan

S. I5Ó7

Compra-se tuna.
mero 26S.

Kua io

PP01 ò
:¦¦;• Ü. Geraldo 11. Sn, esquina de
nida Uio Branco. Alugam-se exccl-
e. cotnmodos mobilados para fatlll-
«¦ cavalheiros de tratatneiito. Cozi-

de 1" nrdcin. Com oa sem peti_,io- , avulsas, (S çSe

ALUGA-SE

Senado nu-
(.1. 138.)

da AlegriaEm S. 'Cltrislovão. a rua da
n, 5-°. um bello edificio <le conslruc\ão
recente c apropriado ii itistalln .ão dc
unia fabrica, com bom terreno ,10 lado
e dependências para escriptorio e ain-
th completo serviço sa-.iil.irio para
operários. l'úde ser visitado .1 qual-

hora. Para tralar tio Bazar Atue-
com o sr. Baptista. (li. 1+31Iquer

DINHEIRO - DINHEIRO
Sobre IiypotlifTits o iiroiliisso*

rins. Umi ilu («iiiiLtuulii li**5! sobr.
Com Unidos. (fi 1051)

CÃSÂ EDISON
nr.viio oi-vinon isb — mo j>k janeiro

Discos Duplos 27 Clm 5Í.0O0
ULTIMAS NOVIDADES DE GRANDE SCCCESSO-GRUPO PAULISTA

Orchestra
s Direcção — Maestro Russo

ui!jo (Um beijo tle amor — Valsa.
(Saudosa — Valsa.

211,5.: (Choro Vagabundo — Tango.
('..pan»ei-tc cavaquinho—rolha.

- '¦¦ Direc«;ão — Maestro Cniz dc

^i_ii5ó 'CBácâlhtlo com C«'ico—Tango.
_,„  (I.t:lo — Fado PorttiglK-í.

¦I2f\$a (O Teu Signal — Polka.
(Carne assada —• T.".n_o.

i.iiSj (Dora' Valia
(Vivas Brincando — Tango.

Grupo o Passos no Choro
i;iij(I (Apanhei-te Cavaquinho— Poltca,

(Flor do Mal .... Valsa.
!_i'rjS (Solueando 1'oll.a

Oleira Mar Valsa.
i_it^4 fO T:tt Sinn.il . . . I'ol_a.

(Miilinlia Brincando Tango.

manta Occultista iCaililos ti8 í8n'° galv^iZ3{S()
Médium vidente e curador. Consulta

em tcilos os sentidos, descobre qualquer
segredo por mais occulto que Ceja,
fazendo desappareccr os atrázos e riva-
lidadcs tia vida. Das 9 ás _. da tarde e
das 6 ás S da ttoite. I n.i Senador Iv.t-
eebio ti.

Vende-se uma própria para miúdos
dc rezes, açougueiro ou padaria, toda
forrada de zinco, com pouco uso. Ver
c. tratar á Estrada da Freguezia n. S.'3,
Juea do Rio. Jacarépaguá. (S 1647

CHAPÉOS
Lindos modelos em taffel,., palha «

seda, a 8, io, ig, 20, 25, tingcuirsc •_
reformam-se palhas e pliunas, a .|, s
e 6. Mme. Bos; na rua daCarioca.
10. Acceitaiii-se altimuas para chapiíos.

franetsco Valenlim Pereira
Nunes c filhos agradecem a to-
das as pessoas que acompanha-
vam os restos mortaes de sua-
querida esposa e mãe, c convi-

scus parentes c .miisos para
n.indam
lo cor-

altar-mór da
ile 1. atila.

(J .S7'i

í
gros,

B-^õseConstancio
de Jesust

dam ... .
assistir á missa de 7" dia que
rezar amanhã, quinta-feira, n
rente, ás 10 lioras, 110
egreja de S. Francisco

Elvira Roda Monteiro
Teixeira

José Teixeira da Costa, sua
filha Aracy, familia Roda Meu-
toiro, Elisa Mendonça e seu cs-
poso, íamilia Teixeira da Costa
c demais parentes, agradecem as

pessoas de sua amizade que assistiram
a missa de 7" dia por alma de sua ido-
l.v.rada esposa, mãe, irmã, sobrinha -

i
nora. 

"eLVÍIÍA "rÒDA"""'MONTEIRO

TEIXEIRA, c vêm novamente convidai-
as para assistir á missa de 30° dia «Io
sen fallecimento, que serti celebrada
hoje, quarta-feira, 10 do corrente, ua
mariz do Sacramento, ás 9 lioras, con-
fessaudo-se desde ji gratos a todos os
que comparecerem u esse aclo reli-
gioso. Ü [70-1-
Coronel Francisco Ri

beiro da Silvat

SALA DE FRENTE
.Aluga.-se uma sala muito espaçosa c

arcjaila, com entrada independente, ltiz
eleclrica c jardim na frente; logar
muito saudável o de grande transito;
trala-se ;i rua M.ttiz e liarros i-tj.
Bondes de iüu réis. (H. 1445)

PREDIO
Alima-se o predio 11. 211! dn

rnn lfi'iij.tiny«in.'i; trata-so no
líiinco do Comniercio. (J 1609)

Horacio Uibeiro da Silva (au-
sente), senhora e filhos; Celso
itibeiro da Silva, Mario Ribeiro
ila Silva, Carlos das Chagas Ri-
beiro, Antônio de Paiva, senhora

c. filiios c Adelaide das Ohaga. ...beiro,
filhos, mira, netos, cunhados .sota1«as,
prima e comadre <!«> fundo CURUisW,
FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA,
convidam os seus parentes e antigo;,
para assistir á missa do 7" dia quç. por
¦alma do mesmo finado, sera celebrada
amanhã, quinta-feira, 11 do corrente, as
o ila horas, no altar-mór da egreja dc
S Francisco de Paula, antecipando seus
agradecimentos. (» '"O0

Aprigio Xavier Maci«
eira do Amaral

SEÜ FAL-

A familia do finado o s;ut«lo.
so DR. JOSÉ' CONSTA..CIO
1>E JESUS, ainda sob a tlòr pro-•fuiKla que lhe causou a inespe-
rada perda dc sen queritlo chefe,

manda celebrar amanhã, quinta-feira,
11 do corrente, a missa de ,.»" dia, 110
altar-mór da egreja da Candelária, ás
9 1(2 -horas, i'enliontdaincnte agradece
a todos que se digitarem comparecer
:i - . -rl;»-'.i3, 1J 17;<r>

João Vieira da Rosaí A viuva Floriiula C. Rosa, fi-
lhos c filhas, couros o netos,
agradecem, penhoradissituos, a
todos os parentes c amigos que
se dignaram acompanhar os res-

ios mortaes de JOÃO VIEIRA DA
ROSA e novamente os convidam parti
assistir á missa de setimo dia, a rcali-
ztu'-se hoje, quarta-feira, 10 do correu-
-te, ás 3 i|_ horas, ua matriz de São
Joaquim.

A CASA JARDIM
participa aos scus amigos e freguszes
que se adia sempre prevenida d_
flores pára qualquer cnconi metida de
coroas de flores naturaes, á rua Gon-
çalves Dias 11. 38, Telephone n. 285; —
Central. 28521 11 mmtmiWmmrWfBoamwms-m»tm>
Marianna fOrnellas dè

Castro
Felippc Pereira de Caslro t

filhos, José de Oliveira <• d. Ca-
rolina de Oliveira e filhos, agra-
.lecctn a todas as pessoas que as-
sistirani os seus últimos nioiticu-

tos c ás que acompanharam os restos
mortaes de sua idolatrada esposa, titã,-,
filha e irmã MARIAi\'_.A 0RNK1.LAS
DE CASTRO, c convidam novamente
os (Kircntes c as .pessoas <3e sua ami-
znde para assistir á missa de setimo
dia que mandam rezar ,por sua alma,
na matriz de São Geraldo, estação dc
Olaria, amanhã, quinta-feira, u do cor-
rente, ás 9 horas, antecipando seus
agradecimentos. -.l-_____m_^____________l______Ll_!_Í_|.''

Coroas para enter-
ros por preços módicos
só na R. DO PASSEIO.
62. F1 o r e s naturaes,
panno e bisenit. 3224 j

í

(8' ANNIVERS VRTO DO
LKCIMENTO)

Sua viuva faz celebrar uma
inissa amanhã, quinta-feira, 11
do corrente, ás o horas, na egre-
ja matriz de ir*. Christovão, c
antecipa os setts_ agradecimentos

.1 quem a esse aclo assistir. (J 1750

f BENZOIN
o cn.hc.lez-in_ci.toTara o craliellezaraento do roslo *

«Ias raios, refresca a nelle irritada
nela navullia. Vi.lro ..oco. I'clo tor-
r,.i«« ÍSooo. Perfumaria OltLANDO
RANtílil,,

MOLÉSTIAS DAS 6AÜIHHAS
A gosma, o g«''ío a corysa e o rhcit-

matismo das gttll.nlii.s e de outras es-
pecies de aves. siio combatidos com se-
gurança pelo Cory.ol. i

Com o uso deste preparado as gala-
nhas engordam e a postura tuigitictita.

Ein lo.las a.s drogarias e pliarmacia!
e á rua Urttguayiia, 66. A i.r

it, sobrado. Ij. i..S<>>

1 iRionTi-iurf a

metro?, lÍ5.1tÍ05. tle
Trala-se com Ezequiçl Gonçalves,
do Senado 11. :.8. (J 1796

Compram-sc
..'4".
á rua

Bioyolettes
do lyf.o mais moderno

rapazes üe
para «

a 15
eança

TKIliLlDAnM,
NKl r.ASTHMXIA,

llüPEl-MA-iOliniíitA
Cura certn, rntlirtil c rtinida.
Clinica elcctfo-mcdicu cstieiíul

DI5. C.AET.VXO JOVl.NI'1
das Faculdades de Medicina de
Nápoles t Uio do Janeiro.

Das i) :is 11 e das' _ ás 5.
Jfi.ii'_.'i> dt» (.'iiriocti, 10, soli.

1 __S_S«.a

a: .'-.-, ,.J

sSJSSf' í'à£*as__^S
-!__§_*» £S^1i,^v?S__«í

?^n1*3è&'7)'ci-*M BOS*?

^®^
CASA GRÃO TURCO

OITIDOU OU'—Toi. Xorli'. -103}

aa-__-_-3'-_5-g_a-?_5^^ smxms^s^BLm%mmmwmsmi

E THEATFS
A Compaiiliiti rAL.MVIÍA UASTOS o o>ío Theatro são os preferidos ili» nossa primeira soc«cilado

(Mia tctlo o public.) doJ_Uo de Janeiro

HOJE - üiffiais um elegante espectaciaSo - E3L O JT E
l- E ÜNICÁ RÉPRESENTAÇ-ÍO NESTA TEMPOllADA da notável opereta om li actou do costumes polacos |
Piotagronista i™asi^^^'^r^^^',ZZ^"I"l '8 Almeida Gruz

I 
?tWÍU BASTOS 

j I 
W| 

P P 
B 

I 
ft Adriana do Noronha |

* 
José Kicardo | OT„™ t 

™ ___!__!__E-_!. _ü — I Margarida Martinó |
Grandioso ar»i>arnto scenico Mnaioa llndlssiraat" 

Enseonação «lo actor JOSÉ' UICARDO
 Oirecçfio masical tio maestro ASBIS PACHECO

AMANHA — Uma iinieareprosentaç.rio do "Conde do. Luxorabiirgo», no ([tiat tomam parte PALMYtlA
UASTOS, Cremilda d'0liveiro, Jo..ó Ilicardo, Almeida Clruit. Annattilo Vasooncellns, etc.

!.F.«\TA-r'l':il!A, 2' recita (lo n^slgnatura O CEU KY.lSt, romoJo ndo. Kstrúa de Liii_a Sat-mnll».
SAÜI1AU0 o DOMINGO, mutinéo. — Dilhetcs i veada na agencia dj «Jornal Uo llrasil" ai. as 5 lior

ila ttirúo c dep«;is na Lillieteria do llieatro.
E_WB_-3-_B-BS_ga3_a____--^

ir-x^i-itííri^t v • rxv*t:7-'2t?. TrR!.*r?3"3snsT:

THEATRO CARLOS GOSVSES
tn -iiianuiini iinf.ini.iHyi.miinMi n ju-ul»h.i .mil» mmmi.mWiiíAíMiJmimiaiuueaímiUm,, .j..-.±____I_________»

Theatro da Natureza
Iíalian de Ojcrctas

Cl, ARA Wl?l_

UüJE-lOde maio do 1916-HO'JE
A'S S 3i 1 BM lJONTO

rí.;i:_.-:r.i r:; riiro^í^rii à-\ scniíirc n;**i>J atulitin opereta cm 3 ílcíOl dc CilliCE
n_a3_CT_t3_t____ic_r_3_ga_Ba_rj-_g^^ ^rtt__iwqg_cn ní] ir -—»

Jardim do Campo de SanfAnna
Iniciativa de Alexandre Azevedo _ —

Direcção: ,Christiano de Souza -- Ad"
ministraijáo do Cyclo Thealral, sob a
gerencia de Luir. GaIJiatdo.

A's 8 3:4

10 de Maio HOJE
ai cm liene
theatro ,com

cor-
icilia

•a r it. _-__Krí___- ir revi

vi

ci

Ml

II:
U:

B3«aa__P_tni>*tga___arC__a^rM'i mi»mm^mmmtl»mmtmmtmmmW
SUSAXXA l'i>.\[.\UKI  Ct.VitA WE153

1.CP.XS — Susaima Poraarsl, Cl.AUA WEISS; l«ot_arel, s-.-.> narito, 1'.
«ertn. fif:i;„ «i«-l ltii.-i.tK'. Cav. G. Dc Salvl: Renato, s-.u ciçi:'.,), ('.. Si-

,ns dc. Auliry, !•:. .'a|i?a-, llaroncssa Mftiia; sua uiogiie. St. Ver.y:
enev, A. IVal.iti; Jaqiidine, f'.tii dcl llaroue, \'. Silvani; Rosa, mnglio «li Clia.i. T. Ucl Corona; Alessio, caaieriere, M. Russl: Alfredo, :' camcricrc, O. Uin-
llivarel, .'«. Viiinoli: Cuni-ricra _«lcl lltiroue. Iiina Vilflctir; Com.-nisõario di Vo-
,\. A;tictiifo_.t; i" Carabinicro, J;. Utngar; au Cambinicrc-, A. AuganelU. Iu-

i c ccUcUr.tticF-
l-i-.t «In» niiTo.-el exile, da companhiii — Macnro director da orchestra, CAV.

HKNIÍSTU MOÍí.WEKO — 1'i-eC.i. dn costume.
0.1 tilliclcs n vcnila m Confeitaria Casteilões «• na bilheteria do theatro, d... io ;)-'

!.i niiitihã ás 5 tt.i tarde; t1*-*P0Ífl d:;¦-.: hora sú na líilhetcrin di tlieatro.
Ttulou os tJfliiiingos -- " M.iiituV". Amanhã — " ÍI Cóvalicrc lleüa ii.ir.va". S-.v*

t.i-fci.-a — llcncíkio da festejada artista sra. -CI.ARA \V1'1SÍ. iS iS;t)

do Sophoclcd

ii eira
Tomando fatie os ar

«ie Coutinho, Alexandre
Perrcira dc Siiu.a, João
rio Ar_.«. I.tti'. Soarei

listas: Atleloi-
tle Aíttvedo,
llarbosa, lia-

;, redro Au-
gusto e Ivdii.ril" Arouca.

iN.ll. — llillictes passados com a data
de d — .. — «ini, .:;i> validos liaje.

Orchestra soli :i reguncia do maestro
Francisco Nunes.

Hoje — Crande festiva! — ll«ije.
S^_^?r^_-_^r:^H^gy',^n-g'*^^

AMBRICAN-CIHCHg I
Pp-çi 1^_r-r_^n»fto»jti^_T«_>-.rw««-*j-"'TM*-«a^»«-—«reu-wi___-í»a___ia_r_«j»Mijí-*«»rirTiT'r^i 

ii imi ¦¦¦_«_raHBB

NO —-
TK_3ATB.O 3E*tE*E3"0**_3I_.XC_-_A.

IiMt-l.ESA JOSli' i«ot*mup.o

aBCOJ.tSS -- Ggri___r-_;__t-f©i*ra — _ECO_T____!
---- A's s :íi i —

GRANDIOSO ESPECTACULO
PEEjjV

Companliia Epestre, Gymiiastic.., Acrobatica, Gomica, Mímica
e üe mes attracções

THEATRO S. JOSÉ'
Companhia nacional, fundada cm 1911 -

Direcção «Io .-.rtnr Eduardo Vieira - - M«
estro director da orchestra. .Io->c Ninui

HOJE-10 de Main fle 1918-HOJE
A'S 7. 8;.!4 e to l|_

0 CA.CH0RR0
DA MÜLAJ.Â

A nsellior iicíiialnioníe em "tournée" pela America do Sul
uxuosn. aprcsígtitaçi-io

Optimo conjuneto de CLOWNS e TOIMYS

AmuDlui—Malini-c ús 2 L|2 — "Suineros novos.
Bilhetes no «Jornal do Brasil, uté ás 5 lioras; dessa lioru em

deante, iio llieatro. s 15)0tj

KSTRÊA 'l.i (eílejado dncl
TO A TKANSl-OR.MAÇft.0.

AMAXIIA — O GAÚCHO, .peja tle
costumes rio-gra«deuses, das íeítciaaõí! _¦*-
crq.l.ircs DK. KAUL, PEDERNEIRAS e
LUIZ rT.IXÜTO. Esta peça r-*tá seralo
moi.taih cotn grande propriedade e -será
un-/ venladeiro i(cc.iilecinieuto lliaitral.
Preço3 do costume. Os bilhetes J« venda
no tiieatro c na Codíeitarja Casteilfies,
das ;o i;_ da manhã á> 5 «la tarde c dessa
hur.i eni deante s.ú r.a uilhcteria du tliea-
tro. , .

SABBADO, 13 de maio, cm matlncei

A Cutona <lo Tac Tüomr...
Aos domingos MATINÉE. (S18..

THEATRO S. PEDRO liinjit esti Vfischoal
IHoüruto

A';-. •; :;i4 ei 9 í"-t4 a sicsso.ics
HOJE E SEffiSPRE A REWÍSTA Hk% SVIODA

im m in», mifiwin' ih i i ii ii mu *ii*i  ' i'T-ii'n-rrrn-Tni"-i i- mimBmJtmmwmMmmNm

Cisne and Whitoey
içflpti i mXOCSmSBOtA*. ¦ ¦¦

Os oscontrioos
bailai ittus

norto-ameficanoi

ESÜáEBQ LEITE o VIRIATO LIMAOs esfu-iiantos
comperes

Brillianlissimo desempenho de Surah Nobre, Isabel Ferreira,
«lulia Vidal, Edmundo Silva, Martins Veiga, Carvulitaes c tüda a
conipunhia.
lOnclientcs so_>re enchentes

PKECO!. POPüLA.RtS.SIMOS
Sexta-feira: Grande festival cm liometiagem às .'íaeõei. alliadas.

Prograiiinui sensacional. Bilhetes desde já a venda.
S1870Aos domiiagos—MATANJE^E

__«ZXB7ES9*: i.-vgsgurjaMawafjr.

THEATRO
THEATRO APOLLO

3 O A EI¥II^RE.3,A JOgg.
. trm»!*rttiwi»?rèIT***™'^^ -¦ - •r.*'j.ratT-.i^,i.'_i:tír,_._r„._;--.

il THR
LOUREIRO

m:rr*T'r-*T*'*-y*itT**-T**-*^^ mt T-

À'a 73|4 © .> _ HOJF. <& ._____'S 9 31*4]
1't'lii companhia RUAS do Theatro Apollo do Lisboa —Definitivameulo ultima re

presentação da querida revista pontosúcza
i &'-"l«.,L i Sf™^ r~\ 8 1 (Hf,

K'?:*-» ^j? ^\a_a_í3!' C^ats2s:'<^ »_*¦___«_- ciSbm -c=s_^^_i «dcsl; wh-tu ««i?

GRANDE SUCCEáSO DA GOiVI*PANJ&itlA

ATRO LYRIC.O

dosar.-á.shã - Estro i
afamatíos _.iieti_t-:iB luso-

linsilciro.
Na oelebre

•*T_5.r.»ij

T H E ATRO REGRE IO
CnmnanHn de cotncdins c vaudevtlw dn Tlic.itrü Po.ythcatna dc r_ístioa

Quarta-feira, 10 do maio |§ IIOJJB
A'5_5 8 3f-i

r»iirc.cnl_ç_o da deliciosa peça cm 3 _:tos de Koslsr, tfjd.t-
Jo ií;c Ahrca

__B_-_a_-i

revista de IJIiüN
i___s_9 u e e 'â e_s_«.

joão phooa r; A_srnH!
S MAXIXE

GERALDO desempetiliará o papel de Maxixe, pelo mesmo crcido cm Portugal, com gnando
l sueeesso. 0_ papeis dc BaUfa* Cabocla, Noile de luar, eI*aIndinos pelu actriz ALUA
! SOARES.

~~Graa.e~.*ã^.In_Í.r~!e' 
«ircr*-. Tyri. :i_ 

"iialij-.i 
Rotoll J« Uillfro | Jr J.-L_P «J» Jtl, ^g)

IWOJÊ 

® Ã'3 O 3í-^ • HOJE 
™m"vram[ 

c.aou

_f^ ik M' Kl Kl f%S a. PiWft llftlüí. Afftj im. n, JH. rK Hi - _l_--__!___° I
;'! ÍZ3 %\ 8 a~~\§í~\ÜZ_* I 

'¦ ^Zâmíir Itàl^íS^iV íi^Í3J!ía_<í mèèWÉk^ ^m^&imn ______§ ^^ i
1°" W% M 1 LJLJOil Opera era 4 actüs de O. EIZIBIT | :-

SliiUífil

DISTRIIJU-ÇAO - Cticun, R1NA AGOZZINOt Micada, ESPERANZA CLASSSNTI;; D .José, MANOEL
SAL/iZAR: Escara.Uo, FRANCESSo KEDKI.ICI: Zuniga, MICHELE FIORE; Pmmilta JANTÜ_ZI; Mercedes,
MAZZARAEA; II D_-c.rio. E. OKLANDI: 11 Remendado, T. LUCI. — CORO 1_ BAl_.í.S.

llr opera 05
_ Crandi

c-.lc-

- O graSdioso s.cci» da comiwnhi- ANDRÉA CHEKIER.a
. . BOHEME, pa:a c;trC-a do lõãg. 'JEL-RY -- Sabbado, U a. nulo

cita dc gala ás 8j|i — Domint;.,, i •, - . ESPECTACULOS — ..
Iinitrte-. i renda na C.wi Ar«.lt_r Rapolcáo, avenida R.o Branco, das io horat 5s

iro. aci .eíuintea proçosi Fii-aa, 40$.; saa.arotcs, _-.; politonas t varandas, -J; cadeira»,
.*5L*-kío.

TZIGANOS."watiticc", (jjntiJe
ãi 2 1I2

novi-
lió-

5 da Ir.rde e depois r.o tli.a-
s$j galeria, cadeira, stooo;

] Vi xoto
úr;o5 novos

liaria

mm^UAJ-mntTmmmmmmwmmiwm
55cs r.o "The.-.tre da Cj-mr..-,.^"'. Maeistral cr«"ií..o dc lz,::cz:u
c Etclyina Serra. A peça mais mor.il fios .iii.imc.-i onaos)
de Julio Machado. Guard-í-roitpa, propriedade da empresai Mcj..

; ririnisãirao. EascenaçSo de Ignacio Peixoto
Díílumbrand e muitta_rtn

Am,„l,: — PRIKEIR.1. DA PEÇA EM QUATRO ACTOS — "O
AlUcUlUd HOMEM QUE ASSASSINOU".

Sabbado 13 de maio grandiosa matinée ás 2 1.2—A noite: Ilúcils.
de gaia. Primeira representação do popular drama em 5 aeloi

"A MA.HT_*r."
PRKÇOS: • . me» « camarotes, 30$; cadeiras de 1* e varandas, 5$: cade_.

.1?; í*.'!"!*)_" ntimeradas, =?; geral, ;$croo. —. Bnlictes aj-ci-.da »t< ás_ ens de
ticus d.i urde so -Joruni & Jjj. U", e- éfS"

Bilhetes
iia.' bilheteria üo

. vct-.ila ití
lheatro. (H 1

mm



«mt&áj,.

toK CORREIO DA MANHA — Quarta-feiraj 10 de Maio de 1916

mmmmmsmmmmmimmmmmmi

Cinema Parisiense
HOJEf_"

HOKARIO:
1 hõrirr2}15 e 3,35 - 5 horas - 6,25 - 7,50 - 9.10 e 10,30 §

MARCELLA
g HESPERIA _ l

MARCELLA
HESPERIAIV!

A
A mulher sublimada no sof tri mento !

A arte do soJ-frer Immo-rtallí-ando a actriz I

Apotheose final: o primeiro uflijo de nupcias
i Roga-se especial attenção para o horário, aflm de que

soja seguida uma conveniente orientação nos ingressos,
in sempre indispensável nas exhibiçôos de grande suecesso, |

como nas setuaes, evitando assim possiveis confusões. »

BK-OVF3MICÍNTW §

O Jockey da Morte 1
*. cm reprise, para que seja cabalmente apreciada u segunda jl
JM maravilha dn gênero, cm continuação deste trabalho— §
1 O CIRCO OA MORTE I•- ou

1

I ;ci*__\te_m:a íris ' g
I - " "* ________________________________ ""'  H:

_^â_eÜN_ EMPRESA J. CRUZ JUHIOR /v^\ I

^L '^fflffigfânLvX--- '--w •—• (s ttttiiáw t-wiiin.nhth ^_a^___^&v^-!^^^.-«'^ír H^k'àtH^PvBQÍ''<'' f ttiitiiiVi *•# *i€iiti_wit/%M ^-4e®^'-'-:M--¦ •'¦ -?>5^ H

^^^^mm^ ** o mais sensacional dos I******* | m^_,__mma___ ________________¦
20 Séries 

~_~~' 
âZ_T 

" " Mais Je .o partes I

I CEBBO POLICIAL lí m

HOJE Ultimo dia HOJE!
TO THE BRITISH COLONY

i PERAfilO 1
Sentimental e commoventc comedia dramática da actuah-

dade em tres longos aclos
Themn: Qua»do A .PÁTRIA PKBXGA, todos bSo eguaoi

mÈÊÈÊÈki»..iè

Aventuras
sem egual, já
pela verdade

de suas scenas
já pelo enredo

que é um
triumpho na
cinematogra-

phia

9
li
h_Í0

I CIRCO WOLFSON
(!• e 2» Série)

¦

^«iiiis;:!.»:^

mtn^&j&gmmffiÊ*ws&awK5SBE&&

HOJE — Ultimo dia deste sensacional programma -•- HOJE
Duas* •>'! andiosas peças :lo theatro popular ci«

_icMiaio_-_-i-aphico, num só espectaculo

JOSETTE ANDRIOT, a esculpturii) .

OTEA
e:n quadros .emocionantes, em episc-Mos velicmcntcs, em lances pro-

d igiosos .: inteineràtos, fará pulsar vossas almas ao sopro de novas
agitações, de sensações incógnitas, de commoçõcs sem precedentes, na
iittcn. rctal-o da ipossante peca, sob o titulo

0 Juramento de Dolores
om 5 actos

/' '• í^jf^P" %; \

Glen Wliue

Afím de nue nossos distinetos
eapeotadorea não percam as
exhibiçôes do SUBORNO, pu-
bllcsmos abaixo os dias certos
em que serão exhibldas as dif-
terentes séries deste soberbo
film b
1- c 2- Séries — Dias 10, 11, 12,13 e 14

de maio
" 18, 10, 20 e 21 do31 e ¦_• Séries

maio
5- e 6- Sóiies

maio
7- e 8- Séries
9- e 10- "

ll- e 12* »'•
13- e 14
15- e 16

" 25, 20, 27 e 28 do

" 1, 2,3 e 4 de junho" 8,9,10 e 11 "
" 15, Ifi, 17 e 18 "
•' 22 23 24 C 25 "
" 29 e 30 de junho, 1

e 2 de julho
17- e 18- Séries — G, 7,8 e 9 de julho
19-o 20- " 13,14,15 e 16 " "

Eis um ideal dntlcil de se ver re.alisndn, no seio social da
grande nação BRITiNNICA

A personalidade de nm lord é um ornamento,
os preceitos da hier.irc.iiu e da nobreza são inatingíveis para
o plebeu : todavia, deante du sagrado Amor Patno, tudo
dcsapparece, toda a soberania do titular desfallece, num mo-
vimento unico, unisoiio e sublime, cooperando cada qual
para a defesa do solo abençoado da PÁTRIA.

O sentimento de patriotismo alliado ao Omnipotenle Deus
Cupido, tudo pode, tudo consegue, tudo alcança, dando so-
lução ao mais difficil problema.

_____________________________M._.__.__.__HHMMMHBWNHiHH«MMai

Gomo complemonlo de programma, o belüssiino drama cm
3 actos

?. Joia Revelado ra
Onde mais uma vez, a cobiça e a avareza levam o indivi-

duo mais timonto ao nefando crime de fruticidio, recebeu-
do o merecido castigo, graças íi. Divina Providencia, repre-
sentada em um minúsculo alfinete de gravata,

Amanhã* — O Valle da Morto — 5 actos -- Pox-íllm,

Httrry Carey

iÍJ-» *& ¦& Ninguém deixe do seguir estas estupendas series -- Sem egual - Unico film policial no gênero *£.*&&

mnnzmCOMPLETA O PROGRAMMA

Irresistível comediu da fabrica UNIVERSAL

<& E, com programmas como este, o ÍRIS conquista o primeiro logar entre os cinemas! «3§$£

CINEIVIA PARIS
lr> _<M(i' Tn HttJrt*— -_.___*_»MÉ««MM**_SM________Pe>flMI«aiIMi*lB»

HOJE Ultimo dia deste programma -EIOJ-E!
Primoroso conjunto de escolhidos

trabalho» de arte !

LORD~EOPERARIÓ

MAIS FORTE QÜE A MORTE!._

Blagnificn comcdin-ilrnmatica Inglesa dividida
cm 13 1 ngns netos

Edicio da fabrica GAUMuNT o soberba interpretação do notáveis ar-
listas do theair.i inglez,

mpnlganto drama
nicrican.), dividi-

do em 2 extensos netos.

Abnegação recompensada fomcZ111..
amor em 2 longos actos.

como extiu O Vil 11a <_A _-_rnn_ln<_l-_ Boníssimo
HKOGHAMMA: v » Anv> ue "1 UllUUdlU n_m natural.

Amanhã — Oranflloso pru^ranima novo
Brevemente — VAMilUOS, drama policial, -V série: A

evasão do morto. (R 1850

«a_fff--n-«-*ff^^

MISmm ~"^~*°CT*^t°^r^_l-llBr_WI«TTI-llh w

JT \- .' -. :.. .. Í^SSll^, ji

Js "'{L %*»'¦.^^W«K)_i^Ei(fv mmmal* 
*"*^ 

A*r n í **K7**fe & -ÇJ-TI •B_,t__P QJ-^H- 1^& ^tcxmr**^' **«*^--",; 
^ II PâT M W

'¦_...,..-__¦: .,—ffT.. 
... ,._-, . -||||-|-rir-|WaMm__m |^r | ,m\ JsTM. JS. &A mmâ

..__ U I lin IIJ Ultimo <lla desto progranima 110 I|J
, .,,,.,. 11 niíJÜ As novas proezas da culebre e famosa nudEV

Oi:., eoniinovent. drama dc aventuras, 1 u r

S0FF2UKEHT0S D^UMA ORPHÜ [Orphã do Mercads) ^nnÀwmwm'X ©«
Quatro partos - Savola-Kilm I I mm, JP^ íÜfeR, IhJv JL ¦S^tfi ©

COMO lCXTFtA IN A 31 ATI N I-!'10 ^ i I »¦¦«¦¦-__¦_-_-__--_«--__-..¦ .-M__í______p__r-»

D abastecimento inylsz aos Servios nas campos Je Safonica | l§s^^^^m^^^^^m^^^^§mi

[! .-.*l*_T,""---i 
''''¦¦ ".''.','•. ,| tc!Tcadanep?sod-_ I j ^-_ •> ¦*-'- :'-'- %l^^*^ -- 

' 
^S_-...: .a___4Jl

lí j ¦-i-y.-* *»_-«-¦ -tj. ¦ j.!(. I |I -'- "í 
Si l—WIll Lll I v-rw*""''-'" ¦''•CTWfiii.iifr » i H— ¦ ' BW"' ¦¦» ——*g ^»

'¦¦':'."..'-' •-.--¦¦•"¦'-' M 1^4'^ L;'! I 
' •' A seguira 1 \¦ -!. rS.i^Lá^T^\'\M "BELLV ! 8

'v-=,: Wí-I^HS HJGSl-ERTA' I
¦¦¦¦ . . J- i |'. ¦ WmW&l_ e "Za-La-Mort" i
• l&S&Ç&p.; ^.^f^?--ri no intemppstivo S

"*"?..- V-à--"-*'",.' 
"""" 

-•'.'''.'':^rWetW:^':X'r drama de Vicio-
|i ,..¦'-•"."¦'..-, . ,-^^è.§^.f;r^-:C:, rienSardou | .

^^#1^|M AlFflaça
'><-:<;>->-:^:.^;_-":,\WflFgM P 5 partes |_________ " '"': •~'--1—---—-¦, ,„¦'„, ________l c 4«,_3 | I
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CINEMA AVENIDA
Empresa Dnrlot & Cia.

HOJE - PROGRAMMA NOVO - HOJE
TIO SAM NO TRABALHO mA America do Norte no seu apogeu de força e oi-

vilisa*,ao. Em onze series
1' SERIE—O espectador será tran-portndo para aVova York, onde

verá o presiilento Wilson o seus Muiistr.is. A monumental Bibliotheoa
de Ndvit York com t -d.s os seus reonnios e obras de valor A Casa
da Moeda com suas grandes machinas, suas impnrt.ntes e seguras
caixas foitos como se fazem as cinhagens das moedas desde o seu
inicio até ser lançada om circulação.

s- parte- Coração c3L© Sereia
drama fantástico de amor. Protngiinista MARY FtJLLEll

3- PAHTE- O PEQIENO DA RUA
Enredo commovome du "Blograph,,

Breve:—Fllms surprehendentes, caros e trabalhos absolutamanle
inéditos para o Brasil. Quinta-feira—-Na* Chammas do Destino».

Chamamos a attenção de nossos freqüentadores pelas photogra-
phias jíi expostas. II 1870
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I Companhia Cinematographica Brasileira 1

H O cinema prelerido pela soeietlado elegante M
e culta do ltio do Janeiro B

I Os melhores programmas — Segurança o com- I
modidado em s«'uh salões — Os mais m
vastos e luxuosos salões M
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Nobreza
Gaiachs

é uma conquista sul-amc-
ricana •— Como trabalho
não fica a dever nem cm
enredo, nem em nitidez,
nem em desempenho, nem
em altr.icçào a qualquer
film europeu ou norte ame-
ricano — Como originalida-
de, pelo meio em que passa,
somente pela sua origem
se poderia fazer coisa ião
boa.
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Novas proezas da Mão do
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Prólogo o 3 aotos
Esto quarta série ultrapassando em arrojo astresaiitt.no-

res paten-ea n valor, audácia e coragem da escul. lurul artis-
ta Mlle. JOSÉ.TE ANDRIOT que encarna a mulher, a ama-
zona vivendo nos [i.imp.is n.is eternas correrias ao sabor do
capricho i,a vaslidão das campinas.

Uma terrível e silenciosa luta ronlra formidável serpente.
Além dos quatro longuis-uraos actos deste sensacional film,

o programma do PATHE' apresenta o ultimo numero do

g^OL_.,Af.R JORNAL
A SKGUll. — A bella Hesperin, E. Ghíono, A. Collo, na peça

theatral do V. Sardou — A MORDAÇA — 5 actos.
S -w.«*j!'_*r.*_-*»a^^
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Nobreza
Gaitei

ieve hontein.
como

n.r.lc-hontcm,
consagração

popular; com i
j:\ tivera a dos

iiOSSOS
jornalistas,

no subbude d:'.3-
•_ c-

Nobreza urns

foi projectada
na tela, nos

cinemas
do Prata, por
milhares do

vezes
— Eis a sua

historia
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IlORAniO-Sal.o A - 1 hora, 2,20, 3,40, 3 horas, 6,20, 7,40, .
horas e 10,20.

Sulâo 11-1,40, 3 horas, 4,20, 5,40, 7 horas, 8,20, 9,4C -o 11 huran.
To.lo o americano dn snl precisa ver NOBUEZA GAÚCHA, O

romance dos fllhus dos Pampas.

^^Sii^ssSm^^xx^is^sní^st^ss^L^^.
_mt Veiara na peaoltiiaa pagina os anunncios dos theatros: Apollo, Natureza) Lyrico. Palace-Theatre, Republica, Recreio, S. José e S. Pedro.
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