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m
üs jornais argentinos, propugnan-

do os interesses do pai.., occtipam-se

neste momento, com a paralysaçã > da

venda e exportação do trigo ali

produzido, 
"l.a Prensa" recorre á

estatística official para fixar o
"stoch" existente e, conseguintemen-
te, a porção da ultima colheita ainda

não vendida. "A estatística oíiicial,

diz o importante jornal argentino,
calcula cm 3-.000.000 de toneladas o

trigo disponível para a exportação,

dc accordo com as quantidades colhi-

das, e deduzida a pane correspon-
dente ao consumo interno. Ale

agora (o artigo do citado jornal é

de. 19 de abril) lem se exportado só-

mente 790.000 toneladas, dc maneira

que eslão á espera de transporte, ou,
melhor, de compradores 110 exterior
2.210.000 toneladas, na importância,
segundo os preços correntes, de
1^6.000,000 de pesos moeda nacional,
com o que deveria auginciitar-se o

patrimônio do paiz c a sua circulação
monetária." E accrcscema o grande
jornal: 

"Rm annos anteriores, em
épocas normaes, nessa altura do
anno, já se havia dxporlado entre
r*i a 60 por cento da colheita, de
sorte que presentemente se acha re-
duiúda essa proporção a 26 7c A
desproporção i enorme, burlando a
esperança de que o phciiomeno sc
manifestaria pela inversa, eni razão
das necessidades da guerra e dn di-

irinação dos concorrentes russo e
kdkanico."

Alas, qual a razão? Como explicar
o facto? Falia de transporte? Não

basta para explicar por si só o retrai-
mento dos compradores. Estes, sc

quizessem o trigo argentino, teriam
ciicoulrado navios para ir bnscal-o,
tvnin os acharam para ir ao Canada,
«os dista-los Unidos, á Austrália,

paizes onde a lavoura de cereaes foi
fortemente estimulada para produzir
o trigo de que precisassem as nações
lielligerantcs. E realmente o trigo im-

portado para os alliados tem, quasi na
st.a totalidade, aquclla procedência
Deu-se excesso de producção no
m-lindo, e delle quem eslá soflrcndo
cs desastrosos cffeitos é a Argcnti-
na. "Improvisaram-se rivaes nossos,
observa "I.a Prensa", vaiitajosamcn-
le collocados, já pela/ sua posição
gcographica, já pelas suas vincula-

ções políticas com a Grã-Bretanha,
monopolizador» das acquisições para
os bclligerantcs. O plantador argeu-
tino encontrou-sc com competidores
inesperados, favorecidos pelos fretes
mais reduzidos por motivo das dis-
lanei:..-;, c principalmente pelas pre-
fereucias da metrópole pela produ-
cção .'tas suas colônia;. A não ser
:"i:ii. os navios, que operam sob a
alta autoridade dirigente de Londres,
teriam a 1 fluido e aiíliiiriain ao Rio
ila Prata cm basca do trigo argeu-
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tístá de serviço na Repartição Central dc

Policia, o 1" delegado auxiliar.

X.i *.'¦ Fagadoria do Thesóuro Nacional,
pagam*sc os seguinte folhas:

Aposentados ila Vla.So ç Agricultura dc
letian A a 1, montepio civil da Agricultura
c do Líxterior 1* novos contribuintes d.i l'*ft*
zenda, Exterior e Agricultura.

Pagam-se na Prefeitura aa seguintes fo-
lhas:

Institutos Profissionacs! João Alfredo.
Orsi-ua tia Konseca c Souza Aguiar; e,lco'as
profíss onaes: llento Ribeiro, Rivadavia
Corroa, Aivaro Baptista, Visconde Mauá c
Pedagogium.

A canio
Para a fim*** bovina posta hoje em con-

sumo nesta capita!, foram aífixado.s pelos
marchantes, no entreposta de S.t Diogo, os
preços dc $470 e ;»_."¦»» devendo ser eo*
brado ao pub.ico o máximo tle S700.

Carneiro, t$.*.oo o i$.-'oo; porco, *§2$Q
c l$,loo a vitella, $600 o íSoo.

Q CARVÃO NACIONAL
Um vari >s artigos, tem-se o Cor-

nio oecupado do problema do carvão
nacional, A experiência desse carvão,

feita em n-veios da marinha de guer-
ra brasileira-, mostra, por outro lado,
o palpitante interesse que o Governo
dedica ao assiiinpl >.

Tralando-se duma questão suicitti
ainda a debate c sobre a qual não h.i,
por emquanto, juiso definitivo, vém
ii propósito as observações dum espe-
cialista de São Paulo, o Dr. P. II'.
Ulilmanit, recentemente publicadas,

Acho o Dr. Uhlmaiun que o carvão
nacional dos minas recentemente des-
cobertos c prodttclo encontrado ií flor
du terra, ou a poucos metro.; de pro-
fundidade, Pertence a formações re-
centes c por isso contem substancias
voláteis c prodlts muita cinca. Sem
outra preparação, presta-se1 ao aque-
cimento de caldeiras o. vapor, neces-
sitando, entretanto, de. limpesa for-
coda </.j grelha.

Devido d sua rítptesa em matéria
volátil, esse carvão, presumivelmente,
é bom para o fabrico do gos, pelo
menos cm rclortas verlicaes.

O coke resultante da gaseificação,
experimentada no carvão de Santa
Catharina e Paraná, ê bastante duro
e pode equiparar-se, devido ao con-
tendo elevado em cinsa, ao do baixa
Silesio, ua AUemanha, e pela suo dn-
resa e conseqüente resistência contra
piessão. ser ulilisotlo na producção c
fundição do ferro.

O carvão nacional, não sendo pre-
parado, contém enxofre; mos o mes-
m 1 suecede com algumas qualidades
de carvão europeu. Para limpal-o do
pyrite, pois trala-se deste, será su-ffi-
ciente 1 systema de lavagem, prati-
cedo geralmente ua IV-estiplialia, Bsse
processo permitte rcdtisir ò a 5

¦ , ,..•,,.;....,„..,:,;,, ;,:-, /"•" ™»f He enxofre uo carvão a

coiivcnvn.-ia (|uc ella invocou da ""'"'" dc ' /""' eCHT A° '""'""

(,:ntr,,i;,ação ,-.,-„ suas mãos das cora- Í:""M ° *rotaW ''•'""" '' ^'dueção

pr.is de iodos os alliados, afim dc da cinsa que, ás veses, cáe de m a (>
' ou S par cento,concorrência mie estes sc ,.,,

O Pr. Uhlmonn fes, em serviço, r.a
Allemonh.i, muitas experiências com
cuitõo da Polônio c da Rússia, e ve-
rifieou que -ama parte deüe, sendo

pelo re-

11.''--iiu a 51 próprios, ficou com-
pradora unica para todo o grupo
o: naçòi- em gm-rra que cila chefia.
i. com c«ie nkinopoüi. está já ,

1;,. ,, ro -• ' considerada de pouco .¦, piicaii.10 ,1 política financeira as-
fi-..!...b. para depois da puerra. 

't','í':''' ,h '"^T/rodus!,,, depois
.,,-„¦ c: lavado e cokcficado, excellente: ¦• co.iiereücia nas ruas câmaras. '

¦ c.vmiiercio. a saher, de pre- í cZ'."lm,UvZl '';;":,/ (W l"": cúkc lU

Ureucia. i|iiamo as relações com-1 . ', _ ,..,
mc-ciaes, ante. ,le tudo para as di- Umhr* ' ' ''' í/!?'""'"' "'«•' "'*-

ver-as parles do Império britannica, \S"!tado 
'!,'SS''S "T'ie::e,as. que não

.- depois para os pai-es aluados | s'~ Jr'''' i«l9ar ° :'''-'' (/'' ^'^

IV •' proteccionismo que iá eslá vi- ,'"'"''"'" ^n-men!e pela analyse.

Bora.n.0. O Iri-o do Canadá e da \pml". 
J" ''•'>'''* rfí !r,ÍJ'U' "":l

dum outro, cujas difficuldades eslão

patentes e são conhecidas.
Sem entrar no mérito das aprecia-

ções do Dr. Vlilmann, que só os en-

tendidos poderiam examinar, é obvio

que ellas representam a contribuição
duma competência ao estudo da ma-

teria, contribuição que pomos deante
dos olhos dos que dirigem os nego-

cios administrativos .do Pois, e que
não podem, em assumpto de tanta

relevância, e ainda desconhecido, des-

presar as suggcstões incsmo as mais
simples c apparenteincnte sem impor-
tencia.

O sr. Azeredo irritou-se com a di-
VtllgaçSo, por nós feita, dc que a Mesa
do Senado iria consultar o sr. VVenccs-
lio Ilraz sogre a decisão do senador
Ruy Barbosa recusando a presidência
da comniissão dc Finanças dessa casa
do Congresso,

Na opinião do senador matto-gros-
sense, o Correio da Manhã feriu a au-
toridade do Senado. Ora, sr. Azeredo I
Vae para muito tempo que. o Senado
não tem autoridade alguma, já deli-
beramlp segundo as exigências de che-
fes como o sr. Pinheiro Machado, que
lhe impunha todas as vontades, por
mais absurdas e repugnantes que fos-
sem, já votando os mais importantes
assumptos sob a influencia do chicote
do poder executivo.

Haja vista a própria eleição do sr.

Azeredo. kV.la teria, porventura, obe-
decido á escolha do Senado ? Podemos

garantir que uão. E lia mais ainda:
antes da designação das commissões, o
sr, Azeredo foi entender-se com o pre-
sidente da Republica, afim de (pie este
lhe apontasse os noiiies sobre que de-
veria recair 11 votação do plenário.

E ó o sr, Azeredo que nos veiu fa-
lar ''in autoridade do Senado 1 Só queiii
não o conhecesse poderia levar a serio
as suas palavras.

De resto, que nutoridade pude icr,
mesmo num arremedo do paiz, como esle
em que vivemos, uni Senado de que ó

presidente o sr. Urbano Santos, na

qualidade do vice-presidente da Repu-
blica, e vice-presidente o sr. Antônio
Azeredo ?

Partiu liontem, para FlorianODohs,
110 d. -...-iiipenii-i ile uma incumbência es-
pecial do chefe da nação, o capita., .de
fragata Tliicrs. Fleming, suti-chefc de
sen estado maior.

Hssc official vae novamente conte-
rendar, sobre a questão do Contestado,
com o eoioael l''elippe Si-hinidt, 'I.

[liem, segundo ouvimos, depende utn-
wimcntc a solução desse importante as-
sumpto.

•0 comniandante rlners Fleming «se-
gtliu no iiocluriio de luxo nara São
Pauto e dali partirá para Santos, oiulc
embarcará 110 Itapuea, que o levará n
seu destino.

Austrália é nreferido ao trie niantid.ide de lalves 30 toneladas em

¦üu
K' P.-,,- i,,o q,e ;., por cento da I-criws «'' •«"- * -"•' ,<\ P

ila d.,s u*,s:os vizinhos eslá re- ! c" '""'"' ^mav :rl: •""-"

cirf,', mais

lula nus armazéns de instituições
l-.ancaiias operadoras com ".var-

''¦ ¦,.- '* 
-\ preferencia da Taala-

./ briqiielogem, reothada pelo
simples ,-,impressão do carvão eni,
.;*.' raramente c fosskvl 0:1 vai:-

tetra pc!„s produetos de suas colo-'''"¦''"''' •s'-F""J-> « pratica geral,
rias. ai..-.:-., exercida mediante a sim- •'"/"''''¦iV :';" preparo, composto de
pks re-oia,ão de comprar a cilas e I '"'"'.''''"* '» '•''''•'¦' .'"-•'¦'. de lavagem e
rão a ou: *., pai.es. ;,.',- -nr- --,-á cmc-Í'''' '""''"'« '"';l ¦'"-
ctiva, depois da guerra, por meio de '' '"¦'•'''''' '"'""' sc •fl'1-v. ,: l>ro^elo
taxaii a!í.r:.'-.-e,.',r:as proteccioni-ua; ''"' eokeficoção, c só preparada assim,
cu prohibitivas. I1' '7-''.' >! briqueiagem representa a

\ús não temos triito para ser tam- i"''"''''¦'-''" '''" Produsir um combusti-
bem prejudica:!j com a c.-incorroncii :''"' '''' ''"'' "''''•'' ¦í''"' »*'*'';'.' i'i*"-'*i e
ingleza. Xão nos faltam, tad.avia, | 

'''-i.reire, ej'acil de transporto):

iroilucios que tenham similares nas I '"* <"-'*'*/iV.rc<f-'. /;<*í.'.i á baqueia-
colônias hritannicas, para serem por I •"'"'¦ '''''" •'¦"*'••'•* proveitos. Para om-
h-o ropcllidos dos mercad.s da me- \bjs< 

J >'"n'"'!sj ° "'''•"'•" ff™' 'I- "'-¦'-
tiopole. Ti-uos, por exem;-!.-i, a bor- !'''';' '" '''" '',:;'•'"'''"'' ¦' -'s resíduos tio
racha. O inslez ha de preferir a de ! ''¦'¦''•' '',i; ^'tv '' "'-"'erial de fii-o grão
Ceylã.1 e de outras possi-se-.cs sua; l'3'1 ,"!''}* 

*' hrhnctagein.

á scrinjra da Amazônia. ,\e >ra a -1'™!J d* que acima fica expe-si).
«osfa borracha nem pódc chega- x \^"". 
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A situação dos moradores do Morro

dc Saiuo Antônio, obrigados a abando-
i-.ar os infectos barracões que habita-

a:n, é penosa de verdade.
Não ha a menor duvida que a manu-

tração em pleno cenlro da cidade, da-

quelle foco de doenças e immundicies,
era uma Vergonha para nossos crediios
do limpeza o civilização, e também
uma ameaça para os habitantes dos
bairros que cercam o Morro. E' egual-
mente verdadeiro, porém, que a sorte
daquella gente, miserável nu quasi, é
digna dc cuidado c compaixão. Porque
ella é obrigada a abandonar os casebres
cr.i que vivia, mas não sabe para onde
li-, porque na cidade do Rio de Janeiro
a habitação do pobre í um problema
que jamais oecupou an autoridades ili-
cunibidas de zelar pelo bem estar da
população. .

A situação afíiie:iva em que se en-
coníram ns moradores do Morro de
Scnlo Antônio vera pôr á mostra o
pouco caso com que este paiz cuida
dos interesses das classes menos favmv-
citltis. Acabam com ;is habitações coi-
lectivas, os cortiços, ns cstalagcns, sob
O motivo, il,' resto j-.i-oo, dc represen-
tarem uma ameaça permanente para a
saude da cidade. Mas não lhes dã.i
substituição; de maneira que o carioca
uriiguadn de recursos não sabe nade
morar, no mesmo tempo qui: sc abrem
largas avenidas e se constróem palácio?
vistosos, de maior ,','05:0 c peor tttili-
d: de.

de Imprensa, composta dos srs. João
Mello e Tolcntino Gonzaga, que se ia-
zi.i acompanhar do nosso collcga Va-
lente de Andrade, correspondente tele-
graphico aqui, do jornal O Af-|ilHÇlíiO,
que se publica em Porto Ve|ho, no F.S-
tudo do Amazonas.

Essa comniissão foi mostrar ao pre-
sidente da Republica um telegramma
recebido do sr. Alfcdn Mendonça, pro-
priclario do supracitado jornal, com-
iiuinicando que as suas officinas foram
aiacadas na madrugada do dia 6 pelo
delegado de policia, tenente Botelho
Sobrinho c praças á paisana, que so
não levaram a ctfiiito o empastellamcn-
to do mesmo jornal por terem sido re-
pellidos á bala. Nesse telegramma pedia
ainda o sr. Alfredo Mendonça a m-
tervenção da Associação de Imprensa
junto aos poderes públicos, afim ue
cessar a situação ameaçadora em que
se encontra o seu jornal.

Recebidos pelo dr. lleho Lobo, sc-
creiario da presidência, a quem expu-
zeram a questão, os nossos colleras
-m breve tiveram seiencia de que o

presidente da Republica deliberara cn-
viar ao presidente do Amazonas um
lelcgramma não só narrando os factos
le (ine o inteiraram os telcgrammas
pie lhe acabavam de mostrar, mas ani-
ia pedindo que sejam dadas as provi-
Inicias necessárias, de .modo a ac.au-
l1.ii- as vidas e propriedades anua-
''liontem 

mesmo, foi trau.miuido esse
Jespacho para Manâos.

Os politicos goyanos fazem questão

para que no Rio não esqueçam a exis-

tencia cotistituciolial da remota unida-
de da Federação. A opposição, prepa-
ratldo uma duplicata de Assembléa es-

tadual, saúda o sr. Bulhões por toda
a parte e obriga o telegrapho a gemer
com os pormenores da recepção. O go-
vernicho local, entrincheirado nas ai-
deias, nas esteadas e no matto, prepara
a reacção eleitoral com que terá de en-
frenlar os adversários.

È emquanto os suecessos sc vão des-
enrolando cm meio da angiistiosa espe-
ctativa das classes iiidiífcrcn cs á cam-
panlia.-o presideule do Est.ado passa o
exercício a outro cavalheiro, avisando
logo o ministro da Justiça do seu acto,
para que o governo federal fique scien-

e dc que por aquellas longínquas pa-
¦•agens ha outro estadista manobrando
o clássico leme da náo dos negócios
regioiiaes.

Saibam todos que, desde hoiilera,
Goyaz não é mais governado pelo il-
lustre José Ruíino líamos Jubé; o et-
rladão que o está presidindo t- o ilhas-
Irissimo llarnabé Salathiel dc Lima...

Realiza-se boje, ria Academia Nacio-
•tal :lc Medicina, a continua ão I- cx*
.osição que o dr. Bonifácio da Cunha
figueiredo vem fazendo, desde quinta-
feira passada, dc seus estudos acerca
Ia anlcyiasioiiiiase e beri-beri, na Anna-
Ia nacional.

Os trabalhos do dr. Bonifácio Fi-
r.iciredo. medico muito estudioso, têm
despertado a attenção geral da classe.

Continuam a chegar-nos, de varias
procedências, as mais justas queixas
contra o modo iitimoral por que o go-
verno procede para com os estabeleci-
mentos de credito, que fazem trans-
acções com os funceionariòs públicos.

O governo autoriza essas trans-
aeções, concede privilégios aos bancos
que as levam a effeito, e como c fiador
dos funceionariòs desconta-lhes em fo-
Ia as consignações mensaes.

Até ahi eslá tudo muito direito. O
que hão é admissível, porém, é que
esse mesmo governo, que desconta cou-
signações, não «as envie aos bancos que
emprestaram dinheiro aos ftmcçiona-
rios, deixando-os de credito perdido e
impossibilitados, portanto, de recorrei-
a no.vas operações.

E' o que se dá no Banco dos Fun-
ccionarios Públicos, 110 Montepio dos
Servidores do Estado, no Banco Aitxi-
liar das Classes, da Bahia, etc.

Taes c tantas lèm sido, as reclama-
ções e rn? pedidos dc providenciai:, rjuu
a respeito vem sendo publicadas tle
algum tempo a esta parte, que já isse
caso devia estar resolvido, não so a
contento dos empregados públicos,
como em beneficio, do bom nume do
governo.

A grande verdade é que é necessário
dar-lhe uma solução urgente, porque
chega a ser criminoso o procedimento
do governo, retendo em seu poder
aquellas consignações.

tudames. Todo mundo sabe que a agua
má, pela proveniencia ou pela contami-
nação, - capaz de transmittir algumas
doenças, que a autoridade municipal
está na obrigação de afastar do meio
escolar, onde a creança vem paru me-
lhorar sua condição social, instruindo-
sc, e nunca para peoral-a adquirindo
doenças que a tornem Incompatível
com o meio em que têm dc viver, por
perigosa.

A apresentação de uni projeeto que
se attfibue ao intendente Leite Ribeiro,
e que se propõe a instituir nas esco-
Ias apparelhos para a depu'i;|;ão da
agua, quaes os filtros, de uso obrigato-
rio, deve ser levada avante sem delon-
gas.' Assim também a suppressão das
canecas de uso commum, e que por
esse motivo servem á propagação de
muitas epidemias escolares. Basta lem-
brar as febres eruptivas capazes de
transmissão antes de reconhecidas, e
quando o infeccionado ainda freqüenta
a escola, embora traga a garganta e as
narinas cheias de micróbios que o copo
coninium de beber agua irá transmittir
aos seus companheiros, Convém substi-
tuir a caneca e o copo coniiiiinis por
outros apparelhos simples e variados,
de uso corrente nas escolas européas.

As cxmas. mães dc família encon-
trará na Casa Colombo um esplendido
sortimento de arlig03 de inverno para
meninos \> meninas e uma liquidação de
roupa dc verão, gênero americano, a
começar do preço de 2?5°° c 3?ooo.

O ministro da Fazenda mandou trans-
mittir ao director commercial do Lloyd
Br.sileiro as regras estabelecidas pelo
Governo Portuguez, para os navios que
pretendam entrar no porto de Lisboa.

O dr. Julio Furtado, inspector dc
Matits c Jardins, teve hontem longa
conferência com O prefeito, sobre as-
sumptos nue se prendem á sua tarefa
de restaurar e cuidar dos nossos jar-
dins c maltas.

Esteve em visrta lionteni ao Collegio
Militar clest.f capital, acompanhado de
seu ajudante de ordens, 1" tenente
Agostinho Goulart, a cujo director, co-
roncl «Vcxandre Barreto e officialidade,
foi retribuir as visitas e cumprimentos
que lhe fizeram por oceasião de seu
regresso do Rio Grande do Sul, o ge-
ncr.il de dvisão Gahino Bezouro. eom-
íuand-.nle da 5" divisão e cx-inspector
de ensino daquelle instituto.

-*V1*í-^l>-*EBl*-<,t»4»l»

\ administuaçao do Correio da Ma-
vhã, assim temo todos os seus agentes
» viainutcs. acceita assignaturas para
I revista pnrturoiezn O Rosário, nma
das mais bem feitas publicações catho-

editadas em Portugal. _,

o AxoAXEssarnro europeu

Uma nova nota allemã foi
entregue ao sr. Gerard,
embaixador americano

em Berlim
Os violentos com- |__*Jbafes na região de

Verdun

A Hespanha vae
definir claramente

a sua attitude
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Foi posto a disposição do coniman-
dante da 5- brigada de infanteria, afim
dc incumbir-se de assumptos que sc
prendem á fazenda de Sapopeinba, o 2°
tenente intendente Mario Dias Lima,

Esse official também ficará com a
guarda dos paióes de pólvora dc Deo-
doro, até que seja substituído.

A Rccebedoria do D:slricto Federal
arrecadou, do dia 1 do corrente alé
lionteni, a quantia dc 701 :oija?7(ig.

Em cgttãl periodo do anno passado,
a renda importou cm C6C:39oSCa.i.

11 ¦¦-— ¦**—i -j rn 1

Um aviador sentado na nacelk giratória do apparelho, fazendo, com um canhão revólver, fogo centro
O inimigo

AJTOA
MÃNCHESTER"

(-. csiiociiil om ni'tÍK(is nara
liiunoits : (irnviitiis, eollnri-
nhos, iiH-ias, camisas, curou-
In*, otc. Ài-tistos «superiores

e pelos iiltinios modelos,

Gonçalves Dias, 5
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PORTUGAL

A victoria sobre os
allemães em Kionge

Lisboa, io (A. H.) - Um despacho
official do goverador geral dc Moçam-
bique confirma a victoria das tropas
portuguezes sobre os allemães «ao norte
de Kionga.

Lisboa, io (A. A.) — Esteve reuni-
da honttem a commissão dc inventos de
guerra da Academia de Sciencias de
Portugal.

Nessa reunião foram tomadas varias
d-, liberações importantes, ignorando-se,
entretanto, suas particularidades.

Lisboa, io (A. A.) — Realiza-se ho-
je, s.guiulo informam do 1'orlo. a mau-
guração do curso pratico dc enfermagem
da Cruz Vermelha dali, que tem rece-
bido diversas e importantes adhesões.

Lisboa, io (A. A.) — O sr. Pedro
Martins, titular da pasta da Instrucção
Publica, eslá revi ndo o c;ra dos estu-
dantes convocados, procurando resolver
definitivamente a sua situação.

A BATALHA
DE VERDUN

a carreguem, recusando-se a r.a-.- ni quecar; ao ::,:.-; :;i.

be'.-a u-, vapo.-es da "Booth Linc", )",V",v",,''i!'' 
P'T"''''-J-', •''•--' Q'.ic sem

únicos que viajam aeiualmcnfc da ' trepara não f:dc nunca substituir o
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gleza lhe trancará os portos do K.i-j"' '"';''"''''¦' ¦'''¦'-' s-ómente pchs aso-
no Unido. K se oi alliados, como ,VÍ ''¦' .''"'-'"''' europeu, decairia de-
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solvido, passarem a constituir-se em */"'" ''''*' '•"'''"•¦'¦l''!n} 
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liga ..-.¦¦:; .;:i:,-.t e aduaneira, cm novo" •''"•"••'''''••- » ' cartão, deve-se traiar,
"Zoilverein", 

não serão só os mer- \deste já, ainda r.a opinião daquelle
cados inglezes trancados á :• usa bor- j 

''•c.v'';'-!-'í'';'';' da inslolloção de fornos,
racha. Serão também os francezes, 'f:'""-í''n'"-f '' PU"-'1S- P"i'.i tirar to-
c- it.-!ia::..i, heigas. russos e portu- í ,!',s ,!'r '-'•r"!;'í'í't's "cima apontados e

i.a perspectiva para o ;;/.• seriam oeereseido. outras i

Gil VIDAL

pro .-:., do nosso extrenu \tradii:hs 
conhecidos da a-ke.ii.-açà>, 

jt'f mo oicos de impregnação dc ma-'fira, 
naphttilina, benso! par.: moto- I

res de explosão, antmoniaco sulfuri- |
eo para adubo, e carbolineo par.: a i
desinfceção.

Ante; de tudo. porem, torna-se'
preciso estabelecer as necessárias
vias de iransporle, onde faltarem...
Desse ;;.- •_/.'. o problema do carvão,

i»dio.«o. n"dc hoátem. 
"•"¦'"""" •" **" 

;'ii de si complexo, vem a depender

mm & Noticias
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i" dia r <i-,.;'.co, eipicndtntc dt «oi

Esteve lioníem no gabinete do tui-
nistro da Agricultura o dr. Creso Bra-
ga, official de gabinete do presidente
do Estado do Rio rio Janeiro, v.v.c, em
nome do sr. Nilo Peçanha. convidou o
sr, José Bezerra para -assistir sabbado
á inatisuração do Horto Botânico.

Kgual convite foi fui to aog directores
geraes da Secretaria de listado, ao =r.
Pacheco t.efto, dil clor do jardim Bo-
lanico ,e an sr. José Mariano, director
do Horto Florestal.

O sv. ministro da Agricultura compa-
receni á sotonuida-dc.

E' necessário iiiíi*i'ii- ua questão do
papel para a impressão dc jornaes, já
tão brilhantemente levantada pela ini-
prensa de S. Paulo. As folhas paulistas
pretendem obter para o seu movimento
a solidariedade da imprensa desta ca-
pitai. O certo é que esse movimento
se alastrará por todu o paiz, numa cen-
\vrj_*-'*nna de esforços para que 5-2
obteníiít-..!, do Congresso c do Governo,
"icrdas nect-ssa-rias a que os jornaes
brasileiros uão sc vejam forçados, d*
v.n momento para outro, a modificar
O preço d.i v. mia avui; :i c de as.-i.iia-
turas, com prejuízo visível para o nti-
blico.

A isenção dc impostos alfandegários
para o papel fornecido direcamento aos
jornaes e do pagamento de sello para
aa folhas destinadas aos assignantes, a
reducção das taxas tclegraphicas, etc,
rão providencias pcrfeitameiiíe viáveis.
Alguns paizes da Europa já as toma-
ram, sem que com isso sofin-sse o 3«:i
estado financeiro.

Essas providenciar, inipOcm-se entro
nós.

Ainda ^ 
•• no jornal que o publicodeste pai;-, tão descarado de instrucção,

vae pouco a.pouco conhecendo a natit-
reza^ dos problemas que prcoecupam a
administração publica, o estado cai qu.-
cllcs sc encontram o o esforço que os
estadistas e os politicos despendem para
solvel-ós, neste momento bem critico da
vida nacional,

Assim, «,. a ausência do jornal não
sc comprehcnde, nem se admittc, nem
se justifica, r.s.á no mesmo caso a
difficulda.le da sua obtenção por parte,
do publico, devido a recursos dc
oceasião que por força hão de surgir
para as empresas se Congresso e Go-
vcrr.o não encararem a serio este caso.

Esperamos pelo que a respeito devem
'•"zer já o já os poderes públicos.

O chefe do estado-maior da Armada
d. terminou, em ordem do dia, «aos com-
mandantes dc navios e directores de es-1
tnbelccimcntos navaes que renovem as!
propostas dc autorização para os infe-
riores ou praças que eslão substituindo
sub*officía'i s.

Determinou também a mesma autori-
dade qtte só com autorização do estado-
maior, cm proposta feita nelos com-
mandantes dos navios ou chefes de re-
partições, -orlem ser designados iuf-
riores on praças para funeção dc sub-
r.fficiaes. devendo essa autorização ser
lançada nas cadernetas.

— lím que sc parece n;n concerto mu-
sical eum o concerto das potências ?

K' que cm ambos, a dcbharmouia n-
meçn feia troca dc ncias,

O ministro da AgricuUnra nímeou tuna
commissão dc inquérito incumliida dc apu-
rar a responsabilidade do dr. João ¦Chris- ¦
tino Cru?., <|iie procedeu i iimiuuiização
do gado di fazenda Santa Moníca, i

O gado está morrendo todo.
K' que o vckrinario sc enganou ; cm

vm de iiiuiutuízar o gado, inimunizoit osi
carrapatbs, as in-.itucas, etc, |

I'*xclamacã'i do Oldemar ^rurtmlio, .v» \*er
o gado de Santa Monica :

— Qtie pena ! todo esse gado f.rln», fi-.
ca: assim, to lu estragado .'

Varias noticias

Eni tempos idos, quando ainda havia
dinheiro nos cofres do Minis:crio da
Guerra, faziam-se, ponllialmen.c, os p.a-
gameato-, ás costureiras que trabalham
paru cse sorvedouro dos dinbeiros pit-
blicos.

Senhoras necessitadas obtinham para
cada lote de cincoenta pares dc calças,
a quantia de cincoenta mil réis. Ago-
ra, eslá tudo inalado. Além de terem
essas senhoras de esperar longamente
que o Ministério lhes faça pagamento,
quando logram receber o que lhes é de-
vi Io, percebem trinta mil réis, por loto
de quarenta e tres calças. Accrcsce a
isto que a linha, cujo preço cr? de tre-
zentt.s réis, está agora a quinhentos c jsessenta.

Depois das dcspcsis excessivas que'
assoberbaram as repartições publicas uo
tempo do marechal, o Ministério da jGuerra ficou exhattsto.

Assim, para que os indivíduos marra .'•Azeiedo" 
possam rolar cm dinheiro.'

e ostentar uai luxo insolentc, são sacri-'
ficados os fracos. e os pobres, entre
os quaes estão as inmtnu-ras senhoras
que dignamente arrostam as difficulda-
des da luta pelo pão.

_ E' a justiça desta terra, em q*,,, 0sle.ize.; suo os indivíduos que não hesi-tam cm sacrificar o cararter aos in-er-«ses mesquinhos, ao passo que aquel-les que querem ter vida limpa não temoutro remédio senão o de passar ncees-siuadcs,

Jfo palácio da Cattete estev« honíc-n,
á tarde, uma comniissão da Associação

Poi-Portaria de hontem, do ministroda Marinha, foi nomeado Jacob xn..-ura para o earpo dc professor degymnastica Ja Escola Naval

O DIRIílTO 1)0 Asy.cn,

O faís da 5" x-ara concedeu
o divorcio {'cdldo por d. Caro-
lii.<i Cândida Goitrlcy, casada
Com Te nus Courtey que jd o
era, nos listados Unidos, O
bigamo rstd tres--, cumprindo
_i poiii dc 4 annos, a (lue foi
cottdenuuiJe.

Pela sentença do divorcio,
"poderá a autora casar-se como
solteira, ficando cen o pátrio
poder sobre Gust-r.-o, filho lc-
gitima ü'j casal.*

Doutor juiz : de t";l maneira-
Fica r. questão encrencada :
Ou bem que a moca v Si):íeÍr3,
Ou bem que cila c... ma! casada 1

Que casar dc novo queira
O noivo ía.: ur.i sarillio,
Pois sendo a noiva "solteira'1
•Ltva tun ícgiiimo' íiíbo !

Sein rac fica o pobre^ito, *
De accordo com cs tribunaes;
Kn-retanto, o p.ic do dito
K" casado... ató demais.

Não tendo pae o menino,
K' que o pae filho nãD tc;;:...
Mas '¦¦' cllc c "pae**?... Perco o tiro
K o icitor perde-o também !

Mas do ciso o qne cu não pilha
K' com a dama... solteira
,Sc s» cisar leva o filho
K os flores de laranjeira !

Em um momento em que .a Munici-
palidade se mostra interessada cm z.-
lar pela saude das creanças que fre-
qucr.-.am as escolas publicas do Distri-
cto Federal, creando a inspecção me-
dico-eseolar c cogitando, como pro-metttu o dr. Azevedo Sodré, da con-
strucção de edifícios escolares, é justo
assignalar-sc a urr.encia que ha, paraessas mesmas escolas, cm vigiar a qua-
lidade da agua nellas servidas aos es-

Notlcwi o Jornal dn Recife t-:r apparccí-
I do naquella cidade uni musico que dc uma

Jata dc kcrozenc faz uma orehcstra inteira.
Imaginem! a tal orchestra deve ser umaj

"banda allemã" na niãis lata expressão do
vocábulo, «¦*

í»
Patentes de invenção :
«Francisco da Rocha Porto : p-.ra uma

prensa para o fabrico de cestos e jacis.
O metaio: para um novo typo dc cestos

e jacá.«!. — .
E (ügs-sc que com a guerra eitropca ^

industria nacional não tc::: feito progressos!
Cyrano & C.

ALLEKAKKA - ESTAIOS UHIOOS
Ã réplica americana á resposta

allemã
Paris, i? (A. II.) -- -\ replica do

presidente Wilson á neta albina, procla
mando a repugnância que sentiria em ser-
vir dc intermediário cm negociações de
caracter humilhante; registando as pro-
messas allemãs ¦: reclamando formal-
mente o seu cumprimento, é geralmente
considerada uni modelo de clareza, dc
ironia e firmeza, e exprim.**.* com conci
são, bom senso e lógica o orgulho da
Krande nação americana..

lim face da nota, o kaiser terá de
acecilar o risco dc desencadear conlra .-.
sua pessoa o furor dos partidos (pie go
vcrii.uii a Aüen-.anlia, ou terá de sc ar-
riscar a Imitar a iniciativa dc tuna ru-
ptura d. graves consequcilcias.

A imprensa reierte-se detalhadamente
á resposta americana e salienta que o
presidente Wilson nada respondeu á ai-
lusâo da Allenianha com respeita ás ut-
gociações para a assignatura da paz.

O "Petit Pnrisiicn" diz que o impera-
dor Guilherme nunca recebeu uma lição
de direito como a que lhe foi dada pela
nota dos Estados Unidos. O "Matin"

entende que a r.:c:i--a da America do
Xorte 'in attender aos desejos allemães
é tão formal que excluo toda e qualquer
possibilidade de contestação no futuro.

Segundo o 'lEcho de Paris", nunca o
governo de Derlim soffreu semelhante
disastre diplomático; e, para o "Cau-

lois", a resposta americana excede toda
a espectativa, visto constituir nm acto
quasi tão importante como a própria
ruptura. A AUemanha, di? ainda o
mesmo jornal, ouviu uma dura reu.-i-
menda, que a jaetiditi até aos reits fun-
(lamentos.

"I,c Jouritãí" e$cr< ve que a reposta
rápida e decisiva, registando a capitula-
ção allemã e rcpcllindo qualquer idéa
de negociações pcuco li.'i::s, é unia ver-
dadeira obra prima de rectidão. Eiti.il-
¦Mente, o "Tenips", emende que o tom
dc desprezo da nota encerra uma alta
lição moral e concorre para apertar
mais o circulo de reprovação cm que
a Allenianha está envolvida.

As mais eminentes p rsonalidades da
colônia americana approvam o tom íir-
me e categórico na resposta do seu go-
verno c preveni, ern lace das ultima?
palavras da nota, que a intervenção dos
Estados Unidos no conflicto está, tal-
Vvz, para muito breve.

Washington, :n (A. H.) — O secre-
tario de Estado, sr. 1-ansir.g, recebeu
do embaixador americano em Berlim,
sr. Gerard, um telegramma informan-
do-o de que o governo allemão acaba de
lhe entregar uma nova nota a propósitoI
do torpcdeamentò do vapor "Snssex". 

j
Nessa nota a AUemanha reconhece já

Os sangrentos comba-
tes em torno da

cota 301
PARIS, io (A. II.) (Oíiicial) — Ca*

nhoueamos eficazmente as trincheiras c
battlas ao norte dc VUle-aur-Tourbc c
as communica$ÕcB inimigas na te£ião dc
Sommcpy.

Na :-iícm esquerda do Mosa, o bom-
bardeio l. 've menos vivo que nos dias
anteriores, A oeste da collina 304, o ini-
migo tentou um ataque, que foi repida*
mente sustado pelos nossos focos.

Na margem direita e no Woevre, ca-
nhoncio intermitente. ..

A noroeste de Pont-á-Mousaon, canho-
ncamos com suecesso um comboio inimigo
c um destacamento.

Segundo as ultimas informações, os vio-
lentitisimos mas imiteis ataques allemães
levados a effeito na noite de 8 para 9,
nas regiões das Collinns 304 c 2H7, custa-
ram ao inimigo perdas ainda mais eleva-
das do que se suppunha.

PARIS, 10 (Ai A.) — Os jornaes an-
nimciam que os fr&racezes continuam do-
minando as posiçõeo sul de Haucomt,
tendo fracassado todp.s as tentativas do
tnimígo, para apoderar-se das mesmas,

Na parte oceste do Mosa. o bombardeio
dc ambos o-, lado-; continuou vivíssimo,

PARIS. 10 (A. II.) - A batalha dc
Vcriluti continua com verdadeira fúria.
Depoi? de imenso bombardeio, os alie-
m5es levaram a effeito, de ante-hontem
para hontem, quatro grandes ataques com
cffectivos elevados, entre os quaes havia
tres divisões (lc tropas Ircscis. Todos cs-
ses ataques foram repellidos. A linha
franceza está intacta e as perdas inimigas
foram extremamente pesadas.

A destruição methodica do exercito do
Kronprinz continua. Os seus revezes for*
mani um contra.-,te evidente com os sue-
cessos dos francezes. listes, com admirável
bravura, estüo recuperando até íi ultima
pollegada, o terreno que perderam no do-
mingo,

A "Gazeta dc Francfort", referindo-se
aos contra-ataques francezes, escreve:
"As nossas tropas, resistindo ao fogo c
nos esforços sobreliumanos dos francezes,
mostram a maior bravura".

A propósito, os jornaes reproduzem as
declarações dc io neutros que acabam dc
checar de Üusscldorf e que ?.!i ouviram
diversos feridos allemães, procedentes da j
;rtr..e cie Verdun. Segundo esses feridos, .
"o massacre dos allcr.iàcs em Verdun, i i
uma coí?a fabulosa",

PARIS. 10 (A. II.) — Communicado i
das 15 botas:

"Entre o Oisc c o v\i:ír.e, fracassou
completamente uma acção de surpreza le- !
vada a effeito pelos allemães contra uma '¦

trincheira franceza a sudoeste dos mot*
nhos de Touvent,

"Na região dc Verdun, o bombardeio
diminuiu sensivelmente a oeste do Mosa; !
a leste do rio, e no Woevre, canhoneío
.intermitente.

"Assígnalam-se somente escaramuças e'
tiros d; yranada-. no bosque dc Avocourt '

e na região ao sul do forte de Douamont.
" Na AUa Alsacia foi rcpeüido, depoi1; |

de soffrer perdas, um destacamento que j
tentava apoderar-se do pequeno posto fran* j
cez, perto de Hirmesbach, ao sul de Al* |
tkirch".

A attitude da Hespanha
em face da situação

MADRID, 10 (A. H.) — A declara.;»
que o conde d« Romanones, presidente dn
conselho, vae ler ao parlamento, definira
n attitude dn Hespanha perante o ceu-
fíicto europeu e tratará das medidas a
adoptar para a rtor^anisarao econômica
do paiz, nas novas basca resultantes Ca
conflagração, "N

ROMA, 10 (A, A.) — Duranic toda
a noite dc hontem, segundo referem oc
telcgrammas recebidos, 11 ártilheria eus
triaca bombardeou intensamente as posi
ções conquistadas pelos italianos, na tf.
guio nordeste de Tolaia, no vb-:vel in
tulto de forçar estas tropaj* a abandona!*
ns, nâo o conseguindo, entretanto, ape
sar dos esforços empregado.*.

Todos os contra ataques foram vtnt.";»'
samente repellidos.

Londres, io — (A. It.) — Respon.
dendo ao discurso proferido pelo rd
Jorge V na recepção dos membros do
Conselho do Império d.i Rússia ç d i
Duma, o sr. i'roiopopoff, viec-presiden-
te da Dama. disse:"Sire, em nome das câmaras legisla-
tivas da Ru-isia, tenho a honra dr agr.i*
ílecer calorosa c profundamente a V.
M, .1 carinhosa rccepefio que acaba dij
nos dispensar c os sentimcnlos tle a-.m
zadn <|ue cila exprime a respeito ll i
nação russa.

Plisso assetjuvar a V. M, quo o alto
apreço mani testado nas palavras cc,!-,i
ouc se dignou alludir ás nossas forca»
de torra o mar, servir-nos-á de estiniu-
lo e incitamento na ar.lua e terrível
luta, ent que os marinheiros 1* soldados
di: V, M., assim como os da Prançn
c outros paizes alliados, têm uma par! ¦
tão RÍoriosa e tão cfficaz.

Temos a boina, sire, de muito Im
mude e profundamente auradecer >•.-
palavras que V. M, nos dirigiu.*'

I.011K1. to — (A. A.) — O governr,
italiano decretou a confiscaçãn dos bca-
dos turcos 'pie residiam na I.tbia.

Roma, 10_— (A. A.) —¦ O principfc
de Gallcs visitou em companhia do rei
Victor Manoel as linhas de írcníc da
Carnia o do Isnnzo, dciendo-sc a olis.:-

antÍLiiidadcs romanas dc Aq1.;;-
leia. !.-.iu ¦'<|0S pontos n<>\- oivle pa.**-
sou foi o princioe calorosamente nau-
dado pelas populações e pelas tropa-?.

S, A. deixou a zona dc eucrra a uma
c raeia da larde de lionteni, O rei t

s autoridades foram á cstaçSo apre*
sen: lhe suas despedidas.

Londres, io _ (A. A.1 _ Diien*
dc Stockolmo (pie circulam ali, coro
grande insis enrla. boatos de que a pe-
licia sueca descobriu uma conspira.5o,
composta dc pessoas filiadas ao sócia
lisiiin e ao anar. btsnn. coai o fim di:
assassinar o rei Gustavo.

Secundo essas mesmas noMcia*. o a'-
tentado á pessoa do rei Gustavo devia
ser lendo a prfeito dursti'.: a inaugu*
racãa da exposição dc ravallos nue ali
se vae lirevemenie realizar. 

'

cuc o "ííisscx'1 foi torpedeado por um
submarino allemão, anni-.ncia ipic o
comniandante do submarino será punido
c prom'-tte uma reparação ás famtltaá
das victimas.

Nos Balkans

Os fe«F:0"Jiuíg°aros aia«
cam Mayade

Londres, io — (A. A.) — Os a*-
lem.... s e os búlgaros, <|ue _s;,.o con-
centrados nas fronteiras gregas bom-
bardearam a «aldeia Mayade. situada e-.ti
território perlencenle á Grécia.

O bombardeio, levado a effeito pormeio de canhões de calibre médio, cau-
sou grandes prejuízos materiacs. lendo
também morrido «.litaiis dos habitantes
da aldeia.

WasU íi
cebida á
tado a i"«
lemanha
facto, to
allemão

Aos
pelo nos
scenta o
lemanlia
ravel ine

Xova York. io - ÍA. A.1 -r Co:*
noticia do bombardeio da aldeia gr-

.Mayade, pelos teuto-bulgaros, an-
01a cm que o governo da Ai- I nuncia-se também que o governo ria
deciara que o Sii.-sc.r foi, <Jc I Oficia vae mandai uma nota de Om
..-,,,.,,_, -,_,. _ , . | testo â AUemanha e a Bulgária, vistorpedeado por uai submarino Lue fm MayatIe „ri0 cxisl(,,n 

'trop.-,

j aluadas, que por ventura tivessem hos-
rmns da nota já conhecidos, ! tilizado cs soldados desses dois paizes

ho antep"- •>*.•.—..- I

jlon, :o — (A. H.)—Foi rc-
tarde no Departamento d'Its-

so despa aecre-
governo de Berlim quo a Al- j , -.-: .pu-

1. ntc
ta sinceramente o depio.-

Londres, io — (A. A.) — Sabe-se
chanccllarias da Itaüa e

Grécia chegaram a uni accordo para
a determinação da fronteira com o
Epiro.
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CORREIO DA MANHÃ — Quiuta-fcira, 11 de Maio de 1916^

VIDA POLÍTICA Na Câmara ]0 GESTO DO SI, lí
tA vaga do sr. Felisliello Freire ° sr- Astolpho Dutra agra-

na Câmara dece a sua reeleição para
presidente.'•"O Er. Oliveira Válládão, presidente do

". Estado de Sergipe, telcgraphou hontem ao
. 

"«deputado 
Scraplão de Aguiar, solicitando.

lhe que aja junto á Mesa da Câmara, afim
de ser-lhe feita, com urgência, a commu-

.nicação official do fallecimento do depu.
tado sergipano Felisbello Freire. Essa pres-
!-. do .residente dc Sergipe é motivada
pelo desejo de marcar immediatsníeato a
«lata da nova eleição, p_.a_ preenchimento

bancada sergipana, evitando, assim, qual-
quer caso político possivelmente a croar-se
pela difficuldade da escolha de candidatos.
Por cir.qur.nto lia apenas um candidato co-
rhecido: o tr. Via, de Barros, que ainda
hontem esteve, todo azafamado, na Cama-

'ra, conferenciando ora com um, ora com
.'-outro deputado de bancada numerosa, mas
•jjfiobrctudo com os srs. Anlonio Carlos e
. Caries Peixoto. F.' provável, entretanto,
íflue surjam outros candidatos a substitui*
*";ção do sr. FcSisb.llo Freire, já tendo sido
fs&nurmurados na Câmara os nomes dns srs.
'.Josir.rr. Menezes e Rodrigues Doria, ambos
..«.ntigos presidentes de Sergipe,' e ' Kspiri.

«iião Monteiro, antigo magistrado o ora advo-
gado ro foro desta capital. Mas o sr.
Oliveira Valladáo, antes dos candidatos bro-
tarem 

'coxo 
cogumellos, complicando e com-

rrometlendj a santa par da pilitka no seu
Ji.tado. dá-se pressa cm r.rrm-hr proceder
• ti-.;.*:...

•li * d

iSníila Maria Magdakna
Em reunião i.o dia 8 do corrente, gran-

«I. numero de eleitores, na sala p-i.T-iprd da
Câmara Municipal, Câmara cs'.a residida
pelo capitão Vicente Caputo, foi eleito e
«lircetnrio central do punido dominante, o
qual fienn assim constituído:

Coror.cis Manoe'. Teix.iri -Vtugal, An-
torio rr.iriscr, Valentim c capitar) Vicente
Caputo.

O í..r£c_t.r.c\ reu___do, clfiffü-t sen presi-
dente, o coronel Manoel 'leiteira Portugal.

>.'.. eonvencSo que sc rr-alii-riri e.n N"i-
ctlieroy,
i.rá o di

dia 1.1 do corrente, represen- ;;t0i conto mui especialmente
rectorio polui .-a c a ("amara M-J-

sr. João Guimarães, presidente
lira legislativa.

•¦: !|: S:

A sessão da Câmara foi, hontem,
inicialmente, presidida pelo sr. Astol-
pho Dutra, secretariado pelos srs. Cos-
ta Ribeiro e Juvenal Lan-.artine. A'
hora regimental da abertura compare-
ceram C6 deputados.

A ac:a da sessão da véspera foi ap-

O expediente lido constou de um te-
legramma do deputado Antônio Rollcm-
beri». que se acha enfermo, na cidade
sergipana de Capella, dando pezames i
Câmara pelo fallecimento do seu com-
panheiro dc bancada Fclisbello Freire,
e da proposta governamental de fixação
da força naval para 1917, de que nos
ocupamos em ou.ro -local. Após a lei-
tnra do expediente e antes de facultar
a palavra aos -deputados, o sr. Astolpho
Dutra pronunciou o seguinte discurso
de agradecimento .pela sua reeleição
para presidente da Câmara:"Antes de dar a palavra aos orado-
res inscriptos, cumpretne agradecer á
Câmara dos srs. depurados a minha re-
eleição para o elevado posto de presi-
dente deste ramo do Congresso Xacio-

Investindo-me, de novo, cm ta! car-
go, esta casa sanecionou a norma por
mim adoptada no exercício dc egual
mar-'ato nos annos anteriores,

i'_r meu lado, seguirei a mesma li-
nha de condueta, procurando manter
em todos os casos o prestigio devido a
esta alta corporação.

No .-xercicio das í-ncçGcs do meu
cargo, serei, como tenho sempre *btts-
calo scr, não um partidário, não uni
influenciado pelas paixões, que uão raro
agitam as assenibieas legislativas, mas
um simples, frio, neutro ir imparcial
magistrado, obedecendo los preceitos
do Regimento, intarprcíando-o, de ;.c-
enrdo com as inspirações liberres do
nos-.o regimen e com os precedentes da
Câmara,

A largucza nos debates, a urbanida-
de reciproca, que deve ser guardada
nas discussões, constituem, no -meti
conceito, a principal br.se do respeito e
da consideração ao Congresso Xacional.'.Vo desempenho de minha ard-.ia mis-

col-

Os primeiros boatos
em torno dos srs. Ri-
vadavia e AÍfredo Eliis

Toda a gente sabe que o Senado não
accottara, por unanimidade de seus vo-
tos, a renuncia que o sr. .Ruy Barbosa
solicitou de membro da commis «ão dc
Finanças, para a qual foi eleito.

Parece cer:o, tambem, que o eminen-
te democrata manterá o seu gesto, ai-
legando, com-, allegou, motivos de or-
dem publica. O Senado terá, etrffim,
íue so manifestar, quer a mesa consulte
pu não consulte o presidente da Repu-
blica,

Assim, perdendo a cômmissão techni-
ca a preciosa collaboração do estadista
bahiano, surgirão, durante algum tem-
po, as difiicüldadès para o preenchi-
tt-íínío da s_:_i vaga.

Candidatos não faltam; competências
e que são ellas.

Apparéceram homem deis nomes,
nas easernas dos corredores: o do sr.
Rivadavia Corrêa e o do sr. Alfredo
£!!is. Quanto ao primeiro, dizia-se:

— O Rivadavia é um candidato Io-
greo. Elle já foi ministro duas vezes
e oecupou, durante um largo periodo,
a pasta da Eazenda. Acaba de deixar
a Prefeitura e pôde se considerar á
altura don nossos votos. Demais, é o
Kio Grande do Sul que está ir.raz delle...

Is contiiiissões
permanentes da

câmara

J55BBS5?!——______g~~ ________g_g___g»__g__-_ '-_ _j:_.i-c_'.'.-uj^-.j^^-_r:_S—_r"""*^—^—_~
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Quanto ao sr. Eílis, alvitrava-se:
— A praxe aconselha a substituição

de uma fignra nas co.._r_.:ssC__; p_.r_._a-
nentes por outra figura que represente
o mesmo Estado. Ora, o Ellis c seiia-
dor por São Paulo, potência econômica
da Federação «.ue Glycerio representa-
va, Encarna no Senado o pensamento
da situação paulista e _ o único com
procuração politica do sr. Aitino Aran-
tes. Si;upondo-se <|tie São Pauio não
pode deixar de dar um membro para a
comniissão de Finanças, elle está na tu-
ralmente indicado para a vaga.

E por ahi afora, muitos senadores
furam mexrericando sobre a palpitante
suecessão.

O sr. Moniz Sodré, leader da «ban .
cada bahiana. cm conferência hontem,;
com o ir. Antônio Carlos, detfnmu a
seguinte ne_.res'enta'ção da aüudida' ban- '¦
cada nas commissões permanentes:

O sr. Octavio Mangabcira será ex-:
cluido da cômmissão dc Finanças, onde, •
ha já algum tempo, era o relator do
orçamento da Marinha, devendo ser!
substituído pelo próprio sr. Moniz So-
dre. Xa cômmissão bs Instrucção Pu-
büca, a bancada bahiana terá dois re-.
preseniant.es': os srs. Rodrigues Lima
e Augusto de Freitas. Xa de Marinha
e Guerra, está indicado o sr. Mario
Hermes, O sr. Leão Velloso *..-._. re-'
eleito r.a de Diplomacia e Tratados, e
rara a cômmissão de Agricultura irá o
sr. Eugfcriio Tourinho. O sr. 

*.àaqiiün

Palma é o candidato para a de Tomadas
de Contas c- para a de Obra- Publicas
sc acha indicado o sr. Elpiüío Mcs-
qu:ta._ Para a comniissão de Redacção,
deverá ir o sr. Antônio Calmou e li-
iialmente, para a de Petição e Poderes;
um dcsro.s dois deputados: ou o sr.
Ocir.vio Mangabeira, ou o sr. Alfredo
Ruy.

HOJE - 29.™ JEÜDI MONDAIM_— JOÜR CHIG - HOJE
Programma novo - Um só film - Espectaculo theatral

c0._1piica.la Ms-
toria da divida

espirito-santense
Pagou ou não pagou

"Mais 
um grande tratólhó de cinematographia ultra-moderno.

Effeitos scer.icos únicos. Desempenho jamais visto — PllOtOgra
românticas, poéticas, realistas, verosiuieis e intensas.

O VALLE DA
ia primorosa — Acções

MORTE

«.ORES DA C-MU-RA
labora meus ilSustrcs collcgas, O Sr. I.

Deputados em viajem
o (A. A.) — Secai

deputado Sinrpli-io A

d
caria un*. dos ((unes encontrara em mim nrero para
um lie! cumpridor dos dispositivos re-
gimentaes, como tambem «an-óntrará dc''ia 

par-e inleira lioa fe! e a melhor

itounier, at.tcs de haver nu-
eleição do rc.uo da Mesa,

preenche r> umpo com um discurso cm que
declara que csuiraos á beira c.ir;

-'!'!

I. não

intenção de acertar, para corresponder
á confiança bonrotà cm mim deposita-
da pelos 6rs. ¦deputados.'"

Denois d. aiseitrso do sr. Asto*lp*ho
Dutra, discurso -que ft,i apoiado portodas as lianeatlas, oecupou a tribuna o
sr. Lamou-iier Godo-redo que, cm vis-
ta de não haver numero — di
dor — para a sess
pensão des a, por 1

O sr. llueiio de" Andrad.
ao deputado mineiro na tribuna, inrr.n-
girando o seu regnerimento de susp.-i:-
são, taxanüo-o até* de incungruenté,
T0'". gne o próprio requerente havia

acabaram os candidatos £™'^:l% nn5_°o -f? ™™*° rara a

rjr.ro A^ecp.c, 1
r.-i cs=-h capital o
v; dc Cortóbo.

S. Faclo, 10 (A. A.) — Ko nactnrno
.1-; luxo, segu; hoje, para essa capital, o
depiiiado Palmeira líippcr.

i'cr/Ai.r.z.« ,10. (A. A. 1 — Os .atpaiados
José I.úid c Alvars Fornindes seguirão para

que 11S0 tCTios industrias, tic., etc,
Apnrte do Sr. S-rapiâo:
— Não temos industrias ? Cc*r.o
:ir.(,!-as, c borrs I A des lingüiças,

pio.
••:

1 O 3m

¦primeiro

porto.

í« >|:
Mauricio ía. uma pillier

jornalistas c pede-liioa que,
p-terniil:.-

cu:
ase o -ora-

reu a 5-.,s-í'•'' •'•{•»"
minutos. rpiibücarein, iiãu lhe décni a

suecedeu I Ura dos da roda:
Esteja descansado: di:

O .Sr. -Mauricio atalhando:
ilas Você a acha tão.

ei cila-

a prefeito!...
l-*i.__..-__o.a_i_. 10 IA. A.) — "O Dia"

p-.il.lica inn telcgramina procedente dessa ca-
pil il, d.zeudo constar que o corem 

'

¦lt!i -*erá convidado para necapar
«re prefeito do Uistrict-j 1'edtral.

* lt li:

Osr. Azeredo manobra
AcumiciM, ?,. (Do correspondente.) —

lí' muito couimeniado aqui o aeto do mi-
nistro da Guerra, transferindo o 1» tenente
Scveriano Marques, do i?" gnipo dc arülhc
ria pira fora deste Estndo, satisfa.endo cs-
sim a um pcJido <!o senador Antônio0' Aze-
l_>Jo,

A condueta dr. ministro ,h Guerra, ser-
«Indo de instruinciito daquelle senador, c
Muita ccn.5ur.iila, causando entre os oíft-¦*_i=5 graiuls decepç-ío, po: sc f caí irem mo-
ralracnlc siil.orrlrin.ios aos políticos locaes

O presidente rio Estado inanlfcstou-se, cm
r;.!as intimas, contrario a cím trr.ir.íercn-
cia, dizendo ipie semelhantes pedidos poli-
ileoi concorrem para o desprestigio (Io
exercito e prejudicam 05 interesses da*

'.. senado: Azeredo procura rc.lrrzi.- o 13°
Cr.:pr. de ortilheria á uma força qu- lhe
..'ra obediente, facilitanJu 2 nnshorca que
|.rr.iende fazer no listado, com o intuito de
'¦Iricar o general Caetano de Albuquerque
11 rcmineicr u cargo dc presidente;

via numero para a
sessão, argumentou o orador-, não podiaella ser suspensa e sim levantada e.
por 

entro lado, por isso mesmo que não

_-i. do não podia'«cr votado. A verdade,
! porem, «i'_ nue — opinou, com acerto, \••""¦o sr. Bmaio de Andrade — o orador!
procedente desejava, daquelle mudo, !
encher o tempo, aüm de que pudesse 

'
Jiavcr numero para a votação dn parte 

'¦
restante da.mesa da Câmara. Se era|

_ isso. (iiectivanitnte, o oue desejava,
çonfesse-o o sr. Lamounicr Godoíre-
do, contando com o auxilio dr, orador,
nu de outro deputado, que se prcsta-iaue i.oa vontade a oecupar a tribuna ern^fr co-:» que r. _h r." {o=âi ' :-'--
tivamente perdido.

O sr. Lamounicr Godotredo voltan-
do n tribuna, tirocttrou defender o so.tr
requerimento, julgando-o regimental e
acertado. Disse ainda que a mesa po-dcria, espontaneamente, como já tem
tcito, suspender a.sessão, por minutos,

j,sendo certo que*, até na sessão «ia ves-

legação articulada pelo
paulista,

Após outras palavras referentes ao
respejto que devem ter 03 deputa rios
pela opinião publica. ,, que deu ensejo
a serem trocados vários apartes pi:to-rescos entre os srs. Buc-ilo de Andrade,
.Maurício de Lacerda e o orado' -•"•
concluiu o seu discurso,
votação' dn seu reqtterimei:

Osr. Costa Rego fez, então.

O Br. Serupiãe- rra visto com uni nume:
o Jurei!.' do Comniercio,

j _ Costas d.-i telegramnias da guerra, ir'
tr verdade? pergunta-lhe o Sr. Anton
Carlos.

_ N;.f, c isso, responda ellc. Sonho hoje
«tte o K.li.r.iberg está enfermo, em Ser-
gipe.

¦peíciei-s iii(iiicr:;:vas á saude, sahorosas;
XVvirrhos iruos c puros: frutas especiac3,
ele., ciirie sc rme'jr.:ránl ? — Só no Hei.
latiram CASCATA I...

— o ma » am

PIAI, Pill . 1.

.Essa combinação, feita pelo sr. Moniz
Sodré com o sr. Antônio Carlos, é ain-
da. todavia, susccpthxd dc modificação
menos ua parte rclatica ri cômmissão
dc Finanças, onde se deverá verificar r,
substituição do sr. Octavio Mar.r_al.eira.

Da representação do Pará, de* accor-¦do com o resolvido pela respectiva ban-
cada, deverão ser escolhidos os "seguiu-
tes membros: para a commisSSo de Fi-
nanças, o sr. Justiniano de Serpa: pnra
a dc Consüüiição e Justiça, n sr. Bar-
bosa Rodrigues; para a de Instrucção
Publica, o sr. Passos d: Miranda c,
armai, para a de Agricultura, o =:'.
Hostmnah de Oliveira.

Reunida hontem, uumn das sialas das
çornmissúes, sob a presidência do sr.
Alberto Sarmento, a maioria da banca,
da paulista, nue segue á oriéntarjãrj^õo-l
litica do partido situacionista do Es-.ado•ae são Paulo, tratou da questão da sua
representação, nas coinmissSís perma-nentes. Apezar dc ser- relativamente
aemorada essa reunião, uma 'resolução
tico"., desde o começo .:¦ com unanime-
dade dç opiniões, assentada: a b.incadá
pleitearia, sc conviesse pleitear ' cargos
na _ constituição das co_n__is.5_i_ a re-
eleição dos s.us membros, que pnrtici-
param dos trabalhos de comuiis=õ_. na
sessão legislativa passada. Assim,'de-
verão ser reeleitos 05 srs. Cincinato
Braga, para, a conintissão de Finanças;
Prudente de Moraes, para a de Consti-
tuiyao « Justiça e Rueno de Andrade,
para n de Viação c Obras Publicas, ape-

, 1 zar de adversários daquelle partido.constituindo, na bancada paulista um
grupo destacado, do qual faz égua'-
menic par'..- o sr. Francisco Alves, quenao occupsya cargo em 

'conmiis.ão' 
ai-'

guina. .
. O procedimento da bancada paulista'deu hontem ensejo a que fossem, a ella'

traçados c:.'orosos encOmios, sdíjretudo
depois que uani indiscreção vulgarizou,

, na Umarrt, o tacio de se terem, na.:reunião oiltididn, articulado a; mr,honrosas rcefrencias ao merecimento
de cada qu.il dos chamados "dis-idmi-
tes , apontadas á reeleição.

Das 3 ;.; s,2o horas da tarde. cSCi-.eram reunidos, em cmrferencia ri-ser-vada, uo gabinete presidencial da Ca-'mara, os srs Astolpho Dutra. Antônio
Carlos e Costa Ribeiro, tratando da
constituição dns csnlmissües. .".ã-, «.bs-
tante- a escusa feita por- parte de cada
um destes alludidos deputados de fazer
quaesquer declarações á imprensa, sou-
bemos que ficou resolvido, de positivoo seguinte: . 

" 
.-

Km todos o? casos que não nífecta?
sem a economia de cada baucida. r<¦¦
preser! arla nas commissões da ultima
sessão legislativa, proceder-se-:a á
eeleiçao dos respectivos membros. Al-

5 longos actos extra-
idos do romance
de Grace -_ille_*

Whiie ¦ From The
Valley of tha Mis-

sing*''romance
cheio de emoção e
de urdidura palpi-

tante em torno de
dois pequenos inno-
centes, vietimas da

irae da
bestialidade vinga-

tiva de dois repu-
gnantes e escrupu-

losos bandidos da
peior espécie
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Victoria, 10 — (A. A.1 _ \-
transcrevemos o telegramma rjue (
rector das finanças do Estado em'

expediu no dia 2 <\o ccwreníe
coronel .Marcondes de Souza, pre-i
íe do Estado, em torno do flttal gi7.
assumpto da mensagem que foi ei
gue hontem á Ãssembléa do Estada"Paris, _ de maio de ini,. (*,
dente Estado Esniritr. San:.* — \
ria. — O Officio Nacional resoi
pendência Vretor, manjando r,:V

[pela imprensa a aulórização-do ].-¦
para pagar os coiífyits de ji:ro=
abril ultimo, sobre o cmnrestiir.-,
tigo e depositar no Banco de Paris
somma ucccssari.i para o pagamen-^
eguaes coiipons do empréstimo

; sendo chamados os portadores dos
j tulos para virem receber 05 seus
! pons. E-.a seguida será resolvida i.

cialmçntc, mediante o requerimen:.-,'advogado do Estado, pedindo c.ti
I Vicro.r a sommação, para a entr sa

mil cento c quarenta obrigações
. novo empréstimo, amortizadas, p .
: negadas tambem no seqüestro 

'-'.-.-

! mil oitocentos «¦ vinte e sete o'.ri
I ções que está cm seu poder, para

resgate do empréstimo antigo, *:
e.m circulação quarenta mil c
e tres obrigações nova?..

Para p serviço de juro? ficarem
dia e satisfazer a exigência «líi t.iffi
Xacional, peço ao governo en\-i:.r
gentissimp an Banco de- Pari.
duzentos e sessenta c cinco mil •':
cos, afim de completar os pagam, ri
dos coupon.; c pagar as despesas
advogado e de outras nccessidnr
áttinerités ao .serviço dc regulariza
da divida do Estado, mediante deter,
nação do seu representante '..flui, ].
é impossível, presentemente, a.li«_ui
ção do. saldo contra Victor.

O serviço de' amortização será 1"
mais Urde, talvez dentro ,|e seis ar.::
conforme determinar o Officio N'ac
nal a solução da minha proposta. — 1

j.iütlimVo dc Barros." Victo.r. é o en
reco tclegraphico da Socirité Auxilia
Crcdit."

ÇC1I0

Transes e situaçõeis
dolorosissimas

üll
A ORDEM DO DIA É

TRABALHAR
NiO

O SENADO NAO SE MZM
CGNSTiTUmO

A minoria bahiana
- 1\p-:r.l.:_-,(; liontcm, v.c\ .
1.1 da bancada bahis
..: srs. Augusto de Freil

insistindo pela

considerações acerta do critério c domodo como sc estava constituindo e *e
irrn cons/ititir a mesa da Câmara e asconiiiiissões permanentes. Ao terminar
o seu discurso, estava já finda a hora

a, tendo comparecido iL^-ir^Zl ° ''i*"'''1, '10 rcd"!0, Vw'
ii.-r si e .,e'o« "' 

1",:,":r,° "-'fc'*''' -.fra a eleiçãoP'.i si e pcio . dos secretários da niPrisco 1'aráiso; redro I,_go, Antônio j abandonou o orador
ou. Pires dc Carvalho, .loão Mangabci-

Leitão, esre rc[..-e.c::'.ado ócio I _ ,. _,
; R0111 Cnf.-, Clioeoliite n Ronihons
1 — S6 uo MWXHO DE OUKO.

entanto

Os legisladores
condes (i..s Arcos, es
nue está com ns paredes rachadas c c
íecto bichado, tém razão para irão vo

| tarem o resto das suas commissões per-
manentes. Emquanto sv mantiver ali t

I slatu-iiuo a:e agora sustentado com pre
guiça e habilidade, o Senado não s.

varias 
' considera definitivamente constitui''

.3 commissões, duas ou rres. poráe sofírer modificações', ou
prompto. ficarnão puderam, de

As5.11:
ter

ninguém o

Em vista

.. c Carl
tciiador I.uiz Viatura.

X'~a reunião leve por i'.-
r, leader :'.--a i.iinoria, tenr!
caído sobre o sr. Augusto de Freitas.

•li :|: ü:

A bancada siil-rio-srnnílense
Koll ;

.ido 1

o.lerá incriminar dc
dado ou deixado de dar solução a

esto ou aquelle problema, mesmo urgen-
:e ou importante, pois nada se poderá
votar em ordem do dia sem inic todas
as commissões não fiquem eleitas pnra
todo o anno. Este é*. um dos solides
motivos ecrir que hontem se explicou
ali o facto da Mesa não ler submrt.ido
logo 11 votos O pediuo d_ renuncia que
o sr. Kuy endereçara de membro da
cômmissão de Finar,.:.». O sr. João
Lyra. por exemplo, pensava a-slin, es-

los, precisavam confabular ainda _
Icadrrs dc brincadas.

Acerca da comtntssão de Finanças
todavia, puderam ser trocadas idéas c
combinações de caracter definitivo. -\-
sim. os srs. Anlonio Carlos, lusíihiaho
de Serpa. Alberto Maranhão. Baítlazar IPereira, Cincinato Braga, Galeão Car-
valhal «• Carlos Peixoto serão - reeleitos.,
O sr. Moniz Sodré- — declarou'o sr. !
Anlonio Carlos — apoiado pela banca Ir:
bahiana, pretende substituir o sr. Octa-:
vio Maner.b. ira e o declarantc, deante -
da attitude decisiva assumida pelo pre-'tendente, (pre era leader da referida
bancada, não se sentia com animo para :
iiracceitar c (Ki.-r.r de apoiar a pretcn-l-ão. A substituição deveria, pois, ve-

As seenas e quadros
do __.Ü2 da Morte

fazem lembrar o
grande drama

"I.I-S DEUX GOSSES" (OS
DOIS GAROTOS) quealcançou o maior

suecesso e nâo ha
quem desconheça
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INSTANTÂNEOS
:¦!! o 11; Ce

I
.lencia, pela munir,

rV.rcs ilus Smios, reuniu-se I
írjrmir antecipámos, a bancada
delire.

O sr. F-nres dos Santos expôz nos seus
rsir.panliiiros os motives d.i reunião por clle
rtiiivoea.la: tinha que, fazendo n-r s-jas des-
l.edidj.-. pnr ur .... ;- para o Senado, cr:,
tregar -o i.astão de leader e ncr;, leeer, no

epresen-
dc que

.'Oro alvo. no longo convívio dc vida parla-
iren-.ar. Depois dessas |oi..vr;:s e dt* oütrns
..terei ri.i orientação da lançada, o sr. Soa-
1 tt. dos Santo*; convidou os seus companliei-
i..s a ii.dic.-.r o seu substiuto na leaderan-
(a, sendo occlamado, como estava onteri r-
monte nísentado, o nome do sr. Vespucic

Per;
T.' Jt-?tn (]t

Aguiar M
St-rapião Alves
todo ; o outro
pela verta tia

A

s dos Kantc
e. depois d
is attençjcs
dos Santos.

Câmara.

no

dr.s

norle

or-

Um i I),*
Ambos g 

'
ia-r

ines nu tempo, nos seus collcsis de
tação os muitas provas dc deferem

una premoçau

tomou
..„',s

-Ves;,-, reunião, rrr. dado inomcnti
palavra o sr. Álvaro Gaptista, i\

,íi.i'. coiu.i.k1:*:!.".'!. ile z;ru.:.r prífíu1, fi,-
:..ro:r. de modo peremptório, não consentir
Lsirlutauiome 11.1 indicação do sen nome á
•elc.çj.i de ir.e.uliro da c ,-'.ir.i.-'ão de Fi-

personalidade do primeiro tem um .le,.
l.yi.re maior que a d. segundo. O s.gur.du

| 
so agora se revela orador ; o primeiro ha

I lorgos annos faz n c;.ié para rs Deputados' K - querido. Pur ¦=_„, 
dc mero .servente,

j pa-soa a continuo, o q-rc
; Daqui a dias, seri talvca collega

: tro Scrapião, na mesma bancada,
lambem nasceu cm Sergipe.

Scrapião Alves dos Somos, de fai
recebe-nos. 1..1 altitude de quei
uma entrevista e a voe descarre,
repórter.

N'ovida les. Scrapião ?
Sim... A

niri.Jir.s s..o d", ctü.n.ts 151 Ci
f-idíeníe*. As n;aiir:.is que
Itição em rrr,'..,m d-, dra é d:

discutidas e liqui'
s coiiitnisiücs permanente

ganiiadas.
Mão ha o órgão competente para. so

bre cilas, etnittir o necessário parecei.
Até agora, estão constituídas as s;-

guinles commissões: Policia, Poderes,
Constituição e Diplomacia, Finanças.

I Justiça .¦ Legislação. Marinha e Guem.
| Agrictiitura. Industria, Commercio c
I Artes,

Faltam ser eleita; ns seguintes:
Obras Ptililieas Empresas Privilegia*
das, Instrucção Publica, aude Publica.
Estatistica c Colonização e Kedacçl.o
das Leis.

t«s ?-s. Astolplio Du
iciro foram sóbrios de
lo. o s-. Antônio Cario
nfi.rniações ja cpin.v.rv:

dr.

pelo
com

V ''¦'¦'

Emquanto
commi.ssões.
reiro a vadia

nscompletar
indo julga-se

suis

prt*i ri
re o

aga Fclistei:

c.

A lançaria

•fidora, proircttcn
a esse respe
Ij 'os motivos (li

'v.i !r hoje, c:.í
iic a«si_itir ;'t p.*)*.se
. c Rivadatin Cor
io Craude do Sr

dirigir-se,
numa car-

Ia sua ulti-

dos srs.

I -
j I. :.:¦.

Tiodi
rpre
Filisl,
cr. Irar

l'«- é candidato ?
cido seu ; mas, se ¦•¦.li/.crc:.:.

ir. iara isso : o D...-.
O Felisliello cr.;*.ics Do

Dr.

TUATAMIÍ.VIO I1AS MDÍ.KSTIAS
PELAS ÍJI.AXTIES MRDICA-
CõE'i P1IVS1CAS PELO ES-
IMICIALISTA

DR. ÁLVARO ALVIM — E_m<
pelos raios X. Trat. dos tumores mali-
mcs. lias m-k^iías da pede  ec?e-¦ -nlaçõesI mar., das liemorríioides, dr.s
atrophias, etc, da asthmo

Doria
solta, etc. largo du Carioca

V ..
Xã

terra. Xão

sr.'

pSl-r

morte fej ue rn
: que i.ca o I.,
mesmo, ajudada 5

hystena — (juc
11 1" au- ; -Iguma.

j r.-eleiçãr

-a t Costa Ri-
íia.avro3. quan-
articulou essas

-. Continuando
\nt,:'niii Cnrlo; .-lis?» que

1 de Abreu, em virtude
eleição para a mesa. não seria
para n comniissão de Finanças,

i.iiioriiic sabiam os srs. Astol-
Costa Ribeiro, seria substituído
. Augusto Pestana, de accordo

combinações anteriormente fei-
com n sr Soares dos San*os. .ir-ode**

-ntão da bancada sul-rio-grandense. I
!*.xisúa uma vaga, lembrou o sr.

\ntonio Carlos, em conseqüência dai-riuincia. do sr. Felix Pacheco. Tara1
¦t-iia havia, porém, até ba poucos dias, i
lois candidatos: os srs. Raul Veiga e«
Macedo Soares, ambos da bancada flu*
miner.*,.'. Esta bancada, todavia — de-
_.ro;i ainda o l-adcr da Câmara —-
apoiava a indicação do nome do sr. I
Macedo Soares, com o que concordara I
friiuelle, ipie transigia deante da esco- ¦
lha do seu nome- pnra a Icadcrança flu-
ininense. Seria, pois, escolhido o sr. I
Macedo So:ves, para a vaga do sr. 1
Felix Pacheco. 'Outra vapa iria veríticar-se: a do
s;-. Álvaro Baptista. Era. pelo menos,

r informação que o expositor recebera '
-li sr. Vespticio de Abreu, novo leader
l.i bancada a que pertence aquelle de-

'") sr. Álvaro Baptista decla-
Antônio Carlos

a 'KlíVi..'''**^F1 ^Wwítro_fi_Fí' -y'^*U_.'.- s_-_^ í
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A sessão do velho Senado d.i R.--i.
blica deveria hontem ler urrr inter.-'oc
razoável. Em primeiro logar. as gale-

ais correram a testemunhar aat.ir-.l*
da maioria da cnsa em ruce da rentin-
cia de membro da cômmissão de Fi-
nanças, que lhe mandara o eminente
senador sr. Ruy Barbosa. Depois, esp.*-
raya-SC a reprise do sr. João Lu::', r,.
prise que o próprio representante ar,':-
rito.-santense annutKiára, esmurrand.i
ante-liontem a tribuna. Finalmente, os
amigos do sr. Rivadavia Corrêa c
Soares dos Santos compareceram r...
illusão de Do.derem assistir a posse dos
novos embaixadores gancho-. Xr. i.i
disso, porém, se verificou.

O sr. Urbano Santos abriu a sessão,
presentes no recinto, ou r.os com dc,-

, rS dirrnatr.rios da Republica, \cr.i
: da sessão, anterior approvada sem

observações. Expediente lido, ,-.'¦-,:.
apenas, de um oificio do i° .-ecrt -i.
da Cantara dos Deputados, rcr.re... it I .

; vários autographos de resoluções ieeis-
: lativas. Foi lido o parceer da commis-
i são de Poderes. manjando reconhecer

senr.iores oelo Rjn Grande do Sul aos
: srs. Rivadavia Corrêa c Soares dos' 

Santos. Nenhum orador ^pui.r usar d.i
I palavra, ao menos, para encher 

'.'iyr.r-
' 

ça, dando tempo ao tempo.
Do alto da sua cadeira, o sr. Urbano

j aguardou resignadamente, um, dois,
. tres, cinco, dez minutos, para ver s.r
lhatia numero. Qual! Os que se acha-
l vam nas banenins é que se iam reli-
: tando, como fartos da massada, A' vis-
I ta do começo da debandada, o presi-
1 dente declarou, então, que passava ;'i
I ordem do dia e levantava a sessão por

falta dc quorum para as votações. Pe-' dia, entretanto, aos senadores presen-
; tes nesta capital a immeusa fineza d-_

irem ao acuado cumprir os seus deve-
res...

Serviti-se o clássico café e estava ga-
nho o dia com o suor du rosto dc cada
respeitável rae da Pátria 1

O tfalle da Morte,
tambem iaz Iem-

brar aquellás histo-
rias de aventuras

extraordinárias, que
todos lerem com

soffreguidão
e imrr.enso interesse

na sua edade
adolescente e que

ainda hoje se per-
corre com o mesmo

interesse

Emíiir. basta citar ainda que o VALLE DA MORTE é editado pela FOX FILM CORPORATION

que pertence
Álvaro

infor::iou o er.
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À fixado da força naval
para 1917

.Fo: hontem lida. na sessão d.-, Cri-
mr.ra, á hora do expediente, a seguinte
proposta governamental da fi.x içáo da
força naval para o futuro .rrercicio
financeiro :

| 
" Srs. membros do Congresso JCacio-

I nal. Tenho a honra de sttbmetter á
vossa consideração, pnra a lei dc fixa-

; ção da força naval, no exercício de
: 19'", as seguintes bases :

Art. i" — A força naval para »
exercício de 1917 constará :

S Io — Dos oííiciaes do c.trpo da
Armada c classes anncx.is constantes
dos respectivos quadros ;

S 2" — Dos sub-officiacs e r.sseme-
| lhados constantes dos respectivos tp.ra-
. dros :
i _S ,"'' — De 30 alumnos dr. Escola
t Naval, aspirantes e guardas-msrriih.i :
| 

"> 
4" — De 5.500 praças do Corp.i' de Marinheiros Nacionaus, incluídas n's

, companhias de músicos, sargentos es-
' pccialisías ou :ião a foguistrus u mais
. 200 fogtiistas contratados :

Sã" — De r;o aprendizes marinhei-
ros ;

600 IM« í'as ao
(.'AMT.VS FLüMDiEXSES

nao
a

acceua
indicação
«Era,

111 liypotli
do seu nome á

pois, um caso iiqui-

A lospecíoria de Vehícuios

,.),

O governo da Bahia ouviu di-
nhrii-o jiara n Inglaterra

Dr. .

O íV'r*"_*./'''ii<..*¦¦.'..*" f ~

o r*jn:í!'c:: ;¦'-¦ i.-*..
¦icrlir.a™. :.:'*. "* *

gí.n»e:itij _!¦> f-.ouiiihj
dem dv dc-: r.iil libras,
leníc íi._r_ s-Uisíação

. cra I»
foi. O

vidos c-:i 1

o n,
«ir. Vin
«is _U'Ii
i'ia*.-liv,

izt*!i,!;i
:, dada:
s. nos
Granvli

decla
iiist

listai
do

¦Raio (Pho-nc
der mil riis
com dois cruzados .'

-- \-.imns salvar 5
-- Mstã feito. Vo

no, rpuero o bem da minha,
c.imprclie.1 lo que ella esteja

representa-la. Diziam g-jc 0'
.¦'.mado cra bom dc c^l-cça r!

:; lambem de primaria, c l.i'
Bollirmbcrs vive afasliido : e '
-reu. Sú resta o meu duri. j'••¦'¦ Comeu, o ermo pajsada. I
de bolacha e (juiz rogar tudo

Verificando o sr. Jovita Eíoy, dire-
ctor da Despesa do Thesouro Nacional.
cp.tr a prorogaçáo de prazo, concedido
aos aposentados e pensionistas. p,.rl
apresentação de s.ns titulos, na primei-
ra pr-.gadorin. tem concorrido para que
seja pro., ioda essa exigência, resolveu
boir, 11-.. por portaria, que. a partir de
:" rle julho próximo futuro, nenhum
pagamento seja eíiVcruado s, -.1 .-, apre-
sentação de tr.ts -i tilos, por quem não
tenha ainda sattsfolto essa exigência,
ficando suspenso o .'igamcnto ate qu; a

iuu iwra o correnie
as disírib-.i

Io pelo (icer

ro:; ao
rucções i
los do
Morte,

'".¦ c llahia,
«_. di. conus
os em H1I5,
exercicio os

•Ias ;'. conta
to 11. 11.1.41,

- Homem
ele?
_ m uno

turca dei:: -.-.I
.'.'.;. — pilo

. levante .,
candidatura dr, Uor.

o Doria, não é v

rou ao I

ji deputado
1* pagsr
•.\SIAl.OR.

^í-l^A.vlilA DF SEGUROS VA-
REGlbTAS. -- Rua Primeiro de Mdr-

as mm oe hoje
Diplomacia

sattstaç.-.n:.

O ministro da Viação decl-****
inspector federal dns Estradas ter ap-
provado as alterações nos horários dos
trens que circulam entre !pu' e Cra-
th us c vice-versa, na estrada de ferro
de .Sobral.

 — a--<B-<*>__-
i.liiliiif ui
um gabir.ct
.la exposiçi

."••irirtin- __ C'„

dado.
Quem deveria, porém, substituir o

sr. Álvaro Uaptista : indagou o leader
¦Ia Câmara^ Os srs. Astolpho Dutra e
Costa «Ribeiro trocaram, nesse .ponto,
::.'..s com o juterrogatne, sendo,, .então,
lembrada o nome do sr. llarbosa I-ima,
T-:o poderia — disseram — exercer a
fiscalização no; trabalhos da commis-
si',', que aquelle vinha cxercenJp... }.

Uma dr.s commissões rpre "ã.í "íotfre-

ra alteração alguma c a de Diplomacia
e Tratados, que vae ser integralmente
reeleita. O mesmo não acontece com
a de Instrucção Publica, para .i qual
não voltará o sr. Cos'.", Rego, segundo
informou hontem es;e deputado, d.
modo categórico, r.o presidente da Ca- -ver
mara, perante quem abriu mão de sua ! prime
escolha não só jip-rei esta, como para | as.':..

se
\.s:;.i3 ou

iysar a lin-
da Cas.. Leandro

Ouvidor

Cigarros,
dc cortiça,
eoo réis,

& Comp.

I r.moPüLis, maio de 1916. —
ds mil os vehiculos já inscriptos nessa
inspec.oria c o serviço transcorre com
a possível regularidade, sob a direcção
do dr. Mario .Verani e do capitão Al-
berro Silveira, auxiliados por dois ins-
pectors. Ainda assim c apezar da re-
conhecida boa vontade desses senhores
alguma coisa ha ainda a fazer, como
por exemplo, obrigar-se o verauista re-
calcitrante a matricular os seus "chauí-
íeurs" e cocheiros, assim como courpie-
tar-se a tabeliã de preços, omissa
que e quanto aos preços a cobrar entre
dez horas ja norte e seis da manhã,
accrcscentando-se ainda a obrigação em

deve ficar o cocheiro, de avisar
passageiros, todas as vezes que ti-
de rodar ióra do perímetro da

eira tabeliã, sop pena de lhe não
dírci;o algum a augmento do

o. ps abusos são con5..,.-'::5 e, não
mio, a policia teve necessidade

dt-.zir por quaesquer vehiculos lutava
poderosamente contra a insaciável ga-
nancia dos conditctores, de modo a tor-
r.ar-sc a conducção, cm Pctropolis, um

, problema mais serio do aue o próprio
Passam; aluguel das moradias, razão bastante

para que sejam, agora, definitivamente
reformados 05 rrtiaos conht idos de

Grande Comniissão Portugueza
pró-Patria

Entalhão

:= da

de guerr

Continuamos a dar a
gnes q-.te compõem as

reli ção dos
commissões

forma que a commodidadc publica .
estabeleça solidamente e as autorida
des possa::: encontrar apoio para os mas:
seu; actos de repressão, assim como Rua do Mercado — Srs. Arthur Ga-
os próprios cocheiros sérios, se eucon- Iião eSr Seixas, Augusto Constante,

dos Cunha Pinho & C. Fernandes .Moreira

dos
de

trem ao abrigo das conseqüências
actos menos ratrularcs -rios ise-.is
legas sem escrúpulos.

col-

que

ponta
pnra

üe intervir num
buretro levou jâ

caso cm
por um

que 1:1:1 til-
1 corrida da

do
90. nos ai.uiro s armazéns

rua dos Ou

Iirrzar.r-s; .-.= seguintes,
CV.re.ei .-Claanr.o lEmrt
•':. v.i fg-ejit tir _>. ]

11: e , rh *¦:.! >. l';ss ¦
¦•¦"i.i dc ?_i-rt-> An;oric

O d
.ente

k. dos

. Fyl-.io Rnr:r'ro Pilão, j
restabelecido dos íerimem.
desastre oceorrido e.r: Ja

bosa ilemon.

*1-;.- 1«.
Pielade _ C;s:a. ás 9 her.-..,

ilj Haerainento.
Mathcus Vieira Sercilo, ás o

egr.ja de ?. Francisco de V:cC:
Virfin'1 Csrdov d'Or".'!.-.*. á5

e;rej.i de S. francist.) de Va..:..
Julicta Pereira Nune-, as .,.

ecrejr. ,le S. Fianeisco de P.ia!:
Muria r.,j-r:u-d.i P. Tmirnlio,

ras. na ejrej. Je S. Joáa liaptii
g 

„i.iiel Medeiros «le Alme:_, ás
tas. _ rr.reia d.* N*. S. da ConceiçS

Iinn'.':*n Fjlvesl.-e Ivamaüm e
tobr, Ttr.malhn. ís o 4-.3r.ls, r.a CiJ
cen.i-.erir „ C-ija".

Dr. Io?» -Consiauna «Je Jesus. ís
"-ori-iel 

í'raue!*_) RDitiro ús Si
I il>. r.a eerri.-i d. S. im'rr -lf

«prlr-o XsWsr do A-r.ml, is 9
m Biairb dt S. Oiriso,;».

alva de
;.rrr p.-t'

sa c_rrcj:

Ir-ras,

o i«-

ler :o 105 ?CU5
.1 missa
Sagradi
Coust*:

arepagna,
tração de

qrre. cr,
incoiirauj.
dc acção

Cr,ração
.:, sabba.

ás o ho-
ra da I.a-

Is o ho-

ll=l',rna
e".a do

«. ís

Í.-S1

I uos, inanaa.ii celebrar

, ric graças na esreja' 
de Jesns, á nrn üenj
da. ás rn i'r* da manliã.*»4% t zcx%i^ri &,

- O sr. Adolfo I'...,:,. ministro da Alie-
M í'_ D_.-ham'!a' 0-tí-n 

*'r ^''^

M%fia.&^^*e^.y_aeJido. coromercu! a cm-jairiji. dji i;s:r 1.,
-. T--I1.-1., ri, A*Sr_.

O ministro da .Tus.i.,,. recebeu hontem
de Goyaz os seguintes telegramnias:'• Tenho a honra de communicar a
v. cx. que. na qualidade de Io vire-
presiden:•.. assumo hoje o governo do
Estado, onde espero continuar a man-
ter cem v. cx. as mesmas cordeaes
relações da anterior administração ."-au-
dações — Sale.lhicl cc ama."

| 
" fenho a honra íi. communicir a

iv. cx. que de.x,: a administração do
Estado, ;.or lia vel-a reassumido o exmo
sr. coronel Salatltiel Simões de Lima,
r vice-presidente do Estado. Levando
a v. cx. a presente participação, muni-
festo meus agradecimentos rpelas atten- I Z k*.
ções que V. cx. sempre dispensou ao 1"
men governo. Respeitosas saudações.—
Joaquim_ Rnfino Jubé, presidente do

O sr. Tavares de Lyra, ministro dr.
Vi;.r,ã.,. não compareceu hontetn ao -rs.'.;
gabinete, per ter de tomar p.-.ric no
despacho collectivo.

Montccaseros ao centro da cida
cujo preço rcgul.tr i de 1*:, só-
s porque o vehiculo íoi tomado

c. Mão será pre-
po.icia nada conse-

O ministro da Viação deferiu «* rc-
querimento da Companhia Docas de
Santos, pedindo permissão para isen-
tar da taxa de armazenagem durante
3> dins as mercadorias de importação,
cm..u.an:o durar o conflicto europeu.

ce, cu
mente
ás dez e mtra

| ciso uiz.r que
¦ gttiu. porque o abuso justificou-se naI lei que dá livre arbítrio aos cocheiros

podendo elle.-. depois dc dez horas da
noue, até ás o dr, manhã, cobrar o quelhes aprouver, sc o passageiro r.ão aius-
tar previamente o serviço.

Tudo isto, como se vê. é um eviden-
te contrasenso que os organizadores do
regulamento deixaram escapar

ver as
quanto

Estado.

O ministro da Fazenda ati-orizou o
transporte gratuito, nos vapores do
Lloyd Brasileiro, dos objectos destina-
dos á Conferência Algodoeira, a rcali-
z-r-se e.m junho p.-oximo nesta capital.

Desta deliberação teve já corihecimen-
to o director commercial Q.iqucIIa cm-

. _ pre^a dc navegarão.

O r
ieiJo

Rios
aecórdes cs laudos que apre-

1 os dois arbitro?, para resol-
duvidas e qnestões suscitadas

i execução dj contrato de 5 de
jullio de 1913. para a construcção de
11 armazéns no Cáes do Porto, e cujo

bitramento fora solicitado nela firma
R. Rebecchi, foi o assumpto sujeito
ao estudo do arbitro desempata.'or, dr.
C tovis BevilacQua.

O ministro homologou o laudo desse
junsconsulío,

A indemnização devida pela União,
por iuíracção do contrato, ficou fixada
eu: 6ró:;oi.-Qi, com direito ainda a
firma oor.íratante ás somara:, cautáona-
das. no valor de Go iijeireo.

cons
Mesa da Câmara

A reeleição dos secretario.-.
Proseguiram hontem. na crd:-: do dia

i da sessão, os eleições para secretario?' (ia Câmara. Achavam-se no recinto
l parlameníar. segundo a lista d.-, porta.
t 10; deputados, que tomaram parte na1 votação.

Apurados os votos, verifieou-sc o sc-
| guinte resultado: para 1" secretario,
. tosta Ribeiro, reeleito, lot" votos; Bar-
| bosa Lima c F. de Brito. 1 voto, cada
, uma, havendo uma cédula inutilizada:

puta a" secretario. Juvenal Lamartinc,
| reeleito, 107 votos: José Augusto, 1 e

uma cédula inutilizada; para VJ s'*cre
tario, Marcello Silva, reeleito, 77 vo-
tos; Waldomiro Magalhães, 13 votos
(1" sit-pplentei; Peneira Braga. 10 vo-

argn-

oue
não pequenos dissabores provoca, quer

.oPtvoah*i„%\„aCf_é"õe\^rmI;a,r ,°5!, 
*{*no1™ ^"eto e Hermcnegil- Rio Tranco

..' 
"".?.*.-.;:_, 

rC""" 
<l*''---'J-í;. so» sai- uo ue Moraes. .. votos; Moreira da Ro- Teixefra"lamentar, quer aos passageiros cha. 2 votos: Alfredo Mavimier e Tc. 

*
aos próprios coc.K-.ros tnca ron.vmo Monteiro, 1 voto cada um-

rara 2." secretario, Alfredo Mavignicr!
1 celeiro, Ss votos; João Pcrnetta. 1:
votos (-¦" stipplente) : Pereira Braga, 3

tes procurem um meio de obviar taes Y^ —"** ¦ Ver«eueir0-i - votos;
inconvenientes, certas <ie oue o moraen- r-Au _r;i... 1
to nâo pode s:r mais opportuno, uma - ° Jose AaSasl0> ! v0» «'-•''•
vez nue o serviço íoi installado mui-
to recentemente, se <¦ que ainda
contínua em andamento inicial, o
taciiiiará a tarefa.

nistro da Viação. em aviso dl
,0 inspector federal de Portos,
Canaes, declarou que, nâo len- qt

pazes de abusar, sobre cuja cias:
ultima analyse, descambam a> a:
ias oriundas dos relapsos c intrujr.es.

Resta que as autoridades competen

conde

Ço dns
des r.r.

-< 1'"

ao -pre-
44 guindastes electricos de.ititia-

armazéns cor-r-tados, r.a itn-
dc t^.r.j.-zo marcos.

q-.e
lEPetropoüs teve sempre a desdita

de toniecer casos para os quaes todo
o_ r:gor é pouco, e, .por isso. a crea-
çao da Inspeciona de Vehiculos, foi
sy-itpath.ca-r._nte recebida, como bem o
esia provando a concorrência de pri*-t:-naen:es a ci.-teira de v^mduetores.

Mão ha :r.-.-õ;o, o veranista ou qua',.'
q-.er nue precisttns de sr far-r con-

V

de I
cello Sil.
um.

Proclamados eleito; os ma'..-, votados e Branco) — Celestinos
suppientes 05 que se seguiram cra votos

_" secretários. íoi a sessão le-

& C, Manoel Rodrigues Pereir:
Rua de S. Bento — Srs. Anlonio

Ignacio Alves Vieira, Bernardino Dias
Alves Pollcry, João de Carvalho Pe-
reira da Rocha, Thomaz dos Samos
Pereira.

F.o.a Conselheiro Saraiva — Srs, Ca-
5/niro Pinto & C, Ferraz. Irmão & C,
José A. da Cruz. Pinto ee C.

Rua Barão dc S. Felix — Frattsisco
de Paiva Cardoso, José Cçimeiro. com-
mendador Manoel 'Rodrieptics 

Fontes,
Martins St Carneiro.

Rua Camerino—Carvalho, Paes & C.
commendador Ios.'< Tustino Teixeira
Robalinho & C, Thcodoro Martins da
Rocha.

. 
P;e\^. 

ft.wnbl.-a - Amaral Anjos
& C, Delpmm Coelho & C. Felix Gui-
maraes. ¦Guimarães Amaro í. C, Hen-
nqtic Pinno dos Santo?.

Rua Sele de Setembro (da praçaUmnzc de Novembro a avenida RioUranco) — Commcnador André Gon-
çalvcs de Oliveira, Antônio Gonçalves
Carneiro. Manoel Ferre;:-.-.. Manoçi
Joaquim Marinho.

iüiifl Selo de Setembro (da avenida
ua Flora) — Antônio

„ Lo.?es'^ -*v-;-*"-;o Rodrigues

Ju rides de vasconcellos.
Rua Sele de Setembro (da rua Flora
praça Tiradentes) — Francisco Vil-

Gaspar & Medeiros, José Vi-

rtigos
a r<
rato.

.0 d.

bs Boas.
cente da Costa.

711:13 Thcophilo Cl;
ítabor.ihy

(¦Ia rua Vis- I 10 de
¦ avenida Rio j Pereira Gon:

re soe
criva escola.

Art. -' — Em tempo
força naval compor-sc-á do
for necessário.

Art. .V — O tempo dc serviço
marinheiros procedentes «ir.s escola
aprendizes marinheiros, será de 15 a
nos. a contar da data da in_!r«;._ na¦ respectiva escola e o de voluntários

j será de tres annos.
Art. 4' — Os claros que se abrirem

I no pessoa! oa Armada serão preenchi-
|dos pela Escola Kaval. pelas escolas
I 

de aprendizes. ,pclo voluntariado sem
| prêmio e pelo sorteio legalmente r.-mi-
| lamcnirido, nos termos da Coi:s-: ui-
i '•"".V
; Paragrapho único _ x- insuíticien-

I cia dos meios declarados nestes :
fren o poder executivo autorizr.tlo
crtttar pessor.l por meio de r,,i
,.Ar-t .' — A' Praças do Cor
Marinheiros >,acionar.s e do Br....
Naval, que completarem tres annos"d.*

I serviço con: exemplar comnorí.tmcnto.
terão uma gratificação cp.rj á me;.. I-

| do soldo simples da classe cm qu
: tiverem, sem prejuízo das dtrnta:-- -re-
. ti.icaçõcs a que tiverem direito.
: . aragraphq único — As turre-

Corpo «ie Marinheiros Meei1 talliâo Kaval, approv.-.da; ;
í especialidade c as que esc-,

cargos definidos 110 riecr to 11.' de 14 rli
I ás gratificúçius esneci

na tabeliã r.nnexa ao
creio, alem dos den*.
que lhes competirem.

Art. 6" — O governo, dentro ri 1
verbas que forem, votadas, poderá ..*'•
nuttir a tomarem parte nos cxcr.-ieioi
cu manobras annuaes de csr.uadra a1 i
n.ooo sócios da Federação Xociour,! di
Remo, dos clubs e associações nauticai
que o solicitarem.
.Paragrapho único — Tr.-? vo'::::"..

nos serão considerados reservistas _•
vãos e gozarão das vantagens d:-< "vo-
luntarios para manobras" a or.e se re-
icre o S zd ar*, fi: capitulo !. tilulo
3 . do reoulanuitío para alistamento e
sorteio militar.

Art. r° — Serão suspensas as rrtatri*
cuias ra Escola Naval. Rio dc !au-*iro.

maio de 1.-1Õ — Wencesláo Bra,

uies e I
Ct:r:0

maio ae moo. ter

r.iertto.

Carvalho K .-ves Jo
vantada ás 3 horas da tarde, sendo tíesi-
gnada -pnra ordem do -dia de hoje a .lei-
Çao de conimissões.

1*14:100. Vieira Júnior, P
rte M,*T

es.

creira da Costa

reio ministro da Agricultura, fconcedidos noventa dias de licença
rara tratamento de saude. a Alberto - .Kavaehc, agrpno-tto da Agricultura Pra- noel
•'W. .. . „.,:_ \r

Sr C,
íí:*-! Theophilo

Rio Branco
'011:0 Luiz Sin;".cs C.
Costa Guimarães 

'.c 
C,

w!:'lV,í'*r"A'--T'rt:*-:ri R'ir"
«-- Ca^Zr^ 

'

qturr. Manoel d

Fazenda declai

O/teni (da avenida
rtia da 'Conceiçãol—An-

rquei-a .*z Soares,

O ministro da
scr: collega da Agricultura qlacoes dus funecionarios addidos con
Stantcs do aviso de a: de fevereiro
desse ministério, não consta o nome il>-
encarregado da ContabiUdatle da F-
renda Modelo de Criação etu Ubcralu
Jose Monteiro do.Si Freire.

Eunendmlür
Atuíra

O dr. Humberto Cotuzzo ser.l d.-r
' i l,r'-l"_. P-',''a -«"S^ a cadeira dc lirgicn.

Idas Escolas Profissionaes.
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DeutSGHiidamerikaniSGlie Bank A. G.
(Banco Germânico da

America do Sul)
BIO DE JANEIRO

•Kua 1- de Março, 5?

t

4

,4'4 Ma
5
6

6 ila

Faz todas as operações banca*
rias e abona os seguintes juros;
Em conta corrente de

movimento
Em couta corrente limi-
tada «a
E a prazo fixo;

De í mez. „ . .. » »i
" a mezes. . •¦ m v :.:

-" 3 "'"«".«-"•-¦¦¦'¦
:" 6 " x » ic a m
"o •" . ,: m n '«

*' 13 " ....

A tripulação do "Rio Branco
A sua chegada, hontem, a

bordo do "Desna"
m
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À chegada do dr.
Abelardo Roças
A bordo do paquete inglez Dcsna,

chegou hontem a esta capital o dr.
Abelardo Roças, conselheiro de legação,

recentemente re-
movido de Lon-
dres para a nossa
embaixada nos

Estados Unidos..
O nome do jo-

ven diplomata es-
teve, ha pouco,
em foco devido a
•um grave inciden-
te oceorrido ua
legação em Lon-
dres, entre s. s.
e o respectivo
ministro, o sr.
Fontoura Xavier.

Estivemos hon-
item com o sr.
Abelardo. Roças
logo após o seu
desembar que, e
como era natural
pedimos-lhe 1 u 8
uos dissesse algu-
-ma coisa sobre os
motivos que dc-
ite. O diplomata,

com a maior franqueza, declarou-nos
que não podia manifestar-se sobre o
que pertence, exclusivamente, á admi-
nistração, achando-se, em vntudo do
seu cargo, obrigado a uma natural re-
serva e discreção.

— E' um caso ainda pendente de
solução. Sei que se explorou, contra
mim, uma divergência que tive outr
ora, em 6erviço publico, com o «finado
embaixador Régis de Oliveira. Mas,
e9se caso foi resolvido a meu favor
pelo barão do Rio Branco, que não só
approvou, como tambem louvou a nii-
nlia condueta. Aliás, o que eu lhe es-
tou dizendo é do conhecimento de
meus antigos collcgas da carreira di-
plomaitica.

O dr. Abelardo iRoças pediu ao nu-
nÍ9tro do Exterior permissão para vir
ao Brasil antes dc assumir o seu posto
na nossa embaixada em Washington.

mm^___________________m*

\_W\__Wj&ffi 
" I

*__, if, ____\\\_\\\\\\\

Dr. Abelardo Rosas

terminaram o incidente. O

A VIDA CONTINENTAL

ÜRUGDAY-BMSIL
Um modo pratico de congraça-

ínento internacional
e

tt pMMn trifukSli. *t "»'o. Branco?
flWWlil!

Chegaram hontem dai Unglaíerra, ,a
bordo do paquete Desna, os tripulantes
biasilciros do navio Rio Branco, rece*
temente torpedeado no mar (lo Norte,
por um submarino allemão. bno os se-

Ettintcs os tripulantes chegados: lho-
inaz Gomes ,.Mii(leira, commandante,
Fernando Vieira Martins, .imnicdiato;
Pnttlo Vilarding, 1" machinista;. bera-
nhiin Hibeiro dc Freitas, 2" machinista,
redro do Carmo, 3" machinista. UR-
gario Teixeira, 4" machinista; Manoel
Ttaul Martins de Oliveira, 1° piloto.;
ma nheiros: Ernesto Pedro do Nasci-
Sento Joüo Eduardo Alves, Juvcnti.no
Ribeiro dos Santos, Leoncto Martins
dos Santos, Felippc Dias «0111 Gosto,
Braz lilesbão Soares; logtusttis: Jose
Bernardo de Souza, João Evangelista,
Francisco Paula Góes, J0110 Veiga; pra-
ticante dc piloto, Raymundo dc tal, etc.

Assim que o navio lançou âncoras, no
nosso porto, passámo-nos para o seu
bordo, apezar da prohibiçiio formo,1 quc
o commandailtc c demais olficialulatle
pretenderam manter, allegando precau-
.-ões graciosas. .

[Conseguindo ipenctrar ». bordo |do
Plcsna, vencida logo quc foi a opposi-
,-áo formulada por gente de bordo, ti-
liemos, entretanto, que passar pelo sc-

«ttndo vexame du nos ser vedado o
desembarque, posteriormente, isoo pre-
textos não menos graciosos. No uilc-
trior do paquete inglez, procuramos, po-
rem ouvir os nossos patrícios recain-
Mudos pura ,0 Brasil, em conseqüência
da venda que o coronel Francisco bo-
lon fez dàquelle navio brasileiro ao ar-
niador I.oui-entzen. 

"15, sem grande
custo, pudemos ouvir o sr. ihomaz
Madeira, o ultimo conimandantc patri-
cio dn Rio liranco.

— Suspendemos ferro — disse-nos
elle — do porto do Rio, no dia 28 de
outubro do anno .passado, conduzindo
um grande carregamento de .cale ue
o" classe, pura a Suécia, consignado a
fui írelailor dali.

¦Us inglezes apanharam-nos nas pro-
vimidades do seu paiz. levando-nos para
Falniouth, onde chegámos.a 16 do He:
zcinbi-o. No dia 13 de. janeiro, quasi
nm me/, depois, avisaram-nos elles que

fossemos para Bristol e, té facto, le-
vantimos âncoras com destino a esse
porto. ...'""', . •

Ahi, (tivemos flntnnaçao das autora-
dades britannioas, para descarregar c
recarregar o navio, gastando-se, em tu-
do isso, tres mil e tantas libras, ou sc-
iam cerca de 70 contos da nossa moe-
da. Além disso, os inglezes apprchen-
deram-nos 1.125 saccas dc café, por te-
rem marcas que — diziam elles — eram
de casas allemãs. . ..

 E como conseguiram arranjar iu-
nheiro, para fazer face a essas despe-
sas t t 1Levantámos do fretador Johnson
Lime 500 libras e tínhamos anula 3.000
nue nos foram dadas ipelo então pro-
prietario do A'io Branco, coronel bran-
cisco Solon. Depois do navio ser yen-
dido, deixámol-o, no dia 15 de abril,
no porto de Christiania, tomando o seu
comniando o cunhado do comprador,
sr Lourentzen, nomeguez naturalizado,
e ficando ainda a bordo parte da tri-
ntilação brasileira, inclusive o 1° pilo-
to Jorge llansen, tambem naturalizado
brasileiro, o machinista illanscn, egual-
mente naturalizado brasileiro, e sendo
a outra parte da marinhagem nome-
gueza. O navid conservou sempre o
nome a bandeira brasileira. .

E a carga era exclusivamente
café ?

Exclusivamente.
Souberam <iuc o navio foi torpe-

deado, a bordo ,
Soubemos, soubemos com grande

(surpresa. Aliás, o Rio Branco era uma
embarcação deslinndai a acabar mal.
Foi sempre encaiporado. Ainda na nos-
sa ultima viagem nelle, soffremos, de
frente, unia borrasca bem seria, «ao
tinha sorte o barco e acabou mal.

_ E nunca morreu ninguém a
bordo . ,.„_, 4 bordo, .prdpriaincnte, ímo. u\ias
cm Falmouth, falleceu um .patrício; no
dia 10 dc abril, carvoeiro do Ato Bran-
co Era, parece, aqui do .Kio e chama-
va-sc Norberto de Carvalho, de 19 an-
nos de edade. iMorreu -tuberculoso, em
conseqüência, sobretudo, da -baixa tem-
perattiva na Inglaterra.

20:000$17123 ¦-
Vendido hontem na feliz casa

SONHO DE OURO
Hoje 100 contos-Habilitem-se
NO SONDO DE OURO

O sr. Lauro Müllcr, ministro das Rc-
lações Exteriores, acaba de tomar uma
louvável iniciativa para o estreitamento
das ililações sul-americanas. Esse gesto
do nosso chanceller concorrerá .para es-
treitar ainda mais as relações urugnayo-
brasileiras, já acccntiiadamente ainis-
tosas.

O sr. Lauro Müllcr enviou ante-hon-
tem ao presidente da Liga Metropoüta-
na dia Sports Athlcticos a seguinte-car-
ta:"Gabinete do ministro das Relações
Exteriores — Rio dc Janeiro, 9 de
maio de 1916. — Sr. presidente.: Es-
colhi o dia de hoj'e, primeiro anniver-
sario da solenne hoirtenagém prestada
por urtiguayos -e brasileiros no Acegtiá,
á memória do barão do Rio Branco, com
a honrosa presença do illustre presi-
dente do Uruguay, seus ministros, altas
autoridades e luzidas forças do seu glo-
rioso exercito, pura oífcttecer á Liga
Metropolitana du Sports Athlcticos, «iria
taça denominada "Rio Uranco", ua in-
tenção de que ella seja disputada entre
brasileiros o uruguayos, em frater..al
competição desportiva, .pela forma que
entre as respectivas ligas for -estabele-
cida de accordo com os regulamentos
vigentes.

lEspcrando que estas dignas associa-
ções queiram acceitar a incumbi ncia
que ora tomo a liberdade de comnictler,
antecipo-lhes os meus agradecimentos c
subscrevo-me, etc. — Lauro Müllcr.

Ao senhor Joaquim Anionio de Souza
Ribeiro, .presidente da Liga Mclropoli-
tuna de Sports Athlcticos," e. .

Não é a primeira vez qtie sc escolhe
o sport, c particularmente o football,
para veliicttlo dessa nobite missão du
unir as nações sul-ameficnhas com a de-
monstração de sentimentos cordenés que
mutuamente se nutrem.

Hão de estar todos lembrados — 03
btasileiros não usquecem :is'.paginas cm
que a historia registra as passagens «ii.e
lhes vão ter ao coração — do «|iie foi
grande snlennidade da inauguração do
busto do barão do-Kio"Braço'110 ultimo
marco erigido na nossa fronteira com a
Republica Oriental, cin 9 dc maio de
1915. Essa homenagem prestada á me-
nioria do nosso grande chanceller deve-
mol-a aos .membros urugiiayo.s dn com-
missão niixta dc limites entre o nosso
c o seu paiz.

Tal foi a emoção- causada no Hrasil
pela elevada .idéa dos uruguayos, que o
governo nacional sentiu-se nn coniiu-
gencia. de corresponder á mesma, én-

viando tuna embaixada ao Uruguay, a
cuja frente esteve o nosso actual mi-
nistro do Exterior. O tratado pelo qual
ficaram modificadas as fronteiras dos
dois. paizes na Lagoa Mirim e no Rio
Jaguarão foi concluido c assignado nes-
ta capital 110 dia 30 de outubro de
1909, representando a nossa pátria a
pessoa do saudoso barão do Rio Branco.

Pois bem; o preito quc acaba de ser
rendido aos uruguayos, -preito de ami-
zade e dc reconhecimento, exprime cia-
ramente o propósito em que o Brasil
está do manter uma politica dc congra-
çainento c de paz com tedas as nações
dó continente sul-americano.

Não poderia ser ináis genuinamentenacional a fôrma por quc íoi concluido
materialmente esse traç-o de união en-
tre'a nossa é a pátria urtiguaya.

A taça offcrecida pelo sr. -Lauro
Müllcr crêa um estylo brasileiro em
assumptos da arte <]iic lhe diz respeito.
O offertante mandou confcccional-a
sob sua orientação, 'fielmente obede-
cida. O rico tròphéo recebe as suas li-
nhás dos desenhos bizarros da cerâmica
dos indios Marnjós, dos vasos encon-
trados na ilha de Marajó, dos quaes o
Museu Nacional possue vários originaes.
Comam que esses vasos se convertiam
em ãmphoras de honra por omle os fi-
lhos das tribus da Ilha davam de beber
aos caciques em dias dc grandes festas,
em visitas de grande gala.

Procurou-se como nio-Jelo esse pro-
dueto da arte indígena por ser ,1 mais
caracteristieaniente nacional possivel.

A "taça Rio Branco" tem cerca de
80 centímetros de altura, é toda de pra-
la.c repousa sobre uma pcanha de ma-
deira. Até na matéria de confecção foi
bem conduzido o creador du prêmio: a
¦prata éjlirada dc moedas nacionaes de
60. Ccntiinos; o soeco é dc Acajú, legi-

1 tinia madeira nacional.
'Na. face anterior da taça apparece,

em medalhão, o busto do barão do -Kio
| Uranco. Do lado opposto, noutro me-• dulhão, corresponde tuna reproducção

da alameda de Palmeiras do Jardim
Botânico. Por todos os aspectos, con-
seguinleiiiente, por que se encare a riea
oíferta, ella apresenta um acccnluado
cunho nacional.

O sr. Lauro Müllcr que, como disse-
mos, já tem o seu nome ligado a fe-
eundas iniciativas,, assignaloti cum esta
o seu espirito pratico dc concorrer para
uma obra de duplo valor, qual a. de
fomentar o progresso do athlctisíno bra-
sileiro, c o estreitamento dos loÇos de
amizade entre uruguayos c brasileiros.

SESSÕES SCIENTIFICAS

NA SOCIEDAdTdE MEDICINA

e
AS GRANDES 1SDBMNIZAÇ0BS

& velha pestão da
Urca foi julgada

BILHETES DE MINAS

hontem
Quasi toda 

'a segunda parte da scssnft
v" , Supremo Tribunal foi hom. m oc-
cupada pelo julgamento da velha e de-
batida questão da pedreira da Urca.

A debatida «iiiestão restn l-SO 110 SC-

OS DESPROTEGIDOS
DE SORTE

<IUCi

Lavras, maio de 191o. — A adminis-
tração do nosso paiz, desde a suprema
magistratura da nação até a sua repre-
sentação especial nos municípios; obe-
dece a uma orientação «|iie falseia dos
princípios de equidade para attender os
acenos do favoritismo desenfreado que
campeia nas altas repartições, omle ns
imllidadcs são generosamente acolhidas
e os competentes relegados como indi-
gnos de colliiborar no mister de tornar
este paiz bem administrado.

Áquelles que povoam as repartições
acccntuadamentc de luxo, sugando as
energias vitaes do paiz, e que consti-
tueni o numeroso bando do filhotismo
c não emprestam trabalho honrado á

zona cõinprchcndida I nação, são justamente os que melhor
Sattdf.de na parte remuneração recebem o sem nunca sof-

irerem os estorvos do adiamento.
Entretanto, como o expoente dc lim

grande contraste, cá pelo interior os
funecionarios federaes, além do min-
gundo vencimento quo percebem, sof-
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As grandes violências

"Habeas-eorpus" para o
"Habeas-eorpus"

Conformo já noticiámos, ao Supremo
Tribunal Federal fora impetrada uma
oídcm dc habeas-eorpus cm favor de
Joaquim Gomes Ferreira c outros, pro-
prietarios e redactores dos jornaes do
Piauhy Correio de Tlicrczma e Habcas-
Ccrpus. , ... ,

Allegam que soffrcm coacçao íllcgal
e violenta, sendo impedidos dc circular,
uma vez que diariamente são apprchen-
didas as tiragens desses jornaes.

O pedido devia ser endereçado on-
ginariaiucnte ao tribunal do Estado, mas
foi feito ao Supremo, visto não encoii-
trarem os pacientes juizes que sc nao
furtassem' a julgar o caso contra o go-
verno. ,

O Tribunal resolveu conceder o pe-
dido, para pedir informações ao presi-
dente do Tribunal de Justiça c ao juiz
seccional do Piauhy.

Era propósito pedir-se egualmente
esclarecimentos áo governador do' 'Ks-
lado, mas como o deputado Joaquim
Pires exhibisse uma procuração por tc-
legramina do dr. Miguel Rosa, e da
tribuna confirmasse as allegaçõcs dos
pacientes, assentou o Tribunal em pre
scindir dessas informações.
.- . -na» i» » — ¦

Para limpar sem ser causado,
Unm clinua, torneira, plimol,
Existe só um preparado :
O tanto aiainndo "RADIOL".

Peçnm prospectos dos prêmios
(10:OOOSOOO cm dinheiro!), cm
todas as lo.ins do ferragens.

i.uB » ^—

1 FIDALGA!
A cerveja da moda

A MANIA DO PAPE-
L0RI0

As angustias de uma
viuva

Somos informados do que a pobre
viuva dc uni official do Exercito (quc
residia em Santa Catharina e pediu
transferencia para esta capital), acha-se
ba quatro mezes sem receber o seu
montepio do Thesouro, devido á arrai-
gada mania do papclorio quc entrava a
marcha de todos os negócios nas nossas
repartições publicas.

Essa infeliz senhora tem passado
pelas maiores agruras deste mundo, iu-
elusive a ameaça dc despejo, só porque
o governo não lhe pana cm dia a sua
pensão I

A victima dessa desidia do Thesouro
tem sete filhinlios, e é fácil de imagi-
nar as privações por que iteni passado
durante esse tempo todo.

Levamos o facto ao conhecimento do
ministro da Fazenda, afim dc que po-
nha termo á irregularidade «pie tanta
miséria está causando.

¦ »»»»» i«—

A União Federal propoz, a 19 de ju-
lho de 1006, no Juizo Federal da 1
Vara, tuna acção dc mmeiação de obra
nova contra Domingos Fernandes Puno,

em virtude de um contrato com
Prefeitura .Municipal, explorava a pc-

diiiv... du Urca c construiu um cães e
nutras obras na
mire a praia da ..
•fronteira ao Instituto Betijamia Con-
st.mi, e a Escola de Aprendizes Arti-
ilieiios, -na fortaleza de ri. João.

Concedido o embargo da obra, correu
sendo afi- ieus devidos icnno,, .,....., ....-: justificativa plausível, o-,,al_ julgada improcedente c wmlcmnada rct.u,lamcmo (loJ mllit0_. ______,_,s M 

-fC.

chimento de seus salários.a .União Federal a indemnizar o 111111
tlado dos prejuizos, lucros cessantes e
«.Itininos emergentes «l"e se liquidassem
Ea execução, o que foi confirmado pelo
Supri mo. ,

F.xtraida a competente carta de sen-
tinça, iniciou-se a liquidação no mesmo
juizo federal da 1" vara, sendo, atinai,
proferida sentença a 21 de agosto de
1911, julgando a Fazenda Nacional de-
vedora no liqtiidántc da importância de
4.070 :ooo$ooo.

Nao se conformando com essa sen-
tença, o dr. Andrade o Silva, já cnlão
1" procurador da Republica, aggravou
para «. Supremo, qne, dando provinicn-
ii a esse aggravo, mandou proceder a
novo arbitramento. Realizado esse ar-
idiraininio, o laudo vencedor fixou em
_....m : ;i;.|$sb9 a iudeiunização devida ao
liquiilaiUt*,

Arrar.oaiiilo aml.it.-; as jjartes, o dr.
Raul M.inins, juiz federal da 1* vara,
por '.nine., lie 1? de janeiro deste
«mie*, julgou liquida, para que sobre
. li.i eni'i'i.--c u execução, a importância
«li- .|«J,I :'..'S.:-'-l.'l.

ICmborn já houvesse oblido a cons!-
ilera.el reducção de 3.609:o5o$ooo, na

. iudi-:i-.ii:zaçãii it pagar,
e Si', . ainda aggraiou dessa sentença
,,:,:•;. ,. Supremo Tribunal Federal, por, „ ,
achai' excessiva a indcnmizaçao a vista
il;-. pro\a dos eiuíoí. au^rav:iiido tambem
u liqiiidantc, por julgal-a muito «limi- I
liul.i, 11 Supremo tomou conhecituento
.!v-* - ítgjíravos na ¦ ^são de ;, r do mez l
]iass..ilo, i|tiando ouviu i> relatório feito I
j:.'!-j ministro Can-.tto Saraiva, (pie deu
seu vu:o 110 sentido de negar pi.nimen- |

'Xão e necessário expor aqui as priva-
ções . por que passam elles, humildes
ftillccionarios que são e tem familia e,
como é obvio, precisam promover a sua
subsistência quotidiana..

Alem disso, porque são funceionario?,
não lhes é pcrmittido explorar uni meio
s.lipplcmciltar que^ minore a sua angus-
tiosa situação, alé quc o governo, com-
padecendo-so da sua sorte, venha sa-
tisfazer os seus deveres.

Com o systema de economias ado-
piado pelo actual governo, grande fui
o corte uo funecionalismo publico o
com isto os modestos auxiliares da
administração foram atirados á rua.

Haja visla o que se passa acliialineu-
tc nos departamentos dos Correios. Fo-
ram supprimidos muitos lugares, e .1
classe visada por esse curte que 111 lis
soffrctt foi a dos carteiros. E como se
isto não bastasse, os que continuam a
prestar o seu serviço regular não rece-
bem 05 vencimentos, nuc se ncliain ci ¦
atrazo de muitos mezes. Entretanto, |s.10 estes que quotidianamente estão en-tregues ao seu labor ordinário, atirou-

„ ; tando com resignação todos os rigores
dr Andrade ' ''" '.c,"'>0 c oamuihanilo a grandes «lis-

, tancias eom o risco da própria saude.
Se fossem íimccionarios tiittiparados

nas secretarias, ou
apenas la existem ficticiaineiite serviu-

ordcnadS'0—•"••—•- 
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OS CASOS POLÍTICOS

"Habeas-eorpus" para
a Câmara de Fri-

burgo
Mais uni caso meramente político foi

hontem assumpto de discussão no mais
alto tribunal da Republica. O dr. Cal-
dino do Valle Filho c outros, intendente
e vereadores da Câmara Municipal de
Nova Friburgo, foram eleitos por uma
maioria dc quinhentos e tantos votos
sobre ns candidatos do governo.

O Tribunal da Relação do Estado,
entretanto, annullou a eleição, baseando;
se em uma disposição expressa da lei
eleitoral, . •

Apezar disso um capitão governista
invadiu com a sua força o edifício da
Câmara c deu posse violenta aos can-
didalos governislas, desrespeitando a
decisão do mais alto tribunal do Es-
tado.

A' vista «lisío foi impetrada uma or-
dciu de liabcas-corpits quc o Supremo
Tribunal concedeu hontem, para pedir
informações por telegrammã ao jircsi-
duf.e do Eslado, ao presidenie do Tri-
bunal da Relação c ao juiz seccional do
Estado do Rio, tudo para a próxima
sí ssão.

«4B

Onde estão os fiscaes
da Prefeitura ?

Pedem-nos chamemos a attenção .da
autoridade competente para um indivi-
duo que, com grandes riscos para a vi-
zinhança, se entretem a fabricar ape-
trechos com dynamite, á rua Agra Fi-
lho, em Catumby.

•Ha tempos, já ali houve um acciden-
te, 'ficando uma creança queimada; e,
sc não houver «iticm ponha um paradei-
ro a semelhante abuso,' qualquer dia
destes teremos dc lamentar alguma des-
graça.

Aqui fica, pois, o aviso, com vistas
a quem competir.

iW » 118» ¦ —

Fidalga é cerveja, qui to de
Sempre na moda ficar;
Podeis tomal-aá vontade:
f nobre na qmlidade,

no paladar.

A Sociedade de Medicina e Cirurgia
do Rio dc Janeiro realizou no dia 9
mais uma sessão, sob a presidência do
dr. Cardoso Fonte, secretariado pelos
drs. E. Campos e P. Magalhães.

Depois de varias questões ligadas ao
expediente, teve a palavra o dr. Fio-
riano de Lemos, que expoz um caso ra-
rissimo de varicella hemorrliagica.

Como todos sabem, varicella ou ca-
tapóra, vulgarmente,_ ú uma doença
commum da infância, quasi sempre
curada -por meios caseiros, pela sua
grande benignidade. No caso honteni
narrado, entretanto, o mal tomou a
fórnia lieinoribagica, matando a crean-
ça em poucos dias.

Tratava-se de uma menina, dc. qua-
tro mezes de edade, moradora á rua
Archias Cordeiro, 110 Meyer, c quc teve
a infecção .poucos dias depois de terem
tido quatro creanças da mesma casa as
cataporas com a fôrma habitual de
cura fácil.

-No caso narrado pelo dr. Floriano de
Lemos, quando a erupção, se estabele-
ceu francamente, sob a fôrma de bo-
lhas, começaram essas bolhas a dar 11:11
fio dc sangue, appareceriim suííusões
liemòrrhagicas nas gengivas e nas ore-
lhas. formou-se 11111 grande hematoma
na cabeça, surgiram varias ccchyiiiosca
nas pernas e, logo eni seguimeiUo, epís-
taxis e vômitos sangüíneos, fallecendo
a pequena doentinha no cabo de tres
dias.

Procurando interpretar clinicamente
o caso, disse o dr. Floriano de Lemos
crer que nessa creança a doençp tomou
fôrma hemorihagica talvez por soffrer
ciia, anteriormente, de escorbuto in-
fantil, E pensa assim, por ser a crean-
ça extremamente pallida o ter tido an-
tes da varicella dores expontâneas nos
ossos, a ponto dc julgar a mãe, certa
vez, que a filha havia luxado a arti-
culação do cotovcllo.

A oceorrencia clinica da varicella
hcniorrhagica legitima é rara, sendo
este o terceiro caso apenas registrado
cm sciencia. Os dois primeiros foram
relatados por Andrew e Marfan,

O dr. Antonino Ferrari, tomando a
palavra, fez sobre a coiiiiuunicação «Io
seu collega varias considerações, nar-
rando uma observação dc purpura in-
fantil e salientando o papel da tuber-
ctilosc nas diathescs hemophilicas.

Estiveram presentes á sessão os drs.
Cardoso Fonte, Werneclc Machado, Os-
waldo dc Oliveira, Neves da Rocha,
Edilbertq Campos, Pedro -Magalhães, Es-
lellila Lins, César da Fonseca, Oliveira
Moita, Felix Nogueira. Plínio Marques,
Floriano Lemos, Felix Nogueira e
Nascimento Gurgel.

das creanças, tosse dos moços,
tosse dos velhos, qualquer tosse,
qualquer doença do peito, como
bponcSiitey asthma, coque-
Euche — curam-se com o

SO' NA CASA PORTOGUESK JOí:
Rua Assembléa, .)o — é que Se en-

contra manteiga fresca mineira stipe-
rior; htlo 3S500.

— « «a > um
OS COXSriKAUOIUíS

"lia-Foi remiorido tun
bcas-corinis"

Ao Supremo Tribunal Federal fo.i
impetrada unia ordem de liubcas-corpii.i
em favor de Francisco IMas Man ins,
tun dos conspiradores da ultima fun-
cçãu, cuja culpa ainda se apura per-
anic o dr. Aprigio Garcia.

Em sua sessão de hontem o tribunal
concedeu o, pedido para pedir informa-
ções aquelle juiz.

FIDALGA!
Esplendida cerveja da Bralima

100 CONToVpV2$000!!
—:!: CENTRO LOTRIUCO *—

— Kua Sachet, 4 —

O CISO DA STANDARD OU,

Ü julgamento dos pe-
didos de "habeas-

corpus"
'Conforme noticiámos, foram hontem

julgados pela 3" Câmara da Corte dc
Appellacão os tres pedidos dc habcas-
corpus cm favor de Joaquim Dutra da
Silveira, jireso pelo chefe de policia
desde, o dia 1 dc maio, Rouião Fcr-
nandes 'Moreira c Charles \V« llemcamp",
ameaçados de prisão, segundo declara-
ção feita pelo dr. Aurclino Leal.

¦Aquclla Câmara resolvera, na sessão
passada, pedir informações a essa au-
toridade, obedecendo á -praxe seguida.

'Hontem, foi o primeiro desses rccttr-
sos, julgado .prejudicado, visto haver o
cjièfc de policia soltado o paciente logo
pela manhã, informando ao tribunal
íiap haver preso com esse nome á sua
disposição,

Os outros dois -pedidos não tiveram
solução diversa, pois a .informação cn-
viada desde autc-hontein pelo chefe
reza que nunca lhe foi propósito pten-
der os pacientes senão legalmente.

 Pelo dr. Silva 'Castro, juiz da 2"
vara criminal, a quem foram enviados
os autos do inquérito da ;(" delegacia
auxiliar, foi lionlem decretada a prisão
preventiva dc Charles Willem.cainp,
Komão iFerniuides, Geraldo Ribeiro c
dr. Heitor Baptista dc Leão, indigita-
dos autores de falsidades de letras.

Como se vê, o juiz não decretou a
prisão justamente do commerciante Du-
tra da Silveira, o mesnio (pie soffreit a
violência da prisão desde o dia i" e
só liontem, peia manhã, pusio etn hber-
dado, cm visla do pedido de habcas-
corpus.

A POLffifí GÁP1GHABA

i
!

RUA S. JOSE' j

ESI S. IMUIiO

A elioandii do Santos
Uimiont

S. Paulo, 10 — (A. A.) — Pelo
Irem da Sorocabana 'ltaihvay, chegou
hoje a esta capital, procedente do _,.l'a-
raná, o arrojado aeronaula brasileiro,
sr. Alberto Santos Dumont.

'Era avultado o numero dc pessoas
que compareceram ao sen di-sembarquc,
entretanto, cmiio o comboio chegou -pott-
co atiles da hora marcada, muitos ami-
gos e admiradores não puderam assis-
tir á chegada do sr. Santos Diuiiotit.

ü povo, que enchia a estação, vieto-
riava, de momento e-.u niomenlo, o nos-
so hospede (pie, coinmovido, agradecia
a cnthtisiaslica manifestação de apreço.

Após os cumprimentas -do boas-vin-
dus, o sr. Santos Dumont tomou tini
automóvel em companhia dos srs/ Gui-
Ihermc Dumont Villarcs, -Guilherme de
Andrade ;"\1ilSarcs, .Ricardo Severo e
outras pessoas dc sua familia.

1 a ¦»»— 1

Ciillbs, i ii»
a: 1 e /¦• —

Xelcpbono 83-1, Central. — Kim
Sanla l.uziu '-ii'-

— r.\ii,o passos Ss c. —

A's quintas-
ás 9 da manhã.

1 * tm * w
eiras. Succuleiita Feijoada,
só na CABAÇA GRANDE.

«» «a».-'j ¦¦ '

CIMENTO

MOVEIS A PBESTÂÇ8ES

to ao aggravo do liquidante e dal-o em
p.-.r:e an da 1'iiião, para reduzir sómen-

tiuantuin correspondente a pote

rtameiite não estariam oi«idades, e expostos .is agruras da ne
Cissidãdc.

Xesa cidade mesmo,
natureza es;.í sendo
carteiros locaes. com

descaso dessa
observado. Os
pagamento cm

inezes, 1.
u importância de
dn laudo pericial
culada .-"•;;. o
ihiratKf os >'"'*.<

em quo
¦l-i :

obra.J.
O tuiuiú

o .-.diameii

durnii o embargo,
)'.ioSooo, constante
r havia sido cal-
•Jo de iu amnis,
veratu i-..radas as

P
¦nor

dro I.essa
lisc-.issüo, p

poder

.liti então ¦
a reler os

resolver a')!!
Xa

1'f.lll:

I lll.

ao.
Tri- '. -ão «Ie hontem, voltou o

!ra::'«r «Io assumpto, travando-
discussão, (:;: ijiii» se enipeuha-

ministros 1'cdro Lessa, Camilo
rião de Lacerda, resolvendo, por
Tribuna] ucgár provinientu ao

.iggr.i-.o dn !i-|-.ii lanie e «i.i!-o em pane

.;,. da (.'nião Federal, para reduzir a
wrb.i de .|.) :ooo?ooo, calculada subre
11) anno-', .1 correspondente aos -'io
dias apenas que d::r«.u o embargo.

l''M;.i \oios vencido? os dos uiiuís-
tros 1', Iro I...--.1 e l.ioui líamos.

—*8Ú ? mp c Vm

atrazo de qualro mezes, já por diversas
vezes tem reclamado da sub-adininis-
tração da Campanha, improfictiainentc.

^ Ao sr. Camillo Soares, director dos
Correios, compete sanar essas irregula-
ridadi s que os seus propostos, para o
í../..r. não têm lido o necessário zelo.— Ar.iHKoo Silva.

ATTENÇÃO
AUTOMOBILISMO.
Pneu Dunlop, câmaras de ar e
mais pe» tences, só na ma 7 de
tembro n. ia.-,

Peçam tabellas.
ALFREDO PAVAGEAU

Casa matriz: praça da Republican. 53 — Rio de Janeiro.
3.- » tm

de-
Se-

Hilário ('.arei
c processados no Eslado do Rio

XO KIO (iKA.M)l-: 1)0 SUL

Untti atiliiiiilmli' iiolieial
mala a esposa

Porto Alegre, io — (A. A.) — O
chefe de policia des'.;! capiial. recebeu
commuiiicação de haver o delegado de
Antônio Prado, sr. Victor faccioli, as-
sassinado sua esposa d. Aurclia Fa-
eeioli."* i t) assassino, após haver commettldo o

outros foram I crime, entregott-ío á prisão.

COXCUISO KA CEXl'RAIi

O rcstiltado do honteni
íRestttlado dos exames de liontem para

praticantes (le conferentes dç conduetor
de trem e de telcgrapliistas. .

Aimrovados: Annibal Meyer de 1'rei-
tas,-'Annibal Rodrigues de Albtteqticr-
que, Antônio Corrêa de Araujo, Anto-
uio Gonçalves de Campos, plen.i Al-
berio Peixoto da Fonseca, Antônio
Teixeira e Costa, dist. Houve duas rc-
provações. _

A's io horas da manha, de amanha,
serão chamados a prova oral os seguiu-
les candidatos: ... ,

Vutonio Sevérino dc Oliveira, Arlliur
losé Ferreira, Arthur Tatilphoens Cas-
1, ii,, liranco. Arlindo Rangel, Arlindo
da Silva Cunha. Arnaldo Machado
Coelho, Ary Coelho da Silva, Abato
Whatley Dias, ,

Turma snpplemciUa,r: --, Ascnmp
¦Marcondes .Monteiro, Atahualpa Rodri-
gues Leite e Augusto Pmlo da Costa
Itiniur.'- —«-?

O candidato Pinheiro
Júnior esteve no

Senado
As galerias do velho casarão apanha-

ram homem um reverendo logro. O sr.
João Luiz havia promtottidò recomeçar o
seu libelo contra a commatidita _Mar-
condes Montciros, do F.spirito Santo,
esperando-se assim um numero sensa-
ciunal. Mas, o senador recein-opposicio-
nisla não compareceu, indo, apenas, até
lá, o sr. Pinheiro Junior, candidaio ao
governo do pi.queno Esla.lo, que^ tam-
bem «itterin ouvir o verbo do fogoso
companheiro de cruzada politica. O sr.
Pinheiro demorott-se pouco em conver-
sa com o sr. Domingos Vicente, reli-
rando-se depois de t'. r a certeza que o
sr. João Luiz não filiaria.

Por sua vez. o sr. Bernardino Mon-
teiro lá não apparecett c logo se soube
que esle candidato do governicho local
havia embarcado para Victoria, hontem
iriesino, á chamado urgente do coronel
Marcondes.'Teria o homem ido buscar os recibos
do .pagamento do ullimo coupon. para
pulverizar o rcplo do seu collega «le
bancada?

Xinguem soube responder c toda a
gente lnirienlava esse dia de pasmaceira
para a complicada politica da terra ca-
pieliaba. .... ¦«_».»

cliícs c clcgan-
tes, coinprniii

seus enxovaes no PALÁCIO DAS NOI-
VAS; ruu Uruguayana n. Sj — Rio —
Peçam catalagos.

- — » <a>^fe— ¦ ——

OS ('llliZAIlOitKS-AlXil-
JjIAP.ES IXG1/KZES

O "Avon" esteve liou-
tem na Oiiaiiabiu-a

Entrou hontem, pela manhã, em nos-
sa bahia, o paquete inglez Avon, da
Mala Real, i|uc está presentemente^ in-
corporado, como transporte, á marinha
de guerra briliiiitiictt, sou a denomina-
(,-ão de Oah. _ , .

O conimandante desse navio visitou
o Ministério da Marinha, sendo esta
visita retribuída pelo capilão dc mar c
guerra illenriqtte lloilcttx, s.ib-cltete d«i
estado-maior da Armada.

8. Paulo é uma ci-
dade limpa

S. Paulo, 9 de maio — (Do cerre-
sponilenie) — De unia vez — faz pou-
cos dias — que alludiiuos áo relatório
do sr. Washington Luis, prefeito de
S. Paulo, salientámos que a sua admi-
nistração tinha feito já alguma coisa.
Estas duas palavras podiam -parecer
parco elogio a um homem que entrou
para a Prefeitura com a rcsponsabili-
dade dc um recente e brilhante passa-
do administrativo e sob os applausos
'cptiniistas, e, sem duvida, justos, da
opinião publica. Os que nos leram, po-
rétn, viram o trecho em que lambem
frizámos o facto do actual prefeito .ter
recebido uma colossal herança dc divi-
dns, internas e externas, além de uma
série de compromissos de ioda a or-
dem, vendo-se, por circumstanciàs im-
(icriosas e fortunas já declinadas, im-
possibilitado «lc contrair empréstimos.

Hoje, vimos nomear o mais impor-
lauto trabalho do sr. Washington Luís,
como prefeito. E' a limpeza da cidade.
Em 191.1, cm virtude de uma lei, foi
encampado, pela municipalidade-, o ser-
viço de limpeza publica e particular de
S. Paulo; pela quantia de 2,733 :.i;<ií-).i.o,
inclusive privilegio, moveis, ininuiveis,
seniovenles c accessoiios. Até ciitão,
frito por uni empresa particular, deli-
cicntissinio, sem methodo, esse serviço
provocava verdadeiros clamores.

Depois do ter conquistado, não sem
razão, a faina «le uma cidade hyeieniea,
S. Paulo passara a ser. Inli-ez, uma das
capitães mais dcsasseádas «lo Hrasil. A
crise ucdia a intervenção immcdiata e
enérgica do poder publico, de onde re-
stiltoti a encampação. Creou n Prciei-
Itira o serviço especial de supeiinteii-
dencia da ltnipcsa publica c paviirular.
Knlregoti o prefeito a superintendência
a 11111 funceionario da sua inteira con-
fiança, o dr. Alarico Silveira, que
exercera com brilho o cargo de delega-
do dc policia, quando o sr. Washington
foi secretario da Segurança. Contando-
se apenas com os limitados recursos da
verba destinada ao serviço de limpeza
da cidade, foi tudo remodelado, li se
bem que ainda não se repute definiu-
en o plano adoplado, S. Paulo é unia
cidade limpa. As suas ruas são cui-
dadosainente varridas c irrigada
capinnçno é quasi irreprehcnsivcl.

Verifica-se, pelos dados officiaés, que
a producção diária do lixo, em S. Pau-
lo, é do 302 toneladas, na média, c
apenas existe uni forno paia a crema-
cão, o do Araçá, quo não ijucima mais
de.32 toneladas diárias. Pelo calculo
¦feito, são necessários .) fornos, n que
equivalo 11 «lizer «r.ie serão precisos
2.Soo:oooí'ooo, para a compra dc mais
oito 'fomos, visto ter custado, o actual,
350 looofooo. Nas minuciosas inforriia-
ções prestadas pelo superintendente da
limpeza se encontram interessantes da-
dos a propósito do destino que tem o
lixo aprovei lavei. Vê-se ahi que regula
por 2 toneladas o lixo que vao para a
industria, sendo que 7o toneladas vão,
diariamente, servir de adubo á .peque-
na agricultura dos arredores de São
Paulo.

Lamenta-sc. no relatório do prefeito
Washington Luis, que S. Paulo não
possa ainda dispor dos fomos itldis-
pensaveis á inciiieração do lixo não
aproveitado, o qual é depositado cm lo-
gares determinados, embora distantes
de qualquer habitação, Taes depósitos
não podem continuar, pois sendo São
Paulo uma cidade do rápido ou quasi
assombroso crescimento, os lognrcs em
que se deposita o lixo se acharão, den-
tro cm pouco tempo, rodeados por ha-
bitnçõcs, que ampliam, para todos os
lados, o perímetro da capital. — C.

mn\**-0».

Todas as Noivas

Nu actualidade, pensão 11 ú«)$, só 11:1 CA-
BAÇA GRANDE; av. Mem de Sá, u--i5-

O CONFLICTO 1)0 KSTAOIO

MORREU VICTIMA DE
UM TIRO

lliau
veira

Globo,

I.UÍi
presos
como autores de um furto de bens da Outro assassinato
União, avaliados em cincoenta mil réis.| Porto Alegre, 10 — IA. A.)

Oceorrido o facto a vinte dc janeiro assassinado em Palmeira, o f;
ullimo, sem que até agora se houvesse sr. João Marques Machado. O
instaurado a apuração da culpa, impe- j noso, de nome Militino Sil
traram uma ordem de habeas-eorpus ao guiu fugir.
jf.iz seccional do Estado do Rio, dr. I
Octavio Kelly, que a concedeu, consi- j ||ftjj serviço completo para .jantar

Cheios de ódio uni eonlra o nutro,
conforme já noticiámos, encontraram-
se ha dias no largo do Estacio dc Sa,
Manoel Abreu da Cilva. vulgo "Manoel; (_al

nde" e Eugênio Augilslo «le Oil-
niobs valentões perigosos. _ 1

Mais audacioso do que o inimigo, jijxilOSICõES
I"Manoel Grande", principiou por cs- 
I bofi-.i ar Oliveira. :
i ¦Vssira desfeiteado o oífendido sacou

de um revólver, dispnrando-o, indo o

O lIltASIf. VA13 TKIt AZAS...

ITydroplnnos pura a
Armada

Os ti es hydroplanos adquiridos pelo
Ministério da Marinha á easa L'11 r/i-íi
Aeroplano CVm/wiy, de cujos detalhes
já demos noticia, devem ser transporta-
dos até ao nosso porto pelo transporte
Sargento Albuquerque, quc se acha em
Xova York.

.Segundo coimnunicação Iclegraphtca
recebida pelo almirante Alexandrino, o
nosso cônsul naqnello porto havia par-
tido para a cidade de T.uíialo, afim de
assistir ás ultimas experiências daqtiel-
les apparelhos.

09.

PELA ALFAXDKGA

Uma dansa ds conferenfes
Por portar:.1 de liontem, 0 inspeetor

da Alfândega determinou que passem a
servir nos pontos abaixo, os seguintes
eonferentes:

Cáes do Porto —- Armazéns — .?, J.
Alalilia da Silva Galvão e Carlos de
M. da Silva Reis: a, M. Jansen Miiller
e Ângelo Xavier da Veiga; 5, Al. Pinto
da Fonseca e Honorio Gurgel; fi, A.
D. Soares do Lago e J. P. de Mc-
dina Coeli; 7, Pedro A. dc Andrade:
8, Manoel Alves da Silva e Luiz Alves
Soares; 16, .1. l.-iiid.l(|iho 'Câmara :c
C. 15. Mendonça de Carvalho: 17, Ilo-
racio Seabra e C. Martins Costa: 18,
llerminio E. Loureiro Fraga; baga-
gem: Julio Sylvio de Miranda': Ilha do
Cajti, 2" escripturario Carlos 6. da S.
Pinto.

Chocolate, Lombons
ftnoa c fantasia ot

chocolate, só de Hhering & C*, r. 7Sct. 10»
_____  ___________ 0 fljn 0 1— .

1 - - P°-> projectil vaiar o ventre do antagonista.
izcndeito Montem, "Manoel Grande" vem a
O crimi-! faiieccr na Santa Casa de Misericórdia

conse-1 ,. 0 assassino foi mandado recolher a
| Casa dc Delilenção.

15 iranc
o artista

mpre-
;ete:u-

d« rando que o máximo da pena a que
poderiam elles ser condi ninados já havia
sido excedido nessa longa espera.

Recorrendo «lessa decisão para o Su-
primo Tribunal, na fôrma da lei, teve-a
hontem confirmada ali.

Aonde se \
h espanhola

POLICIA

fiicra comer um polvo fresco
;ú na CABAÇA GRANDE.

CASA
üuet.

. I l'.l A — (_¦ especial
.11.

MOXli.MKXTO A IUO I1KAXCO

f.iseea. io (A. A.) — P:.r'.i-,i para
Pernambuco o eseúlptor brasil.iro Cor-
biniauo Vilaça, ene vae a Recife en--cgar o uiuuumcnM uu b-:ãu do Kioj moior

O I.I.XO COMO lO.MIU.STIVliL

>,',i fundição Trogresso, dos srs. L.
U. de Almeida, ,i rua dos Arcos 11. 32,
rcaliza-se, hoje. ás 4 1 ja horas'du tar-
«'-¦, com a presença do ministro da Agri-
cultura, uma prova publica do aprovei-
tamentu do ii.\o cvmo combustível, pri-
vilegio de nossos patrícios Camillo Be-
mvides e Arthur Arantes, cíiiciaes da
Armada.

Após essa experiência, os proprieta-
rios do estabelecimento apresentarão ao
ministro valiosos trabalhos dc fundição
em ferro, inclusive o modelo de uni

í.-anoo.
para automóvel, pela primeira

vez levado a cííii.o tm nosso paiz.

Por acto dc hontem, foi nomeado cs-
crivão interino do :i>" districto policial
Arthur de Mattos durante o impedi-
mento do effectivo, Aberto Hungria,
que se acha licenciado para tratamento
dc saude.

--Por outros da mesma data:
Foi exonerado, a pedido, o ajudante

«io commandante da guarda de vigilan-
tes nocturncS do 20° disirieio policial.
Mario Alves Xogti ira da Silva Júnior.

Foi,, nomeado pura substituil-o o cida-
dão lídelberto Come*.

Drs. Moura Tjrãsil e
Gabriel de Andrade

OCri.ISTAS
LARGO DA CARIOCA. S SOB.

(61 pecas), por 55SOOO.
Só na CASA MIMZ

—:_: OllVillpl' 71 :?•
mm » .\ft> vi tm»

ue
_ üZAEy tinta Sardinha, actualme

melhor do no=so mercado.

O CO-VriiSTADO

Os factos do Timbó e o
governo do Paraná

Florianópolis. 10 — (A. A.) — O
dr, Affonso Camargo, presidente do
Estado do Paraná, telegraphou ao coro-
nel Felippe Schmidt, governador deste
Estado, dizendo-se o governo do Paraná
completamente estranho aos factos ocr
corridos no Timbó e que mandará syn-
dicar quem por elles c responsável,
para providenciar.

Commentando «sse telegrammã, o
j.mial "O Dia" diz- "não haver du-
vida de que se trata de mais nma f:;-
çanhn do capilão Oscar Cualbcrto Dias
de Moura, que veiu especialmente do
Rio para o Paraná,. por seis uiezes.
afim de ser promovido ao posto dc
major".

¦-¦ ¦g»q»»g»i ——

Desapparecido ?
D Carolina da Costa Veiga, ha pou

co chegada dc Portugal c residente:"a 
dos Ourives n. «09,. deseja ter .10

liei is de sen filho Domingos
Reliello. «pie. era emprega'"
mercio desta praça e do
" 

Quem souber do sen paradei
dera informar para o endereço
indicado, quo praticara uma

da Costa
no com-

mal não tem

o po-
acima

boa acção.

suecesso, tem I.evmo Vnnze
do "Judas", a sua cxposiçâc

de" quadros na rala di União <io.i Ey.,
gados do Commercio, á rua Sete de se

i hro n. 51.
O moço pintor rtunc agora e aprcs.-nla

I .-.o publico cariiisa cemo e triniii e quatro
| trabalhos, desde "Rauto dc Scnouches",
1 -Hora «Ia Saudade" c "Caminho de casa ,
! grandes telas rcrcladoras «lc uma capaciilu-

dc real dc ercar, até unia série dc estudos
conscienciosos, abordando todos.os gêneros,

I figura, paisagem, marinha, ar livre e :nte-
iÍor, natureza morta c flores...

Hoje, ás 4 horas da Surde, será inaugu-
rada uma sitie dc -palestras origi::acs, na
e\posi-;5o ,1c Fanzcres.

Sob o motivo "Sorte" df iLcvino l*an-
z^res dissertarão Nogueira 'la Silva. Ko-
dolpho llachado e Mtili.i Vivacqua, tc-inau-
do para thema os quadros "Hora da Sau-
d..«!«:" o "Pastor -italiano".

O publico carioca não deixara de oceor-
rc-r n essa- íeslas dc cunho puramente ia-
tcik-cttial.

Commissão Poríugue-
za Pró-Patria

Esta commissão nos comniunica queeslá sendo ultimada, na respectiva
sédc, a entrega de listas nos vogues
que compõem as comniissões de rua,
para angariarem donativos para a
Subscripção Patriótica.

Cabe Vi cada membro das comniissões
de rua procurar os seus companheiros
do trecho que lhe foi designado, afim
de qne, eni coiiniium, procedam dc con-
forniidade eom ;,.; determinações queforem tomadas.

Independente das listas de rua, duas
para cada Ircclto, a commissão tem
enviado listas individuaes a cada um
dos membros, de modo que, ,'iqtielles
que não desejarem fazei- parte da com-
missão, podem subscrever nn lista in-
dividual, devolvendo-a ao tliesoureiro
da Ia sub-commissão, sr. Albino Souza
Cruz.

XO CA1TKTH

So» a presidência do chefe da Nação,)
realizou-se liontem, uo Palácio «lo Co-I
verno, a reunião do ministério, pura o'
despacho collectivo, tendo sido assigna-j
«tos decretos das pastas seguintes;
INTERIOR

Creando mais uma brigada i\v cavaM
larin dc guardas nacionaes, na comarca
de Grajahfi, 110 Eslado do Maranhão;

Creando mais uma brigada de guardas
nacionaes, na comarca de Delia Visla,
em Matto Grosso;

Concedendo a gratificação addicional
de qo "|° dos vencimentos, por haver
completado 30 annos de serviço, no dr.:
Carlos de Freitas, professor cnthcdra-
lico da Faculdade dc Medicina da'
Bahia.
GUERRA

Promovendo :
Na arma «le artilheria: a capilão, O

graduado Alberto Aurora Terra, para
a 5a bateria do a" batalhão; a i" tenen-
te, o 2" Silvio Lourenço Schclder;

na arma de infanteria: a coronel, por
antigüidade, o graduado João Caetano
de Faria Albuquerque, para o ;° regi-
mento;

Graduando:
Xa arma de artilheria: no posto de

capilão, o i" tenente Mar- LlerüiiU;
na arma de infanterie: no jiosto de

coronel, o lencit.e-coronci Arthur Ad.i-
Cto Pereira «le Mello;

Transferindo:
Na arma dc artilheria: os capitães

João Aurélio Lins Wanderley, da ia ba-
teria do i«j" para u ea do 18o grupo,
e Izidro Leite Ferreira de Araujo, da
5" bateria do 2." para a Ia do ¦_)";

na arma do engenharia: os capitães
Plinio Veríssimo Vianna, do quadro or-
dínario para o siipplcnientar, e Augusto
Fieire da Silva Sobrinho, deste para
aquelle, sendo classificado no 1" bala-
U:ão, como ajudante;

.para a arma de cavallaria, -os segiui-
dos-tenentes da dc infanteria llrasiliiiol
Americano Freire c lídgardino de Aze-'

11 \«Jo Pimo, conforme pedem;
Dcuiiltindo Enlalio Alves Gueirn, do

logar de secretario do Arsenal de Guer-
ra de Cuyabá, jú extinclo, visto ter íi
cado apurada a responsabilidade do rc-
ferido funceionario, cm processo admi-
nistrativo instaurado, como autor de ex-
pressões injuriosas ao director do
mesmo Arsenal';

Declarando em disponibilidade Can-
dido Joaquim de Carvalho, chefe de
secção addido ao Arsenal de Guerra de
Malto Grosso ultimamente extinclo;

Declarando que o conlra-almiraiile
reformado Nelson dc Vasconcellos e
Almeida, posto cm disponibilidade porj
decreto de 27 dc dezembro de igo.y
como professor do Collegio Militar des-
la capital c nomeado pelo de 6 de maio
de 1907, professor dc gcogrnphia do-
curso secundário do dito Collegio, de-,
verá reverter á antiga situação de dis-i
ponibilidadc, visto ter cessado o motivo
que determinou aquella nomeação.
MARINHA

Aposentando Ricardo Procopio Alves
liranco, no cargo de segundo pharoleiro
do pharol da liaria, no Eslado do Kio
Grande do Sul, visto contar mais de
dez annos de serviço effectivo e achar-
sc invalido para nelle continuar.
PAZENDA

Approvando a encampação da Socie»
dade Mutua de Pecúlios "A Conserva-
dora";

Cassando o decreto n. 10.503, de zj
de outubro dc 1013, que autorizou :«
sociedade de auxílios mútuos "Fraterni-
dade Pernambucana", a íunecionar na
Republica;

Approvando com alterações as rcsolu-
ções da assembléa geral extraordinária
de 26 de fevereiro e 1.1 de março do
corrente anuo da sociedade "Montepio
da Familia", com sede cm S. Paulo.
VIAÇÃO

'Prorogando alé 7 de outubro do cor-
rente anno, o prazo para a conclusa.)
dr, construcção da linha férrea de Nilo
Pcçanha a lguaba Grande (prolonga-
mento da (Estrada dc Feriu de Ma-
rica).
AGRICULTURA

Concedendo patentes de invenção a".
Francisco d.i .Rocha Porto, de uma

prensa .paia fabrico de cestos ou ja-
cás;

Marcellino Seliger, de um produeto
homogêneo c especialmente prepitrado
para a tintura dc algodão em rama, em
lios e tecidos, de fibras emas, alveja-
das ou merecrisadas, denominado "Ne-
rolina";

II. II. Ilarrop, de uni novo apparelhu
para conseguir a soda autogenca de
¦'jctacs por niiio de arco electrico;

relaçãoBrevemente será .iniciada a
completa clc todos os vogr.es. porque
muitos delles não fazem parle das com-
missões de rna.

¦ia o-.aii >»¦
CIATliO INDUSTRIAL

ItllASiri

Um officio
do Iirnsil

Industrial do

1)0

no Ilanco

Francisco da Rocha Porto, de uni
novo lypo de cestos ou jacas;

Audio de Souza & C., de um appa-
telho portátil para pulverizar líquidos;

Adelardo dc Aguiar Souza, «le um
separador policylindrico para café;

Adelardo de Aguiar Souza, de uni
apparelho aperfeiçoado para descascar
e brtinir café;

Affonso Uamasco & C, dc aperfei-
çoamentos em descascadores de café,

^ » «Ii «»D-,

instrucçãò Municipal

xo riii>;ou:o

O PKOBIiEMA DO '-"tA-**.-..

FORMICIDA PASCHOAL — O
maior amigo da lavoura; eneontra.se
fin todas as casas dc primeira- ordem,
desta capital c de todos os Estados.

1'ORTI'l NOS |-.ST.M)OS_

Bello Horizonte, 10 — (A. A.) --

O dr. Raul Soares, secretario da Agri-
Clifturj, Pediu ao governo do Estado
«Ja Baiiia o atigmento do numero ile
viuams dos vapores qus transporiam
mercadorias pelo rio S. Francisco, u
governo baliiano respondeu que se cs-
forçaria por desenvolver a navegação
para facilitar a saida das colheitas oc
efreaes e outros produetos do norte dc
Minas Geraes.. .

Os pagamentos
í O Thesouro Nacional effectuo-.i hon-
\ -.cm os seguintes pagamentos:

de -• :_'o.jS3oo. a Alexandre Ribeiro íi
I C, de fornecimentos feitos á Alfândega
j desta capital;

de >0 :«.;t4$ooo, a diversos, de fome-
1 cimentos a varias repartições do Mi-
! nisterio da Guerra;

de 11 :(i_)0?ÇQÍ'. da folha dos scrvçii-
tc? da Repartição Central de Policia;

de 1:5oo?ooo, da folha do . pessoal
sem nomeação da Escola Nacional de
Belias Artes; c

de 2;o?ooo, ao dr, RuJoipbu Joscli
de gratificação.

(Pelo director geral, foram assignados
hoiilcm, 03 seguintes netos:

Nomeá-lo doecnle: Antenor Octavio doArr.ujc) Costa, pura a cn.leira de psyclto-logia; dr. Carlos Mnrccllino da Silva.
para a cailcira de chiinica; dr. Ccorge
SuiniiH-i', |.-.ra a cadeira de physica; Ca:-los c Rodolpho Chambclland, paia as ca-deiras de desenho.

Transferindo: Rufína Vaz C. dos Sau-to=, da 4" icminina, paia a 10» mista «lo
?u e desta para aquclla a professora «1.

« 11 r, •! j- • Ccciha .Medeiros Silva.O Centro Industrial do Brasil diri- ijispc„sando: Mana Adalglsa S. Bor-
gitt ao sr. Homero Baptista, presidente celios, do lugar de substituta adjunta li-
do Banco do Brasil, o seguinte officio: cenciada.

"Rio, 10 de maio. Exmo. sr. — O Designando: Emilia Lacct Fortuna, ad-
Centro Industrial do Brasil, em nome J",,la, ''? -* H,1""';. P"« a S>„* uii>:!:« do
,1a industria brasileira de tecidos, ten- J0j $* ?re Ajgj par. .a» in.xU do
do conliccimcnlo dc que no relatório __, maiculina do a"; Vera Martha Ilibe'-
que aprescniastes á ultima assembléa ro, para 6° niixta do 5"; Lincolmira Uo:-.
neral dos accioaisías do. Banco do Bra- para 4a niixta do .1"; llertha Meüo e
sil lcmbrastes a conveniência de modi- Silva, para i> niixta do i»;llera!-l.-i Jose-
ficaçócs estatutárias que possam facul- *»^^,^0°'Va^D,,!^"c%l°.
lar .1 esse estabelecimento novas e mais „ara __, masculina do d«; Odctte Aime.
amplas operações bancarias relativas Ramos, para 1» inlxta do 7'': Anna 'io:;.
ao algodão cm rama c manufaclurndo, de Ouciroz, para 7" mixla d.i .-,'; Aure-
operações que declarastes serem consi- U1? de 'Mendonça, para 4» mixla du ;";
deraJas de primeira ordem, por íiea- «»™ 

^e 
Otetand» U^ p,™^ inix.

rem co-obngad03 commerciantcs c fa- ;. feminina do .1"; Maria J. M. Vcllo-
bricas «le tecidos, vem trazer-vos os «.,, yara 30 feminina do 3°; I.avinia du
seus mais vehenicntes applausos e os Silva 'Tones, para ?a feminina do 9":
seus sinceros agradecimentos por essa João 11. da Silva, para i» masculina, d«,
vossa auspiciosa iniciativa que çorK- ff^^^jg» K ? S',sponde a unia antiga e justa aspiração do 4»;'Dulce de Lacerda llraudâo, par:,dos indttstriacs brasmiros e, a par de 3* mixla do 1»: Luiza l.ciic Alves d.«
operações so.bre os "stocks" das fabri- Silva, para i* feminina do x'l Edturila
ca=, constituiu objecto de constanlcs Marques, para :•' mi::!a do 18»; Antonia
esforços por parte da directoria deste ^tí!8^p^,TÍ!SUÈa,?ui _7\grêmio, perante o vosso venerando an- jianud Aur,:i;0' ,lo; Santos, para 3» mas
tecessor . (vide relatório da direc-lona culina do 8"; Maria Chalrco, para 6"
-io Centro Industrial, pags. 1:5 a 118.) mixla do 7"; Kr.-ili.i Amei!?-, para 5'

Fazendo ardentes votos para quc o mixi.-i do 4"; Guiomar N. y\-.:v:i. para
vosso s.abio projecto seja, cm breve, U\ fe»inlna do 2'; U este Alves, pira
f ,1" 1 . ,.' : o" mtxta ao 7o! Lclcstc Laraoso, parafecunda rcaitdade, vantajosa ao insti- g, _________ do 8,,: Drasilina Amaral, paraluto. oe credito que esclarecida e bon- | ;-a feminina do p"; Urlir.da Helena de
rudamente .lirigis e benéfica ao com- , Freitas, para 3* mixla do 8o; Marina de
mercio c industrias brasileiros, o Cen- Mello, para 3' íemiuina do 5"; Caimen

Indsutrial aproveita a feliz onnor-!'?} Ouvem, para .f niixta io__B_l Judlth;ro
lunidade.

a feliz oppor- ! 'il

para, mais u:.:a vez. aprescu- j»; seus protestos de alta estima
l^ra 2* niixta do 12o; Éurydio*

Passos,_pai* 4^..íeminina io 4»;

"ia

e cor.sijeraçao.
N . - ii de Gódoy KeUr, pwa • a» num.
do j'.. -^'
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'ARGUNTINA-BRASIL

Íh. TORNODO SR.
SOUZA DANTAS

'.'Buenos Aires, 10 (A. A.) — Annun-
ciando a partida <lo <lr. Souza Dantas,
«Xrininistro do Brasil, nesta capital, o
jornal La Mar.ana, publicou as seguin-
tasUitihós; ."Sale hoy .para U16 tle Janeiro, llama-
do por su Cobicriio y para hacorse car-
go dc Ia subsecretária de Kclaciooncs
Exteriores dei Braiil, mientras dure Ia
licencia dei titular dc Ia cartera, Lauro
•Muller, lei ministro acreditado ante Ia
'Republica Argentina, üoctor Luis dc
Souza Dantas."Nos complace, ipor cierto, ver que
al distinguido diplomático se le reconc-
cen aplitudes y méritos bien conquis-
lados cn sua cai-rera para lhtvarlo a tan
alias posiciones, pero no ocultamos nu-
estro pesar, dc que aun tiatisitoriiuueiitc
abandone este paiz, donde no cuenla
sino cum aCeclos, nmistnd.es y sinipa-
lias. . , ., ."Kl feliz aacrcanucnlo dc brazilcuos
y argentinos no cs Ia obra de. los pro*
colos, sino ei paulaiino convencimento
de In conuiiiidad de interesses y de tra-
illciones uue une a los dos pueblos cn
cl presente y en cl porvenir. Nadio lia
servido com inayor ncierto y eficácia
c$> grátl* politiea i|ii'.' cl Doctor Souza
Dantas, por Ia gravilncion de su perso-
naiidad simpática y Ia dislincion inva-
riable de su espiritu."llombrc dc mando, com un gran
dou de gentes y Ia cortesia de sua raza,
ti joven ministro ba sido cl liieraldo
auspicioso de los scnliinicntos dei Ura-
zil y aquelles que no conoecn ia nacion
vacina vicron cn sil digno representam'!
lu fiel exprcsiònc dc Ia smccridad de
su pcnsaiuicuto internacional, rcftvnda-
da con clocuencia al confira Ia Lega-
sioh eu Huenos Aires a uu leal amigo
de Ios Argentinos, que cs tm Brasileno
ile esti nua y un períceto caballcro.

•ÍSaludamos cl illustrc viajero com Ia
grata esperanza de verlo prcnlo entre
itosotros y en deseo de que ei itecuerdo
dc Ia Republica Argentina, c Ia dislan-
cia, le da Ia sensacion dc prolongar su
própria pátria."

Montcvidéo, io (A. A.) — A bordo
do .paquete "Amazon", chegou aqui, cm
transito 'para o Rio dic Janeiro, o dr.
I.niz ile Souza Dantas, ex-ministro do
llrasil na Republica Argentina.

Ciimpriiiientaram:ll'o a bordo, em no-
me do governo do Uruguay, o introdu-
etor dn corpo diplomático e no do mi-
nisiro do Kxtcrior, o dr. Fernandez
Mèdinn, sub-secrctsrio das Rclagões Ex-
jcrioiüs. ü dr. Souza Dantas lambem
íói saudado pelo ministro do llrasil, dr.
Cyro de Azevedo e pelo cônsul, dr.
P.acz Cornado, funccionarios da legação
ç do consulado c membros mais conspi-
tuos da colônia brasileira desta capital.

O ministro Souza Dantas desistiu do
sen propósito ile desembarcar em San-
los, seguindo direclainciitc para o Rio
de laneiro.

Toda a imprensa dc Montevidco sati-
ila cm termos muitos cordiacs o dr.
Sousa Dan...:. assim como o sr. Luiz
Silveira, cx-fiinccuoiirio da Secretaria
ila Agricultura do KstaJo de tf. Fatilo,
íjuc lambem viaja no mesmo vapor.

(.1 "Amazon" zarpou com_ destino o
Santos, ;'is n liorr.s da manhã'.

d*

Buenos Aires, in — (A. A.) — Em
seu ii ¦.micro de hoje, Hl Diário, oe-
ritpando-sc da partida do ministro Sou-
M Dantas, liontem, para o Uio dc Ja-
nrirti, onde vae assumir o posto dc
stih-sitcritario dc Estado das Kelaçõi tt
Interiores, coiiimeiila a importância das
demonstrações dc sympa.lliia.qtic foram
por s. ex. recebidas no cáes dc cm-
bàrquc, dizendo que estas bem tradu-
zem o guio das relações aqui adquiri-
das pelo illustrc diplomata durante sua
estadia nesta capital, no desempenho
¦Io alto cargo de plcnipolcticiario brasi-

INGLEZAS
As legitimas caseiuiras só na

CASA LONDON
Unico deposito no ltio. Ternos

sob medida
50$000, 60$00O e 70$000

Aviamentos <lu 1* qunlidade.
Oúlcliido com os imitadores. A
nos»» rasa 6
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As grandes festas religiosas
REALIZOU-SE ANTH-HO.YrUM A

FESTA Dli S. FlíANOISCO
DE PAULA

A Veneravcl Urdem Xeiceira dos -Mini-
mos de São Francisco de 'Paula realizou
com a pompa de Iodos os annos, a íc-sta
anuual cnn louvor do seu glorioso Patriarcha.

A's n horas entrou a missa pont.tictal,sendo officiante o pro-commissano da or-
dem, monsenhor Moura Guimarães, presby*
tero assistente, diacono, stib-diacono e raes-
tre <le cerimonias, respectivamente, inonse-
uhor J. Pio dos Santos c conegos Oliveira
Alvim, Duarte Costa e Clodovcu Ayres
Pinto; servindo de capellos os padres Pin*
to, Azevedo, Carrezzio, Madruga, Caruzzo
e Serafim.

Ao Jívangelho oecupou a tribuna sagra-
da o conego Dr. Bencdicto 'Marinlio, viga-
rio da parocliia de São José, que produziu
uma brilhante oração, fazendo o pancgyn-
co -do milagroso santo.

Depois dc relembrar que ainda ss ouvem
os ullimos ecus da brilhante commemoração
do 5o centenário do glorioso patriarcha,
qnc teve, .para tornal-a mais brilhante, a
palavra illtistrada do eminente bispo auxi*
liar d. Sebastião Leme, referiu-se ao mi*
nimo São Francisco de 'Paula, que se tor*
nou o maior santo do calendário catholico,
tendo por divisa durante a sua longa exis*
teuca a virtude c u caridade. Fez depois
o histórico da sua exstteiicia, relembrando
diversos dos seus mais importantes mila-
gres, salientando o seu grande poder, a
sua santidade, a mais perfeita, demonstrai!-
do que foi grande e de profunda seiencia
c que, tendo nascido no meio do nillagre,
no meio do milagre morreu, tlv terminou dl-
zendo que o stuito vive ninda uas suas
egrejus, espalhadas pelo mundo, nas liagi*
nas da sua historia e principalmente «esta
capital, na sua Ordem, que distribue tan*
tos beneficios aos pobres, orpliíios c viu*
vas, desde os carinhos do seu grande nos-
pitai até ao campo santo que niantcm para
u somuo derradeiro dos seus irmãos.

Terminada o fesla, que leve grande as-
sislcnciá, o irmão syndico sr. Augusto Pin-
Ia Reis fez distribuição da quantia de
4:'52o$oo'ò cm obules dc so§ooo a 2-'6 ir-
mãos pobres. ,

A's 6 lior.is da tarde, a administração da
Ordem, reunida no centro da egreja, sob
u presidência do irmão corretor dr. Aguiar
Moreira, procedeu no sorteio de 12 esmo-
bs de 50S000, 9 de 33Í3.13 e 7 dc ni?,!!»,
entro as irmãs, dc accordo com a institui*
ção dos irmãos bemfcitorcs conselheiro Ma-
riz Sarmento, Thcodoro Madeira c d. I.ui-
zi Clara de Oliveira. Seguiu-se o "Me-
mento" por alma dos irmãos fallecidos e
is 7 horas entrou o solenne ".Te-Deum ,
lendo antes o irmão secretario feito do alto
do presbyierio a lc tura da scRÚHitç uomi*
nala dos irmãos uue foram eleitos liara
servir 110 auno conipromissal de mio a

Corretor, dr. Marciano Aguiar Moreira,
reclcilo; viee-corretor, coronel Francisco
Eugênio I.eal, reeleilo; secretario, dr. tc-
sar de Sá KaboLo, reeleito; syndico, Au*
gusio Pinlo Keis, reeleilo; procurador gc-
ral, Fernando José de Medeiros, receito;
procurador do hospital, comir.endtilor laus-
litio Figueiredo Sá e Gama. reeleito:, pro-
curador da egreja e do cemitério, Daniel
Pereira llastos-, mestre de noviços, inijor
Alberto Xavier de Alnie.da; definidores,
dr. .Alfredo Miranda Pacheco, reeleito;
Heitor Pinlo da Silva, idem; José da Sil*
va Meira, idem; Manoel Pinto de Souza,
idem; coronel Miguel Jitirbosti (.ornes Oli-
veira, idem; losé Duarte -Navio, idem;
Manoel Joaquim Carneiro Júnior, idem;
Ricardo Molarinhõ da Costa liamos, cone-
go losé Antônio Gonçalves de Rezende,
dr. Rodolpho ¦Pimenta Velloso, dr. João
Alves Affonso Júnior, Alberto 'Herdy Al-
ves; vigário do rulto divino. I.auriuJo ue

A mais recente novidade em perfumaria.
O perfume Selda não é um perfume para o lenço, mas de toilctte,

destinado a .perfumar o corpo, depois do banho, impregnando a pelle
profundamente, de ura aroma delicioso.

Frasco grande, totfooo. .- "-.
A' venda nas casas Bazia, Fazendas Pretas, Exposição, Ramos

Sobrinho <S" Comp,,
¦Depositários geraesi ,

COSTA, PEREIRA & C.

JAllDDl ZOOLOGIGO

Grando fcsln dedienda á
coloniii iioitusue/.ii

i.-Pronielte ser brilhantissimn a festa.
qtie 11111 grupo dc senhoras e cavalhel-
ros organizou para ser levada a tf fiei-
to 110 Jardim Zoológico, 110 próximo
sibbado, 1,1.

Esta testa será dedicada á Colônia
Portugueza, e constará dc atttacções do
agrado do nosso publico, como trabalhos
gytnn.Tsticos, trabalhos pyrotcchnicos,
grtiiulc concerto musical, e attraçôes
porlugtiezas, como bailados cm caracol,
(¦assenta com etintares, etc, etc.

A festa durará ih 1 hora ás 6 lio-
ras da tarde; ás 2 horas, trabalhos dos
irmãos Perjrj ãs 3 liorr.s, descargas
dc morteiros; As .1 horas, bailado, ás
5 boras, concerto; ás 5 112, passeata
eni caracol, por acnhori-tas. Das j ás
5 boras, iimlch dc fotbalt.

Tomarão parle r.o bailado e na pas-
se.ita em caracol as graciosas senhori-
tos Colina C. Rego, Roxo Meirelles.
Lídia Santos, Ottilia e •Mililiua Comes,
'Eü.ta V Maria Santos dti Silva, Ernie-
liutl.i .Meirelles, Itctitriz Corrêa. Aill.1
ilMmcnla, 'Menti Longo, 'Maria C. da
Silva. Castorina Riomaior, Claudina 1,.
Campos,

.Ein diversos pontos do pjttoresco
jiarquc haverá barracas arlisticamcnte¦ cohleccionadas e diversões para crean-
ças, como sejam: carrousscl, balanços,
trnpczios, ele. ele.

Será mantido o preço de 1*000 pela
entrada uo Jardim Zoológico, c gratui-
ta ás creanças até oito annos.

li' de esperar, assim, que cslti festa
seja coneorradissiilM, porque as tliver-
s,"'t-s são todtiti gratuitas c du agrado
do publico..-.ns »«li O'
AS IM AS QUE RECLAMAM

''Les morts vunt vlte"
Existe uma rua, em S. Christovão.

com o nome de Huclydes dn Cunha. Sc
isto nome foi dado conto 11111.1 honicna-

.gfiii ao vibrante literato natricio, d de'.convir 
que o preito municipal ficou

siiiuenle na boa intenção, porque essa
\ia publica está uo mais desolador
abandono, sem illuminação, sem ralos,
transformada mima extensa c perigosa
lagoa: <. para cumulo, 11:11 cano arre-
''icui.-..lii acaba de transfornial-a num
pequeno oceano, sendo quasi necessa-
rios .os serviços do Lloyd Brasileiro
para " trr.nsporle dos seus moradores!

Como se nulo islo não bastasse, ain*
da lin muis; na construcçao dc uma fa-
'nica ih' sabão, 110 fim da mesma rua.
c.ttão sendo carregados, ás costas os
oleos. c.ioliiu c breu, otl ro.indos cai
pesadisimas pipas e barricas pelo nieio-
íio c calçadas, quebrando os, com pre-
jtilzó dos proprietários. . .

lis-k- infelizes moradores da rito
Enclydes da Cunha tanibctu appellam
p.irii a direetoria do Saude Pubn ta —
|)0Í*, cs iitosi|iiiios não os dtixtim dor-

Aqui registramos este curo «lc Ia-
uiL-iüaçües.

Ultimiiiaciíti elcetriea
niie (tiniu...

Ila trais do um anuo os moradores
da rua Angélica ,na Piedade, fizeram
uma petição á 1 i'-tiit, afim de obter a
illuminação electrica da referida via
publica. Esse pedido foi attendido...
r, há oito tnezes que os compctente9
po.slcs eleetricos lá estão, aguardando
apenas que chegue ;'. luz!

Será muito difíicil a Ligtht attender
aos desejos dos moradores c proprie-
tarios d.i rua Angélica?

1\ nsanios qnc não, desde que 05 pos-
4,'S já a'.i estão collocados.

Por isso registramos o peilido, cha-
mando t.'.'-r.i o caso ,1 attençâo dc qticiu
compelir.

Ul \ l.LUD ADAG10

Oueni i tido flticr...
Xão satisfeito dc enroupar-sc na al-

f:,ii-lari". de Pedro Maufrcdo, á rua da

vedo Mesquita, reeleito; corretora
ili iilii.i Mesquita, reeleita; vlce-corretora,
d. Maria .Ávila Ascenção: mestra ile no*
viças, d. Carmen Vasconcellos dc Moraes;
vigaria do eulio divino. <!. Laura Mendes
de Moraes; vigaria do hospital, d. Ltiro-
Una Maria Oliveira Ilius Careta, reeleita;
zeladonis; viseondessa de Guiljiofrei, re-
eleita; d. Prestliaria Julicta Ribeiro Ver-
nandes, reeleita; d. Ucrmezinda Menezes
da Cimli.i, reeleita; d. Alzira Mendes de
Macedo, reeleita; d. 'Mtiriatr.ia Dclph»»
Pinlo. reeleilo; d. Carlota Uufu-.a tio Luz
Nunes, reeleita, d. Maria losé llcrdy Al-
ves Carneiro, d. .Klisa Sampaio ,-Barros,
d. Ophelia Pereira de Souza, d. AdC.aljlc
Prates Martins dti Silva Sunucs, ll. Adc-
liti Ferreira de Magalhães, d. Adoletada
llcrdy Alves; sachrislães, coronel José ttic-
t.itto .Alvarenga Fonseca, Armando Alves
Ribeiro, dr. Arthur liorba.lio Uchoa Cavai-
eanti, Mário Carneiro, José Thomttz Go-
mes e Aususto Luiz 'Pacheco.

A iriliutia sagrada foi oecupada peto ço-
nego José Aniouio Gonçalves dc KçzcnUc,
que fez o elogio do potriarcha c da sua
Urdem. . ,

A orchestra, sob a regência uo protcssoi
Jóüo lttiyitiundo, executou o seguinte pio-
gramtna; .

Ouvcrture "Festival', do maestro A.
Lcutner; missa "Santa ILucia", do maestro
brasileiro Manoel Joaquim Mana; Grauual,
do maestro Raphocl Coelho Machado; Ave-
Mari.i", do maestro Gcorge Uiitet; credo particulares,

A QUESTÃO DO CON-
TRATO DE ÁGUAS

VIRTUOSAS
Escreve-nos o dr. Américo Werneclc''Só agora, e por me ter sido mostra-

da tuna communicação do sr. deputa-
do 'Bucno Brandão 'Pilho ao Correio
da Manhã, relativo ao contrato de
Águas Virtuosas, li o artigo a que cllc
se referiu. E' lamentável que os nos-
sos costumes jornalísticos tenham des-
cido ao i>onio de se inventar ou dar
credito e publicidade a calumnias dc
ordem daquellas.

Mem de vista conheço a veneranda
senhora a quem se diz ter eu dado
duzentos contos .para obter do governo
uma concessão qualquer. Egualmente
nunca privei com seus filhos c ptircn-
tes, nem delles precisei .paru coisa al-
guina.

A verdade í que cm matéria dc águas
niincracs, nunca se fez cm Minas um
contrato tão oneroso para o concessio-
nario como aquelle celebrado. Hasta
dizer que os ônus deste, são mais ele-
vados de duas e seis vezes a somma
de todos os outros reunidos. Isto arre-
da, .por completo, qualquer idéa de fa-
voritismo, pois se acaso eu tivesse pra-
ticado a tolice que mc imputam, nao
seria lão imbecil que desse duzentos
contos ou uma somma qualquer para
obter uni contrato mais oneroso que a
somma de todos os outros, considerados
bons para o listado. A torpeza da ac-
cusação è 'Pois evidente. Demais, sc ai-
guni pensamento de especulação liou-
vesse de minha parte em iodo este ne-
gocio, não deixaria eu de mc aproveitar
idas infracções |qrae deram origem á
rescisão. Pois bem, em todo o curso
do processo arbitrai, como antes, numa
tentativa de accordo amigável, desisti,
solenncmcnle, por eseripto, nos autos
dc todos oá lucros cessantes, cujo di-
reito me foi reconhecido, pleiteando
apenas a restituição do capital despen-
dido e dos daiunos emergentes, estes
em quantia stifficiente á índcmniziição
rasoavel dos stibarrondatarios, cujos
contratos valiosos foram subineltidos á
apreciação dos eminentes juizes. Ora,
quem assim procede, não explora o
Kstado, mas limita-se a não ser por elle
explorado, pois, dcante dos homens ver-
dadeiratncnte honestou, tanto valem os
bens do niais humilde cidadão.como os
do erário publico. IV para isto que exis-
lcm os tribunaes.

Dada a sentença, o governo appclloti.
Ru não o teria leito sob .pretexto nc-
nliuni, dada a cláusula da irrecorribili.'
dado, e, tratando-se de juizes da iiro-
pria eleição das partes. Sem dobrar-
me, .porém, aos excessos do arbítrio,
sou suffioienleineiite justo parti compre-
licuder o acto do governo, na tentativa
que faz, para diminuir seus encargos e
as conseqüências de seus erros.

Xão mc seduz a politiea, cujos pro-
cessos c paixões me produzem náuseas.
Tambem não temo o virus da calumnia,
nem os seus golpes dc chantage. Quan-
lo aos sentimentos emprestados ao il-
lustre secretario da Agricultura, é .pa-
lente a invencionice, Xão eslá 110 ca-
raclcr de s. -ex. j-eferir-se daquelle 1110-
do a laudo de juizes, por_ elle mesmo
escolhidos de entre os mais conspicuos

I representantes da cultura jurídica nesta
terra.

O jileito fc.i debatido por advogados,
perante um .poder inacccssivcl a iiitlu-
encias quaesquer.

Só nos tempos de hoje se vêm indi-
viihtos intromctlerem-sc cm contendas

OS CONTRABANDOS

A bordo do "Goyaz" e do "Rio
de Janeiro"

Mais dois contrabandos de não pe-
civtcno vulto foram apprelieiididos hon-
tem pelas nossas autoridades fiscaes, a
bordo dos vapores naeionaes Gpyatf e
i. Paulo, entrados de Nova York. ""'"

O primeiro, constante de dois saccos
cheios de meias de seda, foi apanhado
pelo ajudante de guarda-mór Nunes Pi-
res. Destacado para a visita do praxe
ao vapor Gciyas, na busca que enrio
deu aqucllc funecionario a bordo, dc-
parou com o contrabando bceulto ho
coinpariiincnto dos fogüistas.

O segundo foi nppreheiidido pelo, pro-
prio guarda-mór. ;-. 

'

Já nntc-hontcni, o sr. Eayina,,llel-
chior havia dado uma busca uo São
Paulo, sem'nada encontrar. ' '„» 

|
Voltando hontem, porém, á carga;'ch-

contatou num compartimento próximo ás
câmaras frigoríficas, ires saccos, con-
tendo meias c gravatas de seda e ba-
rr.lhos de cartas para jogar.

Toda essa mercador.a apprehendida
foi removida para a guarda-moria.

O sr. Uayma Belchior, 110 inluito de
evitar que passe qualquer outro contra-
bando que esses vapores trazem e quetenham escapado a s. s. e ao aju-
dante Nunes Pires, poz tres officiacs
aduaneiros a bordo do Goyaz e 4 a bor-
do do S. Paulo, além dc deslnc.ir duas
lanchas com um official e dois mari-
nheiros cada uma, para rondarem inio-
terruplameiiie nas inimcdiações daquel-
les navios,

Esses dois
avaliados em
mente.

contrabandos podem ser
3 :ooo?ooo, approximada-

¦ < nu'UNIÃO 1'OSTAI/'

O numero 75, anno 4", desse apre-¦ciado periódico, que acaba de ser dis-
tribuido, eslá excellente.

Alem de informações de muita iitili-
dade, traz esse numero da União Pos-
tal seleefa parte literária, correspoii-
deneia dos listados e um desenvolvido
c lictn cuidado, noticiário, ornado de
boas gravuras.

¦ » 6B>-»-I
O ministro da Fazenda nomeou hon-

tem Antônio da Costa Leite para o lo-
gar de escrivão da collectoria das ren-
das federaes cm Mineiros, listado de
S. Paulo.

— m-tgm-e*mm ,
110LKTIM ODOXTOLOfIICO

sem o menor conheci-
"Santa* .Cecília", do maestro Charles Geu* '• monto do .processo, sem ligação com os
nod. No offertorio. a "Ave*Maria" do fac|0S!i c iu com 0 fito na intriga, na
maestro iCrancisco- Braga; ' Sanctus_, do (i;ffaraaçjo c na exploração do csctin-
maestro Charles ¦Gounotl. «_a Llevoçao, o ^ discutir sentenças, que só
o^ff elJ; 

J^,s"D"r'dò°mti-|affeç.am aos direitos dos litigantes,
tro Charles Gouiiod. "üo foi bem inspirado quem acceitoti.

O "To betiiit", precedido da Ouvcrture | com tanta facilidade, os mexericos que"Le liluile du 'llrésil". do maestro Ilenri-, a maldade polilica engendra. A simples
que Alves de Mesquita, alternado intitula* invcrosimilli:iin:a devia tcl-o posto dc
do "8. Kaphacl", do ^lcst^J^5,!!™..>X?^ ) sobreaviso contra uma intriga que de
Uio Machado, terminando com a Avc-lla-
ria", du niacstrina M. Netto.

Us solos principacs foram cantados com
virar e correcção pelas distmetas cantoras
d. Alice Mouro. d. Vireinja llrtuidã", I.y-
dia dc Albuquerque, Aitce •.Dancnlari, ida*
lioa Hoeha, Annita Ucis e Isolina teriitm-
des. c pelos srs. Ucracliio Cardoso c l.eo-
poldo Salgado. , .

,A festa correu na melhor ordem, u.i-
xi.nd.t agradável j:'l''.íL'y".)l'  .
ASSOCIAÇÃO COMMUReiAIl

nova dl-A nosso dn
rectorin

Ren!iza-se lioje, ás 3 lioras da tarde,
110 edificio da Bolsa, a posse dos 110-
vo.s directores desta associação.

A IAZi:Xl>A NAtaO.VAIi

Muis unia conileniiiiii.ão
O capitão-teneilte Mario de __ Albu-

querque Lima propoz 110 Juizo Federal
da 1" vara uma acção ordinária para
obter da União Federal a annulliição do
decreto que o exonerou do cargo de
lente substituto da 3" secção do curso
ile marinha e niachiiiasi da Escola Na-
va'.-

Como conseqüência pedia a con-
demnação da Fazenda ao pagamento dc
quanto, deixou de receber cm ordena-
dos, juros da mora e custas do pro-
cesso.

O dr. Raul Martins, por sentença dc
hontcni, julgou a acção procedente,
parti condemiiar a União na fôrma do
peilido, menos quanto aos juros da
mora, seguindo assim a jurisprudência
do Supremo Tribunal.

— m-fB mim.
O ministro do Interior pediu ao da j

Fazenda a concessão á Delegacia Fiscal j
cm Pernambuco do credito dc doo$ooo
para accorrer, durante este anno, ao pa- I

gamento da cottgtlta que compele ao '

cr.rdcal-arcebispo d. Joaquim Arcovcrde
de Albuquerque Cavalcanti. \;

principio a fim não passa dc uma fal-
sidaile revoltante.

A exploração partidária errou o alvo
— 9, maio — 1916 — Amcricf) Wer-
necli".

Kcccbemo.i c nj;rc(k'Ccmofl a rcnicss.i doin. 13 do "Boletim ,Oiloutologico", órgão
da Associação Central Brasileira de Cirur-
Kiõcs-DeuiKas, trazendo o seguinte sum-m.iriii :

ti anniversario do "Boletim Odohtológ!-
co'1 e o da missa Associação, O ultimo
l>,t5io da cirurgia — Ü ácido picricj 110
tr.ilíinicnto d.i cstonlatita mcrcurial --• Cl
serviço iftfntariu tia actual guorr.i curopóa—
Uma moção da Associação Central Brasilci-ra de Cirtirgiõcs-Dcnlistas ao ministro doIr.lertü': 1: Justiça -• Cata entrevista cou-cedida "A ltua pelo prof. Frederico liver— Acção judiciaria — Actaa da Associa-
ção —• Regimento Interno da Associação>Kauj da Silva Amaral — Noticiário';

1 —¦¦¦«¦! »
O Conselho Municipal .-.titorizou o

prefeito a. abrir o credito de 7 :.|-|oíooo
afim de oceorrer ao pagamento dos
vencimentos dos contínuos das -Escolas
Profissionaes Bento Ribeiro e Rivada-
via Corroa e do Instituto Souza -Aguiar.

OUItlSTÃO DK NOMES.

Em uma lista de malandros presos
pelo policia do 13" districto figura o.
nonic dc um Oscar de Souza, indiciado
como pungnista.

Tendo sido detido na mesma noite
pela policia do. mesmo districto o sr.
Oscar ftloreuo dc Souza, que i chauf-
feur do profissão, apressamo-nos em
declarar -que não sc entende com cllc
a primeira noticia.
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O DIA REL
11 I)E MAIO — S. JOÃO

DAMASOENO
Celebra, hoje, a Egreja, o glorioso

confessor S. João Damasceno, cuja vida
foi cheia de pratica das nobres acções
e virtudes chrislães.

•Em quasi todos 03 .templos desta
archidiocese estão se cffcctuando os so,-
lennes actos commcniorativos ao culto
da gloriosa Virgem Santíssima.

O NOVO VIGÁRIO GERAL
Ainda não eslá assomada o preenchi-

mento do cargo de governador do arce-
bispado. Sabemos que foi convidado
para esse cargo o monsenhor Antônio
Alves Ferreira dos Santos, secretario
da Câmara Ecclesiastica, que ainda não
respondeu o convite feito pela mais
alta autoridade ecclesiastica.

CÂMARA ECCIiESIASTrCA
Expediente de hontem — Manoel

Coelho de Souza c Elsa Gioria Affon-
so; João José de Andrade e Julia lie-
zerra dos Santos, Joaquim Baluiazar
da Costa Cunha e Carolina Lo.pes Tei-
xeira, João Monteiro da Fonseca e
Ayda Rodrigues. — Como pedem.

Passaram-se as seguintes provisões;
a Egydio iilartiuho para casar-se em
Águas Virtuosas, em Minas, com Egy-
dia Viola; a Leopoldo Berredo Coquei-
ros para casar-se com Maria Amalia
do Bcrrcdo Leal.

#
IRMANDADE DK N. S. MAE DOS

HOMENS — A ícáta por Tadrocira rea-
líza>sc no dia 21 do corrente, ás ri lio-
ras, precedida i3c novenas que comera-
rão amanliâ> ás 7 lioras da noite.

A festa da Sagrada Família tora loj?ir
no dia 14 do comente, áò 11 horas,

DISPEN'SARIO DE S. JOSÉ' — No
dia i.i, reaitznr-su-á a feita cm honra 00
glorioso S. Josc, na iiulriz do Engenho
Novo.

A'á 8 lioras, haverá missi solenne e
conummliio geral, c ás <¦ t|a da tarde,
por occasiàó do mcz de Maria, será lido
o relatório do movimento do Dispensa rio
dc S. Josc, durante o anno dc 1015 a
K)i6. 1'ara estes octus, sãu convidados,
não só os membros deste dispensa rio,
como todus os fieis devotos.

CAriiLLA Dli NT."*S. DAS DORES DE
TODOS OS SANTOS — O conego, Antônio
XwanyiitQ dc Caryàljio líodrigues, vigário tia
frcüiiciiá de N. S. da Conceição c S. José
dt» 1'jiKcnbo dc Dentro realiza hoje, ás 5
horas da tarde, a benção sulonne dos sinos
da capella de N. S. das Dores de Todos os
Santos.

Para este acto são convidados tolos os
seus p;i:üeliianos.

V. CONFRARIA í)OS MARTYRES S.
GONCALO GARCIA li S. JORGE li SAN-'10 ONOFRE Reallzarise.íi no dia ia do
corrente, na egreía desta vcueravel centra-
rin, à rui da! Alfândega, canto da praça da
Republica, a missa cm louvor ao miraculoso
anachoreta Santo Onoíre, rezada ás o lioras,
Delo capellao padre Niculáo Navasio.

No coro serão wi'oados cânticos sacros,
com Rtompanbamcnto de harmonmm.

A Imagem do gloriuso martyr S. Jorge
citará exposta na * cereja, até o dia íj do
corrente,

Todas as sc^ta"fciras mentes, é cMt^ra-
da uma missa, ás S 1 !a boras, cm louvor
dc N, S. das Dores c do Senhor Morto.

O ministro da Fazenda autorizou o
delegado fiscal na llahia a •publicar
edital, para venda, riu hasta publica,
dos terrenos onde existiram o predio e
dependências da antiga Alfândega, na-
quelle Estado, depois de_ conveniente-
incute demarcados e avaliadas, devendo
o mesmo edital ser approvado pelo
Tli/óOiiro," 

O DIA MS ESCOLAS
FACULDADE DE MEDICINA — Na

FactrMade tle Mjedieinai reaHzuii---e 'hon-
tem a primeira reunião dc ccxt'aumstas
para escolha do paranympho,

1'ara presidir os trabalhos ficou orga-
r.ízada a ' seguinte mesa :

Presidente, Jcfferson Siitucíra; i° secre-
tario. Paulo Calaza; 2" secretario, José
Lopes.

A segunda reunião preparatória realizar.
sc-á na próxima terça-feira, ás 2 horas
da tarde, ua sala lt.

FACULDADE nii""j'>IREITO TEIXEI-
RA Uli FREITAS — Os bacliarclandos
desta Faculdade fazein hoje, ás 3 horas
da tarde, no edificio da mesma, em Ni-
ctbcroy, uma grande reunião para csco«
lherem o seu parar.yniplio, orador official
e demais eommissões.

Como é a primeira turma q.'.ic concilie
o sen tirocínio academico, o a bacbarclau-
dos da Teixeira de Freitas têm cm vista
organizar uma festividade solenne e bri*
lliaute.

il!
KSCOLA -NACIONAL DE BELLAS

AflTES.-r São- convidados a comparecer,
nesta escola, hoje, 11 Ho corrente, is 13
lioras, Iodos us candidatos inscriptos nns
concursos no provimento das cadeiras va*
gas dc pintura e modelo vivo.

ítt
ESCOLA I.I VRli' DE ODONTOLO-

G1A — Reuniram-se hontem, os odonto-
lonudoi desta escola, aíim de elegerem o
paranytuplio, da turma dc 1916; sendo
eleito' por unanimidade de votos» o pro-
íessor dr. Hcnjamin llaptista, lente dn
cadeira de anatomia ntcdico-cirjrgica.

DIVERSAS
Na direetoria de Instrucção Publica

foi ar.tc-hontem empossada nu c:irgo dc
professora cailicdratica da .(i> escola mas-
culina do ij" districto d. Alciiia Mafra
Peixoto.

Diplomada pela Escola Normal, onde
fez um excelknic curso, a novel cathç*
dratica ic impo?, dc tal modo uo exerci-
cio do magistério, que seus superiores
iiiiinediatos, rccoiihcccndo-lhc os serviços,
entenderam pur bim dar-lhe aquclla jiro*
moção.

A GUERRA

TERRA & MAR
Exercito

Ao tenente veterinário Sebastião de éAzam*buja, que serve em líarbacena, pcnnittiu-se
ii ao listado de Matto UrojíO, onde se dc-
inorará 30 dins.

~ Ao' director do serviçn de ndmiiKítra-
ção ila Oticrra declarou o ministro da ííucr-
ia. que o serviço de intçndcncia da Kscola
Militar será sui-crintendído uor dois offi*
c.aes intendentes, des uunes tun capitão, uue
será o chefe.

— Ao eheíe do deoarlamoiito do pessoal,
cííeclarou n titular da tiasta da tuierra uue
o dispositivo 110 art. 0Í1, naragraplio 60 do
regulamento para instrucção c svrviçps go-
r.M-s nos corpos du trona, é extensivo ás

s;rois?K;"^;iSeiS )iâct *w\*'^ -•• >^

——wwia

AQUÁRIOS M1'X1CI1'.\1ÍS

iDurante o mez dc abril passado foi
o Aquário tio Passeio Publico frequcil-
¦tado por r-õò- pessoas, sendo 5.4.aS
adultos i' -t.io-l creanças, c o da Quin-
1,1 da Boa Vista por 15.619 pessoas,

A SESSÃO !>K IIOXTKM D!)

TK11UXAL Dli CONTAS

sendo 0.243

llDHSlIÉ
os

Ernesto Souza
BRONCHITE

Racqnidão, Asthma,
Tuberculose pulcianar.

GRANDE TÔNICO
ire o appetite t wiii a

forca nusculsr.

inças.

Reunido liontem, cm st-ssàn, o Jribunal
dt. Contas resolveu o seguinte:

.Inibir legal a concessio constante das
r.postiílas feitas nos títulos dc aposentadoria
dos íunecionarios da hstradS dc Ferro Cun-
trai du Brasil, Manoel da Silva < ferreira,
Torquato l«opo3 da bilva, Francisco dos
S»nlos Silveira, Carlos Alberto Pereira Car-
ii"-,) e Francisco de Souza Camillo, ntira
abtuio dc addicionaes; c a concessão dc apo-
sentado ria ao conferente do Aliandoga de
Pernambuco, Manoel Rcvitv.iu.lo Corrêa de
F;,ria;

—.Inlgar idôneas e suuicicntcs as í:;inças
! prestadas pelos collctorw federaes _ Hx:>;^
] Pcdrinlia CatTos, 110 Eslado

Santo; Bencdicto Robeiro dc Freitis, cm
l.i.ytiz: João Capiliè, 11:1 Paraná; Ailolnhn
Mttcliado, cia Minas Geraes. c Manoel Ovi*
dio JJraga, no K. rSu:it-~>: prios escrivães de
collectorias federaes, Mjinoc! Lima Franco,
etn S. Vaulo; José Antônio Ribeiro c Deo-
lii.do de Toledo .Itm: r, em Minas Ccraes;
üi administrador -.ic Mesa dc Rendas, Joo-
ciitit Marccllitto da Silva Lima, no li. San-
m: c doa agentes do correio d. Luiza Atua-
10 de Jesus c Lcliuo Menezes,

A ItliClÃll MILITAR DO

PARV

Bclcnt, 10 — (A, ,\,Y— Reassumiu
o coniinanila di região militar o geiic-
ral Afericolla. '<¦ 1: 110 íacto Ja iiossc

.lientoti o modo irrepiciiclisivel como
se coiHlitzui o ^eu siiumhiuo interino
lenenlc-coroiicl (blipo llacellar.

4,Á AVICULÍORA"

I Cmqio de Bombeiros
Serviço para b-^jc:
Estado ntainr, tenente Tctircíro,

1 Auxili ir, alíeres Mendonça,
l Promptidão: i" soceorro, tenc.tc -San-

tos e a0 -sjLeirro, alferes Tiniieiro.
Manobras, alferes Romano.
Emergência, olicrcs icruuvmo c major

dr. Rocha.
Mciieo dc ivcmpúdão, caintão dr, Das-

t.-.
Honda, a'.icres Xarciío.
Uniforme, 5".

alfe:

ler.ctttc

fiP.itN ADO A C„ 1» Ua Marco, 1«

Aos crendores, lanto de pássaros c
iives. coniü dc animaes, sc impõe uma

, visita á easa tU-nomiiiada A' Avicilllora
do .lKsl,uho j de propriedade de A. M. Ferreira S: C,

e estabelecida .1 rua Rodrigo Silva 11. 2S.
Nessa casa. (|tie dispüc do mais COttl-í Uia á pharmaci.l; alteras pharmaceutico

pleto c escolhido sortiménto, encon-! Atiguslo Asutnr Corrêa e pratico Arnol

Uiiliulti Policial
aerviço para hoje
Supcriü-.' dc dia.

reira de Assumpção.
Official dt- dia á Brigada,

quim Uoballo Vcrrcíra.
Medico 'ie dia rm hospital,

João da Cruz Abreu.
Interno dc dia, alferci ho

lindo Aquino de Oliveira.

Bencdicto Per-

Joa-
dr.

Ar.

O ministro do Interior indeferiu o
requerimento do sr. Bcnjaniin _Torres
de Carvalho, ilircctoi-thesoureiro <lo
Asylo S. Luiz rara a Velhice Dosam-
parada, pedindo pagamento da :" presta-
ção da subvenção deste anno, visto 03

| documentos apresentados não justifico.-
j reta devidamente o emprego da primeira
I prestação.

O Ministério d.i Viação submcllcu, á
consideração do da Eazenda o officio,
por cópia, cui q*.ie a Direetoria Geral
dos Correios communica que o com-
mandante do paquete Olinda, do Lloyd
Brasileiro, recebendo em 28 de março

I ultimo, da Administração dos Correios
I do Maranhão, eo malas de diversas pro-

redencias e destinadas a serem entre- _
gues á agencia dos Correios do Piauhy, 1 l"™
deixou por descuido dc fazer a respe

, ctiva entrega,
'« » mm a a"

Aííandega
Por

ccdva
I coin

Üllll i-S. 1' andar, o !:.iirão
Toso Mario Jc youza passou-se parti
ãs loias do predio da barbeann e do
lHi;c,;i;iin foi levando qiwuto dinheiro
encontrou ran gavítas.; Ma3. não teve sacie, porque quando
latia em retiraLi lot preso por ttm
iíiiarda oocutrno, que o levou para a
íçlegácia «lo a" dir.rieto policial.

PADRÕES t'.\IlV)I5AS

Foram obrisrndos a car- [ avariada
reuni' :i neilra... para
11 ilclecneiii

Os primeiros raios de sol rompiam a
madrugada de liontem c os ladrões João
Carneiro e Peruando Joaquim Damasce-
110 procura vam passar por entre as «ra-
Jes do jardim da casa 355 da rua liad-
doei; Lobo um volume de grande <li-
mensâo.

Percebeu-os o euarda nocturno Fran-

spector con*
despachar

mercadoria

tram-se os mais finos v- raros especi-
meus de aves e pássaros, quer nacio-
liaes, quer estrangeiros.

Tambem lia na A'- Avicullora '.o.l.is as
qualidades de sementes, flores naturaes,
plantas, ícrr.-nv.ntas úe horticultura c
ovos de gtillinhas das mais afaniadas
raças.

O estabelecimento dos srs. A, M.
Ferreira St C, esta, pois, em condições
dc satisfazer os mais exigentes fregue-
zes. qtte r.elie encontrarão tudo o quede
mais raro podem desejar,

A par do seu excepcional sortiménto.
.-I Avicuttora tem a recommendal*a a
preferencia publica a norma que ado-

vender muito, com resumido
veto, para vender muito, tornando sua

casa eminentemente popular.
O ministro da Agricultura approvou

a indicação do cheio de secção dc Vc-
íeriu.-ria, dr., Paulo Parreiras Horta,
para substituir o director da Industria
Pastoril nos seus impedimentos.1 . —q ts> «g»> 0 tm — ¦ —

¦ risco Lopes da Silva e, dando-lhes voz
de prisão, verificou que ellcs, audacio-
samente, haviam roubado utna enorme
ped"'a martnore.

Carregados com o grande peso, fo-
ram cs dois biltns levados para a de-
lceacia Jo 15" districto policial,

¦vücln dc honteaj o i::
Gastão & Guiniaràej°|g ílc abatimento «

contida cm uma oaisa que inipor-
.aram relo vapor inglez "ICdward Prinçe**, j:atrado r.a mez passado e responsabilizai ^
j commanda-nte daquelle vapor pc!o l«aga-1
nento des direitos da que íoi extraviada. I BetlO Horizonte, IO

Fo ijndefcrido um requerimento de ' Falleccu liontem, sendo

I ALLECLMIiNTO EM llliLLO

IIOIÍIZOXTM

(A .A.)-
...pukatta hoje.

Checn J. iJoglnit. pedindo, vistoria em ama d. Auctisia Soares Corrêa, esposa do' '¦' indo. 3 que recebeu advogado Manoel Keis Corrêa, muitoao 
| relacionada c estimada 110 seio da nos-

. I sa sociedade.
*~a-e*<i» ? p»Mi .¦ —.

Tubantia"jielo vapor hollandcz
em janeiro ultimo.

— Vor portaria do lior.tctn
mandou incluir ua tabela qua

tnsjíecíof
refere às i

mercadorias que .pódem ser recolhii
artr.azeni S e qnc pódem gorar da^ \-anta;
KCRS estabelecidas para v9 armazéns exter*
nos. desde oue os seus car..-:i;nat;irios fa*
<am antes «Ia descarga a declaração ile que
querem dei salas armarenadas, a portaria
11. 471. dc 21 iic deicaibro do aeno p
Sido, ,

o
commissão

da Viação autorizou a
federal do Sancamcntto da

Baixada Fluminense a completar a rc-
clificação do rio Iguassu', cortando a
erva dc pequeno raio sobra a 'itial

;.l passa, era ponte provisória, a ''j'iic
I Lvcpoliiir.a Raihvay",

do Erico dos Santo.-,
Dia ao Gabinete Odontologico, tenente

dentista Ciodetnir Ccetliano uc Carvalho
Duarte.

Musica de promptidão', a fanfarra do
regimento dc cavallaria.

Inspecção de saude, intijor graduado
dr. Antônio Pereira dc Vclasco Moiiua.
tenentes ilrs. 'Ovidio Peixoto Meir.i. c
João da Cruz Abreu.

Auxiliar do ofücial de dia á Ilrigada,
sargento Frederico,

Rondas: no .1" districto, alferes Sevc-
rit-.o Carlos Vital; as patrulhas, oltores
Manoel T.üé do Bomfim e Pedro Paulo
dc llarrris Palmeira; os io" c ei." distri-
ctos, alteres Luiz Ignacio Valentim o na
Saude, alferes Ucynaldo Canabarro Cunha,

Promptidão: ua' cavallaria, alferes João
Baptislfl da Silva Prado e uo i° batalhão
de infanteria, alteres josé Quiriuo do Oli-
veira.

Guardas: na Amortísação, alteres Ma-
nrcl Ferreira de Abreu; na Conversão,
alicres Antônio Luiz Cordeiro; r.o The-
souro, tenente Cantidio de Andrade Car*
dei e na Casa da Moeda, Carlos da Lon-
seca Carvalho,

Dias nos corpos: no 1" batalhão, capi-
lão Horacio Alves de Campos; no -C, al-
ieres Aifonso Mello Silva; no .-,", tenente
D -niel de Hollanda Cavalcanti; no 4°,
tetieitte Manoel Servido da Costa; na ca*
vallaria, capitão Nicoláo de Oliveira Car-
nciro: no quartel do Meyer, alie:cs Luiz
da Silvei Cordeiro e no quartel da i:.uJe,
alfcreá Roque José da Costa,

Uniforme, 30.

Fala o primeiro lord do ftlmi-
rantado inglez

Londres, io — (A. H.) — O sr.
Arthur Balfour escreveu aos prefeitos
das cidades de Yarmouth e Lowesloft

uma importante carta a respeito das

incursões dos vasos de guerra allemães

nos littoraes de lest: e suéste da Grã-

Bretanha. A carta é do primeiro lord

do Almirantado e diz: "dos pontos de

vista militar e naval, o bombardeio das

cidades abertas pelos allemães foi ex-

traordiiiariamentc fri volo. O processo
germânico consiste cm mandar uma es-

quadra de cruzadores rápidos bonsbar-
dear estações balneares sem defesa^ e

aldeias de pescadores, e alcançar, meia-

hora depois, a base de Heligoland, a

toda a velocidade. Mata-se um certo
numero dc não combatentes, homens,

mulheres e creanças, e destróe-se uni»
certa quantidade de propriedade .priva-

da cujo valor não excede por muito o

dos obuzes empregados nesse trabalho
de destruição. 'Esses processos qnc
não fazem senão aggravar mais e mais

asco que inspiram os allemães, não

lhes conferem nenhuma vantagem mi-
litar.

Encarada cm si mesma, a rrcente in-

citrsão a Yarmotilh o Lowcstoft não
foi do ponto de vista allemão uma ope*
ração prudente. Offcrccccia graves
riscos em troca de bem magros resul-
lados, c tenho para mim que o motivo

qtte levou os allemães a eniprchendel-a
reside no facto dc que tendo ellcs lu-

dibriado os rebeldes irlahdczcs c ha-

vendo-os arrastado á ruiiia com a pro-
messa dc um serio ataque á Grã-Brc-
tanba, sentiram a necessidade de fin-

gir que mantinham a sua promessa e

lior isso bombardearam Yariuoutli c
Lotvcstoft durante cerca de trinta mi-
mitos.

Bem avisados andarão porém, os al-
lcmãcs se não repetirem outras tenta-

tivas idênticas, quando a repartição das

nossas forças navaes do littorhl nc-

nlitima alteração soffrer. Ao principio
da guerra, cm obediência a considera-

ções estratégicas, as nossas esquadras
de batalha mantiiihair.-so nas paragens
mais septentrionaes, concentradas mais
1'fficazmcnte para tolher o passo a

qualquer operação mais prolongada
como a qtte exigiria tuna tentativa de

invasão, e não para cortar o passo a

rápidos movimentos executados ao fa-

vor das trevas da noite. A' medida quo
a guerra proscgtic, a nossa situação na*

vai melhora. Os submarinos e monito-

res que não pertencem á grande esqua-

dra estão agora disponíveis, em nume-

ro cada vez maior, para a defesa das

costas, e — o que ainda é mais im-

portanto — auguicntam o poder dessa

grande esquadra, permittindo-nes cn-

viar para o sul forças consideráveis,
sem nem no minimo gráo diminuírem

a nossa preponderância naval cm ou-

tros pontos.
Não seria conveniente entrar em

mais amplos tpormenores. Creio, entre-

lauto, ter sufficiéntcmontc 'explicado
os motivos porque creio que outra in-

currão sobre a costa de Norfolk seri

pata o futuro muitíssimo mais perigo-
sa para o aggrcssor do que oulr'ora, e
muito, menos provável, se o inimigo ti-
ver' critério c hom senso".

LE GRAND TAILLEUR
Costumes inglezes e á phantasia. L.

Altilio. III Rua da Asscmble!a III.
*

O sr. Poincaré visita o
hospital franco-chileno

Paris, 10 -- (A. A.) — O presiden-
tc Poincaré, acompanhado de sua espo-
sa c do general Duparge, visitou hoje o
hospital .franco-chileno, onde o retc-
bcrtini, entre outras pessoas o ministro
e o cônsul geral do Chile.

O chefe cie Estado visitou toda a or-
ganização do estabelecimento e retj-
•.rott-sc com a melhor impressão, depois
de ter agradecido calorosamente aos
representantes ilo Chile., as activas
sympathias da colônia chilena, postas
agora ao serviço do maior bem e con-
forto dos valentes soldados franeezes.

Paris, in — ,(A. H.) — O presi-
dente da Republica, desejando dar pu-
blico e cloqitente testemunho da gra-
lidão do governo pelos serviços presta-
dos pelo dr. Blanco Acevcdo á França
na pessoa dos sons gloriosos soldados,
foi boje pessoalmente ao hospital onde
aquelle medico clinica c, por suas mãos,
pregou-lhe no peito as insígnias da Le-
gião dc Honra.

Falaram por oceasiâo dessa expres-
sft-a cercnionia os professores Vidal e
Fiiurc que renderam homenagem á gc-
nerosidade, dedicação e talento profis-

liro medico uruguayo nue
nem inesmo quando representou offi-

cialmetitc em Fiança o governo do seu
paiz, consentiu em abandonar o bis-
turi. Enaltecendo os serviços .prestados
;i França pelo dr. Acevcdo, talou Iam-
bem o secretario dc Estado da Saude
que celebrou especialmente a união de
todas as forças da liberdade c da ci-
vilização contra as forças da rapina c
ila 'burilaria, fadadas a serem derrota-
das e vencidas.

Em lermos commovidos. o dr. Acc-
vedo agradeceu, declarando proslcrnar-
se, reverente, ante os gloriosos heróes
franceses, firmes na defesa da idola-
trada 1'atria.

A' ecretnonia haviam acudido, no
empenho dc trazer ao illustrc medico
uruguayo o conforto da sua solidarie-
dade, todos os ministros dos paizes da
America do 'Sul c numerosas pessoas
gradas que apresentaram ao dr, Ace-
vedo calorosas felicitações nela distin-
cção que acabava dc fazcr-lhe o gover-
no da Republica.

51S 'SVIOt SLIAIVJXOD
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Na África Oriental
Allemã

Ih-.re, 10 — (A, 11.) — O governo
foi informado de qtn: uma columna
belga oittingiu as colinas a leste do
laso Moliasi, na África Oriental alie-
mã, Os allemães retiraram-se para lés-
tc, cm direcção ao Ligo Victoria
Njanza,

A situação na Irlanda
Londres, in — (A. A.l — Em seu

numero de boje, o Manchester Guer-
dian, oecupando-se dos últimos aconte-
cimentos desenrolados na Irlanda, diz
que as prisões continuam a ser feitas
ali, especialmente etn Cork e Tipperary.

IOO contos, por 2$000!i

PORTUGAL-ALLEMANHA
Lisboa, io — (A." A.) — O Po-

der Executivo'baixou u'mde_ereto au-
torizando a inscripção na Escola de
Guerra ,dos alumnos de agronomia e
veterinária c regulando as equipara-
ções dos trabalhos escolares e officiaes
para os milicianos.

Lisboa, io — (A. A.l — De ordem
do governador civil dn cidade, foram
affixados ás mas desta capital carta-
zes intimando os refinadores, armaze-
nistas c importadores de assucar a dc-
clarar quaes as qualidades, quantida-
fles e destino dos "stocks" existentes
ém praça, dentro do praso de 24 ho-
ras.

Lisboa, 10 —• (A. A.) — Na sessão
de hoje do Parlamento, foi approvado
ò orçamento do Ministério da Justiça,
tendo assistido á mesma o respectivo
limiar, sr. Mesquita de Carvalho.

W
Abertura das cortes hes-

panholas
i Madrid, ro — (A .11.) — Ço.;n gran-

de solennidade realizou-se hoje a aber-
tura das cortes.' O rei d. Affonso compareceu & ses-
são e leu, como é dc costume, a fala
do tlirono, na qual incita os deputados
á inspirar as deliberações que vae to*
niar o Parlamento para a defesa e a
prosperidade da Hespanha. .

*
Um transporte de guerra

a pique
Roma, 10 — (A. H.) —* Um subma-

rino franco ztorpedeou c metteii a pi-
que, hontem, 110 baixo Adriático, um
transporte inimigo carregado . dc mate-
rial dc guerra.

-
O vice-rei da Irlanda pede

demissão'Londres, 
10 — (A. H.) --<I.or;l Wim-

bcriie, vice-rei da Irlanda, apresentou
hoje a sua demissão.

A campanha da Rússia
Pctroprado. 10 — (A. II.) — O ini-

migo voltou ti bombardear a cabeça da
•ponte de Ikskull.

Os turcos, que operam na direcção
de lirzingam, atacaram desesperadamen-
le as nossas posições, mas todos os
seus esforços resultaram imiteis. De-
pois dc soffrcrcm perdas importaiitissi-
mas. os atacantes viram-se obrigados a
retirar.

Na direcção de TSagdail, os turcos
foram desalojados das montanhas ao
sul de Musll e repellidos para oéste-,

m~m

Londres, 10 — (A. A.l — A Cen-
trai Netos diz que os allcinãos estão
evacuando as povoações e aldeias em
frente a Dwinsk.

Amsterdam, 10 — (A. A.) — Tcle-
graphatn de Petrogrado dizendo que va-
rios e importantes ataques eniprchcndi-
dos por parte da tres eor.pos do exer-
cito allemão ao sul do lago Narcez,
foram sustados .pela artilheria nioscovi-
ta, tendo os russos obtido progressos
cm iMorkrsice, reconquistando diversas
trincheiras anteriormente .perdidas.

«PRIMEIRAS
CARMEN, NO lYRICO

A Coniiín, representada, liontein, 110 Ly-
rico, pela conipanliia Rotoli- Hilloro logrou,
.1 nosso ver, um resultado artístico de evi.
dente interesse para quantos jáp ouviram
a iimuorredoira obra primx de llíiict, qficr
em palcos de subida ordem, 1110 Municipal
e no mesmo casarão da Guarda velha,
quer em outros da categoria mais modesta.

Pelo commum, em se tratando de compa-
nhias populares, pouco as empresas cuidam,
não diremos dos principacs interpretes,
mas das Pàrteí comprímanas, doa coros, dn
orchestra o du apparcuio secnico.

K em poueai companhias dal, de carteho
o publico tem gozado 11:11 espectaculo verda-
dcimiiieiife á altura do momento.

Poii bem, oi cspcctadorc» qm. liontcni
ie nclravnih no d.y.-ieo puderam verificar dt
visu ei cuàitn o quanto catava cuidada •<
re presentação da Cormeii.

Km primeiro logar a começarmos pelo
elemento suba.terno, viram que oj quatro
com primários estavam personificados cm ou-
tros tantos artista* que cantam ; não süo oj
denominados /ratitiinViroJ, muito do cutiiie.'
cimento doj nossos dÜctuutcs.- Deram con*
U com evidente proficiência dos seus pu-
pei?, executando o bclltssimo quintetto do
1° acto, como honeíta e probidosatucnie ou-
rras empresas, bem) mais apercebidas de cle«
mentos artísticos, deveriam c.iliiliir a pu-
blico. . . ...1'cla primeira vez. tambem saboreamos or
prelúdios que habitualmente sho sónegndos.
Assim, cada acto foi precedido do trecho
orcliestral que Dizei, propositalmoute com-
Phíffã!No tocante a vozes, o panei de Micacln
foi distribuída á sra. Clasenti. a qual dispu-
nha de grande autoridade para o seu des-
empenho.

O b.irytono Federíci cantou o Kscaiiiibo,
o joven tenor Saloitsr assumiu o D. José
e a ara. Agozzini Alessio interpretou a pro.
tagonisla. , ,Com tal distribuição, o resultado 11:10
oodia ser duvidoso, e, de íacto, redundou
cm novas honras -para os esforçados ar-
tis 1.13.

A sra. Alessio não foi uma cigarrcira
de 'faccirices excessivas, como lia muitas,
que beiram pelo impudorj íoi uma cigar
reira caprichosa, lcvian». dramática, tal qua,
% entondia Maria Oay. que no capitulo ti-
nha voz, incontestavelraent1».

Cantou cijm arte é lentinu-nto. fazendo-se
onnltiudir calorosaincntc 110 3" aclo e 110 II*
nal da opera, rai que a platéa lhe admirou
os doies superiores do cailtèrn c aciriz.

O icnor í.ilazar não se noiipti; mais ,um
bocado de . doçura 110 seu modo de emitiu
a voz dar-lhc-ia maior realce. A ária o»
flor. por exemplo, dita cora exliulierancu»
de forca — c foi talvez, por isso ttSSa»
aiiülaudida.—diiniiiiiiu a siiiceriilade de sen-
limcnto dc que D, José deve estar possui-
do. implorando piedade á ingrata amante.

O Eseamillo uanbou boas palmas, na
Canção do Totireador. e a sra. Clasenti, Ju
do antro contrabandista dcr.feriu notas 00
grande valor musical, jã so vè. , .

Não esqueçamos o baixo Piore, que riiiRiu
gutipamcnlc a dtirindtiiia do major, mettido :i
conriuistaüor. ,

Os coros são bem amestrados e a orchestra
vae indo.

A palavra official
AGUERRÃCONTADA
POR ELLES MESMOS

AÜ.EMANHA — Berlim, 10 — O
quartel general allemão communica, em
data de 9 de maio :

" Devido aos suecessos alcançados na
altura 304, pudemos tambem tomar de
assalto varias trincheiras francezas ao
sul da "Coluna da3 Terinitas" ao sul
de Haucourt. 0" Uma tentativa do inimigo, de recon-
quistar com grandes forças o terreno
perdido na altura 304, fracassou com
graves perdas.

Tiveram a mesma sorlt outros ata-
ques franeezes na margem leste do
Mosa, 110 districto de Tliiautuont, O
numero de prisioneiros ali feitos as-
rendeu a 3 officiaes, 3?3 homens não
feridos e 16 feridos. Capturámos nove
metralhadoras.

No resto da frente oeste só encon-
tros de patrulhas, que se decidiram a
nosso favor."

ÁUSTRIA, — ffaniu, 10 — O es-
tado maior atistro-hungaro communica
cm data dc 8 de maio :

"A oeste da egreja de San Marline
fizemos explodir uma forte mina, que
destruiu uma parte das posições itaüa
ms e causou grandes perdas ao ini
migo.

Conquistámos ura pequeno ponto de
apoio dos italianos ua encosta norte de
San Michele.

O3 nossos aviadores bombardearam
copiosamente 11111 aconipaincnto inimi-
go nas proximidades de Chiepris, a su-
doeste de Cormons.

Em outros pontos da frente duellos
de artilheria. "

O ministro da Fazenda communicou
ao da Viação que foi lavrada a escri-
pi tira ue pertnutn feita pela Estrada di
Ferro Centra! da urasil com Joaquim
Augusto de Oliveira e sua mulher d. Co-
riua Machado de Oliveira, de ttm ter-
reno existente á rua Soares, nesta ca*
p:tai, por outro sito nos fundos dos
predios ns. 376 c 378 da rtia S, Chris-
tovão, tambem nesta capiial, -

cm 1
Loteria dc

prenvos üc 50 centos
S. Paulo, em n do corrente

Os acadêmicos franeezes
na Hespanha

_ Parir, io — (A, H.) — O suecesso
da visita dos acadêmicos franeezes a
Madrid excedeu a toda expectativa.
As manifestações que os intellectuaea
franeezes ali receberam foram as mais
calorosas c revés.iram-se dc grandecordialidade, o que constituo uma provaconcludente do quaes os verdadeiros
sentimentos da maioria da elite kcsptt-
tlliola pela França,. ~

•CASTA SUZANNA", KO
CARLOS GOMES

A companhia Maresea, que com tanto
suecesso tem trabalhado no Carlos Go-
mes, alcançou hontem um dos seus me-
lliorcs triumplios com^ a interessante
opereta do maestro Cilbcrt.

Temos a consciência dc não exagerar,
... assegurarmos que a Casta Smaniia
ile hontem foi uma das melhores que
temos assistido ultimamente.

Clara Wciss tem incontcslavelmenlc
direito a ser comparada ás melhores
interpretes da endiabrada Mme. Poma-
rei, c tanto assim que o publico não lhu
regateou opplausos, principalmente na
graciosa canção do 3" acto.

Figurando dignamente ao lado dc
Clara Wciss, estavam P. Mttresca, em
excellente typo do caricato senhor de
Tomarei, e De Salvi, que foi um
Umbcrto i altura de Bortini.

O desempenho correu a contento gc-
ral, muito concorrendo para o exito da
representação, os exccllentes sccnarios,
as marcações, principalmente as do 2"
acto.

A orchestra portou-sc irrcprehcnsi-
velmente sob a regência do maestro
Mogavero.

De Portugal

EM CAMPOS

Criminoso protegido por
uma autoridade

__ Campos, io. (A. A.) — O jornal "A
Noite", desta cidade, censura o dele-
gado de policia daqui qtte. até hoje
nenhuma .providencia tomou contra o
sr. Josú Trindade, indigitado autor do
crime de estupro, 'praticado na pessoa
da menor Escolaslica, apezar da geni-
tora desta haver, a 29 do mcz passado,
apresentado queixa conlra aquelle se-
nhor, perante a referida autoridade.

0 mesmo or^ão aceusa o delegado do
protector do criminoso, appcllando
para o chefe de policia c para o dr.
.\ilo Pcçanha, presidente do Estado,
para que não deixem impune o autor
de lão bárbaro quão ncfanJo crime.

A independência do
Paraguay

Buenos Aires, 10. (A, A.) — O sr.
Pedro Seguicr, ministro Plenipotencia-
rio do Paraguay junto ao governo ar-
gentino, dará na sédc da respectiva lc-
etação, nesta capital, no próximo do-
mingo, uma grande recepção, em honra
ao anniversario da independência de
seu paiz, que sc coinmcmora naquclle
dia.

Lisboa. 10 — (A. II.) — Os jornan
informam que a bordo só ha actual
mente tres allemães presos.

Os outro3 já se acham iodos uv
campo de concentração.

Lisboa, 10 — (A. H.) — O governo
francez coinmuuicou ao Minisllerio do
Nego.cios Estrangeiros que suspendeu- o
serviço de fontas o de cartas com va-
lor declarado com a Republica do Chile.

E o sr. Marcondes tele*
grapha

Viciaria, 10 (A. A.)—10 coronel Mar.
condes de Souza, presidente do Estudo,
endereçou an dr. Wenccsláo P.raz, pre-
sidente da 'Republica, o seguinte tcle-
gra 111 ma:"Peço venia para levar ao conheci-
mento de v. cx. que, entre os planos
de que a opposição ao partido situaeio-
nisia deste Estado se serve para dar
feição de verdade ás farças de que vêm
cilas se utilisando e assim conseguir
fazer crer que o candidato Pinheiro
Júnior tenha sido eleito, diplomado, re-
conhecido e empossado presidente des-
te Estado, .estão os que ora ouso de-
ntinciar a v. ex., pela segurança dai
informações que me são a esse respe.'-
to prestadas: Desde 22 do maio do
corrente anuo, consta qtte será .provo-
cada pela opposiçSo a alteração' da or*
dem cm vários .pontos do Estado. Aca-
bo dc receber de Veado, município do
Alegre, o seguinte tclegramma do chefe
politico local, coronel Josi': _ Alexandre,
o qual constituo uma confirmação du
informo de ameaça: "Os opposicionis-
tas avisados da vinda de força, espe-
ram armados resistir jagunços aqui
provocam nossos amigos. Estamos sem
garantias c pedimos cncnrecidainentu
vossas providencias. Saudações".

Xo dia 26 deste mesmo mez, data
constitucional da posse,do presidente c
vice-presidente deste Estado, a_ repar-
tição dos Telcgraphos desta capital im-
pugnara os Iclegrammas dc coiumuni-
cação da posA; do senador Bernardino
Monteiro e dr. Antônio Alhtiydc, dei-
xando do os transmittir, sob qualquer
futil pretexto, Xão posso crer que o
chefe aqui de tão importante serviço,
homem serio que i, se preste a praticar
o abuso de que venho dar seiencia H
v. ex, o muito menos que disso tenham
conhecimento as autoridades superiores
do paiz. Mas, coin tal segurança têm
sido postos cm pratica todos os planos
da opposição que hei tido a honra de
denunciar previamente a v.^ tt;. cm te*
lcgranintas reservados, me Í11I30 autori-
zado e 110 dever dc solicitar para iu-
formação que ora presto a v, ex. sua
preciosa attençâo, na ct,pc:';,nça de que
não permitlirá se consume o abuso que
nesto mc refiro. Respeitosas saúda-
ções. Marcondes de 6"o"-'T. presidente
do Estado do Espirito Satr.e.

'IIH líli m%m 'I \\mm

NA ARGENTINA

A independência parti íiiay.t foi
proclamada a 14 de maio de íSu.
O movimento liberal foi chofiado
por Fulgencio Yegros e Pedro Juan
Caballcro, que sem dcrraiiiameiitto
de sangue, alijaram o jugo hespa-
r.hol, constituindo a primeira jun-
ta_ governativa da Republica, que
foi, então, formada por Bernardo
de Vclasco, como presidente; Gaf-
par Rodrigucz du Francia e Juan
Valeriano Zcballos, como vogacs.

Fraudes na eleição pre-
sidencial

Buenos Aires. 10. 1-1. A.) — A cotn-
missão de deputados naeionaes a qnc
estão alfeclas as eleições presidenciaes,
realizadas 110 paiz era 2 de abril ulti-
1110, continua em seus trabalhos, tendo
verificado fraudes nas províncias dc
Santa Fi bantia: :o de: Estcro,

O Chile vae ter um novo
ministério

Santiago, 10. (.!. A.) — Attendendo¦á grande expansão da agricultura no
paiz e mais ao facto dc não poder esta
repartição, pelo accttmulo dc serviços,
estar a corvo da pasta dc Industria c
Obras Publicas, vae ser creado o Mi-
ntsteno da Agricultura, pata o que o
governo já enviou uma mensagem ao
Coueresso, que tratará do nssumpto cm
junho próximo.

O, novo Ministério abrangerá as Re-
partições de Industria c Colonização,
havendo tambem uin oulro Ministério,
que se intitulará das Estradas <lc Fer-
ro e Obras Publicas, ficando, assim,
extineto o primeiro, que se desdobrara
nestes dois últimos.

Pilhou-o um bonde
Ao passar peia rua do Cattete o na.' cional Antônio Lyra, branco, de 25 au-

1 uos c morador á rua Senador Pompcu
125. fazia-o tão distraidamente qtte uta
I bonde da Jardim pilhou-o, macllucan*

do-o muito.
Antônio recebeu ferimentos leves

nicdicando-o a Assislcncia. O motor-
neiro não teve culpa r.o caso, sendo
por isso mandado cm paz.

Rendimento alfandegário
argentino

uckos Aires, 10 (A. A.) --
dados pu 

"

Novo juiz de Nictheroy
Campos, 10 (A, A.) — Consta queserá o novo juiz dc Xicthcroy o dr.

Antônio Neves, que é o mais aatirjo
^v magistrado daqui.

Feios
limos dados publicados, as alfândegas

naeionaes arrecadaram, durante o mcz
Je abri! passado, 9.661.048 pesos.Desde janeiro a arrecadação íoi dc
41.131.258 pesos, sendo o atigmenlo
verificado cm egual periodo do .".uno
passado dc 5.487.756 pesos,

Falleciniento em Bello
Horizonte

Bello Horizonte, 10 (A. A.) - Fal.
leceu o sr. José Bartolotta, antiga mo-
rudor aqui e chefe de numerosa í-miiia,
cuja morte foi muito sentida.
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ATUE'
A imitação é o maior preito de

homenagem que se rende aos mestres
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HOJE se exhibem os Episódios
9 e 10 com 2 actos cada

Applicaçõcs maravilhosas o inéditas dc sciencia mo-
derna. — Empolgante luta entre a Tenebrosa c possante
MAO DO DIABO e o policial ( LAKEI..

Coiiheceis por acaso a invenção do sábio italiano Uliv
sobre os raios mortaes inlra-vermelhob?

Poderá o policial Ciarei ncutralisar o effeito deste ter-
riyel projector de morte?

Sabeis o effeito dc um espelho divergente de ãihian-
lho o platina ?

Jil vistes a applicação do um espelho prismático ?
Já vistes a tele-pliotographia?
(.orno sc luta contra o ácido . ulphydrico . ..
Um policia poderá lutar contra o romantismo'. * ..
Eis o que vereis nestes episódio*, intitulados:
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Assislirois ao tc.Tivel enconti'i> l-.< a FACE
DO li .NO. DO E DO POLICIA

Carrcl arranca a mascara do ho-
mem do lenço vermelho!!!!

A Mão do Diabo não se deixa vencer e
não conhece surprezas I! (

ki iwBMMgB*.--M*B***g^ Baagn-PB mi——a»eaMW—i

jiíKfiE?*- 5fá próxima se mana: A mais sensacional
tiita deslo semestre;

A MORDAÇA
Os Ires maioies artistas: A bella HESPERIA. o elegante

Aljjorlo Collo c o celebro
i'„ GlItÜNE ío famoso /a Ia Mor1,.

magníficos, cheios dc frescura; roupas de-
gantes, cortadas por iigurinos artislicos.

ti.' nunieruso o elenco? t t
O maior que no gênero tom visitado

o Brasil. Outro attracli.-o da luzida ''trou*

pe" está no lacto dc ni.iitas das suas f'gu*
ras, cerca d. 25, nunca terem atravessado

Atlântico. São, portanto, -ouiras tanlas
novidades para o amável publico do Rio de
Janeiro. A' frente da companhia vêem os
prestigiosos orlistas Nascimento Fernandes,
Álvaro Cabral, Henrique Alves. Carlos
Leal, Joáo Silva, Amélia Pereira, Barbara
Wolkart, Luiza Durão, uma mocinha cheio
de vivacidadcj ligydia de Oliveira, irmã de
Amtenda, emfbn um -mundo \Ie artistas es;
peciaes para o «onero, em numero de quasi
So figuras, visto a companhia fazer-se acom*
panhar dc toilo o seu pessoal technico, para
íjuc as peças, nada percam do brilho c da
sua esplendida montagem*

Ií -do repertório, o que nos diz?
Que é quasi todo novo. original, pai-

pitam.* de 'actualidnde. A revista "Diabo a
quatro" rc|,:esc..tci-.i para toda 'Lisboa mais
de -00 vezes, o.lLro tanto me acontecendo
com o "Dominó", outra fantasia dc enorme
suecesso. -.\Ias além dessas, trazemos ainda
a grande novidade norte-americana ".
P. C.", as revistas "Maré dc rosas", "Paiz
dc sol. "A. 

.15. C." ("reprise") o ".i"

pelos seus primitivos creadnres a completa-
...ente rcfn-.idid:. c remontada", "'Princcza do
lango" — que sei eu? — cerca de 20 pecas,
todas postas em scena com o maior e-pleu*
dor.

A esiría será.., .
Creio que com a revista "Dom..10 ,

segundo nic informou o I.uiz Galhardo,
Tem muito-* papei*, nessa peça?
Vários, sendo que em todos elles os

adores foram felicíssimo.», dando-me cuse-
io a úm trabalho, que me tornou popular
em Usboa, I. agora mesmo, durante a via*
gem, 'nacionaes c estrangeiros, vindo da

capital portugueza, insistentemente me pc-
diani os iiuiiicros das peças de minha creá-
ção -no lídcn, nas "scraias" dc bordo, e
mais uma vez tive oceasião de me cortvçu*
cer de que a companhia deverá agradar
muito 110 ltio de Janeiro.

A ESTRÉA DE I.UIZA
SATANELLA

Na sexta-feira, -realiza-se a primeira re*
presentaçãn (reprise) da notável revista —
"Céo azul", mie so apresenta coinplct.-iii-.en.
te rcii.ndid.i a com o grande attractivo dc
m.lla reapparcccr nn piildica carioca a in-
Icrcssante actriz Luiza Saianclla, que nu
sua rápida passagem pel.o theatro! dó Rw
Je Janeiro tanlas synipathias alcançou.

Pari Luiz" S-atmnclIa. foram cscripto.l çs*
pei-ialmcnte vários o interessantes papeis,
que devem causar o mais franco suecesso.

!*Cpõ azul1'» no Palace*Thentre, vae cer-
tamento continuar a carreira triumphal que
tive em 'I.is-bon, onde foi além das 200 rc-
tpresenlações, e aqui mesmo, no Kio onde,
.•o il.ei.iro Carlos Gomes, provocou um dos
maiores e ruidosos Euccessos ali obiidi
pila e.x.-an.na Palmyra Bastos.

COMPANHIA DO ÉDEN
THEATRO

Damos «a seguir o elenco completa d:i
companhia dc sessões di Edcti Theatro, dc
Lisboa, dirigida pela empresa Luiz Calhar-

I do c que cm junho próximo estreará no
lheatro Carlos Gomes, contratada pelo Cy-' 
elo Theairal llri.sileiro. .dores Nnrcimcn*
to Fer..and-..;. Álvaro Cal.ral, Henrique Al

| ves, Carlos 'Leal, João Silva, '.Martins das.
Santoü, IMaçido Ferreira, José Moraes, Ju*

; 1b liurgos, Narcizo Vaz, Francisco Snni-
; p&ío, Álvaro Pereira, Álvaro Clemente, -Má*
. guel Pereira, A, Fonseca, .1. Souza; actii-

nc. Berthe Haron, An.-.-H.i Pereira, Ua.-ln.ra
I Wolkart. /ustiiia dc Magalhães, Luiza Du-
I rão, ligydia dc Oliveira, Uercolina do Car-
| mo. Mçirietta Mari./, Einilia Custa, Carmen
: d. Oliveira, I.míHa M.oiulino, lv.umn de 0\i-
: veira, Amclía 1'asticbe. Aurora Silva, An-
j i^elíta Gonçalves, ItcVtba Araujo, Mercedes
l (jonçalves, -Romana Oazul, Amélia Ferreira

1. Annita Tunon; «crente, Alberto Gorjáo;
I director artístico, Nascimento Fernandes;
j director de scena, Álvaro Cabral; maestro,
j líernardo Ferreira; ponto, A. Fonseca;
! contra-regra J. de Souzn; arehi vista, -M.
| -Sítyargo; costureiro, J. Corto Kcal; cabcl-
| lelrciro, F. li ranço; :ecc:iographo-niacinnis-

ta, Reynaldo -Martins; mestre dc movinien-
. to, 1-'. Rocha: clcclricista, J. ll.r.x; cor;io
I dc büllc, ia bailarina senhorita Mananella.

de Grace Millcr Wliite, oeça do intensa
emoção e dc magistral urdidura,. cin torno
dc dois pequenos innocentcs. victimas da
ifi c da bestialidade de dois reprobos da
oeor espécie. São 5 actos altamente im*
p-essionantes, admirável trabalho da Fox-
Film Corporation,

PARTHE' — Dc um unico film, mas de
um film snrpreliendentí', que constitue por
si só o mais empolgante dos espectaculos,
consta o programma de hoie deste elegante
salão. SSo mais dois eoisodios do etnocio-
nantissimo drama do avçnturos — Os mys-
terbs ie Nova York. . As duas series que
hoje se estreain denominam-se — /-í*-*" radio-
Coes mortaes c Os beiiol que inalam, sen-
do cada uma dellas dividido em 2 actos,.
O publico, que tanto lem vibrado de emoção-
a:.te esse extraordinário film. vae expen*
mentar hoje novas e mais fundas emoçc-es.

%i
a\VI.XIDa\ — Mais um orogramma.¦ at-

tiaente c encantador começará a ser exh.b.*
do hoje 110 ecron do confortável cinema
Avenida. Consla elle do seguinte: Jonial
Universal (n. sos), cora uma interessante
resenha dc modas, de reportagem mundial,
com os últimos acontecimentos de maior
artualidido; A pequena mascotte, gracioso
(.ia.na sentimental, em -' actos. sendo pro-
tagonista a graciosa men.11.1 liaby- lvarlcy,
Aa. elwnmcs do destino, emocionante dra-
ma dc amor, em 3 actos.

IDEAL — Dc-veiii' rejiibilar.se boje os
habitues dcsic popular c procurado cinema,
com o majestoso oroerainma qne, em pre.
micre, lhes c offerecido. Começarão as
e-.l.iliiçôcs com os 9o o io» CDisodios do ma*
ravilhoso film — Os mysterios de Nova
York, episódios intitulados — Radiações
mortaes e Os beijos aue inalam, novas o
assombrosas façanhas da quadrilha 'duo ?o
diabo. Completando o nrogramma.. terao am*
d.. _ O filho da Sibéria, scmsac.onal.ss.nio
drama ile amor o venturas, cm *t longas
parles.

PARIS — O estimado cinema da empre-
sa Como vac lioio obter mais ura tituinpho.
15" que, mudando de prograiimia, apresenta
elle unia série de films os mais soberbos,
ouc são estes: .-li.fltíjfi. do lar, cominovcn-
te drama em 2 longos actos, do. acçao Pa-
triotiea. com secas de vrande. intensidade
dramática; A sereia e o milliomrlo, em-
polganle drama, com enlsodios da vida dos
n-illiouarios na a\.uerica, em 3 actos; O
fíaroto da rua, emocionante drama; A fa.
brica de canhões, importante film do natu-
ral. apresentando vários aspectos da celebre
fabrica Crcusot.

Sociaes
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A "SlíI.-F.CTA"

., VARIAS
| -. Real

I"
Cosabbado próximo, no

;\ estréa da companu.a dra*
.M dirigida «iclo conhecido aeter Imuii*

cisco de Mesquita.
¦Xa arena, terá inshHada uma con foi ta*

vel platêa.
A "troupfi" estreará com o emocionante

drama — "A cabana do Pae Thoin.ii.",
I eommemõraado a data da aboliçüo da escra*
I vatura.
I !•/ prúieipal figura feminina da coai|i;i*

nhia, desempenhando pela pr.metra v.: ucs*
ti capital, o papel de mulata Klisa, a actriz j
brasileira .M.iri.i Castro,

¦ —»MW_g-Hi» ¦» mtm*

O numero dc l.njc - .lc "h-al-:cla , traz,
ct.rc outros, excellentes artigos proíusa-
mente illustradds e de interesse muilo vi-
vo, 0.1 segtiititcs, que citamos ao •acasos

"Velha", illustraçõea ile guerra , Os
chapéos feminiuas em lempo dc guerra ,
-O Canadá na guetra'-'. "U chanco d»
sul", "Um (ormidavel alliado 'Io Kaiser ,
"0-3 tambores", "lTrnms dc nionarclias c
outros personagens", 

"Letras 
. de mais,

letras de menos", "A Assoctaçi
mcrcial do Rio du Janeiro", c
secçõe-s habituaes.

iiai-*>^3t*rO--ll»-Mi

1 Com-
maia as

Daniel Pinto Corrêa

A data de lioje re*

gistra a passagem do
anniversario natalicio
do sr. Daniel Pinto
Corrêa, chanceller do
Consulado Geral dc
Portugal no Brasil.

O sr. Daniel Piii-
to Corrêa, quo por
diversas vezes, na
ausência do sr. con*
sul geral, tem fica*
do i testa dos ne-

gocios consulares, i
uma das figuras dc
maior destaque da
colônia portugueza
desta capital.

No grande estabelecimento do Professor LAZZA;
IUNI todos os apparelhos são fabricados sob me-
dida, conforme o caso c a enfermidade, não tendo
nenhuma mola dc ferro, são leves e invisíveis, garan-
tiudo uma contenção suave e perfeita, tambem das
Hérnias aa mais volumosas jpodendo, o doente tra-
balhar, fazer exercicios de gytiiiiastica ou equit«içSo,
ficando completamente curado, sem dpttraçfto ai-
guina*

ATTES-
TADOS DE

CURAS
Consulta das
g és 12 e

das a ás 5.
O domingo
até meio

dia,

RIU U D JANEIRO-LAKGO DE S* FRANCISCO N. iü
Obesidade, ventre caído, rins moveis, dotes rheumaciças, éeiatica, debilidade

nervosa curada com especiaes e moderno, apparelhos electncos. .Repartição ortope-
dica para senhoras, dirigida por uma dama especialista.

f* agradecimentos aos membros da mesa quo
presidiu á asscmbléa e á commissão fiscal.

•£ •$• -íí

DE

«S
Completa lioje mais um anno de existen*

cia o querido clint-
co dr. Campos da
Paz, residente etn
Copacabana.

Estimado como é,
o conceituado medi-

apreço de seus ami
gos c clientes.
1 Comnicmoraudo á
festiva data, o nn-
«iversarianto levará

Campos da Tai 4 pia bapt-Í6mal o
seu galante filbinho

Jos6 Custodio, sondo padrinhos o major
Wanderley o 511a esposa.

*
'Fazem anaoi boje :
0 dr. Josc Dantas de Souza I.c.te, co*

nhecido clinico desta capital ;
— o capitão Turibio Freire do L..na o

Silva, anianuciise dos Correios do Estado
do Rio ;

**- o maior Julio Leitão Bandeira .funecio*

MISSA EM ACCÃO
GKAÇAS
Os amigos c admiradores do coronel

Alvarenga Fonseca mandaram celebrar
hontem, no altar-mór da egreja de São
Francisco dc Paula c nos altares latcracs;
missas cm acção de graças pelo seu resta-
belccimcnto, da grave enfermidade que
durante alguns mezes o reteve ao leito,
depois de melindrosa opera^ib, iKsses
actos, que foram celebrados por mouse-
nhor Moura Guimarães, pro-commíssario
da ordem e pelos padres Azevedo e Pin-
to, tiveram acompanhamento dc órgão e
numerosa assistência de amigos, entre os
quaes. notamos os seguintes:

,.« „.,n .w,™ -. -„i I03" Nunes, actoros Alfredo Silva, J,co, quo exerce a sua Figueired0i P(!'dro_ r_jro August0) !?„_.
profissão como ura klin do Almeida, Carvalho; actrizes An*
apostolado, recfberá tonietta Olga, Belmira de Almeida, Lau-

innumcra-i nrovas de r:'1 Godinlio, Pcpa Delgado, Beatriz liar*innumcras provas ae tins_ Q .cp.___1)Un.0 J_su _„____. „ mui. tas outras pessoas gradas.
O coronel Alvarenga Fonseca, que,

acompanhado por sua esposa e íilhos, a-S-
sistir á missa., revestido do habito da Or-
dem dc S. Francisco de Paula, recebeu
muitos cumprimentos dos seus amigos c
das familias presentes ao aclo.*

Na egreja de S. Francisco de Finda, ás
10 horas, rc_ar-se-ão, hoje missas em
Acção de graças polo feliz restabelecimento
do coronel Alvarenga Fonseca, que esteve
gravemente enfermo, durante tres mczys, dc
um antraz na cabeça.

•I» íi» ííí
MISSAS

Reza.sc amanhã, 5s 9 lioras^
da Gloria, largo do Maoíiado, o missa
sétimo dia, por alma de d. Didia Cunha
Campos Rocha.

mór da egreja do Santíssimo Sacrnmen'
to, a missa do trigesimo diu que, por ai.
ma de «ua irmã, manda celebrar o sr.
João Costa, liei do ailiuiiiiíirador do De*
posito Publico,

9
Realiza-se hoje, ás 9 horas, no altar

mór da egreja de S. Francisco de Pau-
Ia, missa por alma do sr, Matheus Vici-
ra Se.odio,

fi! *;* ¦;.

FAlal.EOIMUN-OS
Falleccu nnteliontcm, em Ciirraliuliò,

Minas, o menino Antoiilo, filho do cr.
Adólpíto Quadros dc Sá, digno nrinazc*
iii-sta da E*. Ferro Central do Brasil,

*
Por telegranima do 1'ará, sabe-sc ter

fallecido em Belém do Pará, d. Clcmen-
cia Soares Rodrigues Valente, irmã dos
drs. Arthur Soares Rodrigues. e_-.*-,o:ircs
Rodrigues, clinico muito rcpiil_____ficíi:.
capital,

occtusii. de prodi/rãr duas electi5s_ni_i
defesas. O «itflnteio do Vietoria seiuoai»
ao ataque, üc-ca conduz a bola pe-« dt.
reita c centra Cleto, escora e "shoota1*
íottemente a "gral", bãlündq 1 ...csra»
na trave; novo "hick-1 de Pachei.. tem
a mesma sorte. Tcrnfti.ii o 1" "hall-li*
me" sem que nenhum dos coutendores kh
grasse vantagem.

.No segundo "Inlf", o Vietoria atacou
mais, por duas vezes Pacheco e Cleto
escapam de ab:ir o "scu;c" para seu"team". Manoel com bem dirigido "hea-
ding" quasi logra o mesmo. I_stac:o li-
vra seu "goal" de Uin perigoso centro
de Gonçalves; pouco depois Avelioo
que tem occaâüo de salvar o derradeiro
posto com unia puxada, .-\..in.ados cora osuecesso dc «... defesa, o quinteto bico*
lor ataca, Sampaio, de unia-, 15 j.irdasdá 11111 "sliool" n "goal" Mai.-lo pega,mas a csphcra ao tocar-lhe as n.ilos, to*ma vertigim-so cfleit.., indo a..liihar*sc no

soai.. O leito de Sampaio c muito ao*
plaudidd, Dahi alie lindar o jogo, o Vi.
ctoria atacou fortcincnic o posto de Mou*
ra c só não abriu o "si-urc" devido a
optima detesa do Esperança.

O "matcli" correu «empre debaixo di
melhor ordem.

Representou 3 Associação C. Football,
o sr. Graça Leitão.

.0 
"rc.erce" loi muito indeciso, prejlV

dieando por vezes n belleza do jogo.
O iu "team" do Vietoria era o seguis*

AVISO ADPUáBBb
O exame da visia s.á deve scr feito por

pessoa miiito liahilitadi.; caso contrario, .era
de gravissi.nas conscaucncias. a\ l AhA
YIKITAS assume toda o qualquer respon*
sabilltladc pelos exames cffccluados no seu
goblncte, á rua da Quitanda n. w.

na egreja
sa dc

liario da íntendencia da Guerra ;
-.< a menina Maria Isala .Ua, íillunlia

do sr. Gillllierino Leão de Carvalho,- fim-
ccionario da Ccnl-ral do Brasil, e dc
d. Noe.nia do (Moura Carvalho ;

a menina I.éa, filhinha do capitão L1112
José da Rocha Silveira e de d. Presçiliuua
¦Corrêa du Rocha ;

a sra. d. Florciicia Mugica Lgarte,
conhecida modista nesta capital ;

mme. Pedro Vieira, esposo, dn di*
redor do Itosiiitol Central do Exercito, co-
ronel dr. Pedro Vieira ;

—- a senhorita .-Ulclaid* Pacheco Alvci,
íillia do sr. Manoel Josú Alvc.l ;

o dr. Krtiesto Braga, engenheira da
Kg trada de Ferro Central do Brasil;

_' inHc-iLucii! dc Mbcedo Santos, gcu*
til filha do dr. Paulo Sa.iltO-.;-

u menino Paulo, filho do sf. Josc
Garci&i proprietário do Grande Hotel, e dc
d. Geny Garcia, sua espoffi ;

a interessante I.uey. filhinha do . no
Kociante de missa praça, sr. Henrique
Holl;

—Recebeu liontem muita* felicitações
poi motivo dc seu anniversario natalicio
d. Maria Paula Cornar., d.i Moita, esposa
du coronel Adolpho Moita, secretario do
ministro do Interior o mãe do m dr. Adol*
pho Câmara da Moita, thesoureiro da IU*
bliotheci Nacional.

o dr. limygdio Cabral, medico da
'Maternidade do Rio de Janeiro ;

—* o sr. Juaii 
"'-Éeacetia*. empregado da

empresa Paschoal Segreio.

CONFERÊNCIAS

Celebra-se amatihft, ás n horas, na egre-
ja de S. Francisco de Paula, missa por
alma do ai0 tenente Carlos de Faria Veiga.

-8
Reàllza-so hoje, á-a y horas, no alt.tr-

S. Martinho do Porto
Casa especial de petisqueiras S port.i-

gueza ABERTA ATE' A UMA HORA
Tem gabinetes para liimilias —RUA DOb
ARCOS N, 3.

Hotel Nacional, v_&io.V-
Exccllcnies accominodiições para lanulias c
cavalheiros de tiatamento. Cozinha nc .1*
ordem. Diárias de 6$ _e 

"$* bem .*>«•*«•}_
Teleph. 4-|ti7, Alves _ Ribeiro, b4St"jo.

I MARTINS MALHEIBO & C. t™' Mobílias a prestações
ALFANOE& A, 181

te

M

Ovidio

Manolo
Olavo —- Jucá

Antônio — Manoel — Jorge
elli — Pacheco — Doe. —. Clet»

— Gonçalves
Antônio — Sampaio — Girado

Estacio —
Arthur Avelino

üoiioy
. Pereira — João

O-rperaiiç» F, Club). ,
Moura

ADJTE V. O. versus SPOKV CLU1I
„ ,. ... OíaEMEaNTE
J-ciizousc dommgu ummo o íuimineia-

do encontro, cntic o z" "leam" do Adite
I'. (.'. e o i° do Spon Club S. Clemeu-
le: sendo verificado depois de nioviniea*
i.idi luta, o hcllo cnipiitc dc -. X 2, a\o
principio iba jugo a equipe do S. Cie-
mente estava dominando o A.litc F. C,
a vcnceiulo-0 por 2 X 0. Momentos após
Waldemar logra abrir i.i.n l.reoha na de-lesa contraria e com bello "shoot" vasa»
o primeiro 

"goal" 
(vara o seu club. Bmais alguns minuto-, o juiz dá por finda

o i° "lialf-timc" com o seguinte rcsul-
tado:

.-V-lile F. C. - 1. S, C. S. Clemeu.
te, 2 "goals". Terminado o .cgiilainen*
tar tempo dc descanso, o juiz chama oa
coutendores a camjio.

l<ccomc|ido o jogo, r.s "pl.iyer3" do
Adite F. C. .investe.11 com ei.e.gia, sem
i.od.i obterem. Faltavam 5 minutos par.»o termino da prova, quando entra em
campo o valoroso "center"" Roberto, o
eis que faltando apenas mn minuto p_r*o terminio do importai) to encon tro, o
valoroso "center." consegue escapar c der
...11 calculado passe .1 Waldemar, e, este
da bello centro que José ainadara, c entra
célere «...r entre as barras gi.ardadas sub
.1 perícia lie .Aln.ir. I.o.o após a entia-
Ia do "goal" u juiz dá por finda a pc*

dos:
teams' jogaram assim organiza*

Sports
TURF

ESMOLAS
>.;i as viuva

nara distribuir
intcuçuo dc sua

O sr. ('.'.rios ;lc Oliveira fará, no dia
12 do corrente, uma conferência sobre — "O
espiritismo em face do eliristiauismo", cm
S. José de Taboas.

„__r4>_B3i-_6-l__-

CASA D ALE
CONCERTOS

**&-x=uajs*Dis!>X___Mt9|

&Ht .. EST_.__

PRIMEIRAS

iBOStCIUMW

I CENTRO ÜALLEGO
Nestn apreciada e fidalga sociedade fir*

I sc-ú ouvir hoje, ús 8 i(j horaí da n.ite,
j o [>cqtieiiü pianista dc sois anuo*, de cilade

Julio Ramos, quu executará o seguinte pro-
1 graniim :
i Primeira parto — i — lh-'ur.j cstailaLu
| (de 1 ler......Jez) ejccutndaf] ;:1 piano por ei

niüo Ramos; 2 — Guarany (C. Cíoracs)
| 11 or cl nino Knmos; j. ¦—• Trevutorc (dç

Vcrdi) h -i manoi por ei uiü. y su mama
! professora d*! piano.
1 Segunda parlo -- i_ ---¦ I,es lltiijiieiiotá
; (tfa Clmr!e.i Volss) -ejecutado ai piau 1 jnir
: '.i prnfcsora sra. do líamos; 2 — Carmen
| (de Itiiut) por et niüo l.p.mos; 3 — Rttfsc
\ dio hongvoise (de I-,Í3?.t) u. 2 —* á .t ma-
j 1103 por cl nino y su mama sra. d.: Ramos;
I .« —- alíníiisiiclo (.Ia O. de Ia l.in-.ia) porei nino líamos.

Terceira pano - • i — Adelaida (ile
i Beetovcn) por Ia profçsora sra. de Ramos;', 2 — Tosca '.tio Puccini) por d nino Ra*
I mos; .-) —¦ ):.-:. (dn I.cl.ar) por ei nifio Ra-

mos;. 4 --• Cavatlería Riislirana {Aa Mas-
] cagui) a ,1 manos, por cl ninn y ru mama
i ira. dc Ramos; 5 — Jota Araijottesú (de
I Scliuinann) poi ci niilo Rir...os."

RUA DA- ALFÂNDEGA 82 a 86
(C.tnlo cnm u rna dos Ourives)

INSTALLAÇÕES
de LUZ

Estatística demograptio-
sanitária

NOVO
1K1S

PROGRAMMA DO

ile

1 :..*«'

";ti'a

¦1 scr <!i praxe mudar o pro-
ás seçnndas e quintas-feiras,
cinema Iri:-., querendo satis-
anciedado dos seus imiurnc*
aoa quats havia promcttí*

eshíbis'ão dc um film sensa-
teü.dveu umecipar .1 surpresa, fazcil*
lihir hontem o Su&orno, oslupendo
pnlicíal, mn .i >s mais admiráveis de

qnani-)S conhecemos nesse gênero,
Suh,.rtto ó positivamente um dos maiores

triuuqdrjs ¦'.! ciuematographta, nada sc po*
dendo wígir de melhor; raramente, mosmo,

.Io
-ama

nonraiílios Jaymo -Silva,
Kniiliti Silva.

:" é do actor líduardo
iioiiiagciit clci'tri.:a de Carlos

tagem scentea do operoso ma*
tiarda*

pro*

dos reputados
Joaquim Santt;

A "mi ic-en-
Vieira,
Cou.-in.
clünista Antônio NovotHuo, sendo o
roupa confeccionado no ''ateliur "di

temo3- ví?to ücena. dc tanto offcito, aven*
tn raa mais Ciiipolgantcá, A par da pciiVi-
cão da fita, ha .t «.dientar ainda o tlescm-
penho, ronfia to a artistas dc primeira or-
il. 'm, eoimi -•¦i.;;!i a graciosa Jane Xovak,
ll-lvui St. A.-.iia, Iliiiiy Carcy c Ciou
Whitr.

Completa css<* maravilhoso programma a
i'i,-*i-;:.el co.i.cdi.1 do universal, rin.j';.
i*r... i .'i.iv.

"A IMPEHIA", MO PALACE-
TIIEATRE

*! í...,viin, a ,: .:.;'-a opereta dc costumes
p, lnc">, qiií» tanto íuccc!*so tem alcan.atlo
i-ntre nos levou lr.»:uc:i) ao Palacc-Ylioatrc

ri Hasto'., (juj tem iic***a peça um
niríhoro*. tra*'í;i!hos. ó auxiliada dc

¦¦¦¦ Jm«c Kic.irdo, Almeida Cruz c
Noronha.

l.Ij.-o (iuehontcm enchia o theatro
«io Par.;'.t'ii aimíauíiio com calor c

¦I ¦!¦ -tMinenho quo a compa*
Imyr.i Uastus dou ú interessante c
üperi ti.

NOTiC!AS & RECLAMOS
I\t ;n Barros, o estimado chefe diu ?er-

v '.*'.**i da empresa }ofi Loureiro, escriptor
>-'¦ ¦'. '-> 

de verve que a nossa plaléa bem co-
t!<-' através tle uma meia (luzia dc pro-
ti; ¦;¦>..•¦ de suecesso, alma grande, prompto
scm; .-e u servir o a nttentlcr com o luelhor
dr>~ S'irris-.*s, faz annos hoje,

Todas *.s nraniiestações de apreço q'.:e por
«iso motivo 'ho forem feitas, bem as me-
rece o Rego Üarros, porque, não obstante
a somma dc serviços que desempenha, sem-
pre encontra uma restea dc lempo para se
mostrar amável co.n os que co::i clle li-
-Uni, q.i- são, afinal, loduã os que mou-
rejani nessa vida ingrata do theatro, c nwú-
tos dos que labul.iui .;.. imprensa.

 . - mi u -»— ¦-—¦— —
«O GAÚCHO"

Paschoal Segreto, sob a direcção da ha-
bil "costumiéro" mine. Pautilía Azevedo,

Pelo que vimos de descrever, \pau á sec-
na, a peça do Raul a laiii/, com todos o*
matadorC3 c com taes cuidados quo natural*
menta pen. mais mu sjteeesso para a com*
pauhKt do theatro S. José.

A COMPANHIA MARESCA _
WEISS

A companhia SParcsca & Wcis.i dá hoj.*,
c:n ";i-pii;e", — • "11 cavaHerc delia luna",
o que será mais um suecesso para a com-
panhia, com o afínadissimo desempenho que
dá á novíssima opereta, estreada no Brasil
por esti companhia.

Amanhã será repetida "f.-i reginetta dclle
rose", um dos grandcs_ triumphos de Clara
Wciss, a quem o publico não se cansa dc
applaudir, tal é a interpretação quu dá aos
papeis ¦;'.'_ Ü10 são confiados,

OS GF.RALDOS. NO "FADO
E MAXIXE"

'T.ii.i . MVixixc", a populariísima revi*.-
i.i Je João Plioea o André Urun, que con-
t.t no Rio numerosas representações, reap-
parece esta noite 00 nosso publico, sob um
aspecto inteiramente novo, Nai represen-
taçõ. i da mesma tomarão parle os applait-
tlidos dueltislas luso-brasileiros Os Geral-
dos, desempenhando papeÍ3 dc responsabili-
d;-..les. Geraldo foi o creado.' do papel de
maxixe c:.i Putlugal, « agora, cspccial.ncn-
to contratado p.-'a empresa Josá Loureiro,
para esse fi..:, fará o mesmo papel,
primeira ven no Rio de Janeiro.

A graciosa octri-a portugueza -\ld.-i Soa*
rç_ tambem desempenhará os papeis dc Ba*
hiii, Cabocla, Noite de !;ur r Paladinos da
Cidade Nova, quo fc^ cm Portugal, com
grandi suecesso.

Co.u estas duas grandes novidades, "Fa*
do o Maxixe" torna-se uma peça ainda
mais interessante do quo era,

COMPANHIA LYRICA
O. freqüentadores do I.yrico vão ter esta

noite a primeira audição da opetn dc fucei-
ni — "llobcme", unia dus peças preferidas
do nosso publico. Na "Hohcmo" estréa o
tenor I)cl Ry, uni cxcellente cantor, a quem
as platéas da Europa cognomínaram o te*
nof da vos de ouro.

ü von,.:' Del Ry tem, na parle de Mar-
ccFo. di **Hqhcmc" um dos seis maiores
triumphos artísticos. Tambem estréa hoje
a soprano Cacioppo, uma artista du m-'rito.
que cantará a parte de -Mtisette. A Mimi
i-.:r.'i cui.io _iterprete a sra. Clasenti, um
d..s bous elemento, da companhia Uotoli S
llilloro.

Ü espectacub q:ie a companhia italiana
offerece hojo aos
primeira ordem t
J.yricj. uma multidão dc espestad

O CARTAZ DO DIA
NOS TIII-..VI.KOS

pela

--.13 freqüentadores
certamente vae levr.

ti:
tbe.il:
K...I

.1 sccivt ama
i',c;.i. dc costt.
líau'cbo*', ori
l.ui.; Peixoto,

Lia! dc
r.u tres

José. a
- 'iO

limeiras c
.intro quiidioá, musica do maestro-,cr.-i-i..oi;lo..
ohclcçc á seguinte distribuição :

Ai fre.' 1 Si. va; Chico Cigarra,
• ; Camacmam, Alvr.ro l;onsc-
loão .ia Deus; Agacliç, J. Pc*

Cego, J ião

Kntil IV.l
.IClOJ
Paul-:..,

A peça t
Jc.".i) Velho.
<r.r.Vn Tora
fu; Cometa,
dr.130; Gauchâo, (. iMjÇMõirei.. ,
Mattos; Peitíra, Franklin d'Ahicida; (ii.-.i*
jro.it.'. Hernardino Machada; A::.lrcsiii,
V.ic.n:.. Celestino; Xiru', Jo!o Magalhães;
Fic.pa-j, Pias: Felippc, Pedro Dias; i1 can-
ei,.-,. 'r0b!:.s Rodrigues; .loão Viola, f. Ei*
bc.ro; ..-' ea-.r.-i.a. Uelrairo; Iure.na, Pcpa
Delgado; -Cliiiioca, Latira Godinlio; Tia Chi-
ti, i-.vi.-a Mendes; Bratiltn, Jiiüi Martins;
l_i.-a. .«-.ini Martins; e China, S:c!;,i l'r.-.*
Btl.

O T_-"i:;o!-o crio p.vsa-s. na estarefa de

A "TOURNli-E" DA COMPANHIA
DO S. JOSÉ'

Já está marcado para o dia tS d. cor-
rente, em 11 .1 dos vapores da Costci-ra, o
embarque da campanhu nacitnal do revi?-
tas, burlctis c operetas Jo tiieatro S. José,
pari o Rio Gran.1* do Sul. Com a com-
panhia segue u applaudida actriz brasileira
JnÜa Mftríins, que ate aqui havia recusado
todos os contratos qui lhe tra ai ofíereci-
díis para uma ''tournéi**. aos listados. A
companhia, que leva um vastíssimo reper-
torio, deve estrear ainda eíte mez, -".-J
lheatro Colyseu, do Porto Ale.re, com a
revista — "O Cuéra".

Joio 
'V.

¦^¦i.âô do ^.ido e
¦'Cl..
o terceiro

ni ícíla d.i
em casa dc

W-Manoi iio co:-'p*

UMA ENTREVISTA COM BERTHE
BARON

Sabendo qua iá *=e encontrara entro n^s
a .-ra. Berthe Harou, que 

': 
unu tias ¦ fria-

cípaes figuras da grande companhia de scs-
sões do iKdcii-Thcatro, dc Lisboa, a rs-
treat* em breve no Carlos Games, contra*
tada pelo Cyclo Tiieair.il, procurámos a
Kcmil -.riista, para .«;.e nos dissesse alguma
coisa d.- ir.*dit.. .*i.'.re a mr

— A "troupe" oi._ni-.ada
Ihard-j tem sobretudo um __''
gane'a, que a distingue de
cangeacres portugueza? —
affirmar a sra. Berthe liar..:
par.Vu "cliíc**! co-n fente

:;-.. compatdíia,
^•ít Uniu Ga-,
.iclicí" de ele*
to.ias ,i> suas
eouieçou por

í.' uma com*
¦ ça. f.-c.-i.-.-.o-

PALaVClí-Tlll.ATRli - A empre
IV.I.cc-Tl.i.iiro annuneia para hoje tuna
unica representação da querida c popular(|H-ret:i portURiiCKa — O j-o/ar dos barrigas,
t!c d. João da Câmara, Cicrvasto lobato c
do saudoso maestro Cyriaco Cardoso, a
trindade admirável quu tanto Clli'ifj.ucccu o
theatro portiiRiiez,

No desempenho do Soiar dos barrigas
intervém 1'ainiyrn liastos, interpretando o
ptpcl de Manocla, que representará pelaultima vez ti.1 Rio dc Janeiro, c Jo.*,'. Ri*
card", que fará, como clle o subo fazer, o
p»ucl dc Trajano Pires.

Vac scr unia noite dc grande interesse
para 03 que np. ceiam a !n.a opereta porta-
Riicza, graciosa e moralinc-utc inoffcnsiva,

RF.CRIÍIO — A companhia do Polythea*
ira, de_ f(Ísboa, vaci apresentar esta noite
HO publica uma das melhores peças, do seu
repertório:.a peça cm .» actos O Homem
ciítí assassinou, grande succ-ísso da mesma
companhia em Uisboa, Nesta peça, a npjilau*
d»da actriz Ktelvina Serra apresentara ao
publico um dos seus melhores trabalhos, tra-
li.ll.ii que lhe valeu muitos elogios Ja ilu-
I*rensai lisboeta,

Rcalizani*so na corrente semana, no Re-
creÍo; os últimos espectaculos desta com*
psnhia, que deve partir para S. Paulo na
próxima segunda-feira. Ninguém ,dcvc, por*
tanto, perder -.-stc-s tiltimos espectaculos.

REPUBLICA _ Rcaliza-co hoje unia
grande tnatínte, ás aiia lioras da tardo, ha-
vendo, á noite, uin espectaculo com um cs*
colhido programma.

Os excêntricos Charles and Toud, que
ante-hontem estrearam, agradaram extra-
0'dinariamente, tendo provosado giaiidcs
gargalhadas os seus selos cômicos.

Para hoje, estão annunciados novos nu*
meros. Os cloxvr.s c toitys fnião novos in-
termedios, tomando narto em ambos 03
c«oectaculos a .roupa Qncirdo c .. Mona
üeisha.

S. JOSII' — Devido :i Brande ir.Uc.en-
scénc iiuc requer a peça do costumes rio*
erandenses -- O GaiicliJ, de Kaul Pcder*
rei ras c I/tiia Peixoto, a qual subirá amanhã
á scena, resolveu a empresa Paschoal Segrc-
to uão dar o espectaculo annunciado para
hoje, no theatro S. José, afim de scr feito
lim cuidadoso ensaio geral.

S. PEDRO -— Vac a caminho certo do
centenário a applaudida revista — "O meu
boi morreu".

A peça, pela graça com que a escreve-
ram Raul Pederneiras e J. Praxedcô, não
cansa o publico, que todua a) noites, com
tuna sis-sidtiidadt! infallivcl. accorro em i;ran*

São esles os iliulo.s fornecido.-; pelo
boletim du estatistica durante a semana

I compre-i. ndida do Jo (lc abril a 6 (lo
i :naio corrente; foram registrados 500

nascimentos; effectiiara.n-sç 90 cnsa-
I mentos; o tlcram-se 30^ óbitos.
| Entre :us moléstias que fizeram maior

numero do victimas figuram: a luber-
1 culose pulmonar, com Si casos; as affe-
I cções do apparcHio circulatório, com 55;
1 respiratório, com a...

Não foi registrado nenhum caso dc
! febre ainarella, uc-.ii de peste bubônica.

Hos fallccidos, 30a eram nacionaes,
S3 cstraniteiros, c 7 de nacionalidade

1 "° desconhecida.
N\i llospit.il ilè S. S.-bastião existem,

.-iu tratamento, 22 variolosos; 131 lu-
herctilosos; c cni observação, 21 en-
ferinos.

CLUBS E PESTA-S
VILLA ISABEL 1-00T-AI,T,*CLU_1 —,

Abrem*sc amanhã; mais uma vez. os sal cs i
dessa sympatluca sociedade sputtríva, para |
uma soirfc chie, como só sabem realizar i
o^ associa-los Ínnumeros do Villa Isabel, I

LTestcja-se nesse dia a estrondosa vietoria j
do ultimo domingo, sobre o mais forte
cempetidor do presente campeonato,

Si
Kcaltzou*sc domingo passado uma interes*

Síintc festa, na ilha de Paquetá, promovida
pelos jovens acadêmicos que compõem o"Império tios lnnocentes", em homenagem
aos- deiiodados carnavalescos Morcego, No-
siuíij c Mauro,

a\ festa, que 001151011 do 11:11a esplendida
feijoada, correu com toda a sólennidade c
revcstiu*Sc ile um tom alegre e dístiucto
comparecendo uma assistência escolhida c
numerosa.

_j*; •£; ;!•
I1-1L-\'IÕKS

Reunir-sc-no hoje, ás 4 horas da tarde, a
directoria e conselho director da Socieda»
.lede Ooograpliia do Rio de Janeiro,
ii r_
. 'A .Academia Nacional .le Medicina reúne-
se hoje, em sessão ordinária, ás S horas da
noite.
'¦"Ordem do dia: relações outro benheri tc

a ahkiloKtomiasc, pelo dr WonTfacio de Pi-
gueiredo; eleição para membros honorário
nacional e correspondente ostrariRoirp,

A sessão c publica.

a\TaAIOÇO.S
Qs alumnos do terceiro anuo da Faculda-

de de Seiencias Jurídicas e Sociaes offere*.
eem brevemente um almoço ao dr. Pinto
da Rocha, estimado lente da mesma Fa-
cuidado, cm retribuição do que o mesmo
professor lhes offereceu ha dias.

Nesse almoço, tomorilo parle todas a?
representações da série da Faculdade, por-

essa iniciativa icm a adhesão geral

I OS GALOPES DE HONTEM
Não agradou muito o galope êtdo por

Espaüa, hontem, pela manhã, no hippod.ro*
mu de S. Prancisco Xavier. Polo menos,
o jockey_ Araya, que o montou._ usou do
chicote á vontade, c, anula assim, o> ca-
vallo não correu como ^sc esperava. Seria
por causa disso mesmo í...

Pajonal, sob a direcção dc D. Per*
roirai cotejou hontem, sem forçar, no Derby-
Club.

Guatambii, dirigido por Cláudio ber-
reira, compareceu aos galopes dc hontcnij
:.-_ Derby Embora ainda muito sentido, u
.provável tiue corra, no sabbado, sendo o
mesmo jocKev seu piloto.

Jcquitiba, inscripto no parco 
"Conso*

lação", do sabliado, cricve hontem no Jockey-
Club. Ainda tem as mãos cm máo eslado,

Fcniauo terá a monta de Joaquim Sil*
va. uo sabbado, caso esse profissiunal cstt.a
aqui no Rio ate o dia das primeiras corridas
do Jocliey-Cltib.

Lady Pcrirles, ene será dirigida por
Agi. o do Souza, continua enl boas condi*
ções c é a favorita do parco do aprendi*
zes, no sabbado.

 Velhinha, que hontem galopou no
Prado Fluminense, está cm regularcs con-
dições. .

__ Flanour reappareccrá, r.o domingo,
.erfcitaincnte são da sua grave, manqueira.
E' o favorito dos catlicdraticos, no pareô
cm que sc encontra inscripto.

Pedem-nos a publicação vio seguinte:(
"A direcção do Torneio Mensal avisa

aos concorrentes quo os palpites relativos a
corrida dc domingo, no Derby-Club, deverão
scr collocados até ás 6 horas da tarde dc
sexta-feira, na caixa que, para este fim,
sc encontra no Coutro Turfist.i."

AS PRÓXIMAS ESTRlSAS
Estrearão, nas oroximas corridas do

Joelrcy e do Derby os seguintes animaes:
Golden Spurs, 3 annos, Inglaterra, filho

de Roqticlanoe e Mcuurinion, dos srs. Lazza*
ícscl.i c Butoni; ,

rirtachio, 3 annos. Inglaterra, por iom
e PacrR.i, do sr. A. Monteiro;

Paraná, 3 annos, Inglaterra, por Myrar.1

e 1-irc Rtily, do Stud Campo Alegre;
Rnmpeliun, 3 anos, Inglaterra, por a\m*
l.cli.n e Miss Robert!, do sr. Jonathas Pc-
reira.

OS FAVORITOS DÉ SADBADO' 
i« parco - I.-!v Perlclw -: li. PssM.
a" «.arco — You*Yoii, Velhinha c Iiu.lse.
3J pareô — Mastroquot.
a" parco — Jacy c Ornalii-.ho,
5° parco — Arauto.
6" parco —* Krpaíia.
v° parco — Ganay, Estilete e Escopeta,
Isso c o que reza u caihcdra.,,

*
VARIAS NOTAS

Ganay e Kslilele terão, no sabbado, no
Tnckcy-Cliib, ,1 monta dos aprendizes a\„g.eo'dc 

Souza e W. Oliveira, correndo assim
com 51 hilos, São ambas candidatos muilo
respeitáveis ao prêmio "Yplranga".

_ Chamamos a attenção dos leitores para
o prõgraitima official da corrida do dia 13,
110 Jockey, que vae publicado no local do
ccstiunc. ¦ , , ... .,

_ a\r.uito tcr.i, no "Grande Critcniliil , o
monta do jockey Jci.rgc llonghlon; Dolpl.i.n,
a de Marccllino; Flecha, a c.c Zabala; quan*
to á .de Favorito, talvez caiba a Domingos
Ferreira. « •* *

FOOTBALL'
ASSOOrAC-vO"-ÕA1U00A DE

FOOXMIa-i

Vietoria P. Club X Esperança
P. Club

Foi uma idéa feliz ila direciona da As*
sociação Carioca de Football, fazendo com
que dispttt-ssctn o "matcli" inaugural da
temporada os clubs acima. .

Possuem ambas sociedades equipes tor*
tes c trcnadissiuias, que puzeram cm evi-
(Inicia um lindo e emocionante jogo que
levou muitas vezes a numerosa assistência
ao delírio. „

Venceu nos 3".s "teams' o Espcran-
ea, por 6 X 1, nos 2."s "teams" empa*
taram por uni ponto cada 11111, sendo o
do Vietoria leito por Eduardo o o do I-.s-
perança, por Basileu, ás 15,30, deram eu-
trada cm campo, os .primenos- teams .
O Esperança estava com sua forto c.c-
ven" completo, não suecedendo o mesmo
ao seu vnlororo competidor, que nao po*
de contar com os bons o.l.c.os de 1.
Vinnna, 1. Lamcgo, Albcrluio e Vença,

S;'.e o'Esperança, Manoel intercepta a
csphcra o entrega a Doca, que sem de*
mora carrega contra o "goal' de. Moura,
pondo Pacheco a csphcra "ofí-siue ,

O Esperança carrega Manoel, c tem

nato;
mar,

s.
roz;
Leite,

Ambos
aVctltOll .1

te F, C, — I'*ma; Aclsclo e Re-
Fabrizz, Rocha c Toledo; Walde-

Arliu-lo, Roberto, Pedro e José,
Clemente: — Alinir; Duque c Qiict*
Sicili;, Victor o Christovãoi Porto,

i\r:iiiir, Alarico e Adalberto,"teams*' fizeram 2 ucorners"#
"relerco". o sr. João Pesso»,

1'oit fiiroAoi-:.
I-l foi-se eom o (li-

ttliciro !...
Penaliü.ido com as necessidades por

C|uc .passava Izidro Fernandes, Uerniir-
di.io Lopes Carneiro, encarregado da
casa. de conunodos á rua Dona Luiza
11. .(9, (leu-llie um logar no quarto em
que residia.

Ha dias, n protegido ioo-ico desap-
pareceu e co.n clle a- quantia de 430?,
que ei a do uolsinho do caridoso Ber-
nardino.

.\ policia -io :.;' districto está á pro-
cura do ingralallião,

nm -w* mti>+i+*mmmm -

de massa ao S. Pedro, a applaudir
thusiasmo actorct e autores,

Hoje repete-se, nas duai
graçadissiini revista.

eu-

NOS CIXKSÍAS

PARISIENSE — Esle elcgcute cinema*
tographo, cujas se^sõos continuaram n ler
kontem notável concorrência, não modifica
hoje o seu programnia, conservando no car-
íaz o pungente film dc arte Marcella, em
1 ni prólogo e seis actos. que oódo ser elas*
sifieado, sem favor, entre qs maiores sueces*
sas cincmatographicos da éooca. Po-;'.o em
scena com todo o rigor, interpretado, entre
outros, pela querida actri?. Ilcspcria, ^elc*mento- dcj exito seguro cm quaitjuer film,
Marcella c a rcproilucção nerteíta, ua tela,
de ui.i profundo estudo social de Victorien
Sar dou. K o P.vÍsÍenso, resol v*cndo cou-
strvar na¥ tela essa ioia da cincmatograplna,
centinuará a atírair grande massa d-, cs-
uectadores.

"A MUNDIAL"
COMl-ANUf.V 1)10 SEGUROS DE

VIDA
Srdc : .Vvcnid-i ltio Branco 11. 13!*

SJ° FALLECIMENTO
Sério v'.-!'1

Tendo fallecido cm 17 de dezembro
ultimo, no listado da Bahia, o multia-
lista sr. Abdaln Abrah.ão, apólice nu-
mero 1574, avisamos aos srs. mutualis*
ias da mencionada série que na sédc
d'"A MUNDIAa." acha-se o. recibo da
quota respectiva, que deverá ser resga-
indo até o dia u do mez vindouro, nos
termos da cláusula IV das aneliccs
emit tidas.

Rio de Janeiro, 22 dc abril de ip;(5.
.1 diri ona.

NUM TREM DE SüDORDlOS

. Morreu repentinamente
. \ íajante de um trem suburbano da

Central do Brasil, ao chegar o com-
bojo ;i estação da praça da Republica,
veiu a fallecer, repentinamente, loão
Bispo, residente á rua Visconde de Sa-
pttcahy,

¦ü cadáver
terio.

foi recolhido ao Nccro*

Massa de Tomate- -Vgs^í
de Conserva; Alimcnticias.

EJ.M113 VAGAlíUXDOS

Os doi

Iíriir.i tiuo
fnoiiiln

creoulos vagabundos

acnbii cm

ODEON — Excepcionalmente, o chie sa-
lão da avenida Kio -tranco, que é o Òdcon,
::;*.o muda hoÍ« do programnia. K isso oor
uma razão muito simples porque muita
ceníc que não oôde ainda cor falta dc}
logar, as«i°tir no monumental film — .W... jlw_a ca.ie/.-i, de costumes arxemiiios, diri- n ,,,,„.,,..,.,,.,. ,,-.,,,„•,,
su. insistentes pedidas a empresa para coni'' K*'!t'i.r.>ll*'lt> t.All.liAO
servar ainda na tela p imnress-onante dr,-,
111a de assumpto da vida gaúcha argentina

Rodei-
;i!io Nascimento e João Gonçalves en-
contraram-sç na rua Arcliias Cordeiro,
u.is proximidades da estação do Meycr.

Voaram um para o outro dispostos
a terrível duello de rasteira e bofe-
t.ulas.

Mas, .0 Cordeiro, vendo que perdia
no íperigoso jogo, transformou-se cm

tisre: sacou de uma faca c lãtüiou o
Nascimento em pleno rosio.
_ O ferido foi mandado p.-.r.i a Santa
Casa de Misericórdia e o agíressor está
á espera de s.ir recolhido á Casa de
D. :eução com guia do 1.' districto no-
lidai.

que
dos alumnos.

VIAJANTES
Chegou liontem,

dr. Veiga Miranda
Estado de S, Paulo

da capital paulista, o ,
deputado á Câmara -do i

conhecido escriptor. :

•\ bordo do paquete 
"Desna", regressou

de' Portugal o acreditado negociante dcst.-i
praça jose Trancoso da Silva, trazendo em
sná conipanhia seu estremecido fib.o -¦>¦-
varo, que terminou a carreira commcrcial
11a escola Raul 1-cria, do Porto.

¦Ao desembarque compareceram muitos
amigos -Io sr. Trancoso, Ijótaiido-se a pre-
sença do sr. José Augusto Estcves,. repre-
-¦oiu;..e da (lircctoria aa Associação dos
Estabelecimentos dc Padaria.

Chegado do Su', acha-se .cnlre nós o
abaslado capitalista 00 Rio Grande do sul,
.Ir. Francisco J^i Ferreira.

:ít Jl» '<$

ASSOCIAÇÕES
GRIiMIO DOS MACHINISTAS DA

MARINHA CIVIL — Realiza-se hoje, as
8 horas da noile, ses.-áo seminal desta eo!
lectividade, na respectiva sede,
Candelária íj,

O Centro Paranaense dará sabbado pro-
simo, ás 4 horas da urde, um ei.;', c re*
èepção aos novos sócios honorários, dr. Cur-
los Cavalcanti, ex-presidente do listado, "

general Setetiioriiio dc Carvalho, pelos
viços que prestou ao Para
ção do Contestado,

CMX\ Di! AUXÍLIOS MÚTUOS DO
IPKSSOAL IU CASA 111MK & C. —

Amanhã, sexta-feira, ás 6 horas da tarde,
sei reali-uida uma asscmbléa para deliberar
sobre o scgiiintei

Xa primeira parte — Expediente c co-
nliccimciitto dos titules 'hbnorificos que se-
rão concedidos «111 virtude da lei, parecer
verbal do consultor juridico da Caixa so-
bre a legalidade ou não do despacho dado
pelo presi lente num pedido dc benefi*
cencía. _ „ , , . ,

Xa segunda parle — Collegio eleitoral
para eleição de a" secreíario e. para o car-

¦PM*BWM--***-*-*--------C-------------------1----*-^^
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MANHÃ" l !BIBLIOTHEGA DO "CORREIO DA
i.clinnirso ít venila os volumes :

MEMÓRIAS DE DUAS JOVENS CASADAS, no. IT. ile -Rnl*
„ac ¦— UaM 0AS0ESCÜR0, nor Ií. <lo «alzac.•—»MI ST IjRIOS
DA VIIaíiA ROSA, nor A. I3..W. Maiison — 1-01» "«.^"^ír

T. do Saiiit-Gcrmain — Ml. Lll BR. DE MAR.HO^t ..TE. nor J.
uni. r.>l'ln*i M OcniltOS —— U l.ill.lU'.UF ur. Jai-.m».

M -io —AlíliAI) SSA DE OA STUO, l.or Stoa.ll.nl (Henidfltio"_SS,1_) ± O MARQUEZ Dl". PAYOIiLE, por Gfimrd -l';..^'1,''1
 O TAMANCO ENCARNADO, por Henry l-ímuer ¦— VM-OsV-

S\UKNTO _í-\ ETOOA DO XBRROR. por MireciHirt — _;.'.>¦
RO* Io -Don JnclStiio O. Picou — DUAS ORVilÃS. nor SUcttfl
M,iíio — PEDRO E THElIi;/aA. por Mnrccl Vrcxosb ¦- UM

KRRO JUDICIÁRIO, por Mnie Mmio — AMOR VENDADO, 1101
Salvador Eiu'ina — ÓDIO IRRECONOIIalAVED. i.or Carlos M.
Ooantos —¦ SEBV1DA0 E HKIO NA VIDA MUalTAH. l.or Alfio

Li

llU 
PREGOS' ".VrTaSOS — Nu Capital! Volumes brochados,

2$000; 
'encadernailos em percallua, SSOOO; com cucadernacao

1,0 
Sfòliiterío0!''1:0 Vo.um« tocltatlos. 2S500: encadernados em

ncrcalina, aü500; coni encadernação do amador (especial),
_.!>00. lustrnecões para assiunaturas vido uumeros anteriotes.

correcto o imiiurcial.
* 9 -s

l.üi.AiY r<)OTlul,ia CLTI11 verau»
_, lalí,' \ RIO K. t.'.,UI!
fto. ciiii.i'0 ilo primeiro, á rua Dr Dia»

i.a_ Cruz lMcycr)! realizou-se domingo
ultimo um amistosa "match entre oa i°,
.-" c 3" "teams" das (Juan querida» socie.
dades.

CYCLISMO
CORRIDAS DE MOXOOVOIiESilã

A'a corrida d- muiocyctem;) oryanuadi.
pela revista "Auto-Propuisão'1 a reali/ar-eo
tio dia it do corrente ás í) horas da manhã,
ua avenida Ueiru-.VIar, para a disputa du
premi.; "Aiito-l'rii«.i..s'.o", louiario jaaui. a*
seguiutct motocychstaiS.

Raul Soares — Indian 70 li. p.
Domingos Lopes — -lurk.-li_vid.oa 11

ll, p.
.1. Lallct — Indian 71) li, ..
Jorgo da Costa vau I-j-vcn -- Indian ;*jli. p."Gabnelego — Prcinicr 7-9 li, p.
Arturo Vccchio — Match.css íi U, p*Plorinno — Indian 7-9 li, p»
Alanoel Gamei (Chapudo) —• Indian 74

li. p.
Laudelino da aiguiar (Doüco) —. Indian

7-J b. p.
Jaymo Carvalho — Ilcndcrson Dio h. p.
Prancíseo Cardoso t.aport — l.idiaa 7-8

h. p.
Mario Bianchi — Moto Rcvc 3 i|i

li. p.
Carlos Rodrigues da Cruz (Portugal) e-

líex 6 ll, p,
Além dos prêmios iá publicados, ha mai*

unia caneta-tiuteiro do ouro, offerta d ¦
Casa Stcphcii.

LAWN-TENNIS
TLÍLCA L,_W-TENN1S CLUlí
Kcuniu-so cm s do corrente a directo*-

ria deste club, com a presença dos sra.
C. de P. |J.eouardo Pereira, líernardo Gon-
çalves, IaiÍz Mpiani, Álvaro Vieira I.ima,
Ariosto Cariiio Pinheiro, Paulo Hoste»
Monteiro c dn Conselho Fiscal os sra. Jay-
me Martins Pereira c Joáo Teixeira Mou*
¦des.

O expediente constou da leitura das pr.r-
postas dos srs. Mario de Jlit.h.V.. Petlreir»,
Alfredo Gouvêa, Ivmilio Hahauth, Oomiu-
gos Moreira Netto e Alberto Meneses,¦Poi lido e approvado o serviço d.i dire.
ctoria para o corrente mez.

l''ui approvada a escolha do sr. I.uclo'
M. da Costa .Braga para o cargo d_ _iu íc*
cretarío,

Passando-se á ordem do dia, foi resolvida
fl creação duma commissão de campo, 6 car-
go dos auxiliares do director de ''lennis".

^ Poi approvada a escolha do sr, Manoel
Gonçalves Teixeira para cobrador do club.;

O sr. Antônio Duarte 'Pimo offcrtou «o
e!u!), nm 'livro 6t.br*; "tennis", tendo o pr-e.»
sidente agradecido em nome da directoria.

Picou resolvida tambem n inauguraçío
;ior estes dias, do Jinsket llall, para os «o.
cios -do club.

Dez mil c duzentas pessoas já se utili-
saram do gabinete que a Casa Vícitas,
iá rua da Quitanda n. 09, ínstallou nn
sua secção de óptica para exame rigoroso
c gratuito da viüta e determinação do
pjIíq exacto utie cada pesioa examinada
devo uòar,

Da utilidade desse -«.ame ...lo ó neces".
sario encarecer a vantagem, pois muita
frente, por ignorância do prao dai lentes
do que -se deve servir, tem visto aggra»
var-sede dia para dia a fraqueza do or*
gão visual e não são poucas as pewe-ai.
que pelo mesmo motivo t£.u chegado í
cegueira,

-.1.1

ser-
cifica-

t.iN"I*:-PAI. \IS — Substilu
rr.o dc costume* ás quintas

Cii.c

IT.KNA.MlirCAXQ

Recife, io — (A. A.) — O Thesou-
ro do Estado renietteu para a Europa

eo de conselheiro, oecupado interinamente
pelo associado Joaquim Rodrigues da íou-
seca. _ , ,, .

Só poderão tomar parte nos trabalhos da
asscmbléa os sócios qui.es. que deverão
exhibir os seus recibos no aclo de ass.gna*
re... o livro dc presença, e de accordo com
a ici, não poderá ser desviado sob pretcxlo
algum o fim dc sua convocação.

\SSOCL\CAO DOS EMPREGADOS
D\ RKPAKTICAO iVKR.Vt, DOS TIÍL'1--
GKAPHOS, — Cm reunião do conselho
adiàinistrativo, realizada em Ó do4 corrente,
foi empossada a seguinte directoria:

'Presideite, Pedro Malliciros; vicc-presi-
dente, Cândido Medes; :•• secretario, loão
BantUta Couto dc Oliveira: 2-> secretario,
Manoel Telles Rabello; i» Ihcsoureiro, Oil;
berto Soares Pinto: 2' thesoureiro. Josc
Bueno da Fonseca Kamos; procurador, 11c;-
tor Guimarães.

CONGRESSO BENEFICENTE DOUTOR
THEODORICO DU SOUZA — Em assem-
bica geral ordinária, realizada e::i 2 do
corrente moz, sub a nrcsidcncia do sr. Au*
tonio Lino da Cunha, secretariado pelos
srs Joio Vieira Machado e Antônio Ferrei*
ra d-s Santos, depois dc approvado o pa*
r'-:cr da commissão fiscal, composta do; srs.
Cuiistantino Freitas Guimarães. Manoel Mar-
tins dos Santos o Alfredo Joaquim Vieira,
foi eleitae c empossada a rova administra.
çã-> para o exercício de 191(1 e 1917. que
fico-i assi.n constituída: presidente, l.di.ar-
do Rodrigues de Souza; vicc-Dresidoiite, Joa-
quim Rodrigues Felippc; 1" secretario, Raul
do Espirito Santo Paula: s° secretario, Ma-
noel Ferreira Domingos; thesoureiro., dr.
Manoel losé Loose: Droeurador e b.bhothe-
cario, Joaquir.i Ferreira: commisão synilico
l-osoitaleira: Alfredo Moreira de Oliveira,
João RoJrigacs Pereira, Joaquim Ferreira"da 

C'..':..i. Antônio João 1-oucs. Manoel Al-
ves de ISoeza Junior. Antônio Jo;é ,.a Sn-
veira, Jo.ã-i Cruzeiro, loaqmm J. l-e.-naii.

1 .les. e Aluirio Gomes Roque. .
Terminado o aeto dc posse, foram entregues
.i.nt.s iliiiloiuas hononficos: Inunaiu-- Joaquimprogramnia, o luxuoso C.c aurcenta ao , 

' 
,.,,*. 1 ,.', " -"'.-'K-* :*. "T ..-,.. ,.•._.,... nrotector, Joaquim

(veriam,, publico que o freoaenta maisP Ru, '•¦¦» <'= -.0.000 libras esterlinas, uJJ. J™--'»,. Jf^L .o.iorc.v Joâ.tíi... R=-
.... importante trabalho cinematographico. equivalentes a 407:958.53o, designadas 1 ,':"!".? .-'.«„_. f-io Cruzeiro c Al-.lizio'-:' clle -- o t.//e da moi-íí. extraído do ao pagamento dos juros io en*-prCStimo Sm Roriueromance Fnim tk» l jl!-« ¦•' th. MM.,n Imur-n ,].-, irni*. J "._.-_„..., 

i„-Cridos ra octa votos de louvores
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Riam á imaginação, os quaes falalmcnle havia ue resolver, custasse o que
custasse.

ttcflectiti por hirg.i tempo e depois, como sc tivesse tomado uma rewlo*
ção, dirigiu-se para casa em procura dos aposentos do marido,

João de Agtiilar estava no seu escriptorio, eó, pensativo.
-Ao ver entrar a esposa 110 gabinete, não pôde conter nm movinfCnM

Vle admiração. Era a primeira vez. desde (jue estava casado, que Helena cn-
trava n'aquelle quarto I

A bondosa senhora eslava bastante pallida, mas o o-üiar era _irme e
severo.

¦João, contendo um sorriso cynico e frio, Icvantoit-sc, com affectada cor*
tezia, -olhou para sua mtilhér e indicou-lhe uma cadeira próxima dViuclIa
onde estava sentado.

Helena, porém, recusou com um gesto e foi sentar-se em uma p-ítrona
afíastada da dc seu marido.

—. Causa-lhe estranhesa a tnjnha visita, não é verdade?
Devo confessar-llie que, pelo menos, é perfeitamente) inesperada!

Folgo no emtantó muito cm vei-a aqui e poderá convencer-se, Helena, mi-
nha cara esposa, de que não usarei pura comsigo da rispidez com. ou. lia
pouco nic tratou...

Talvez pela primeira vez, desde que conhecia João de Agtiilar, Ifelcr.á
i.lhou-o fixamente, com. se desejasse analysar-lhe detidamente cada uma
das feições. Fazia-o, é certo, com custe com repugnância, niíis _6 agora
ella reparava bem na enorme antipathia d'aquelle homem.

A rispidez com que o tratei, senhor, foi apenas resultado dc tflft
alui?.) que praticou.—• Um abuso?... Da minha parte?

Sim, ,-abe miíito bem que os meus aposentos lhe estão vedados...
•íiup lhe foram vedados sempre. O senhor aproveitou uma ausência minha
para entrar no meu quarto...

—(Apenas para me informar do-estado da sua .protegida...
.— Podia ter-me procurado, quo lhe daria todas as informações que me

pedisse. IVciirio, porém, aproveitar o isolamento em que estava aquella
menina...

Helena fazia evidentes esforços -para conservar-se serena. Estava re-
sorvida a tudo, mas queria ser prudente. João, porém, nito a compreheildcu
c objectou-lhe com sorriso escarneceilor.

Tenws ciutn.es?...
'— Ciúmes?! Eu?!... Oh! que horror!
E foi tão expressivo o gesto feito por Helena, o semblante tomou-h»

ital aspecto de indignação, que João não pôde iüudir-se acerca da verdade
cotn que ella traduzia os seus pensamentos.•Conheço agora que pratiquei effectivamcnte um cir
(Jade perdoar-me-ha.Não & esse assumpto que me traz aqui..,Ah! Então.., não a comprehendo...—¦Quiz vir dizer-lhe... sem mais rod-Jos, •;
meu o.racter que... não desejo tornar a vel-o...

A surpreza appareceu desenhada no resto dc João de Aguilar. Estaví
inurt. longe de podei- prcsuti.r que sua mulher lhe iizesse tão franca às:-
claração.

Sabe que sou muilo caprichosa... O meti capricho presente e futuro.

boa*

criam impróprios da

* este: venho orocuraJ-o. nonsf-ninalo rj> r_, 1 _.- n 11V.^ 1 n

ía_jê__Í
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MENSAGEM APRESENTADA A' ASSEMBLÉA
GEEAL LEGISLATIVA DO ESTADO DA
BAKIA, NA ABERTURA DA 2* SESSÃO
ORDINÁRIA DA 13a LEGISLATURA, PELO
DR. ANTÔNIO FERRÃO MONIZ DE ARA-
GÃO, GOVERNADOR DO ESTADO.

Senhores Membros da Assembléa
Geral Legislativa ;

Congratulando-rue com O povo pelo
auspicioso íaclo de nossa reunião em

pes.ão ordinária, ;j:<-*guro_os quc é
com o maior prazer que cumpro o pre-
«icito constitucional dc informar-vos so-
tn-c a situação do listado c de indicar-
vos as providencias reclamadas -pelo

serviço publico.
iPtrmitti-vos recorde «jue lo_o após a

minha eleição para o cargo dc Gover-
nador, no periodo de 101C a 1920, tive
ensejo de affirinar, perante numerosa
assembléa, em «jue representada, esli-
verani todas ns cln.s.-.*- sociaes c todas
ns correntes da cp.i...«o, «piai o meu
modo de pensar c de sentir sobre a

política c a administração do Estado,
.Katificando-vos as minhas ns_crc.es,

como o fiz ipcrnnio o povo, quando, ha
nove dias, assumi o Governo, cabe-me
dizer-vos que de vós é que depende
principalmente a realização do pro-
gramma quc mc tracei e para cuja rca-
lização não medirei sacrifícios, nem
«¦cohomizarei energias.

tDc feito, á regularidade da vida tios
grandes organismos politicos, mais dc

quc a harmonia constitucional culrc os
ramos _o ipoitcr juiblico, interessa a
,iuc resulta da confiança mutua eslá-
belççida entre os depositários das fun-
eefies .oveniatuciilacs.

Assim, pois, para mim, será primor-
«liai prcoccilfução evitar que jamais
falte esta harmonia, no lado da im-

posta tpcla rcgidei do tcxlo consti-
111 cional.

POLÍTICA li fcDMI_iST_A_AO

Ki» mitilia plataforma, lida perante 11
assembléa a quc já me referi, dís.e eu:
"liem comprebentlo, meus senhores, as

i-esponsabilidades quo «mc aguardam.
Conheço muito de perto .. vida poli-
!.a e ¦.'iit-.inis'-_!•*«' «Io t,osso Estado.

Venho com o maior ili!Ç«_.--iM1lip-
cltando-a lia longos annos, ao mesmo

lempo que nos livros procurava conhe-

ci r o seu passado. Al-m da inclinação

do meu espirito para os csuulos desla

natureza, os misteres a que consagrei
„ minha actividade — o jornalismo,
a -politica, o magistério superior, a

isso me coniípclliaiu
ü Governo a que vou sueceder íoi

itm Governo de rcconstrncção politica
,- aitmiiiisirativa.. O Sr. Dr. J. J. Sea-

bra, auxiliado indo eminente Sr. Dr.

Arlindo 1'raf.o.o, seu Itifatíguvcl -Sc-

eretario, cuja extraordinária capacidn-

dc «lc trabalho se alua n uma profunda
<¦ vasta erudição, cuidadosamente arma-

. mula por uma cereliraçfto brilhante c

livivilegiaii „ (-- -tioelon com energia

uma pliase nova r,a vida da Bahia,

phnse, por assim dizer, senão revolu-

.ionaria, na boa significação da pala-
vrn, pelo menos intclriimcnlc distante
tios moldes ate então adoplados. Tra-

çou nm programmá grandioso, cuja

execução não sc fer. esperar, ..xpresso

nitidaniciuc cm varias entrevistas com

n imprensa, encontra-so a sua synlhcsc
uas scguinlCB palavras, constantes da

primeira mensagem que o dirigiu a°

Corpo Legislativo.: "O IpioWema im-
sponsivcis pela sua dire-

posto aos respi
cção (ila Uahia), 1111 ordem econômica,

politica e soclfll, 11K0 í de melhorar o

quc está i-otisc.itidq, so não lhe obter,

eni todos »s dc. ariameute.. da admi-

nislraçfio, uma acllvidáde nova cm

condições dc influir com exito 110 rc-

vivccimenlo c regeneração do Estado,

creando, par ntisim dizor, or. elementos

que lhe faltar,!, dc estimulo, energia c

ferça, para animar e defender, sob as

curumins dos principiós básicos da Rc-

publica, ns manifestações fecundas do

trabalho. "

|i; feito, além d»"remodelação da

velha cidade do Balvador, transtornada
mima '.'idade moderna, cujo aspecto
bcllo c tiltracttte encanta e desvanece,
o Governo aetual dirigiu, com real pro-
leito, ns suas vistas paia o nosso fu-

uii-o econômico» «losenvolvendo ns nos-
'a. lias de communicação terrestres,
niaiiiimas c Cluviacs, c increniculamb

por ut.103 mais direcloa a;-, difíercnlcs
1'oiitcs dc producção, 1'reoceupott-sc sé-

riameittc não só com a organização
sanitária do Estado, qua
liontpU-iim-nle montada, .possue, uo

cnlanlo, piedosos elementos de ncção

preventiva e repressiva, bem como cem
a tn_rt_«.5o citi luilo; o? grãos, jú

promovendo reformas salutares e ncon-
.clll

auxílios valiosos n tradicionaes insti-
tutos mantidos pela iniciativa parti-
cular. Crcoit a Imprensa Official e

remodelou o Hospicio dc Alienados,
dotando-o dc novos pavilhões e dc

outros elementos aconselhados pela
psychialria. Coniriuiiiu poderosamente
para a fundação dc um hospital de
creança?, quc, dentro cm breve, come-

cará a preencher 05 seus humanitários
fins, lfoi sob seus auspícios que, afi-
nal, após varias tentativas baldadas, se

cffcctuott a reforma da Constituição
da Bahia. O projecto de revisão, apre-
sentado logo 110 inicio do periodo pres-
les. a finilar-sc foi no anno ultimo ap-

provado; pelo Parlamento e incorporado
á1 nosstTlei fundamental, As alterações
roaljza<jas obede-cram a nobres intui-
tos, não tendo os que a analysaram e

combateram increpado uma só dellas
de filhas de sentimentos outros que
não o do interesse geral. A crcqção do
Tribunal de Contas nos moldes do
congênere federal, a renovação bicnual
dos Conselhos Municipacs, o angmento
das garantias aos órgãos do Poder Ju-
diciario. são os pontos capitães da allti-
dida reforma, não falando na elimina-

ção do seu texto «le dispositivos fran-
camente infr.actorcs da Conslituição
Federal e dos princípios básicos do re-

gimen federativo. No domínio da le-
•uV.ação ha ainda a asslgnalar uma
conquista grandiosa do aetual Gover-
110: a decretação do Código do Proccs-
so Civil, Commercial e Criminal, por
iniciativa toda sua, levada a cffcito c

que veiu realizar, com applausos uni-
soiios, uma vt.tia c justa aspiração da
llahia. Tambem não podemos esquecer
a unificação da apfiração da eleição

para deputado, conferida a uma só

junla com sédc na Capital, o que cou-
stitue insuperável estorvo, ao desmora-.
lizador recurso das duplicatas de ca-
maras que tanto alternam contra 05

-6.edil.__ das nossas instituições. Vou,

portanto, sobrevir a um Governo cuja
operosidade c cuja ac.ão progressista
e fecunda csiúo acima dc qualquer con-
[citação. E' mister, portanto, não parar
tio caminho por elle aberto c muito
menos ainda retroceder. Temos que
proseguir na estrada que necessária-
mente 1105 ha dc conduzir a uma si-
inação dc felicidade, nssegurando-nos
a posição a que lemos direito na vau-

guarda dos Estados que constituem 11
Federação Brasileira, ainda qnc para
issa tenhamos que lidar com enormes
difíiculdadcs, Recuar espavoridos com
as nuvens cnnegrcciilas que vislumbra-
11103 110 horizonte carregado., não seria
somente um neto de fraqueza, senão,
de criminosa cóbardin c de ostensiva
incapacidade Mas se inadmissivcl é a

paralysação 01: mesmo o cstorvameitto
do p'ano governamental que fez raiar

para a Bahia uma cra nova e promis-
sora, todavia, muilo cm conta -precisa-

mos ter a sua situação financeira, que,
merecedora dc sério cuidado e de mc-
ditada attenção, nos eoajte a uma po-
blica de economia, proscrevendo com
animo firme todas as despesas, cujo.
adiamento não entorpeça a marcha da
administração. Entretanto, não deve-
mos quedar-nos cm condciitnavel iner-
cia, limitando-nos a uma política me-
ramcr.te burocrática. -Ci .mpre-nos, dc

par cnm o rcgiinen de severa economia,
em que resolutamente .precisamos ut-
trai-, não perder ttm instante só (le
vista o desenvolvimento econômico do,
listado. Economia por si só i uma pa-
nacca. Desorganiza c não reconstróe.
A politica de economia, masim. em
uma situação i-o.mo a em qnc nos acha-
mos, só é cfficaz e compensa-dora dos
embaraços momentâneos» que acarreta,

les que o .orroem c procurando os es-

pecifico» mais adequados para, senão
extinguil-os, .0 menos, minorar a sua
acção deletéria, ao mesmo tempo quc
estudava, e com egual carinho, o -que

nos eonupeto emprehcnder para revigo-
ral-o e preparar-lhe uma existência
mais feliz, tendo sempro cm visti*, que
a Bahia possue todos 03 elementos im-

prescindiveis para, sob qualquer ponto
de vista, oecupar logar dos mais salien-
tes no seio da Federação Brasileira.

Na minuciosa Exposição que me foi
apresentada pelo meu digno antecessor
ao transmittir-me as redea3 da admi-
nistração, c a qual vos offcreço como
parte integrante da presente mensagem,
encontrareis exhaustivos informes sobre
a situação em que sc encontram os di-
versos serviços públicos.

De fôrma que me limitarei somente a
oecupar-mc daquellcs acerca dos quacs
se me afigura necessário suggerir al-
gtima providencia.

cfficaz e proveitoso 6 o orientado tpel»
sciencia, cuja evolução constante-;.*
rápida assombra pelos prodígios de, sua
fecundidade, c nos incita á conquista
dc uovjs maravilhas. J?o'r conscquçneia,
incessante deve ser a nossa prcoecupa-
ção com o ensino ..uperior,: factor -jsico.
de tbdo o progresso econômico, indús-'
trial e moral, <:, portanto, de toda .8
evolução social, O ensino primário e

0 secundário não satisfazem, Um,povo
quc apenas possue essa instrucção é
um povo, senão condemnado a uina
eterna apathia, pelo menos, maniçtado
nas mais brilhantes expansões do'«eu
progresso. Todas as grandes conquistas
da civilização são filhas do ensino sciçn-
lifico. Como muito ben» diz __._;., "as

sciencias são directa c indirecta.iente
.adores da riqueza e da potência in-
dustrial; com cilas é que se estabe-
lecc e se fortifica nas camadas supe-
riores, e depois por infiltração na massa
popular, tim espirito consciente e
firme". A .aA-.A, a Bíi.c.ica, a Hol,-
LANDA, o Jai'Ao devem o seu valor mui*.-
dinl ao ensino superior. A grandeza
assombrosa da Ai.uimaxiia resulta das
suas universidades, como, eutre outros,
ha tempos proclamou Kckan, attri-
biiindu-lhes a gloria das batalhas de
Sadowa, Mclz c Sedai»; A conflagração
européa, se, por um lado, attenta contra
03 sentimentos de humanidade, por.ou-]
tre uos torna estáticos ante o en_.nbo |
(!.*. intelligeiicia do homem c do poder
das suas victorias no vaslo campo da
sciencia,

Todo o povo, pois, para ser grande
c forle e poder gozar das conquistas
da civilização, que tanto lhe amenizam
c fortalecem a existência, precisa cul-
tirar com máximo .anilho o eiisinp
superior. Foi por estar possuído dessa
crença que CnAMliBP.t.-ü censurou sc-
veramente o Governo itigle. por não
se prcoecupar lauto quanto «levia eon*.
o ensino universitário. -Com intimo
prazer assignalo <n*,c a Bahia, mi to-
canto á instrucção superior e á sCctui- \
daria, apresenta uma situação bastante !
digniíicanic. j

Ai suas tres c;:ol:is superiores bon-
ram a Nação.

O ensino secundário está bein org.v
nizado na Capital. Além do Gymnasio
official, servido por um professorado
compelciitissimo o assíduo, sincera-
mente interessado pela causa da in-
strucção, posstilin.s vitrio; ' _11st1.tu.ios

particulares proficientemente dirigidos.

Quanto ao ensino normal, se c ver-
dade incontestável a idoneidade moral

esquecido. Como bem sabeis, não ha
ihoje paiz algum regularmente governa-
do que lhe não preste constante nssis-

tencia.
': Nn sua organização devemos prefe-
rir o ensino geral de cada profissão.
A experiência tem mostrado, por toda

a parie, 0$ inconvenientes da pequena
especialização, maximé para o operário,

que fica em situação muito subaltcrni-
«ada. *

O ensino primário requer um inque-
rito geral. E' mister que, por meio de
dados e informações seguras, se fique
sabendo as suas condições exactas em
te_o o EstadOj

ORGANIZAÇÃO -ADMINISTRATIVA

Disse na minha -plataforma quc se mc
afigurava uma necessidade inadiável a
reorganização do serviço administrativo
do Estado, não levada a cMcito pelo
meu benemérito antecessor por falta de
tempo, preoecupado, como sempre este-
ve, com a solução de outros problemas
de magna importância c de vivo in .
teresse- para a llahia.

De fôrma quc, antes dc assumir a
administração, aproveitei o ensejo de
estardes reunidos para pedir-vos uma
providencia a tal respeito, o que fiz
por intermédio do muito illustre Icàder,
ila Câmara dos Deputados, o exmo. sr.
dr. Antônio Pereira da Silva Moacyr,
com quem troquei idéas sobre o assum-
pio, lendo a satisfação de verificar que,
eutre nós, -havia a mais completa liar-
moiiia de vistas,

O projecto quc volastes, já converti-
do em lei e posto em execução, resta-
beleeendo a divisão do serviço publico
por quatro Secretarias, foi o primeiro
passo dado. Resta-vos agora completar
o vosso trabalho, votando a lei orga-
nica das repartições e o EslATUTo vo
FUXCCIÒ-ALISMO IVm.i.u.

Ctimpre-inc dizer-vos quc fui sempre
apologista da divisão do serviço a-lmi-
nislrativo por Secretarias, Quando se
cogitou da sua unificação, que, afinal,
ti.uitip_.ou na administração do illustre
sr, dr. José -Marcellino de Souza, con
tra ella insurgi-mc na imprensa, única
tribuna de quc então çlispunll... Xliiil
larde, quando re-pviTsciitci o Estado ha
Gamara dos Deputados, várias vozes
manifestei-mc contrario ao systema uni- (*o s,._ illustrado corpo docente, não ine
tario, então vigente. Egual p.ocedimen- j,ilrCco que a sua qrgauiz.açãq pedjtgo-
lo tive sempre no exercício da calhcdva ..;_a satisfaça plenamente o seu objc"-

de professor da Escola Polvlccliuici. c|iVD A missão dos institutos noniu-çs

Uc modo que, solicitando o abandono __0 _ ministrar instrucção secundaria

deste regimen para volvermos ao d.i ] ;.(,. qtie o:; procuram, senão preparai-

pluralidade dos Secretários, pròpiigiiava,:__ pnra o magistério. Seu- propoMlo

„_1. victoria de uma idéa ha muito não é ensinar portuguez, franecz, inar
' " 

d-, no meu espiiito. A volta | thematica, etc, -porém, habilitar os um-

BIBLIOTIIÍÍCA rUBLICA

As bibliolhccas publicas constituem
utn dos mais preciosos elementos da
civilização. São íactores básicos dc
aperfeiçoamento intcllectual dos povos,
ligo que cm um meio qualquer, por
mais modesto quc seja, a instrucção

I faz a'«gum progresso, a idéa da ercação
1 de bibliolhccas logo surge e sc cffecíi-

va. Sua necessidade impõe-se a todas
as -classes. O operário já começou a
convencer-se dc que na instr-ucção en-
contra vigoroso elemento, uão só para
tornar mais produetivos 05 seus esfor-

pos, como ainda para fortificar-se na
lula eterna e natural, resultante de
nossa organização social entre o capi-
ta! e o trabalho.

A Bibliothecá Publica da Bahia foi

dia

Progresso dl

ihia de fiação c Tccides i. eclix,

íiiau.uraela uo dia i de agosto de íSu

Unstnai' a ensinar

graças aos esforços de Pedro Comes
Ferrão Caslelbranco, que assim justifi-
i-cti a sua idéa junto ao Conde dos Ai-
cos: "Padece o Brasil e particularmente
esta Capitania a mais absoluta falta de
meios para itntrarmos em relação dc
idéas com os escriptores da Europa e

para se ,nos pertencerem os llicsottros
Jo saber, espalhados nas suas obras,
sem as quacs nem se poderão conservar
as idéas adquiridas e muito ní_ios -pro-
iuovel-ás a beneficio da sociedade."

Dirigida sempre por homens de valor,
a nossa Blbliothcca, a primeira fundada
na America do Sul, chegou a possuir
iu'i numero assás considerável dv obras
ütitrc r.s quacs não poucas dc cxccpcio-
nal valor, -comb se verifica do minu-
cioso „cststo„o, -cüià..dí..-.„i,ieir.c organi-
,.a.io por um dos seus dircotores, Ferrão
Moniz, ap qual precede unia illlroducção
importantíssima sobre a classificação
mcthgdica e encyclopciüca dos conheci-
mentos litimanos, vautajosan„nte apre-
cinda pelos nossos homens de sciencia.

Os nossos governo;, infelizmente, já-
mais ligaram a devida importância a
lão útil instituição. Deixaram-na >por
muito tempo .unccionnndo nos fundos
il.i Catliedral e em alto pavimento, cujo
.-cesso, assás difficil, impedia qu'.' fos-
se ainda mais frequentada.

Depois, átiopeladamcivte, a transfc-
rcriram,T.'poa mais de uma vez, para pre-

estudante já j dios impróprios, nunca jamais com a
intenção de melhor installal-a, senão

Kio. 11 de maio ie iJ""-
NOTAS DO DIA

Iloie, i 1 hora da tarde, dererao rc-
wiir-s. os credores da falleocia de _. iaoa-
res Figueiras,

Hoje, is 2 horas da tarde, deverá reali-
zar-sc a assembléa da , Compauhia Vieira
ilatlos, e ás 3. á da t otiipaiihia de Kcn-
das e Tiras Dordadas "Dr. 1-routm .

ASSEM___AS CONVOCADAS
Jlanco dó Urasil, dia ia. 4 '.hora
SuctcJadc Anonyma "A tvoluçao

12, ás 4 howis.
Com pan nia Manufactora

Il.iul.á, dia 14, á ; liora, «,„._.__
Ccinpatihia aistrada dc -erro Munaiie,

'companhia 
Aihiiiiiistração Garantida, dia

Sociedade Anonyma Fabrica Hurlmiann.
dia is, á ¦ hora. . ,.

•Conip.iiitiia Industrial Santo Ignacio, üia
^Cooperativa 'Militar do P-rasil, dia lj, ás

5 horas. , ,"A S-.i! America", dia 1.. as 2 horas.
Sociedade Anonyma ''Casa -Cuzlnger ,

li.-. 15. ãs 7 horas da "obc.
Compa» ..

dia iC, á 1 hora. . ,.
Coinpanha Morro da 'Mina, d;a 17. a 1

Companhia Usinas dc 'Produetos Chimi-
cos, dia 20. ás 2 horas.

Companhia Je Seguros de \ ida -U_ia-
bara", dia ao, ás 3 lioras.

Sociedade Utasil Mercantil, dia ai. as 3
' 

Emi-C-á Auto-AvcniJo, dia 24, is 2 ho-
'Sociedade 

anonyma Casa Colombo, dia 30,
J 

Companhia Predial e dc Saneamento do
Kio de Janeiro, dia 3% á ' bo!'a-

REUNIÃO _uiTc_.E001.E-
Fallcnci. dc Standard Oil Company of

Brasil, dia -to. á. 2 horas. .,,.-_
i-aüencia de U. Kabcllo _ C. dia 30, 4
hora.

COXCOIUiE. .CIAS
A.NXIjN CIADAS

Na Estrada de Ferro Central do lirasil,
para o fornecimento dc uiachJms diversas,
dia is. ao meio dia. ,

BireCoria Oral dc Obras e V-":30,?!*1
Picfcitara, para illuiniva. o electrica, publi-
ea e particu.ar da illta «lo Panucta, dia i'3,
i 1 hora.

CAMBIO
este mcR.iio abriu rm posição
-orando para os sai|ucs as taxas

de 11-vl.i- e 11 718 d., c para a compra
i!.ií letras de cobertura ,a de 11 ij|i6d.

1.1 litmeo do lirasil conservou p..ra os va-
lc. ouro a taxa dc 1130 64 d. ,

A' urde, o mercado firmou-se, passan.o
a ^er feito o fornecimento de cuiubiacs a
II ;|8 o 11 aoljad., e 5 acnuisiçno do papel

jrticulár, a 1131 33 d., fechando nc.tas

CÃES DO PORTO

liontem
tntlccisi.; *

coniliçe... .Os nenocios çonlicciilos c- ¦
'"àjíaa"^!fixadas uas taV-lIas dos banco:

dc nu-

•Relação dos vaporei e emtarcaçõej qu e se achavam atracados no Cies do Tort.

(no trecho entregue i Compagnie du Fort:) no dia 10 de maio de i«*ió, as 10 ho-

-*' da 0,anhi- EMBAR CAÇOES

c__sa SAÇlo ODSUUVAÇÕIIS

P, carvão.
1
2
3

4-8
5

6-7
6

7
ti

P..9 [Chatas..
T. Slag. IChhia

9 )

Vapor. ¦.
Vapor,..

Vapor...
Chatas...

Nacional •
Ingiez.

Nacional
Nacionaes

r. 10
10

í. 11
II

Tat. 13

II

P. Mauá

Vapor.

Vapor,..

Chatas...

Chatas...

.••.!•.:
Nacionaes.
Nacionaes*

Nacional •

Argeatino

Nacíonaca

Nacijuaca

Vago.
\ a.o.
Vas".
Cabotagem,**-Ará_süohy •"

Whldias" I .
I \ago.

.-»<io de Janeiro".!,
Diversas

Diversas....
Diversas....
•'•riiiiaiicliihi-

'•Tcrncro

Diversas..

Diversas..

I

C|c. da "ltio do Ja-
neiro*.

do "Int.iãiio*1
Dcsc. de gêneros «1*
tabeliã II.

Kxt.. dc mo n pan ci
<.*|c. dc v. vapore»,
Vago.
Cabotagem.
Vago.
Vago»
Vago;
Dcsc. dl tngo.

Vngo;
\ ago.
Cie. do Cardignao-
shire*.

Dcsc. bagagem.
Vago*

I.otulros
Paris
Hamburgo . . .

A' \it-ts:
L o ml res. .-«-.«
Paris
Uamburgo. . .
Itália
Poriugfll. • 1 •
Nova Vork. * •
Montevidco. • •
Hcsptiuhn . . •
Suissa .....
Uuenos Aires . •
Vales ouro nor if
Vales do tafé .

11 13I16
f 71B
SS--S

117I8
?7 .
.S30

Ditas idem 2, 3 
Dita» idem, :« 
Emp. «le 1909, 9, 10, 10, 20 a
.Dilo idem, a 
Dilo do 1011, I, 2. a. •••'.'•
Dito de 1915. 1:700$. 700?, 700. a
Dito idem, dc :co., 3a....
Dito idety, idem, 3, 1 a. . . .
Dito idem (le 500?, I, 1, 2 a. •
Dite. idem, do 1:000$, 10, IS, -15.

130 
Kmissão do l.loyd, fia
Municipacs de 1014. port., .100 a
13, de Minacs Geraes dc i;ooo.

I, '«], 10 .1 '
E. du Rio <lc 500$, nom., -|o a
¦Dito ( .» "Io) ifi, a, .... •
Diu» idem, 27 u. ?.-*•*

JJancosi
Brasil, 4. ...... . . x :¦

Companhia* :
Centros Pastoris, 100 a. • • •
Loterias N. do Urasil, a» i. .
Mina* S. Jcronymo, 20., a. .'Ditas ideni, 100, 100, 100, 100,

200, T-no, » •
Ditas idem íoo, e.-o, 300 a, . .
Doca. da Bahia, íoo a. • • •
Ditai itlctu, 100, 50 
Ditas idem, 50, 100, 100 a. . .
Dilas ideni, íoo, 100, iou, íoo, ioí>

100. íoo, 100, 100, íoo, 500 a
Ditai idem, íoo, íoo 
Ditai idem 500 n|c 30 dias. .
Ditas idem, soo, 500, idem, a • .

Dcbentures:
Tecidos liotaf-.KO, 10, efi a, • »
Cantareira, u a. • • • » :- «

OI-TEBTAS

11 iol.1í a 11 "lifi
$72? a $7.15
...!0 n
iOG. a

j$oSo «
. i.t=o a
•tí.vo a
$850 a?.3.-Í «1

i.S-t. a

-*•» a

? .
?7C0
.$04°
.5378

451130
fM>l
$835

i$835
:-.?.1-*l>

$730

! .
aliena

tes

inevitável acciimulo de
(Uni e mais rapidez na

qnestOes,
ludadas com

ainádurcctuu uu "><-" -..

_ este systema impunha-ae. A espenen- ninos a ensinar.

cia Ia unific,Sr.o fai desastrosa. Co», termo adeipiado. O mais acenado

a divisão dos serviços por departanien- ria que eii» n»ter..« o
, - • ,. c.í--r, «»n ri. conhecesst', carecendo

..tonemos, haverá, pda ces aÇ O 
£.^ ^ e mQ,hMo^ g-U», nioti.Vos d, ordem diversa, ale que

oil, 
"o' 

das aU, 6 que poderiar.tcs Cotinar e ter como . Sabido, transformaram o com-
. 
"*'v" I 

, „;,..,-,.-, modo cm que se achavam cs livros, ein
que serão necessariamente es- bons proussoics. ^

rii5 cuidado e mais pro-1 .Pobríssimo e o ensino P^"™>*> 
| ^^ cllja (ksastrosa conseqitcn-

! cia toda a Bahia conheço.
Actuàlmente está a nossa Blbliothcca

cm periodo de reorganização; já con-
laudo cerca de 25.000 volumes, quê são
com freqüência consultados.

Pára este resultado muito lem coni it-
Inti-lo (i sen ..forçado c illustre director.
Cohliiiíia, porém, mal acoiidicionada.

Mister é «lar a lão ultil c tradlciona.
instituição uma insiallaçãn condigna,
110 (;-.. , aliás, ipcnsou o meu eminente
antecessor, não realizando a sua nobre
idéa por motivos independentes >je s-.ta

fundeza além Uas demais vanta.cns de- ,,a Bahia. No emtanto no av

_-_-__ da csnecialização. Se ha em influencia uo mundo induslrial agn-

S Íta"i¦ c .0 benciicos eíf.i- cola c social. O futura do operário está
' 

i m Êeralmcm. reconhecidos, é, precisamente lutado á ditíusão do cn

..„-; 
"leiente 

a d. divisão ,1o Ira- sino profissional. Só o possuindo p «_
•lj da o 

.operado poderá ser cor tonado, a-
1 -.lho lambem dominante no campo
,- , i lUCUtebiologia. . I ,.,

Na reforma do serviço administrai»»., f-, ¦>;¦•¦

cuja urgência se impõe, náo nos per-

mittem as condições financeiras mon-

larinos um appa-rçllio que nada deixe a

desejar, como possue, por exemplo, o

listado dc S. Pãldo. Mas devemos or-

ganlzal-o dc modo a r.ão estorvar, nem

entorpecer, os movimento., da admliljs-

tração publica, cujo circulo de acção.

cora o progredir incessante ía tiviliza'-

ção, vae, dia a dia, .ilar.iiand-w. . O

listado moderno, mesmo para os mais

Intransigentes individualistas, hão pôde
limitar-se no ipapel dc iioliciador, de

juiz c dc defensor da honra ó tia tn-

legridiidc tio território nacional contra
as a.gressües estrangeiras. Feio t;-.riio=.

quando, pari-passu com ella, ostenta-se
e age, sem vacillação, a politica dc
expansão econômica."

Atiles «'.-¦ entrar em (Y.aüics aliás
constantes do documento ciittào, releveis
vos Irr.iismitta a impressão sinceramen-
ie gerada no meu espirito dc qtte, pelo
menos, nos seus pontos capitães, as
rainhas idéas mereceram ns mais fran-
cas sympalliias da Uahia, que coníian-
tf aguarda sua cxcciição,

Aliás, o -facto explica-se facilmente,
sc nao esta ,-j jJt T1 j.,_i..n-.,. que preaidiu a sua ela-

baração nã» foi o 1I.15, abslracçõcs, que,
quanto pude, procurei evitar. Educado
na escola do methodo positivo, da obser-
v..-;*.o c da experiência, busquei prescru-
tar ns necessidades do nosso organismo

p.l.i experiência, já prestando I social, examinai, o detidamente os ma-
B__-J___«.«Ml E_-_____- 

"n**-t*"*"*'*' * •M-K^tr»í.Vl--4'_--__>_'

ompensádq pelo esforço .il.es

Sua organização c dissemina-

ção exigem, pois. particular cuidado.

Não menos precária é a situação do

ensino primário. Cuniiiliilivamcnte mi-

nistrado pelo Eslado o pelo Município.

o que existe na Uahia não satisfaz.

Os municípios, com pouquíssimas rr.ee-

peões, não tratam a ilislVucção com o

aífecto por ella requerido. 1'rcoc-

cupam-sc muito com a creação de ra-

deiras, filando, iporcm, o seu provi-
nicntn, sem cogitar das lialiilitâçõcs do
,.nfp«nr. da sua assiduidade; da

EUIKAS ., ..
Os soberanos foram cota-los a ec?Ooo, 11-

ct.iuio com vendedores a 30?7ao c compra-
i_nr___5 .i ít1. íoo. .

As li-ansMçQes .onliccidas foram redu-
zldas,

I.TiTRAS DO TilESOORO
\s letras papel, com juros, foram cola-

das aos rebates de 7. 7H- 8 o !'l- »101'
c«utii c ex-juros a 1?, '='1- f. 13-Çor cen-
.0 tendo iie a este rebate foi effectuado
íuu negocio 'le certa monta, l-.icarani ven-
dedores, conforme a dala c omissüo, respe-
ctivanienle aos extremos de 7 a 7112. Ç
11 1 a c i-* l»>r cento, c compradores ue
;i!_ a i>, e du 12 a i.» nor cento,

TINTO. LOPES & C
Rua Floriano Peixoto, 174 —. "re*-

tam a* uicihoies conta» de eafe.

<__._'
C.IOVIM-NTU -U MERCADOKiloR Sai

1
professor, üa sua a_:
vocação -para o ensino, A nob.reyc ele-

vada funeção confiada ad magistério

primário passou a ser uma simples si-

iiecura burocrática, exercida até por
iinalphabctos. Acertadas e euergtca

ORDEM TVEl,lCA

Xa exposição já alludida assim sc etc-

prime o meu eminente antecessor sobre

a ordem no listado:
o-ves o listado, Sr. Governa-

nu peor hypotliese, lem que cogitar tam- 
pr(lvijc.!U:ias d_v.m ser loinmliis al t-

l.cm da in.-trucçiia, da educação popular! s!p(;i(o _ ...M tardattça- 1-' hcces...rio
c da liygienr-, O certo e que 

'sem ur

machina administrativa, monlada eom

observância dos ensinamentos sciêiiti-
ficos, o Co

fazer o professor ensinar; para isso
I torna-se indispensável, a', t.»t «tio esta-

l-eíccimcnto de uma fiscalização seria e
não poderá exercer 1 Mpaz [cvnr no espitito de totlos a eon-

0. O Direito Yièç.o de que a politica partida
pie dá vida r, por-:.,.,i;l ltm ,|,:. So imr.iiscuir no que •

e meios do agir iio J resi»cilo á instrucção. Se, dc feito,
Basta considerarmos. CI1f.;no elementar é, uma <P:S princip;

regularinçnlc a sua m
Admli-isli'al:vo ó nnc
tanlo, movimente
Poder Executivo
esta verdade incontestável, para uc-1 attrilmj.õcs des municípios, por cs

nlnima illusão podermos ler a respeito exercida mesmo cm regimen de mer.

da importância exercida pela organiza- fratitiuia, náo pódc prescindir de un

ção administrativa no desemprnlin da ' 
fiscalização directa c assídua, determi-

ma funeção goveruamcnlal". } nada não só pei.-. nalitreza do assumiilo,
senão que |ii:ineipalmc,ite liclns c.nuli-

lN*.YP.t*Ci.

Sol

.i::i.,«;

rur.i.icA

do
C

tenho referido:

Iç.cs do nosso meio. Os princípios da

magna questão do ensino,

assim me externei no documento a que,
por vezes, mc tenho referido: "N'ào 1,

f

iS pCVOP, ÍI isso 11C5
icio gi ral e présjic-

qne o trabalho mai

rr-********-

.08 O CARCUNDA - ROi-ANCE PORTUGUEZ

inspira, para Uio dtclarar muito po-itivaincitte <;u: nao tiitero, cntcmlp.-in_
lieiti! quc não quero que volte mais a npparcre. mc. li' cerlo que poitcas
ICClti sido -'.is vezes que nos temos avistado ;; que ?ó temos eslado i*eitll»ilos
durante rs lioras das refeições, a»'im de que o nosso aííastamento não cau*
-as1--.' stirprcitas aos creados nem .. meus sobrinhos, quc ignoram o que «11-
tre nó» 50 passa. Dc hoje i_ra o futuro, porém, o Sr- João do AguiUn*
tliipoiá as suas coisas por forma quc ncni ntestno ;i essa; horas o \*cja.

.loão oahia de assontbro cm assombro. Sua ii.iilli-._r obedecia «cn» _ij*
vidai a qualquer iiispirai.0. fazendo-lhe aquella e.vigcncia, e João dc_-Ag»»»-
lur r.ão podia por niais que fi.:c..c, compreliendcr qual en» a inlcn.;io re-*
s-.-rvatia tia cspo.-a.

Quer então privar mc dc contemplar 0. seus olhos, llen.ia 1
li João levantou se i- caminhou para sua mulher, na mtencão de -sen-

lar se junto d'c.lla. Era uma cometia quc eslava representando, pois de.<de

quc Helena o expulsar,*» dos «eus aposentos, na presença de uma estrau.,."..
110 coração do bandido passara-., alguma coisa quo uão tra precisamente
nem ciiciiitlo/noi) amor, 4ior aquella mulln r que durante tantos annos uio •¦..«-

jtigára a fantasia c lhe enchera cs sonhos, <_c visões. Não poda, porein,
prever a verdade, c julgou que a descobriria procedendo arteiranicnlCi sintu*
landa aífecto e cortezia quc estava longe de sentir.

Helena, porém, não o deixou approximar-sc. c no momento em que João
se -cp.tava próximo do lugar onde cila estava, crgitíii-se aprcssadaincutç e
foi tomar outra cadeira.

I'oge de mim!... cxclanwu elle.
Nãu iujo... porque não o temo. Coiifcrvo-mc apenas á «i:- ¦

devida para qu; não possa nem ao menos tocar-me nos vestidos

que prelcndo... cuiniprc-llic respeitar os meu- desej

«lolilica expeiiuiental, lão preconizados
por I.iio» DoKSAT c cuja pratica se

impõe er.lre tolos
compelie, pelo bel
riúttle do no=50 listado. :

icis, o Estado náo consi.o |
- „.• í nicfpiüj cm (pie

irncnto verba alguma oesíi- '.,-.,
. ,. • ternlotlu ba-¦¦ -i ¦¦'-. du indirceíamcmc,

,. , . ... ~_ I '• ' -. rm*t-.or. r.nlrctatilc...

•.litro
! dor, cm plena *>az, cm paz absoima, a

que llie é necessária aos desenvolvi-
mentos ila ordem constitucional i- á ex-

pansão econômica, nas cidades, como
' ti-.--:; campo;, do sita actividade creado-

ra. Tive nesse empenho, invariável-
mente, o maior inicrc-..e, sempre alícn-

idido e satisfeito, li porque pude di-
r.inuir e amutllai- as dissenções, quasi

I sempre 'le orisem particular, que, a cs-
r.aeo-1. anui o ali, somente no interior

i .pparcciant, nenhuma discórdia sc re-
' 

novou, c permitta. que vos diga ser a
1 pau o regimen das popiilaçCcs em lodo

o Eslado",

I RKI.AÇOES COM A rxiÃO, OS ES-

TADO. li CY MUX1CIP10S

líxistoiicia fi» 8,
larde
l/.uradai cai <j:

lv. 1-'. Central. . .
1'. 1'. Leopoldina.

Total.
Embarques

líuroim. .
Cabotagem.

de

em 9 '¦

Kilos Sacca»

199.355

S7.180
I5S.I0O 4.O88

203.447

o.sit
i.BsS IÍ.C36

ipi.SaEsistcneia em O,
tarde
Jintraratu desde o dia 1 do julho até liin-

iciu 3.041.1.13 sacras c embarcaram ou
cRf.jl penodu 3.1 sr-75-1 ditas, .

Ainda liontem cte mercado aliriir rtn po,
siclo estável, cotu muito cafo ««posto •>
venda c Blgwnn procura, tendo sido reali-
,ai'-.s dc manhã transacçiícs de 2-049 saccas,
nas bases de ioS3oo -a n5ouo, a crrolia,
PCV 

íardo 
' 

foram rcilittados negócios dc
rerca de 5'. 500 saccas, ao:, mesinos preços
da abertura, fechando o mercado cm __••
"passarain' 

por Imid-liy P.Sm. saccas <-
entraram l-.ir sr^ion.em 2.580, üitna.

A llolsti ii Nova Vorli abriu cou» 1 "
í nontoj dc baU_. .1 «j ... n$aoo .1 !!$.00

-'.,',...-' SSoo a nfioa
g  to$4QO fl iü$Coo
(,'.*..... ioÇuoo 11 IoS.-üO

Agcnc
. do .

LUTAWOl-i

r.rs! das Cooperativas Apri-
üado de Minas cotmniuuca as

i)l! CAFli' TOU 13 KII.OS:

Geraes de itoooS •
ICmp. -do 1503, . «
Dito de 1909. . ¦
Dito dc 1911. t i<
l«ilo «le 191c . .
ili. do Kio (-1 <>| . .-
l>ito de 1915. . •
Judiciarias ....
lüio dc 500?, n-otn,
Dito, Minas Geraes
.Municio, dc 1906 ¦
l<ii;i. uo:n
Ditas dc ipo.i, port
Hiias «om.- . . .
liilas de 1911, port.
Ditas idem, com. .
DHas dc 1909, port.

Dances:
Commcrcial. • • *
Urasil. .....
I,_-vo.ira. .-.• t -«yw
Commercio . . ¦ •
Nacional Urasil , •
Mercantil. . ¦ « «

C, de Seguros;
Garantia. ..«..?-Urasil
AUiifiva
An^lo Sul*AinerEc_t.a
Confiança
htdenuiizadora . . .
I titcvíti-lrtclc, . , .
Previdente. ....

listradas dc Ffirro;
M. S. Jcronymo .
Norocsio. • . • •*
Goyaz " t
Iícda Mineira. . •
Norte do Brasil , ,
Victoria a Minas, •

C, de Te-idos:
Brasil Industria!. ,
Cr rio-ta
Corcovado
Confança . , . ¦
Pctronolitana.. . «¦
Industrial Mineira. .
Covilhã. ...««:

C. Diversas;
Doca- da llahia. .
D. de Santos, nora.
Ditas .10 port, . , ?
I.olL-rias . . , , .
T, c Carruagens. •
T. c Colonizaç&o -
Centros Pastoris. .
I., Confiança . . »
11 .Marànlião . . •
Const. Hra.il, c.t(0 0|0

Debenturcsi
Docas de- Santos. .
M. Municipal. , ,
Tcc. Magcensc . • ,¦
America fabril . «¦
M. Fluminense. • .
Brasil Industrial. .
Ter. Alliança • * ;•.
Tcc. Botafogo, • •
l'. Paulistana. . .
T. Confança. . * •
1', Industrial. ¦ •
S. Fcli.r ....-¦
S, 1'. Alcântara. .
Tecidos Carioca .
T iuiio dc Sapopemba
N,.veiir.<-ão Costeira
M. Progresso . . •
M. U. de _, raulo
Manscatica ....
C. Uraliina ....

6.*8$eoo

7r9*:ooo
73o$ooo

7;$ooo
7i.()?oo'J

4.?_$ooo¦;9ü$üuo
i_.;$ooo
ípyÇuoa

Z 1o$ooo
1835000
iS;.ooo

i-lSJooa
u-oafuuo

eiofooo

5005000
i;$qon
28J000

9o$ooo
12Ç000

CdoJoco

19S000
7_>$ooo

3_Çooo

iO$000

l_S?ooo

I.uJüOO

250$O0O

,.C$O0(l
«43o$ooõ
4509000

';l_5(>
7ü$Utl0
Üf-oo

ac.Sooo
;li$ooo

í4o?oof

_So?ooo
1905000
S05$ooo
95Íouu

i9o?oco

i.joj.oo

;oü?riü«3

8a5$ooo
Uj-$üoo
77SJ000
7S0Í-00
778SÒOÓ
735*000
730ÍÜO0
735J000
7j3.ojo

j-3o?ooo
7í>-,$oeo
iSj^ooo

795$ooo
4S0I000
7t»íno'i
77Ç000

199.000

I .*$ooo
-3$5ob
l8?5O0

l8$750
I0$000
;ii$ouo
31Ç5ÜO
3 _'$ooo

,*!_500
33$ooO
_3?ooo
33Ç500

po$ooo
i9.)Íüoo

fij3$ooo
870$0Q0
777^000
77ti$ooo
775SOOO

75S500
77íí?i)üo
76o$üoo
4:"j?iiüO
yUoÇüOO

jrojooo

iSi$joo
i83$(ioo
jútíjooo

140^000
J!;Ü$000
X00$000
J4j?üoo
J7ofooo
_;cwi?oüo

J*.(Í0OO
8i$ooo

«ÍP$llüO

520$000

IS.7S0

c.jÇooo

í4?ooo

120^000

i?5$000
i6."$»)uu

355000

3t$500
.'DO$-üO
4.t(i$ooo
I.lSjou
<ij?ooo
B$ooo

!5?000

26S0OO
tioÇooo

_0_$000
i86$ooo
*9o3ooo
issíooo

a

s
6

1-- |
Cafés «Io Sul e Cafés de o.ltrai

deste ne Minas I procedências
Comia. I Cór | Coiiuii, I Cor

lãí.Ca a i-f-C; i-.%lí2 a iíSOG.
uí-_ a i-í-»3. i-'?2S5 a *-?««'
i:;S.i- :¦¦ ii?8»7 1H-847 a 11S0.17
11 -139 a 1 >J.--»** iií.39 a n-t7-»"

I 1*2.1.1
fkji_K^õ^ã-u_;^a-»i3a2!£n-ff_si_?_

stnvel.
:n|3-, firme.

Mercado
Cambio.
1'autat Ç, ,-. ,. . , -

\o a .«mir o Governo ila Bahia rti- Dc accordo com a alta, as ninudadra açi-' Y ,. , - ma de 7 utt. acomi-uuam os 1'reços re.a-
coiiirci-o nas mais conliac3 rclaçucs, J1^^ .e'11(l. 5-:l;.,t,, 05 ,;e Cl-,r mais valo-

o da União, como ricidnst coatiuuamlo depreciados ns çafes1 l-.it.u-, devido ás entradas dc b- lauio.
Como s

110 s.-.i P
nada, dirce 1
ir.ãlrtic.ã

não s:'i cem o Oovc
com " dos Tistailc-s c dos diverso Mu-

ios lem
Direilo

fia

e acha «li.iJ::lo
1110.
maior satisfação qtie

í-t-ilalie
os meus ui

mtiUier lhe .aliava, dcitoauilo da sua Iiabi*-O 1011» r.Uivo con*, que sua
»ual BÍii'.!'iiv"fd«»dCi irritaví-o.

lYiti exigência c demasiada.
•— Ouc importa isso? .
--1 iA sua fantasia cega-a! Esse capriciio cm que me falia importa,

mais nem menos, cn*, uma ordem dc expulsão dc... sua casa.
R' possivel. _
E pensou bem 1!"s conseqüências que falalmonte nao tle r_

d'c;-. exigência?
- Pensei em todas.

Meus sobrinhos hão de querer saber a razão d esse proccüimen
—. Dar-lhes-ha mr,.i explicação qualquer.
_i lí' então inabalável ...a rcíalução.?...

N'áo duvide sçquer.
, cruzou os braços sobre o I-«lo <s

>1h 
•"

firo esle auspicioso íaclo.
Conscmi «iue, antes dc .prosegnir,

a.ui dctxe regisírades os seguiiües cou-
reitos por mim cxícrnailos logo após
ler .'-tio honrado com a "irncvola 

gene-
rosidade do» meus concidadãos pata oc-
cnpar o cargo de primeiro magistrado
do listado:

""ara i;ite o rcpinicn fcíe.aíivo pos-
sa subsistir «í indispensável a mais com-

| plela harmonia entre a União c os Es-"! lados. Além desta raitii. de ordem ge-
adquiriu um predio comiguo ao em que | nth „. nc.„rilij;ií!c é ir,,pcrioso deve,
funcciona, lainliem da sua propriedade, p-„.;oli(.. „ convorge„.ia úc (;r0r(-os
afim de ampliai o c vac aperfeiçoar es

ve.es, valiosos
dc á .'aculilade
1 .lyíechllicái

Ainda no correr do anuo.
ccdcslcs, por solicitação do meti ;
ralo antecessor, favores pecuniários ¦

aos dois citados cslabelccimcntos de

ensino, <|itc mui utilmcnle 05 applica-

ran», A Escola IV. ccliui.-a, onde nes- j
l«.-s uhimes annos a malricula e a

con-
liou-

tre- i

seus gabinetes, afim de melhorar o i ,rc:,.
: ali reclama maior \ sc,r;a
A 1'acuUadc de l^i- 7í

tt o sta galiinelc dc mc- | [5
publica. I a:

I

que la( cs-

— N'áo duvide sçquer. ,,"•",
João de .Aguilar recostou-se na cadeira, cruzou os braços sobre o peito *

hou para U.lena cm tem zombet/iro.
-«•Ora, v-anros. minha cara esposa! \ senhora enlouqueceu, sem _u-

o, porque sempre
.ida. L;t5tim--a dc lodo o meu coração, porque a ad

:.limei... .,
— .'.recc-Me que enlouqueci! ....
-* IX-s-raçadaniuite... li senão, Wja: para poder explicar ca;-

, meus sobrinhos a razão porque ine .«. tcroí de ourar em, 
jjwme.

rcs (5- melindrosos ouc a curtosidade delles será I. - - •

m.rd.

melindroso? quc
— lí esses promenores...
—( „ão. por exemplo, o

virlu. t. tt qttcoi elles ti ncitiao de
; liei qu; sua 1. a. mullte»

tcvtt o

estudo pr.iico q
de- envolvimento.
riito enriqueceu
dicina

Nada vos tenito a solicitar com re

laeão ao Gymnasio, estauelccimcntci
modelar (\r,:- honra a Caltin, á qual vem

pre.tando Oi mais inestimáveis servi-

ços. senão a creação dc r.tn horto, l»0"
tani.o c a remodelação, do museu, afim
de «pie o ensino de Historia Natural
seja ministrado com real aproveiíamen-
;o, entregue, como se acha, aos cuida-
uos de um sciealista, cii.*a merecida
nomeada já Inmspoz o.s limites do
n.3.0 pa>*.

lYrmiiti que ittiisía pela couveniec-
cia da reforma do ensino normal nos
moldes já referidos, folgando em po-
der levar ao vasto conhecimento que,
no seti magnifico relatório, o eniineptc.
direclor da instrucção publica na Ca-

pitai da Republica sustentou idéas i.lcn-
li.as.

O ensino profissional reclama a vos-
s„ preciosa attenção. Coato sabeis,
aléia do que <-' deficientemente ir.inis-
tr.-.do no I.yct-u dc Artes c Ofticios,
por iniciativa particular, c na líscola
dc Ariific-s, custeada pela União, ape-
nas temos a líscola Commcrcial, tam-
bem <L* iniciativa privada, eajos pro-
pressos a'iás se vão, dia a dia, r.ecen-
tttt.ttdo.

E' i:_ prr.bl:ma que não pude ser

tia ma
l'or conseqüência, dispensável

t assegurar o nica proposiio de,
ido pe!,. verdade da federação, tudo
r para q-.ie sejam s.taprc cordiacs

as relações mire a llahia e a União,
cujos destines sc acham tntregues a
um brasileiro illustre, sinceramente dc-
sejoso dr corresponder á confiança que
iio seu civismo depositou o povo brasi-
leiro."

iA regularidade que se nota nas rela-
ções das municipalidades com o Gover-
no do listado c. um dos consecíarios lo-
gtec. da lei qtie canfioti ao governador
a faculdade de nomear os intendentes.
Além de outras vantagens indiscutíveis,
esta providencia, que não allcnia nem
conlra o direito constitucional brasilei-
ro, nem conlra a Constituição da Bahia,
nem conlra cs principiós básicos do
regúncn republicano federativo, evitou
a duplicata dc governos, que sempre se
verificava na Bahia por oceasião da
eleição dos órgãos da adminisitação lo-
cal.

Sc, em alguns Municípios, existe mais
de um conselho municipal, aguardando
a solução do Senado, a verdade é que
officialmcnte e para as respectivas po-
pulaçõcs, legitimo é aquelle com o qual
o intendente mantém relaçO-cs. Sem quc
e;te facto exerça influencia na decisão
•final do caso, confiado ao csludo «lo
Senado, não -ha duvida que evita per-
íur-r.çócs c atropelos na administração.

(Continua..

SILVA UMA. niBElItO Ss C.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 46.

Únicos que prestam boas contas de café.

ilURCADO I>lí S/.KTOS
KM -l

r.nlrailas: 8.-63 sacca-.
Desde 1": 5«i.t>7. saccas.
•Média: l'.0;<o saccas.
Desde t de jullioi 1.0.936.251 saccas.
Saídas: CG.400 saccas.
.!.xisl-iic:u: i.c;__5 t-ticcas.
Tr..': SÍ-IS0* Poí I0 ^*'ll>;:*
Posição dj ntercado : calmo.

ASSUCAR
Ktitradain em 10; 7.833 saccos.
Desde 1°: J9-. I7 di'"*-
.Saídas cm io: f.*o* saccos.
Desde 1": 3-'-*!-> 'l'103- ,
E..iitcncia cm il, de tarde: nos

i.l,-.e.-5 .saccos; aios armazéns

44.íoi ditos,
rosição do nicr;ado: fi.-r.tc,

COTAÇÕES
«ranço, crv.t,. $6í«i a tSSo
Crj-stal, amarello Í5"o o $0»o
Ma.cavo Í4r'° a $3'"'
Ide"." sorte «80 a $700
Slascavínho _00 a .60»

ms$ooo
I60Ç0OO
80SOOO
S02$O0O
2O5ÇO0O

f!S$00(l
.135000

j 8üjooò
lS.?'.'oo

j_ci$ona
_8o$ooo
I-Ü$00i-

Vela K. dc V, Central do Kiasil — (S.íj
Diogo» — 21 latas Uc manteiga, 11 T. flor.
kc.; 55 ditas, a C. Ji. l,aticiinos; io dito.,
a ü. Almeiduj 22 ditos, a *'. )i;t-ios' ti
caixas dc queijos, a N. Saraiva; _ ca)\„j
dc carne, a C. i.nto; 1 dita, a V. .\Um.
teiro; _ ditas, a S. Macedo; 1 dita, a T!i.
1'ereir.i; i dita, a C. 1*. Silva; 1 dita, .1
1'. Almeida; 5 ditas, a A. Sclimidtlil i
caixa dc toucinho, u T* Uorges; 2 dita'.
a l'1. Irmão; 50 caixas du batatas, a \\, M-
btifjuerqvcj 50 ditas, ao lüçsuto; ;o ditas, •*
ordem; 11 ditas, n A. líarroío; <i ditas, .»
C. Kibciro; 24 dita-;, a Joiio funda; ii
ditas, n A. Barroso; ao ditas, a ...
Sclimidth; 32 ditas, « D. Itnniallio; .jti di.
tas. a -A. Seliiiiidtli; 3° caljíua dc baiata.,
a T, Ltorgcs; iS ditas, a JJ. Hamalho; .-,
caixas de batatas, uo mesmo; 18 saceo_
dc baiatas, a _'• llorgcs; S caixa, de lu.
laias, 11 ... Semánn; ia ditas, a í. Il-n-
«es; 4 cai-cas de cebolas, a K. Xorres; ¦*
catxaa de batatas, ao mesmo; 2 latas de
mtioKiga a Al. rimo; o ditas, a t,eoi>-l-
dense; 10 ditos, a «S. Lusitano; 12 dit.s,
a _. l-ülws ei dilas, á ordem; m da..-.
a C. iAÍ. Conservas; 43 ditas, a M. S.oju;
u ditas, a F. Moreira; 19 caixas dc ijüe:-
jos, a T. Carlos; n duas, a .1. A. i;.!,eir.,-
5 dilas. a G. Kibciro; ia ditas, u U. !:¦
mão; is ditas, n A. Santos; ia ditus, a
J. Cunha; .ti dita*, a G. Almeida; 6 ditas,
a J. Cunha; 4 ditas, ao mesmo; 2 dita*,
a M. l.ochaj 2 ditas, r.o mesmo; ; ditus,
a Uamazioj S ditas, a Vasqucs; 4 dita.*, .»
Daiu.i7.io; co dilas, a M. Itocüa; O ditas,
a 1'. Almeida; ó ditos, a ¦Üamazio; 6 ca;
Mis de queijos, a Vasqucs; 3 ditas, a .1.
Cunha; 4 dilas, o A. Uoccclw 2 ditai, t,
Alves; íí ditas, a 0. Lopes; 2 ditas, a C.
Almeida; 4 duos, a J. M. Andrade; 5 ri;-
tas, a J. M. Andrade; .( dilas, n Avcllar;

ditas, a _'. Almeida; 2 ditas, a 1-. ila,
reira; 2 caixas de carne, á nrJ.:n; 1 cn-
gradado de carne, o J. Hodngucs; 1 caixa
ile carne, a Antônio; 1 jaca tle carne, .1
C. rimo; 6 caixas dc toucinho, á ordem;
8 ditas, a Monteiro; -1 dilas, a A. Irmão;
10 ditas, a C. Ribeiro; 4 ditas, a Ií. Crijó;
1 dita, a L. Ribeiro; 1 cesto do lingüiça-.,
a C, Hastos; 1 caixa de renueij_.o, a Ti*
«oco; i dirá. a 'M, Vclloso.

Alfredo Maia — Carga recebida: 5 laia*
de manteiga, a K. Branco; 21 catxaa d.
queijos, a ,í.% Cunha; 7 ilit:is, a C. Kibcir ;

ditas, a C Kibciro; 4 ditos, a M. Pia.
to; 4 ditas, a S. iMaríz; 4 ditas, ao mesmo;
3 ditas, a P. Almeida; 3 ditas, ao mesmo;
ti ditas, a I*'. Moreira; <* ditas, a l*\ Mo»
reira; 6 dilas, ti C. Lopes; i dita, a A.
Irmão; 4 dius, a S, L. Ribeiro; ,t ditas,
a A. Irmão; 2 ditas, ao mesmo) _ ditas, .1
1'. Almeida; .» dilas, a A. Clulslovâo; i
dito. a A. Tinio; 18 dilas, a I.. Riheir.^;
•t ditas, n C. Irmão; 4 ditas, a P. I.o^cs
1 caixa do queijo, „ ordem; 2 ditas, a A.
ChristovJo; a ditos, a A, Vaysscire; .-
ditas, a J. C. Gouveia; 2 ditus. n J.ama-
zio; s dilas, a 1'. Lopes; _ dilas, a Va,
mazio; 4 ditas, a 1'. Almeida; 4 dilas. ao
mesmo; 7 ditas, o P. Lopes; 5 ditas, ai«r.csmo; 4 dilas, a Abelar; 2 dilas, a 1'.
Lopes.

1'clu I*. I". I.copoldiua — C.ir..a recebi i 1— 23 saccos de milho, a II. Z.unilli & C..;22 dtos, a Q. Moreira: eú dilos, a Arei.
lar S C; 25 dilos. n Alonerat; 32 dilos, a
J. Damlao; 29 ditos, a li. Queiroz; 1O di-
tos, a Dias Gouvca; ei <litos, a M. li. Ser,.
bra; 11 ditos, a ordem; _o ditos, a A, 1.1,
lery St C; 18 dilos, n F. .Moreira e Com.;
134 dilos, a M. dc Souza; 188 ditos, a -M.
de Souza; 41 ditos, o M. de Souza; 12 di.
ios, a T. Ordem; 44 ditos, a P. Ordem;
so dilos. a ordem; 25 ti.los, a A. Siqueira;-'o dilos, a M. Ceima; 25 ditos, a M, Or-dem; 30 ditos, a ÍI. & Irmão; 39 ditos, aP. Miguel; 26 dit.s, _ II. Albuquerque;
29 dilos, a A. IFoIlery; ... dilos, o _. J. As.
saíf: 14 ditos, a M. -amltli; 30 ditos, a
Avcllar & C; 41 «litos. a 1». Alves & C:
f-i dilos, a Ordem; 28 dilos, a ordem; itt
dilos, a T. Pereira; 48 ditos, a ordem; 211
ditos, a ordem; 40 dilos, a Moncrnt; 30dilos, a T. Uorjcs; 21 ditos, a -M. dc Sou-
ra; 22 ditos, a M, «le Souza; 74 dilos, 11
Q. Moreira; 13 dito., a Q, Moreira; 31dito3, a Q, Moreira; co dilos, a A. Folie.
ry ã C.; _a ditos, a M. Pinto; 35 ditos,
_. ordem; 19 ditos, « A. Pollery; 14 ditos*
a ordem; 30 ditos, a 13. Irmão; _o ditns.
a C, Iíastos; 30 ditos, a M. P.nto; 30 di*
tos, a C. Iíastos; 13 ditos, a ordem; 10
ditos, a Q, Moreira; 60 ditos, a M. dc
Souza; 30 ditos, a M. de Souza; 25 dito?,
a M. de Souza; 10 ditos, a It. Albuqucr-
quc; Gi Oitos, a K. Queiroz; 18 ditos, «
li. Quairoz; 14 ditos, a 'it. Martins; 20 «di*
tos, a Dias Garcia; 16 ditos, a P. Veiga;
24 dilos, a Nazar Irmão; 52 dilos, a I.
Borges; 50 ditos, n I. Itorges; 43 ditos, a
I». Martins; 31 ditos, a It. Martins; 31 dj.
tos, a M. Zamith; 415 ditos, a Ad, b. iK>
H10; 14 ditos, ,a li. Martins.

70$ooo

CARNES VERDES
(Foram abatidos hontem 599 ic„es, (õo

porcus, ro curneiros c 35 vitclíos,
A matança íoi feita para os seguinte;

marcbantei :
Cândido Ii. do Mello. 64 rezes c 3 por

cos; .I-iinsci. <S* C, 2t reze3; Alexandre V.
C-obrinho, fi porcos; A. Mendes t5* C., Cf,
reze-.-; Lima ií Filhos, 3
c s vilcllos; Francisco V
zc-. 23 porcos e 5 vilcllos; C. Sul Mi-
i.rira, 22 rezes; João Pimenta dtí Abreu,
_6 rezes; Oliveira Irmãos & C. 90 r.':'es,
14 porcos c 9 vilcllos; üasilio Tavd.es, SA
rezes c 2 vitcljos; Castro íc C, 2$ rc.es;
C. d o- Ketalhistaa, c\ r«*_c.s; 1'ortinho &
O., _!» rezes; L.uis liarbosa, 31 reze.-; I'\
l'. Oliveira cc C, 46 rezes; Fernandes &
Marcondes, 7 íweos; AiiRiisto -M. da Mot-
ta, t9 rezes, zo carneiros e 2 vitcllas.

Foram rejeitados: 10 2I4 i|8 rezes, 2
porcos, _ carneiro, v 5 vitelos.

!\'o entreposto de S. Diogo vigoraram os
seguintes preços; bovinos. $470 a $500;
carneiros, t? .00 c i$Soo; porco, 1$ *_o a
1Ç300 c vilclla, Cimo e ?8oo,

MAKrPESTO DE IMPORTAÇÃO
Pelo vapor in{j!:z Phidtas, dc Glascow e

escalas. Car^a recebida: 6,*;o caisas de
mnizena, á orden.; 6io, a I.opes Freire; 30
amarrados ideni, a Albino Gomes; 60, a Au-
tonio llraga; íoo caixas de wlnslcy, a AI-
varo I,. C. (.'.; 41, a l.lmtr jüarton: 100,
i Wilson Sons; 41 barricas dc polvilho, íi
Companhia America 1-abril; 37 dilas d(
tinta?, á mesma; 40,
c 10 latas tle tintas.

tclicr-
raea.

Al.CODAO
Entradai cra iot n5o houve,
Iicsd. 1": 1.257 fardos.
Saídas cm ioi r-M ditos.
Desde i': .-.ou fardos.
Kx-istcncin cra u, de tarde: 3-S\ A;lOí.

Po .çãu «Vj aietcadoi lirtnc.
COTAÇÕES

rernam.uco =o?eoo a sito"*1
3.. I".. do Norte .... 2.Í00. a 30$o
1'arahyha
Ceará

MARÍTIMAS
VAPORKS ".SPlíltADOS

Tortoi: do Norle, "Raliia", , . • • •
Portos do norle, "Murliiilio", . . , .
Callao e escs. "México"
Bilbao c esc->., "I\ dc Satrustcqui". .
X,nguna e escs., "Aiirni", . . . . .
líio da Praia, "Amazon" ,
líio da Trata, "Dcseado" •
Amsterdam e escs., "Amstelland". . .
Nova York e eacs., "Vauban", « . *
líio da Trata. "Vcstris". ..••.«
Norfolk c escs", "T-nquar*/". . . . .
Portos do norte. "Olinda", , , , , ,

, Tortos do sul, "Maroim", < • • • .mes, 6 porcos, p-rtos ,,„ sul •• ,s.-«iimiiu"Goinnrt, 90 re- 1!io lh VrM^ «Darr0»
Kova York c^c.-;. H Minas Geraes". ,
Kio da Prata, "'Garonna"
Inglaterra c escs,, "Ortega"
Inglatcna e escs, "Araguaya'', ¦ • ¦
Kio da Traía "Defina" • • •
Dordcos c c..c_.., -'So.inana", . . . .

VAPORKS A SAIR
Portos do sul, "Ilapuc."
lircife e escs., Vcntis" •
Flavrc c escs., "Jacuhy". . . • • . .
S Fidelis c escs., "CarnngohiT'«. . .
Stockolmo c escs., "Drelhiiirí §_Piú-i"'Montevidéo c esc... '"Siiin". , 

". . ,
Recife c escs., "Itacus-e". . , , ,
Tortos do norte "Guahvba". _. • . . .
Inglaterra e escs. "México'*. . . ,
K o d.« Prata, "iP. dc Sal:ustc$ni". .
Sanlos, "Kio de Janeiro"
I-- -terra e cs:s., "Amazon. . . .
Inglaterra e c.-cs., "Dcscailo"
Iortos do sul, "Ilaptihy"
líio da Prata, " \nistcin.T.d"
Illiéos c escs., "Philadelplda'*. . . •
Nova York c esc*.., " Vr..ri:>", . , .
Uio da Praia, "Vautan"
I^agtuia . esc?.. "•Mayrink". . . . .

;lcm; 47 caixas. Portos do -norit.', "•Maranhão1*, . . .
Th. I.uurciro; 25 Aracaju* e càcs. "Itaitnba"

1 rt

barris de oleo, . dc alltali c 30 caixas de I laguna o escs.. "Anna'. . . .
a-~.tt_._z. á Companhia Comniercio o Nave- Inglaterra e cses.. *,l-:»rro?,_
eadão; 3 volumes dc- mercadorias, a Mace-1 U.rdcos c escs., "tíarona", .
dc Serra; [00 caixas do itenclira, 115 «lei Ciliio c ct.es., "Orlei.--,". .
cerveja, rs de chá, 10 barris dc tinitis, ro Imbiluba c esc.-.". "Itaperuna"
t-e soda, ;H de s.e;, .0 de alltali c 20 latas _>j0 ,:a pr..ta "Aragua>.i". .dc tintas, á ordem; «q dilas c 3 caixas, dc Portos do Norle, "Uahia". . .tinta., a. Companhia Navegação Costeira;
,,'j barris de ti:i^j., á Civapanhia Cantarei-
ra; ^íSoo latas idem, o M_ C. Catthy _So,

i^. 1". Central -iio Brasil; ,10, no Lluyd

1.1
i.i
1 -

1*
¦ 4
I.

Ifi
J**
iK

Gottas Virtuosas dj,E^S
prasilciro; íoo, a Rocha «-oúto; 70 barricas I C-itatn hcinorrlioidcs. males do utcio.

-*9$ooo a 30Ç000
9Ç000 a 30$ooo

KEXOAS PüIÍMOAS
KECIIUEDORIA OI! -MINAS

dia 10. 7:3125321
7410195031

onno
Arrecanação
De 1 a 10. ... -
l'_i cütifl per.uJo .
passado i<*ii.ii$..o

ALVANDI-.GA DO RIO
Retida arrccai.dj hontem:

Km oure  n8:_36$464
l,m pape!  i8a:ii3$ira

Total 30i:o.;o$6;,r>

Renda do dia 1 a to. . . i.Coot5;iSo7Q
Em csual n-.-riJo de 1915 *• 486:6195770

Ptíícrc--çn maior cm 10:6

nor-SA
2:9315309

Bolsa funecionou basAinda liontem ..
Ir.ntc animada, lendo sido desenvolvido o
numero de negócios effectuados. As apo
lices Reraes. íictir.in firmes; as Provisórias.
ns de 1.1;. ns Municipacs, as ncc<"rs do
U.ttr.o do 

"Urasil, 
as das Docas da Bahia

_. das Terras e as «hs Hoc.is dc S-.nios.
sustentadas; as das 'Mines S. Jcronymo,
firmes; us ü_s loterias, frouxas; as ar-o-
liecs dc 1909. fracos; as Populares e a
Muni-*..-*, mantidas.

VENDAS
Aroli-cs :

Ceraes de 200?, 1. , « » 7 • ?So$ooo
Dilns dc 1:000$., 82i$ooo
Ditaa idem, 4 • • 8;_2?ooo
I .ta3 ideir. i. 2, 3. 4, 5, 6, 10.

19 n. . S-i.-on

Hltni, a J. Uaínho; 25 barris de saes. a
Cias Cardoso; _, a Obshurs; roo, a Í4:mc;•2, a J. Rainho; 200, á C. S. Brasileira;
_.i caixas dc cer.cia e On de águas, a K.
r.eft_arc; 10 dc presuntos, n Corrêa líibei-
ro; 10 úi biscoitos, a Coelho Muniz; 20
barris do oleo, á Companhia Brasil índus*
trial; i:,.á Companliia dc TYcidos Allian-
ça; 100, á IfCopoldina: 4J fardos dc pape!,á ordem; 1:3, a JJ. Gasparonc; 13, a Ale-
xandre Ribeiro; n, a I.. Macedo; 13, a
Pcrony Grant; íoo latas dc soda cáustica,
a D. Pullcn & C; 7. a C. Montaro; 7. ;,
Arruda Filho; 40, a Illme ft C; 32 caixas
idem, aos mesmos; 100 latas e 100 tonei-,
ros mesmos; 14 latas, a .Sci-.cll llros; 7, o
C. P. Moraes; ..o. a J. Rainho * C; 34engradados de azulejos, á ordeni; 6 caixas
dc papel, a> 1;. üasoarone; d dit.»_ dc ver*
riz. â C. Cnstcira; 20 barricas de barrílha,
á oi-Jcm; io ditas do t.cbo. ó ordem; 67
r_i....s de, azulejos, a, A. Gnitr.ar.tr; 230
ditas dc tijolos, a D. Garcia; 20 burricas dc
sies, ao mesmo; so. ao mesmo; 2- caixas
oc borax, a J. Rainho f. C; 13 barricas
idem, â ordem; 10, a 11. Maia; 50 ditaa dc
tijolos á ordem; _i latas dc mercadorias,
á ontem; 10 barris de barrílha, á C. Canta*
rcira; 1.500 saccos dc sal. á ordem; 107
caixas e 7 barricas dc azulejos, a A. Gui-
marães; 32 barricas de ral. a P. Maia; íoo
d'tas ide barrílha, a lume & C; 500 ditas
dc cimento, a Alberto P. Santos; 5 caixas
de fumo, á crdem; vinho: 12;, quintos, a
M, Fonseca; ico, a Ribeiro da Cruz; 101,
t. P, Mourão; .o decimos. a D. Silva &
C\; 100, a C Mourão; 1-0 auíntos, a V.
Monteiro; ir.o. a Coelho Novaes; 3(3 1I4 a
lí. J. Ucbalinho; 2*; quintos e 25 decimos.
a I:. Mourão; So ouintos e 10 décimos, a
Coelho Muniz & C; 102 caixas, a 1. Almci-
í'a; 5 quintos, a A. Araujo; ^5 quintos, a
E. A. Branco; íoo caixss, o J. P. Branco;
1^0. no mesmo; 2*.o, a C, Mourüo; 200, n
V. Borges; (io auintos. n L. Catnpr.no: 56,
a Abilio Irmão; 30, a I. A. Queiroz; Co,
a Coelho Moraes; too, .. C. Ind. Sfcrcan-
ti!; 30. n 1'crcira F. Fonseca; uo barris,
o A. Corria; . quintos, a J. lt. Coutinlio;
r caixas dc orcsunlos, o Macedo Junior; et
fi-ccos dc rolhas, a S. Figueiredo; 7 caixas
dc palitos» a A. Sarctacn; «S, a Prista *¦
C; 2i, a A. Seímann; 15 ditas de azeite, a
I. A. Qut.o..

ox*Artns. ur lia . r* n p-nr»'*».
-«ra_r**0*-*C"í*»''*»*E* •£•"!*«¦•>

Cvstik

NO MORK0 «»E 6. QA-U.OS
Iiimptnitlo a 7,011:1

A policia do 9° districto lia muito
lempo lutava com difiiculdades para
1,111a limpeza cm regra no Morro «le
S. Cario», ponto de reunião do vaga-
bundos de toda ordem.

Por determinação do cliefe de policia,
unia turma de agentes foi lá liontem e,
numa Latida im, deu, prendeu os ilesor-
deiro*-:

Arislides Ferreira de Souza, Antenor
da Silva Gama, Bcnediclo dos Santos
Coutinlio, Ro.uc de Souza, Antônio Al-
ves, José dos Santo?, José Galdino, Vir-
gilio Ponciano, Manoel Barltosa da Sü
va, Jorge Silva Mendes, liclizario Car-
miro de Leão, Américo dos Santos,
l?cynaldo Coelho de Souza, Aurcliani)
de Oliveira c Almerindo Alves dc I.a-
cerda.

Todos elles foram removidos para »
Central da Policia.
¦—¦-¦— —— ¦— *--**»r_-tf***-<S_*-«»r>*3i__*i- ¦-'¦¦ _-—»

OLUB MAKCOXI
Secundando as Brandes ¦associai;'!-.'»

de classe da Curopa, os radie,-tcicirra-
«phistjts brasileiros reuniram-se no edi-
ficio da Escola Marconi, para tratarei'
da ventilar .. idéa de se organizar tio
Bra.il o Ciuli Marcor.-i, associação dc--
tintada a prestij; ar moral c material
mente os radio-tclegraphistas nacionaes

_Para tralar da fundação e organi-'
ção do_ projcclo de estatutos da mc-
nta, foi eleita uma cotntiiisião de tre-
membros, que ficou assim constituída:
pressente, lArchimcdea Nogueira da
Gatttti c Silva; secret-arto, Juvenil 1''
reira; tlicsonretro, Pcriclcs Barreto
Ramos



,;f -TV:T A'' *M§t'*''*':' ' -

ü*y>v^H

JuAMUXTAVEÍ. IHSSASTRE

Af02ou-.sc, num poço
iRcfidenír na travessa Portella, era

Madure-rn, « sr. Carlos Augusto da
Fontoura Urasil commuiiicou ante-
lionteni á policia do 23" districto, ha-

ver dcsapparccido de sua casa seu li-

Ihinho José, coutando apenas 3 annos
(it edade. .,

•lionteni voltou dc novo a auloncla-
de, cabendo então que -um seu vizinho
encontrara o pequenino já cadáver, ha-
viiido perecido afogado dentro de um

poço.

AVISOS
(MliülilO— lista repartição expedirá m»>

pelos seguintes paquetes:
Hoje:
llal-i.cn, paia Santos, Paraná. Santa Ca-

tli.,l-inn e .Kio Grande do Sul. recebendo
iiiiprcsso» até ás fi horas da manhã, car-
Ins (>::ra o interior ntc ás 8l|s, idem com
(Hirtt* duplo até kn q.

lie;, ou, para Hio Grande do Sul, rece-
I,!min impressos até ás 8 horas dn manhã,
cuti-.s pura o inlerior nlé ás 81)2, idem
com porte diinlo (.té ás 9-... , ,,, ,

Oiiiu, para Cabo Frio, Viclorin, Illmos,
ll.-iliia, Aracaju', Penedo, V. Nova. Ma
ei.', e ltccifc. recebendo iiuprcssos alé ac
nifin-dii., tintas pr.ra o interior até ns^ta i'-
' ,1 tarde, idem eom iiorte dulò ate á !_ c
c-l jtetof ara registrar até ás n da manhã,

Amanhã:
Sirlo, ara Santos f mais portos do sul o

Montevidéo, recebendo imoressos «té ás K
l.cirns da manhã, cartas para 11 inlerior ate
Ã*" H if-', idem com porte duplo e para o
.Menor nlé ás n e obieçlos paru registrar
nlé ás (- da tarde do hoje.

A' "A KIO BE JANEIRO"
Rio de Janeiro, 10 de maio- 4e 1916.
Srs. directores da "A Kio de Ja-

neiro",
Presente.

Como encarregado pelo sr. Cyriaco
dc Sctuza í.inia, beneficiário da finada
d. Maxiniina Kocha, inscripta «a "Con-
servidora'', encampada por essa socie-
dade, agradeccmos-lhe a presteza com
que effectuaram o pagamento da qu.n-
tia a que tinha direito o mesmo senhor.

Somos, com estima, de vv. ss. ams.
obrs.

J. M. Pac.ii.co

Vl-mmmmiXVmmÊmWOmVmímimmmmmmWmm^miS^^hJ^^ ^Wr^-^mtmr-tt-trtr^imemt.e-rràrri-r,-^ -i-i-i •> tt ir. ,-n --¦  _____
fí ini T'' I.i' ÍiI^^iKpwHh "^iÍMÍÍíIi-P'i' "*' 
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LOTERIAS
Capital Federal

rsesumo dos prêmios da 7- lotuiia
rln plano n. 341. 10 2' extraooâo do
mino de i.Olfl, t-ea'izftda cm 10 do
maio do IO16.
PIIKMIOS DI-. eO:000$OOJ A 1:IK»SOOO
1TI23
MOl!
1218.1

A' "A KIO DE JANEIRO"
¦Rio de Janeiro, 10 dc maio dc 19:6.
Illmos. srs. directores da "A Rio dc

Janeiro".
Nesta'.

Ams. e srs.
Venho agradecer-lhes a presteza com

ipie effccluaram vv. ss. o pagamento
do .credito a favor da cxma. sra. d.
Anna Ignacia Ferreira de Brito, pelo
liquidação, do pecúlio instituído pelo fi-
nado sr. Jorge Bento, na "Conserva-

dora", o que faço como encarregado
pelo procurador da beneficiaria.

Sem outro assumpto, snbscrevo-me
co.m estima e consideração, de vv. ss.
anis, c crs.

Moreira Barbosa

Cognac JONSAC <;gffig
ie pura aguardente dc vinho.

IMPALUDISMO
lACAI.I.PAC.l.i.V — ILHA DO GO-

VERNADOR — ACRE
E' enorme a procura das pílulas do

Dr. Carlos Novaes contra sesões (ini-
palttdismo), pílulas que têm a sua 'repu-

tação firmada 110 Acre e regiões palu-
dosas do Amazonas .pela efticacia com

que combatem o impaludismo cm suas
diversas fôrmas — agudas, clironicas
e lanadas.

A' venda em Iodas as boas drogarias
e plitirniticias.

Deposito: — Rua da Carioca n. 50,
1" andar — TèlepllOnC, Central, ..Nio.

José Moreira da Silva, tendo deixa-
1 de fazer parte da firma que era

20:0''080 OI sócio, exonerado de qualquer compro-
!l:00n<0()0', misso, conforme documentos ein seu

ijOQOVlflO 1'oder, passa assignar-sc José Silva,

Z-T' íiODOsnoti,
;-40j 1:000 utn)

PHKMIOS Dl. 800.. 103 .
7153 10390 135114 1712.1 25G1I '

",',(»:; US821 27)23 27537 a3l.2f>
35701 37:23 40S6V 1*2310 47123

S7-.Í3
PltlTMIOS DE 100SOOO

2750 30:o soii r,.si ViUí
7893 7919 SUS". 12111 13220

lililtiS 1-1202 109 '1 20508 23582
255112 2G05S 27075 3'i7*'i'i 3G1H8
3GG15 iisstlli «980 13121 W82-5
4.715 45S',9 .0289 4(1308 4710(1
47172 r. 02G 54100 Ü52G2 55W7
U573S 5-ülãü 57007 57813 5'J.ÍOú

APPUOXIMAÇOES
17122 e 1712. 200*5000
43013 e 43015 1OOS000

DEZENAS
I71"l n 1713" ÍIOÍ000
43011 a 43020 105000

CI5NTI.NAS
17101 n 17.01 10J0P0
43001 a 48700 «000

como antigamente, (1057 J)

DECLARAÇÕES

Prisão de ventre — Dores de cabeça. Digesíões
difficeis — Falta út appet ite. - Enjôo -- Zoeiras nos
ouvidos, etc. Não existem para quem usar as

- pílulas reguladoras silva araujo
£ á noite

Effeito certo e suave. --- Vidro i$soo.

"A BAR8ACEtfEJ.SE"
-,*,.• 1'HCUl.lO PAGO NA SI.KII, A; -(."

NA Sl-itUr, 11. e so» NA S1SKIK .<¦ • .
São convidados Iodos o.s soeios l'riinei-

ros Contribuintes c Contribuinte, ila se-
ric de io:ooo$ooOi iuscriptos até c dia i-
,le janeiro <le 1915, (Ia serie (le soloooS*
iuscri|itos nlé o dia ;.| de dezembro de
10U. c da serie de ;o:ooo$uo", Iuscriptos
ate 11 dia 9 de janeiro do corrente anno,
11 mandar pagar, dentro do prato de 30
dias, a contar da presente data, na sede
ou nos banqueiros ioeaes, as quantias res-
pectivamciitc de sete, quatorze c Iriula
mil réU (7$noo. M$ooo e ..n$t.oo), quotas

; devidas pelos f.illeeiineiitos de «ossos con-
1 s..eius d. Ursulina Pereira de Seana, oc-

corrido em Corlnhanlia, Kstado da llabia,
l..*ão Piuiliiio ferreira, oceorrido em Car-

| iuo do Kio Claro, Sul de -.Minas, c T.ijiii
Carlos llclinoiite, oceorrido na capital üa

I Pnrnhvba 'do Norte,
I Ilai-baeeiia, 30 de abril de 1916. —• -1' DlRBCTORUl,

Todos os números terminados em 

oaeca econômica do rio de

(secção'dk empréstimos
sobre pe.mhores)

Prcscripção de salios da venda de
penhores

Convida-se «aos srs mutuários a vi-
rem receber os saldos da venda de pc-
nhores, constantes da relação abaixo,
effcctuada em leilões nas casas de pe-
nhores nos dias 8, 9, «. 19 c '». _de
maio de ipn. Estes saldos, recolhidos
á Caixa Econômica pelas : casas infra
mencionadas, estão á disposição dos nm-
tuarios desde 1911 c de conformidade
com os decretos 2G92, de 14 de noveni-
bro de 1860, e 973S, dc 2 de abril de
1887, prescreverão cm favor deste esta-
belecitnento no corrente meu, se . «ao
forem reclamados antes dus seguintes
datas:

Dia 8 de maio, Cüíü Adalberto dc
An-lrade, cautela 11, 9641.

Dia 9 de maio, Cuia José (uhen is
C„ cautelas ns. 27688, 2771c, 27706,
27861, 27941. 28011. 28.130. 284.16.
28436- 28689. 28915, 28950, -9-"-i- -9559
o 296.21.

Dia 12 dc maio, Casa Guimarães &
Siinseveriiio, cautelas ns. 28327, 2S33S,
28500, 28593, 28924. 2S96S. 290S3. 29127
c 29469.

Dia 19 de maio, Casa L. Ciontluer,
cautelas ns. 35753, 3C364. 36370, 36475,
36731, 36796. 37029, 370.1G' 37057, 37°7'.
44l(>4 c 40314. .

Dia 26 de maio. Casa I- etree Lotus
l.cib & C„ cautelas ns, 33457, 33813,
33S51, 339^1, 35510. 357I7. 357-2-
359M, 36174. 36I73. 36570- 36749,
36765 e 36851. .'¦;'.'-, ,

Kio de Janeiro, 3 dc maio de 101G.
O gerente, Dr. Horacio Ribeiro da

Silva.

AEKO Cl.l-H IH-ASiriIÍIliO
SKW>E AV. KIO BRANCO, 183

Acrodromo Fazendo dos Affansos Est.
Marechal Hermes

Na sede do Acro Cluli Brasileiro, -e?«

tão abertas as matrículas para a pri-
meira turma de aluiunos que desejarem
inscrever-se ,m .lísoola ide Aviação
mantida por esla sociedade, e que se en-
cerram 110 dia 20 do correnle.

Informações na Secretaria.
Kio de Janeiro, 8 de maoi de 1916.

Luis da Fonseca Calvão, secreta-
rio.

Agava
Garantia
A Real
A Hora

LOPES
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AVISOS MARÍTIMOS

LLOYD BRASILEIRO
PRAÇA DAS MARINHAS

ENTRE OUVIDO R lí ROSÁRIO

LINHA DO NORTE
O PAQUETE

Maranhão
Sairá quarta-feira, 17 <)p cor-

rente, ás 12 horas, para Victoria,
Bahia. Maceió, Recife, Cabcdello,
Natal, Ceará, Tutoya, Maranhão
Pará, Sautarem, Óbidos, 1'arin-
tins, Itacoatiara e Manâos.

LINHA AMERICANA
O PAQUETE

Ile Jau
Sairá uo dia 23 do correnle, as

14 horas, para Nova Yuri», escii-
lando na Bahia, Recife- Pira e
San "-Juan

LINHA DO SUL
O PAQUETE

SÍRIO
Sairá amanhã, tl..vta-feira. 12

do corrente, para Sanlos; Paraná-
Kiiá, Aiitoniiia, São Erancisco;

; I tajaliy, Florianópolis, Uio Cran-
de Montevidéo.

LINHA DE SERGIPE
O PAQUETE

VEN0S
¦Sairá

corrente

Propaganda
Ilio-

N,
-10 -5-016.

089
n 2013

2.1 tom ísuoo.
Todos os nnmeros termlnnrlos em

„ tfim 2-500.) oxoeptuanilo-se os termi-
ntttlos em 23.

O ti.vn* dli gurerno, IHiiiií»c1 Cosnie Pinto,
O director-prcsideiilc, Alberto Hjrak-a dí

Vott&tca.
O dírector-assis'entc, dr. Antônio

Oir-itlio rfji Santos Pires, vice-presi-
dente.mili

J)t.I.I.M MATTOS
MANICURE

E^iecialidades cm preparos para
linhas.

Si ir. dc Setembro n. 58 (2" andar).
—<aea 'l tm < i^ —'

FORMIOWA ÍIKIltXO .
O unico extirminador das formigas,

Merino fi Maury, rua Ouvidor 11. 163,

A "Emulsão dc Scott" substituo com
iiiiiiinicras vantagens, o uso do oleo de
figado de bacaliiáo, leia-se o seguinte
.certificado. "Atlesto que tenho usado,
aliás empregado a "Emulsão de Seou
em minha clinica especialmente de
en ancas, obtendo sempre liou*- resulta-
d.-, nos casos ile debilidade orgânica.
Tciido o oleo de ligado de liacdh.io um
ni.Mo desagradável, este preparado, a
"línuilsão de Scott". fai dcsapparoccr
e.-te inconveniente, tornando fácil o
¦seu emprego, for ucr verdade, passo o

presente alícstado, (pie poderá ser nti-
lixado como melhor com icr aos srs.
ScoLt & llowne.

"Dr. Ltiiz de r. I.oureii-o.
"Recife Pernambuco."

..XMVKI.S.VI.IO
Coniplelou honlem a^ su:.

maveras a cxma. Senru. D
Coelho, viuva do -fallecido

Coelho, e actualincnl

OUAintO .M iíllUCO 1)0 OISXTUO
DOS ('IIAlI-l-iaiHS «O 1110 DK
,i.\m:uio
De ordem do presideule deste Qua-

(iro, convido Iodos os associado» quites
a tomarem parte na assembléa geral
ordinária, a. realizar-se cm 12 do cor-
rente, ás 211 horas.

Ordem do dia: leitura do Relatório
da comniissão de conlas, eleição da nova
directoria o po.-se.

(Rio de Janeiro, u de maio dc 191C.
--- ti secretario, Joaquim Alves dc
Mesquita. (J '060

i 5-1 ,pn-
Ainiinilii

IFrancisco
asada com o I

CAIXA 1'1'XKIíAltlA 1" mi MAIO
DOS 01'KRAKIOS DO ARSIl-
NAJU DU MARINHA
De ordem do sr. presidente, convido

oi- associados quites a reunirem-se cm
assembléa geral ordinária, hoje, ás 10
c ii-' horas, na rua Marechal Floriano
11. l-S'.

Ordem do dia: leitura do Relatório
e" eleição da comniissão de coutas.

Secretaria, em 11 de maio dc 1916.
O 1" secretario, Julio Roso de Frito.

(J 
19_

OA1XA UEXKPI.OIíXT.1'1 AMPARO
DAS IA.MI1.IAS

313, G1.NBRAI, CÂMARA, 313.
Tendo esla Caixa dc tomar sérias

deliberações sobre ;i sua vida social,
cunviüo ;ts pessoas que se julguem lc-
galmentc credoras e, bem assim, 03 srs.
sócios que sc achem cm alrazo de l!e-
ueficeneias, a (pie teiihain direito, a
comparecerem nesla sede social 110 dia
12 -do corrente, das 3 ás -I horas da
¦tarde, para screin pasas e satisfeitas

I) thesoureiro, Josc Fernandes dos
Sanlos. (R 1005

l.l.X.:. 1,0,).:. CAI'.;. GAXG.:.
DO RIO

Sexta-feira. 12 do corrente, ses. :.
mag. :. dc iniciação. — E. Pinheiro,
soei-. :. t.l. 1966)

Rapliael Reis, da casa Atloplto •

Schmidt èr Cia., desta praça. j
Mme. Arminda c seu digno esposo 1

foram liuiito cumprimentados em seu 
j

i.alacctc á rua Passos .Manoel ti. 21.
(17S1 .11 !

.1 o <a • tm..
O OASO DA STANDARD Oil

íH-ni j
Mil

! 1 i*i:m"

O dr. T-aias Guedes de Mello, acudin-
do ao meu appello paia que cxplieasse
a dala e importância do lançamento j"Paid 3" Di-legiUc of Central Tolice by 

j
services in coimeclion of iiewepapcrs ,
trõttbles", lançamento existente uo.. li-
m-os da Standard t)il Companj oi Ura-
sil, iiniita-.-e u indicar a pagina do li
vrn cm ipie .se euconlrn tal documento,
sem porém declarar a sua dala.

Termina n dr. Isaias a sua obscura
explicação, boje publicada no Jornal^
do Commcrcio. dir.cudo: 

''venha alé
n ini a esle eseriptorio que s
1. eel.i.lo c ex minará o cas*.
eiilã» :i salui de (piem é propriamente
riiie se poderá traiar nas linhas desse
lançamento, ü. já. segundo sei da ver-
dade, deve estar inteirado." listou dc
fac!o inteirado da verdade, isio é. qtte
ul Itiiiçameulo li-in a dala de 30 dc
ninho de i(ii-| o c du importância dc
5*..i?*.»>(.. líxcrço o cargo de 3" dele-
gado auxiliar, desde o dia 2.| de setcni- j
;,-,.. ií,- 1'iij. e assim tal lançamento é I
:,i-terior cerca dc ipialorze mezes ,ii
iirniia nomeação, para o cargo dc 3" de- • ma. -tro Suppi.e
le..:,.lo auxiliar, e. portanto, a mim iião|".\. S. Maria

. nfere, c é o i|ue eu desejava que estro monsciiho
11 dr. Isaias, com lealdade, declarasse, 1
o ,,iie uão fez pulili.-aniente.

Apenas em seu nom. mniuioii o seu j
iiinJo o sr. João Mello, reprcsenttinte j
tio Jornal do Coiiimercio junto á Poli- 1
ri.i Central, dizer me, :iii.es aliás dc 

j•11'iiliu publicação, que me não ma- j
¦ c, pois uão se referia á minha j•• ---.i.-i. sendo como era lal lançamento

d.* 30 de junho dc tm 1.
Ksia declaração a mim teii.a pelo sr.

Io."., Mello, o foi ii.*. piesença do
il* Osório <lc Almeida, -•" delegado au-
xiliar. e dos funceionariòs da terceira
delegaria.

Kio, in = o;(1.
1 --*i v.Min \'ii'M. 3" delegado auxiliar.

"1M.RS.1')VJÍRAXÇA
INTI-IíXACIOXATj"

tri ¦— Avenida Fio Franco — 171
APÓLICES PREDIAES

.\'o 104° sorteio de amortização, rea-
liza.lo em 10 dc maio de 1916, foi cuii-
Icmplada a dc n. 7./-\;«

11 próximo sorteio em 24 do. correnle
mez.

Irmandade do Glorioso
Patriarclia São José

A mesa adniinistraliva desta Innaii-
dade faz celebrar, no domingo, 14 do
corrente, dia ooiv>a|;rado ipela Egreja
ao patrocínio de São José, a festa do
Orago. com missa solenne ás 11 horas,
pregando ao Evangelho o illuslrado
orador reverendissimo conego dr, d!e-
nedicto Marinho *<le Oliveira, e "Te-

ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGA-
DOS NO OOMMEROID DO RIO
Dl. ,TAXKlltO . • 

irt_.
ASSEMHl.liA DELIBERAT1VA

EXTRAORD1NARL*.
De ordem do sr, presidente; são *con-

lidados os srs. associados membros da
Assembléa Deliberativa, para se reuni-
rcm em sessão extraordinária, 110 dia 12
do corrente, ás 20 horas e 1 '4, afim dc
tomarem cunliecinieiilo dos actos da
administração e resolverem sobre o pc
dido de destituição do Conselho Admi-
nislralivo. nos termos do i.querinu-iito
asakuado por membros da iiiesina «'\s-
si Smléa.

ORDEM DO DIA
Exposição dos actos da administra-

ção; Destituição do Conselho Adminis-
trativo nos termos das alíneas fl) e c)
do pàragrapho unico do art. 88, dos
cslatiilos. assim expressos:

Art. Híí, pàragrapho unico.
a) — dc desobediência a determina-

ções legaes.
c) — de reconhecida c provada ma

administração dos interesses sociaes,
De conformidade coin o art. C3. sõ

se poderá tratar de assuuipto que mo-
tiva esta convocação.

Rio de Janeiro, 4 dc maio de 1016.
— J. Alves de Araujo, 1" secretario.

A' TRAÇA
V. Upton & C, estabelecidos em _ São

Paulo e Rio dc Janeiro, coiniutinícam
a esta praça e ás demais com (jue
mantém transacções, que, por mo'ivo
de doença c de comniuni accordo, nesta
data, deixou de ser seu empregado o
sr. João César dos Sanlos, que ate agp-
ra assumiu a gerencia da filial 110 Kio
do Janeiro, ficando, assim, de nenhum
effeito a procuração que outorgaram ao
mesmo senhor.

Comnuinicam cgtialincutc qu;, nesta
data, passaram procuração ao sr. Anui-
liai Gonçalves nara exercer o logar de
gerente da referida filial do Rio de
Janeiro c cujo senhor, nesla co.iformi-
dade, assume hoje o_ «Iludido oargo_

São Paulo, n de maio dc 191G. — /'".
D>/ciií & C. (J. 1750)

«O QUADRO
Resultado dc hontem:

ADVOGADOS
Pastas de couro, stipçriorc

módico. Casa Dias Ribeiro, ;'
guayana 11. .13S.

; a preço
rua Uru-
11533 S)

APROVEITEM A OCGÃSIAO
Co.iupraiii-sc papeis velhos,

bem. Avenida Passos n. 32,
do papel Araujo.

pagam-se
deposito

(11. 1461))

CURSO DE PREPARATÓRIOS
MEXSAl.JD.YDli. 35S00O

Professores do Pedro 2" _— Diurno
noçturno. Rua da Assembléa, 11. 9S, :
andar. -'H'

boje, quinta-feira, 11 dói
ás i(i horas, para Cabol

Frio, Victoria, Caravcllas, 1'
Areia, llhéos. llahia, Aracaju, j
Penedo, Maceió r Recife;

OURO OURO OURO
Compra se qualquer quantidade de

ouro velho, praia e platina. Praça Ti-
radeutes ll. 83. (2960 S)

PREDIO
Aluaa-si: o iii-odio 11. -l'.i dn

11111 llruRiiuyiuui: tniln-si- m>
llanco do Coiiuiict-cl». (.1 160f)l

EMPRESTA-SE

ACTOS FÚNEBRES
Emilia Rosa Teixeira

(MISSA DE TR10ESIMO DIA)I Carlos Ferreira Dias, irmã e
filhos, c Geralzina dé Oliveira,
Dias, extremamente gratos ás
pessoas amigas que assisliiam

ao acto fúnebre celebrado pelo eterno
repouso da alma de sua inolvidavcl
mãe, avó e sogra EMILIA ROSA TEI-
«XEIRA, novamente as convidam para
comparecerem á missa de trigesimo dia
que lera logar amanhã, sexta-feira, 12
do corrente, ás 10 horas, na Capella
de N. S. da Conceição, do Campiiíliõ,
confessando-se mais uma v<_ i-ecoiihc.
cidus. (ioi',.. 1)

Domingos Couto de
Carvalho Neves

(.!('" DIA

ÍS

-ms
sex
hor

-missa par
exta-feir.-i,

horas, na c
co Xavier

caridade convida

DE SEU PASSAMENTO)'
ua familia manda rezar

mente
pgradecciido

uun comparece

uma
sua alma, aiuanhi,

12 do corrente; ás 8
.rej.a de S. 1'iaucis-
¦• para esse aclo de
odns os seus parcn-

' I

íManoel Machado
¦Bento Coelho FraKti socío e

compadre do finado MAXOKL
JI ACHADO, assim como a fa-
milia desle, agradecem a iodas
as pessoas que se dignavam

acoinpi.iihai- os seus n-sios morlaes, e
de novo convidam a assistir á missa de
sétimo dia, que por sua «alma se reali-
zará amanhã, sexta-feira. 12 do cor-
rente ás 911_3, na egreja da Matriz do
F.iigenho Vellit.. ('.)<n J)

Joaquim Francisco Pe-
4» reira

Margarida Silva Pereira. Julia
.A. Pereira Alves Viailua e Ah aro

Alves Vianna agradecem as pes-
soas que acompanhavam o feretro de
scíi esposo, ípae e ^ü.ii^o e comnmnícam
ijuc será celebrada*missa de scüÍuú dia
cm 12 do çoireule, ás 9 horas, na ma-
hizdo S. S. Snei-aiueiilii. (ir(,5 J)

lana Ottilia Barroso
Moreira tíe SouzaI ¦Alcilii.-uies Moreira de Soa.ta e

seus frlliiiilios mandam celebrar
uma missa por alma de sua iu-
csmtccivel esposa e mãe, M \15IA
OTTI1.IA BARROSO MOREI-¦RA DE SOUZA, amaiiliã, sexta-feira,

ia do- con eme, 7" dia do seu falleci-
incuto, as 1,1 horas, na matriz da Can-
ilelaria. Para esse acto de religião cou-
Vidam iodos os seus parentes e amigos.

(S 1099

f

João Bonifácio Ribeiroí
dinheiro sob hypothecns 10 "," ao anuo,
avisos ou contas do Thesóuro, proniis-
sarias, caução ou juros de apólices, alu-,
gueis de predios, -heranças e todos os
negócios conililtrciaes. Una da Aifan-
Uega, -1-, sala «». entraita pelo elevador!
dc 1 r á 1 c 1 ás

Eriiesiina Gomes Ribeiro, teus
filhos, liiaciiulina, Ulj-sses Abri-
lino e Juái... \oac- Cai-los Ferrei-
ra. senhora e filhos, Uildã Fer-
reira liomcí esposo e filhos, Ale-

xaniliina Ferrcirn Ciomes, esposo e íi-
lhos, Joaquim Luiz tionies, scnhura c
filhos,' Anionio Luiz üomes e senho-,
ra, parlicipaiu o fallecimento «le seu
nniito querido cfposò, pae. irmão, cu-
nlindo, lio c genro, "o dia iu do
reíue, ás 6.40 c os comi iam jiíira ac
panhar o feretro que sairá boje, quinta-
feira, 11, -ás 5 Iioras, du rua General
Ucllcgarde, 50, hlngeuliu Novo, para o
cemitério dc São Francisco Xavier,

ti ndo J)

oronel Francisco Ri-
beiro da Silva

ll.iraeio Ribeiro da Silva (au-
senlc), senhora e filhos; Celso
Ribeiro ilâ Silia, Mariu Kiiicirn
da. Silva, Carlos das Chagas Ri-
beiro, Antônio de Paiva, senhora

,- filhos e Adelaide das Chagas .vilieiru,
filhos, nora, netos, cunhados, sobrinhos,
prima e comadre dn finado COROXKI,
IÍJ.ANCISÇO RIBEIRO DA SILVA,
convidam os seus parentes c amigos
para assislir á missa de 70 dia que, pot
alma do mesmo finado, será celebrada
hoje, quinta-feira, 11 do corrente, ái
o ila horas, 110 aliar-niiir da egreja de
S. brancisen dc Paula, antecipando seus
agradcciiiicmos. 1 

11 ,6,,,,

A CASA JARDIM
participa aos seus amigos e Frcgucze
que se acha sempre prevenida d.
riores pata qualquer encommenda ij.
coroas de flores naturaes, á rua Gon

cor- çalves Dias 11. 3K. 
'IVIcplione 

ti. 2852 -
GetUràl.

Maria Raymunda F.
Tourinho

Isaura dos Santos
Lima

Antotiino IY1I11
lilluis pari icipani
t!t*s e jícssoas <lir

fcinifuui
hradn esposa

DOS SANTOS I.1MA. hont 111. ás 12I
horas da manhã, e de .pu- os seus restos 1
morlaes serão inliiiiiiailos hoje, 11. saiu-
il*i o feretro.da rua de Cacliaiuliy. i-1.', á

1 hora da tarde, para o cemitério de
Inhaúma. 1.1 1980);

Tenente Álvaro áe As-
sis Carneiro

l.aura Rosa do Assis Carneiro,
l-rottcisco de Assis Chagas Car-
neiro", Icneule Aristides de Assis
Carneiro e filhos ,- Cândido Au-
gustii Coelho da Rosa, comida os

parentes e amigos para assislir á
i missa de trigesimo dia do fallecHiu-iilo' 

dc seu inesquecível esposo, filho, irmão,
tio e genro tenente ÁLVARO Dli a,i-

j SIS CARNEIRO, que içrá logar ama-
• nhã, iiexta-iVira, '- .i*> corrente, ás •» tja

horas. 110 altar dé N. Senhora d:l Ceu-
ceição da egreja de S. l''i':iueiseo dc
Paula, e hy-potltccain d

¦ nn ayta.luciiiir-iuo. I IÍ

"(i li O R O"
SOCIEDADE MUTUA DE SEGUROS

E PECULIOS
RIO OE JANIilItO

3* Asscmblca geral ordinária
São convidados os srs. nntlualislas,

iuscriptos e quites a comparecer á as-
sembléa geral ordinária desta Socieda- i
de, que terá logar cin sua sédc, á rua ]
Uruguayana 47, un dia 20 do correu
is 3 horas da larde, uão só para lonia- j
rim conhecimento do relatório, contas
da directoria c balanço, relativos ao
anno findo de nus, c respectivo parecer
do Conselho Fiscal, como também para
procederem á eleição do uovo Conselho
Fiscal c seus supplentes, por terem
aqucllcs terminado 03 seus mandatos.

Rio de Janeiro, 5 dc maio dc 1916.
— A directoria.

DITA

1*1 horas 17 da noile). Ce-
lebra a missa o digno capellão da li-

| ninndadc, o reverendo conego Jacomo
dc Vicenüi, e o "Tc-Deum" o digno
vigário da freguezia de São José, o
revedmò. conego dr. Benédicto Mari-

j nho dc Oliveira, <\\\c dará a benção do
Santíssimo Sacramento. A parte nuisi-

' eal eslá confiada ao professor João
1 Uaymundo Rodrigues, tpie sob sua rt-*
I gencia fará executar, por grande 01-
clicslra, a ouvcrliiro "Pique Dame",do

seguindo-se a missa
Auxiliadora", do ma-
'Caglíero Giovanni:

"Gradual", do maestro Rapltael Coelho
Machado, Ao pregador, a 4*Ave Maria",
do maestro MarÍamiÍ; '''Credo", do
maestro Toniasso Ca nessa. Xu otíer-
lorio. "Aie Maria", de M. eCello;
"Saiiclus", do maeslro Tomasso Ca-
nessa, Xa elevação, o "Salutar.is". tle
M. N*etto; "Agnus Dei", do maestro
Tomasso Canrssa. Antes da festa, em
mesa collocada no corpo da egreja. a
administração fará. por meio oc sor*
'cio, às pessoas nue requererem, a dis-
tribuiçâo das esmolas instituídas pelos
irmãos bemfeítorcs 'padre c.wiirario
João Procopio da Xalividadc e Silva.
José de Araujo Vieira e Manuel Uai-
lhazar Alves Costa, Ao terminar o!
sorteio, será entoado o gtamlioso hy- i

E DIT A Tj
13o REGIMENTO DE CAVALLARIÃ

{Avenida Feiro Ivo)
Leilão ile cavallos

Dc ordem do sr. tenente-coronel jcomniandante, haverá neste quartel, uo jdia íS do corrente, ás o horas da ma-1
nhã, leilão de 13 cavallos julgados ini-
[irestaveis nara o serviço militar, <

Rio de Janeiro, 10 dc maio dc ioid. i
— .1/. /.. Cargas Dantas, 1" -tenente in-*
tendente.

í! \ I 1ÍTC

RODA m FORTUNA

CO-NVITR
O abaixo assigiudo lem a honra de

convidar a todos os srs. commcrcian.es
qi-c autorizaram a publicação do an-
i'1'iiein cotipou (craTuito

011 outro qualqti/.-.-
Cu

no Jornal do
jornal, com

uma M. Mello ou Xl; Mello S: C,
1:.. dia ic do corrente, ás .1 horas da
tarde, no eseriptorio do industrial c
negociante sr. Mokkiba Mcsqi-iTA, á
11.1 Vasco da Gania n. iM. afim de,
ro i.iiiiaineiiii-. procederem á ultimação
j. !iel'as allud-.das firmas, para não fa-
1. i a publicação do aiiuuncio. O abaixo
assignado conscio dc cumprir um dever
ri, consciência, conla com o compareci-
111111:0 no eseriptorio do Sk. Mokiíika
1.*is!.u'it\. gentilmente cedido para a
reunião alludida.

Riu de faneiro, m de maio de 1016.
Tose' Da.nt.vs.

(I ioal)
8>.*» Ul *>i

Jtl.SS.V EM AfÇÃO Dl.' GRAÇAS
'Coronel Anionio l.opes dc Souza c

ft.iiiilia fazem celebrar amanhã, sexta-
f^iia, 1 .*• do corrente. 110 altar-mór da
egreja de Santo Antônio dos Pobres,
uma mi'«a em acção de graças pelo
r.- tabeleivuento do *dr. Seeiindiiio Ri-
l>e. ci, ás g ]'_• Iioras, Para este acto
rtt*i;'eso, são convidado» iodes os anil-
ga». 2039.

niitii d-i caridade, do maestro Rcssin.
como homenagem á memória dos bem-1
feitores. Os irmãos secretario c thesou* |
reiro estarão presentes para admissão 1
de irmãos, receber .promessas e dona- \

! iivos. A's 10 horas (7 da noilel, de
i pois de executada a oiivei-ltttc l.e Cha
;i aliei- lirclon, do maestro Adolp Ifer-1
¦ uiaiin. sev.-i lida a Noniinala .los irmãos |', c inuãs eleitos para o anno compromis- ]

j sr.l de 1016 a 1017. sendo cm seguida ,
{entoado o solenne "Te-Demvt" do ma-
estro Francisco Manoel tia Silva. Ao

I cn.1vnc.1r o "Salutaris", do maestro 1
I Abdon I.yra. e teiinin-indo com o ''Tan- I
1 tiim lirgo", do. maeslro Simonnel e |
i Ik1 nção ilo Santissimo Sacramento. De'
! ordem do caríssimo irmão provedor, e
I em uome da mesa administrativa, cou-

j vido os irmãos c fieis devotos a pres-
tarem as suas homenagens ao glorioso
patriarclia São José. padroeiro da
Egreja Universal, 110 dia em que esta
commemora o patrocínio do venerando
esposo de «Maria Santíssima.

Secretaria da Irmandade. 11 de
maio de íoid — O secretarie., Francis-
co Lopes Ferras Sobriuho.

J.EX.:. T.O.I.:. SVM1J.:. 
"l'KA-

TliKMDAlíi: ESPAflOLA"
iDe ordem do Ven.:. Mestre,_convido

iodos os Ilr.:. do qtuidro á sessão
Magna, a realizar-se hoje, 11 de maio
— O sccr.:.i Albctío. Levy.^ $¦ w;ã>

^^i-f-^tyJr7 vi. í

27"i-i ;:v>u 1 (!•».-> 
'

"i vi :"**> (>*j->

<»í> 32 25 !

421U 1207 5802 |
234 '.'<». S92 9I
3»i cr, 02 ]

rr>i~> (iío:í 570«

5-íõ 703 706 ¦

\~ 45 03 (í(J

Antigo. * - • Coelho M \ W\ tl'.Íl i__ _-.\ ^Z ÍJ1'11
Moderno . . Tigre IlULU UULLi ÇCNHnRITâ^ elm
RiO  PorCO Ailíniia, fraqueza, nciirasllienia, moléstias ÚLilllUnilHO •T*
SilltCadO. . . VaÒCtl - . . du "">rg0„ .,_, r, V*slix_ ,U. couro superiores para mu- A f .11

VariatltCS JP-ffi^Vtréí-^pS^*»»: fitiffieÂ Dím A ., Uruguay **
Q.i—g3_50—IS ques, praça Tiradentes ns. 40 e 42 -Rio. na, 138. (15..' s)

ivio, 10-:; -016 n isõo] 

[UO-.10--Í-01C. usou (eln iónna de pílulas) . B
nÃ Amniramnivi-, a S O mais poderoso especifico para a cura ila «Sypliilis M
UUBitUI Tllll À liC d° t0daS QS doonças -'Cstillaules llu inipurc-iitL do M

rnil lOUlUlln \_\ 
l 

U DEPDKA.TOL r iiiimiiieiileiiicule superior nos H
H seus elíeitos a Iodas as injecções. M

C C H Oaratitc-sc a cura. m
Zlal JL B '1'ulio com il. pílulas, S a 10 dias da trnliimoiito, :>S00i), i'.elo WS
-,-r ..f,r. I H Carreio mais 400 réis; 0 t.ibos, 27S00O, pelo Correio mais lSOüO. mnio-io^-w» ^wj m DEP0S1TO 0KKAL: pharmaeia Tavares m

^ . -. m 62, Pi-aca Tiradentes, 03-Rio dc Janeiro m\ tCaridade ^^mm^^immmÈMMM^ÊÊ^W^^^' T
0 BICHO - Lucro certo ______&*.

01561*3(1*1*31 >'0 começo tem a Cúria du leão, ^MÊt^y^È&'

VI SmW*iS*W%i\eti*Z ^&sam >mK vilCITAS !
*¦¦¦¦ ¦*»¦¦¦ »w» c'o macaco ca seguida se parecem, CARTOMANTE estranseira, vencedora

j* 10—S12--53—SB—G5 <sa)_l_ tl" '"• IoKar "° ^''a:ul: concurso ^dc cár-

I IUO—10—8-916 S 1092 ^Sa^^T SS" Iral-allíu^Mòm pcrí«S.So° na «cieiH

A ni A.Hí.n., i> .. ;. vida, cüiiecrtii nualiiucr ilitíiciildado cm ue-
illliüriUtllltl K, 001 fim. eoi,: o poii/J JCslinl.iO. (.0cios, faz reinar n pa:: no lar dns fami. I j

lias; tine os tlesunídos, Possue ns verda- * £&g
J.Í39 d.cir:,. pe.lras dn Sivul, viinlas ilireciainente j

IHo-IO-l-OIB 
1 

l<V-.q Eis 0 que acontece aos qljc nmfflHi de Jerusalém. 1'odcroso lalisinan conhecido ^Hl° 10" °1P' J1?J9 o 
bicho, ás victimas da e.n.briagiic. ai- «^««^ 

,, ^ tmJ 
*

coolica, 
que e curada rapitla e lauaai p(lo hKC0 (,._ q.u.-íoc_ ,3 _, tm ,__, Carioca

A Aiiim CIO, _Tln-.iri mente com os remédios baivnus. -^ _„_„ (|. |otel.,-aí. Dmningos .• dins fe-
ügUid tlO V/UIU "Cotias de Saude". com lucro certo rK*|0i :1i. ús 1 horas da .tarde. |

Q1Ç) para o corpo c oara a alma. Oi.rS ) .1

3-19-9-12 rna dos Andradas 45. Kio, llaruel it ^^ #tfc 1
Ilio—10-J —PlÜ S :.0i2 Com,,., rua Direita n. .1. S. l'aulo. W3 mm Ufi __ A Çk 0* jS I

  M,-|i..iTl;-i_iai.. OdMCPdi<Sl a I tl''AI.I.IÍCÍHA ,IvM I'OI.

Oflf 
Í_ TàT-H^ m^^<*^^>"m,"y^'-™''Z •¦ üma 

só laia do TlíRIIOIl D Mil 4<» em^;m ^fc^nlfriiüJ^O YIÂ8 URINARIAS Slg^r.ssasas T ífMvff.
2ifm¥n nigeiIS. 

W-W-l I .. e-lia inand.™ rezar

Vm\lf* S)'"1,i!is'" ,"0l(,s""s iW :——--£-—----»! '1K:,;;:-i-.. ','„ f?™^^
scnll0l'HS \~à__^&ÊMmmmgmm ijmwl I" ¦"¦-¦-.¦'» «raios,

Jílü-W--5-M6.^ lt 
LU.T, uJ, «.ABTATO JOVINR ^P* DO BOM ^^m ?ií^''"*^'"'£I;T

n ~~~ i..:....;.i i« ¦¦;««• '»¦¦¦..'.'r W O WIELS-iQR mCasa Guimarães fisi^^rr,..r rt fcrraiwfmFTl •
| .liim-ii'i». ¦BVíil. |H'Í *&\ llUi P]W fim.
1 Cura especial e rápida de es- ; mè__3_J__l_________étim\ * 

J*
^r^-rhS1'^.!^ 

°S: 
fcüRA RAPISA E EíAÜICAlE A|-gj 

fônXsVnT^T^";. I dos Fluxos antigos
ás s. Liii-a-o <in Caiidcn io. sob. J |e recentes e de todas as ' 

y;';^1 ;'":•¦';';'.:'..;

e dos Rins. E
I* Laboratórios IWON/tL _fâM»IP.>_. NANCY (França). _-i*M;ffl
St$M___tammr -rtíit-Wlllir l.a-n-.-i 

''a '• ¦¦-':.
,-5*S,^s^*PIGSSE^^C^T?*SSiB55S9¦P, ,.&$ filha, ilr. I.uiz >>'...m

— I f Leonidia Xa/arelh
I .ti. .loaquiiii Barbosa di

demais parentes.
:iinii_;os para iissisui* ;'i nu-
dia. que

. |>oso, jiai ¦It-VA
:tnrinii

¦ci

ii tle l.ima e'
*.- seus piireh-
u.i nmizade o

i sempre Itm-
mal. 1SAUHA

t CRAYMUMDIXIIA)
José Maria Tourinlio c famili.\

convidam os seus parentes • ami-
s'os para nssisiir á missa de ,io*
dia, que iiinudaiii celebrar nn
aliar-nuír da nialriz de S. João

IVtpiisia da l.aitna, hoje, quinta -feira,
ii ilo ívit. tir., ás o horas, por aljua iU •
sua querida e sa.tilnrn filhiiiha t irmã*
zinha I.A. MC.VDt.VH \ TOUKIXIIO.
a todos confessainlò sua ctcritn (JiraiuHo,

lvi<>. i.i de maiii de :..iC. (11 i;-'e
tBBmsseaavemxsiEsxscssBSS

Miguel Medeiros de
Almeida
(MÍCl 151,11"0)

Anionio Ooiiçttlves d*. A-liucida
p familia rouviiiam (odos os pa
rctilrs c pcsshns d<* st.a ami/ude
para assistir á missa <lc ;to" diu
ijiif miiurlani rezar na ogreja de

S. Pedro e IV. S. da Conceição dn
Iviieuntaijo, hoje, quinia-f-cira, 11 Ho
corrente, ús q horas, por este acto con
íeisaie-.-e mais unia ve/ eteiiianii nlc
lindos, l.l I7?u

f
Coroas para enter-

ros por preços módicos
só aa R. DO PASSEIO,
62. Flores naturaes,

Coronel Galiano Emi-1 panno e biscuit. 3224 J
lio das Neves ; mmt~mw^mm^m~mmmu^m

Frantíisco Furtado Pe-
reira júnior
Dnlort s S'i res Pereira, sei *.

i.liados,

José Antônio Marques llraitaj
(ausente), Alberto de Oliveira
Maia, seiiliiira e filho, Jos.' Aai
lonia Marques llratía Solirinho, ]
senhora e filhos tauseui. si. \>

emie de Moraes e senliiira (ausentes), I das. sobrinhns, nus e mais
Augusto Marques Bruna (ausente) e * leíagradecem n iodos
loão Baplisla Marques Uraga, eouviJam qtie aconipanharain os rc-slos mor-
os seus partiir.s e amigos para assistir) taes dc sut estremecido esposo, Kfnro,
uma missa, que, .por alma .lo seu pran- iriniui. ciiuhatlo, lio ,* so iriulij». I'UA -.-

K-ado padrasto, íio e .avô, CAUAXO CISCt.) l;L'KJAl.l.l 1 l-.KI-.UIA JI -

HMII.IO DAS N'K\'i:s. mandam cole- IJ.IOK, c ilr uovo .convidam .para

brar boje, as o 1,2 horas, na egreja
de S. l'1-aiicisco de Paula, iijfradi.-*eeiiJo|
iliísile já a todo', ijiti' comparecerem

i-elilúão. .1 1.1I

t
tir á missa de ;" dia.

horas, amanha, s.
corrente, na cereja dv
S.iii.o do Maracanã,

cunlia-
piircii-

:• -era celebrada
la-feira, 1 _¦ d.>
Divino Espirito
epníòssando-sc

(S

Aurora Pires de Mello

í José Antônio P
familia atíradeceni
111a a iodos que
á sua imme.iâu tlúr
cimento dc sua id

AURORA, .* áiittellcs que
ram á sua

rcs de Mc'*'.. 1
do í.ilido d'al-.
coiHpariH-.aram'.
r com o falle-

laíradti filha :
n acompatiha-|

1K 1*1

KBK&SXSS&ímWtBmSX II i 111 II—>

João de Mello
' 

; 5 e p. dat •de
'u iioniciti, as 5
o funecionario rpuitüco

IOAO Dl! MlüXO, devendo o
L*uterro sair hoje, ás ,i Iioras da

s Carneiro

Diogo da Silva Passos
Maria Passos convida ledos

ns seus amidos,
i.hecidns para asçi
trigcsinio dia que,
sí-n esposo, inand

(]UÍnta*feÍra, 11 do ¦<
na egreja d -Saitl
Ini-." Para esse neti
dade c*.iil"i-ss;

¦¦avui.-i

ircttteã c co-;
ir á missa dv

ima de'
¦ hoje,
o horas,
los Po-

A CURA

OIÜO
lo de relií
ni.i.leeida.

uo:

l.VI-.ll.hlVIil,
HA l.MPOTK.VCIA

\ perda :.ii*"l on niesmc
viiilida.I( deprime o honici
iiiclíior dotado, encaminha
11111.1 vilhicu precose. Náo

(K 1S.1t", 1

Piedada da Costa

Rua Sete dc Setembro 121
Taleplione C, 2563

Aproveitem a Grande reducção.
Calçados em lodo o

Stock preços abaixo do custo

I Depositário <lus alpercatas
marca Mignon de
17 a 21 . . á$O00
2S a ¦.<:; . . 4$500
Ul a 41 . . 6S000

Da (i(iM)i;i;iir:.\ ClílIO-VICA ou
KKCI-iXTii, cai poucos dias. por pro-
cessos modernos, sein dór, Rtir.antc.se o
tratamento. Tratamento du syphilis.
App. 606 e pu. Vaccinas de Wright.
i\.«semhléa =4. das S as n e ia ás 18.
BiáliVlÇO NOCTtmXO, 8 :is IO—
— Dr. Pedro Magalhães. R 437

't'G.\l,i

ira c fillios I
de suas rc-

:'i missa (|uei
nj, citnliada ,
hoje. quinta- j
*j horas., na '

sa^s*_arsG-iae
Alberto Pereira da

Silva
_ Sylviua Tavares da Silva coa-

\ida amigos e pan*ntes i^.-r- ns-
sistir á missa de ükv dc AIJ.KR*
TO PlillKlUA UA SII.VA, .,.:•¦
mandn rezar na ejtreia du '¦'•'..

ue*, do Maeliad.i, ás ., i. -.

BOLSA LOTEBIGA
OUKKlílS THAVAR I.HIiA(.'õliH

COJI A i'oi;-n VA '.*

Compvae blllieli-s 1111 IIOJ.SA 1.0-
1'KlííC.A — Avenida Rio llninco
lia. csdiiinu <1« nia (Iti AsscmWfiii

Iiíí encontrei-eis a rcnl
vosso itloiil.

Alfredo Cândido da
Silva Nazareíh

\ mu.
parei..t da

II .pliysieo "
ndo-o pnra

affeci.-âo
,iiu; lhe cause tantos soffriineiitos mu-
raes, que lhe traia mais discussões iu-
limas, á.-* vezes tuesaio sarcasmos e ca-
coada, tornando assim sonihria toda ..

I sua exigência. Deixar -s,e estado se ;

j cuidado 11.1 expectativa dc uma cura
I próxima, e cuilialar-sn com unia esperan-

ehiiuera. quando pedindo ,1 liroelm-
do dr. Z*lie, iiiliialada A RESTAI'-

| líAÇÃO DO HO.MICM, iiciiiiipaiih.f.I.i ;
de mu., folha de coiisiilia diri((ida fran
ca aos i.|ite não podrm vir ás consuh-iá
na KUA UPvUGUAVAK \. ...;. solirado.

1 das n á- 11 .ia dn 2 ás 6, adquirir-s
.-, certeza ili- rehavcr a totalidade da sua
viriliilade. l-ssa interessante brochura

i '!*¦ distrilmitcâo Rfáutiia contendo exp' -
! cações e conselhos indispensáveis ac-
i homens deveria ser lida c relida e p" ¦

i deiada nas horas de desanimo e d. ¦
1 pressão iiiveiieivel. J 175(1

EiiSeignsmení graíult du cliant
i' Madame Sertuin í-leve d
: don, ]n-.iiV«-i. -n- du Coa:
; Paris, coniinuc cí - et'tiv(i
I citam, piano ci solfége, .':
I niii.-.iquc. Avenida Iti.. Ur:
I éiaj-.:. Les cours s.mi diiiité-

l.-.irs professeurs. Se i.iitc
: les jours d; .: :i ,| heurts.

•¦ "ií. Isn:
iervatoire

Kiaiuiis
son école

illCO, 1

, par !c-i meil
iasrrirr tom

•ii«

rtom Icsullis

liLUAM HONTEM

C.alitil
Macaco

Anligo ....
Moderno,..
Uio
ííalteado...
.;• piemin
'i' •

4-
5' •

123
261)
S113 Avestruz

Urso
or,
isa

AO MONOPÓLIO
DA FEÜGIDÂDE

líciiiolto-sc bilhetes ile lote-
riu> imrn o intcriiii', nieiliaiilc
*i iiortc (io Coi'i'oio.

I):i—e tiiiiiii.iiisus ediiiiuissões ]
uos ms. cuniliislns nas oiicom-
mondas snperiores :i ÍOOSOOO ]
— Kuu Sneliel 11. 1-4 —

Vli.ANflSti) & C.

GRANDE HOTEL
— LARGO DA I.APA -

Casa para familias e cavalheiros Oe
tr&tamento, Opttmos aposentos rica-
ou-nte mobilados de novo. Acccssorcs,

j ventiladores e cozinha de 1* ordem,
t End. Telegr. "Graiidlioíel".

BAKGO LGTERIGO
lí. fiosttl-lo VI e I!. Ouvidor 7<5"0 PONTO"

180 — 15. nlVIDOU — 180
. Silo ns ius.is qiKi offci-eceiti ns

niiiiurcs iniitnitens e sncmi'
tins ao uuljlicü..

OURO
Prata, iiniiianies caiitclas do M

; Je Soccorro, compraiii-se; na praça
¦fBBSKKSuijvuon radeutes 64, Casa Garcia,

IMPOTÊNCIA 
"IMPOTÊNCIA?

Médium videnie e curador. Consulta
tm iodos os sentidos, descobre qualquer
«egredo por mais occulto (|"e esteia,

fazendo'desapparecet- os atrazos e riv.v
lidades da vida. Das o as 4 da tarde <

das u ás S da noite. 3 ua Senado
zebio n- 11. sobrado. J .:'____!

KSrURllilllADi:.
XKi 

-KASTIIK.MA.

IÍSI-KHMATOKR11ÊA

Curn coitii, iiKÍien! e íiiiiiiln.
CJiiiieii eleetro-niedicii esueeiiil

1)11. CAKTAXO .iovim:

das Faculdades d< Medicina de
Nápoles c Uio dc Janeiro.

Das o ás 11 c das 2 ás 5.

I.uiio 'lu CarlOl-u, IO, sob.

11 CASA FELIZ

L/T^ 1 PARA VIÚRAÇâS
MíSEALLÃfíD

119 OURIVES
—RIO —

21)7 S

por :
, irmão

, C.MN01DÜ RA
' mandam celebra
, u .lu corrente, ua '

{ cisco de 1'aula. ás y 1
I radainenle aer.uleeeui
I diktiiarini comparecer

Ia Cunha,
Oliveira, e

•t.iividaiii ..:*
ia do sétimo

querido es-
. Ai..i-'i;i-:i)ii
'.- .Z.VRIiTH,

,-^xta-ícira,
¦ S.111 l'r:,u-
ras. 1'enho-
uio- tiv.o >¦¦
se aciu re-

alta mwMm
de i
lin ¦
1-.1'.
comi
cone

•1..1-1-.
M-íll

-i.-mo.
*-C'!.-l!L*

,as..adt.
•rali.i'1 1.) ]t-

José Joaqaim Dias Du-
arte Ferreira

ia nos mystfs.
*i*..-.-i de Rran*
',--il.:,=, diz c
diz o ftitttrn.

*i .. bem estar,
difficeis, n -
cotum--rcia-'-i,

, ;;s', sobrado.
.1 1071

m iseso A GRA»
fFAIJ-KCI

lioljcrto Dias
lia. loíiqtiina Dia

lialqit* idade

Velhos, mocos e
tt1*, c felizes í;" de
Xül.IXO. forimdn
mente por utn sal

ri sou lios, mocos for-
ois do uso do STJi-
descobírta recenle-
o PuiiSo; não falha

Rias 1'
nio Dia
quim U

I sentes'), Aniie!
' participai-."- o
j pae. irmão.

na- fraipiezas 1
cansaço physico.
çonvaloscehcias,
pelo Correio.
& Filhos, rua
de Janeiro.

enitaes, ncurasilienias,
tnagreza, tuberculose,

anemias. Vidro. 5$;
$500. Drogaria Granado
Uruíiiavana n. oi. líio"J 

I4D4

c meia hora
rcrrameiitH
feira, 11 do

. rreira tl íami-
Ferreira, Aliei

familia, Amo-
Ferreira e familia, Joa-

:;:. IVrri ira e tillia, (au-
, de Oliveira e fajiijia.
íaUcciiiu silo dn querido

v aini^o. hont*em, ás 3
da larde, devendo o cu- I r

rn.lip ;: -W
"M ridia

] io:

I

..li,:,l— f
rrente, ;
S. loãi

rllta
h.,

106. RUA
Filial á praça i

106

COKmISSòES
' Bilhetes de

i Ari.o: - Os premi
j tllC-Illi

UO OUVIDOR.
dc JiinliL» n. 51 - -

r janeiro
E DESCONTOS

Rio 
' 

__

SALA DE FRENTE
,e uma saia muito espaçosa e

1re.1a.1a. com entrada independente, luz
electrica e jardim na frente; logar
muito saudável c de jrrairdc transito;
trata-se á rua Mariz c Ilarro.s 123.
Bondes de ioo réis. 11*. 1 (4.0

Alupa-.:•,,!-, f
_-;í;i mais tMücntc.

Possue cs vfr.la
viiuhis direitamente

Loterias

FERNANDES & Ca

í-i-.xsio.v i:r iiKSTAruA.vr
l.a Tablc du Cominercc, Av. iíir

llranco. 157, 1" andar* Telefone 4.138
Almoço ou jantar com tres pratos o
escolher do menu. sobremesa variad;
.- café iS'500. Aliisam-sc quarlos a fa
n ilias e cavalhãros, iornecé-;; j-ensãq

1 lares da
P;ll ((-.tP.

.1. il-se.iil
,ara ' •'''j.':1 «1'"

. , 1 inis :i_j Kit» ile
d, S Jon.i Itapt-.-.a.-aindo ,„„!;„_ conlieei.lo

fr-iy..3^aigaqnrW™r*r*a^^ j blíe-Tlu 5' annos

Carlos de Faria Veiga
• T'l'V\'l'.\"ri' DA ARMADA

Celina Gonçalves de Faria
Veiga, 1-irmiii.i Amanlia de Fa-
ria Veiga, José de Faria Veiga
e senhora, Miguel Scluragn, sc-
nhora r filhos. Saltisliano Alves I

Coelho, dr. Hcrmogenes de Queiroz e
sua mãe, Clotilde de Queiroz Gonçal-
ves e filhos. Luiz Corrêa e filhos,
agradecem, penhorados. a iodas as pes- j A
soas que acompanharam a sua ultima \ vtip*

CARTO.MAXTI-; K OlllltOMANTI.iisriiAXdiniio
TmIi.-iIIih iviii .]..;,.;., inr.illios d< curtas ;

nela-: linh.iá ila- niftijs, !..-: (iiiat*q;tçr ir;i
:«!!i-j». ;y-c k dcsiniúiiíá c f;*i. reinar i

íamííía: — itineo na Ame-
>r rnein (i'.* uma consuln

rjit;tIrt'iíT s-earetío, rn'
cj.-i: t:.:1,..:!,.! lia dei an*
iine-1'Gi onde ne torno*j
:!üí scuç iircrl.is e bom

mvi.i iih pr..*;-* da Repu-
e ¦ -.'pre ttfsfez a pes

pedras dr ?íti':
¦¦ •-• i:rtn, pt í^mní

. Consnli--,
_ li noile. 11a 1'i-açi
l'R\i,'\ DA KKPIf-

Ja rua Senhor ilol
(.0 1

le .1
í.iiii-iium conheeMn ni> Ilr.'
d is u da mnnlifi ;'is 7 -
ii \ Uejiitliltca 11. S.|. -
UI.IC \ X. 8.1. d-aquii

MOVEIS
morada o seu querido marido, filho,
irmão, cunhado, tio, afilhado, sobrinho,
neto c genro CAIU/)? RH F.VKIA
\'1*-|C,.\. <: convidam a a:**is:ir á missa
de 7" diu que pelo .repouso dc sua alma
mandam celebrar amanhã, sexta-feira,

do corrente, ás o horas, na egri.i:

liit. 11

in-c-tiicõcs c nicllioii- (itnilt.
r -.it nu iii.i Si-niitloi- Fuso-

. —. Toliq.li. 88.1 I.

OURO

a domicilio. -. S ..vcOídc Sw Fi-an.iíVy dç Paula. S, Jot{. ' proxituo

Compra-se ouro. t.-mia

inias usadas e can.Uas
Soccorro, á rua dn Cons

nm do Xuncio.

do
s. platina*.

Moiile dr
içfío n. 64

n I-.-.D*

iT.>í«,1 **•;

_m

,_;i-.;
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CORREIO ÜA MAJNIIA"«_- Oulnto-feira, 11 tle Maio de 1918,

Lavol
Nova

Maneira
De

Curar a Pelle
172 Casos Graves Curados
Doentes da eczcma cm qualquer parte da

Bundo, podem agora tratar-se em suas casas»
com poucas despezas, usando o Lavol, m
mais maravilhosa descoberta do século paraenfermidades da pelle.Depois de se ter experimentado durante
tnn mez com este maravilhoso liquido, tin-
bani-se curado 172 casos. Foi descoberto era
Londres c causou enorme sensação em toda
a Europa.

Tem alguma ferida ou espinha? Temcroatas, escamas, erupeõeo? A pelle come-lhe,
Iueima-Ihe 

ou dóe.r Tem alguma mancha oueleito na pelle.
EntBo experimente Lavol Immediatamente,

a nova e maravilhosa cura. Verá que è maialimpa, mais suave e mala eflectiva do quaaualquer outra coisa de que tenha ouvida
fallar.

Peça hoje mesmo um frasco ao seu dro*
fuista ou pharmaceutico. É um remédiocaseiro. O preco esti ao alcance de todos.
Compre ao mesmo tempo um pouco de alço-
•1 para diluir este poderoso liquido. Sã4 neceiiario um momento para preparar aItmedio—e entüo terá o melhor remédio dqBundo para doenças de pelle, NSo demore ft«ua cura nem um minuto.

Venda.» cm todas ai drogaria* • ,boticw principaes. ¦-" —•» *

Cranado&Cla.RIo de Janeiro

Xarope Psiíorai de desessartz
e Alcatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Ayproifdo pela Inspeciona de Hy-

(iene e premiado com medalha ds ouro
na lixpoiição Nacional de 1908. Este
maravilho.o peitoral cura radicalmente
broncliites, catarrho» chronicos, coque-
luclic, asthma, tosse, tísica pulmonar,
dôr és «Io peito, pneumonias, tosse uev-
vosus. «otistipações, rouquidão, sulfooa-
ções, doenças de garganta larynge, de-
flu__ -_:;hmatico, eic. Vidro i$soo. —
Depósitos: Drogurias Pacheco, Andra ¦
dai; it. .15; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sete de Setembro 81 e 99
e á rua dn Assembléa n, 34. Fabrica:
Pliarmacia Saijtos Silva, rua Dr. Aris-
lides Lobo 11. no. Telephone 1.400,
Villa.

«¦i'«:i*l««l!MV

mrJxranães Prêmios do I
I RADIOL"!
| O melhor preparado e o mais barato para limpar §

todos os metaes |

J Rs. IOsOOQ$000 em dinheiro 1
I No sentido de fazer apreciar ainda mais o já bem i
| 

conhecido "RADIOL" temos resolvido distribuir |
| 10:000$000 EM DINHEIRO !... 1
¦ O "RADIOL" vende-se em 5 tamanhos, (ns. 1,1
1 2, 3, 4, 5)* TODOS ELLES TEEM PRÊMIOS, I
I desde i$ooò até soo$ooo.
i * MSTA r~ 

JOCKEY-CLOI

Premio dom " "
1 1
1 "

50 " "
1 100 " "
! 200 " "
§ 500

750 ** "
1500 "

p::i28 Prêmios T
|I

PRÊMIOS *

. . . 5008

. . . 300$

. . . 200$
100$ 500$
50$ 1:000$
20$ 1:000$
10$ 1:000$
5$ 1:000$
»$ 1:500$
2$ 1:500$
1$ 1:500$

-tal. 10:0008

Paru saber se a lata que 1
V. Ex. comprou tem prêmios.-1
BASTA CORTAR O ROTULO ¦
NO FECHAMENTO, ollo se I
deslocará inteiramente e caso ¦
esta lata tenha premio, o valor ___jjdeste 6 indicado com tintu 1
vermelha NO VERSO DO RO* ¦
TUIiO. m¦

Os prêmios de 18000 ATE' _58000 PODEM SER PAGOS I
PELA CASA ONDE A LATA jáPOI VENDIDA, os prêmios dc I
10$. 20$, 50$ e acima, na 1Companliia do "RADIO.

Programnia official da 4a cer-
rida a realisar-se em 13

de maio de 1916

SAFRA DE GEREAES
—¦Biw»_-aw*fl*-'«Trra ; •^"^•f^fT^viniTiinviir'!''''''«Pfl*u:i,^tia*w*_M*M.'i-tw-C-

Me ni' .Ríífll"
O 1- pareô será realisado ás 12.50

RUA SENADOR DANTAS N. 79 - RIO - TODOS OS DIAS 1
| PARA OS PItEGUEüES DO INTERIOR, bastu mandar o ¦
!tnT»_^lB^_ííd0-' uo. "'«smo onderoço, pura receber ÍMM1'- ¦
i DIATASIENTE o valor respectivo pelo Correio. "

Terreno ou casa em ruína
Compra-se uma no perímetro urba-

ao da cidade, que tenha sm.so de fren-
te. Informações completas a A. R.,neste jornal. (R, 54)

PEITORAL BRASIL
Cura a bronchite cm Ires dias. In-

fallivel na tosse, escarros sangüíneos,
asthma e rouquidão. Deposito: Berrini,
rua Hospicio 18. (J. 1282)

€SS

ELEVADORES ELECTR1C0S
Do construcção garantida, com Iodos os

melhoramentos modernos, perfeito funecionamento
e segurança absoluta para papeis, carga ou passa-
geiros, com cabine simples ou de luxo e manobra• de qualquer systema.

FUNDIÇÃO INDÍGENA
RUA CAMERÜÜS, íad 

'- 
Telephone Norte, 387

A cana que vijnde mais barato 6"A COMPETIDORA"
HUA SENADOR EUZEBIO. 75

Camas de peroba, para casal, .H$,
30$, 35$, .-,0$. 50$, 70$ e 8o$; toileites,
70$. 8o$, go$, ioo$ e no$; inesas
de cabeceira. _o$, 25$ooo e ,10$õoo,
guarda-vestidos, 45$, 50$, 90$, 100$ e
120$; _.'_.iril_-lmi«.ai, 30$, 40$, 50$ até
120$; meias mobílias 80$, 90$, 100$,
120$ até 180$; guarda-comidas, 25$,
ioí, ,|i,$ e 50$; guarda-casacas, 140$,
170$ c iHo$; colchões de capim, de 3$

41 12$; ditos de clina, de 12$ a so$ooo.
JVola — Toda a compra superior a

100$, será entregue gratuitamente a
domicilio. M .1008

CARPINTEIRO UNIVERSAL
Compra-se uma machina que tenha

ierra de fita circular, tiipia e de furar;
trata-se com o Uenieto. Rua do Rezen-
«le 81-83. J 1500

METADE DE UMA OASA
Pequena familia de tratamento aluga

a outra nas mesmas condições metade
de sua casa. Na rua S; Clemente, 94.
Botafogo. 11 1772

OFFICIAES

ginaianiainusiia¦ A Cura da Syphilis |
a , A..««uír',<'!1 o» hereditária em toda. as suas i___iio.ta.oe_. Rheiimatismo, 1

moléstias da pelle, Ferida» na bocea, nariz e garganta, Eczemas, DarthroB, r=. 1'iirunculos, dores musculares. Inílamtnação das glândulas, Latejamento das ar- plerias. Dores nos ossos. Ulccraí, Tumores, Manchas da pelle c iodas as do- Bas en.'as resultantes de impurezas do Sangue se consegue com íiILUETYI'
Licor Vegetal Bi-iodado

O mais poderoso nnüsyphtli tica

DE ALFAIATES
A Associarão (tios proprietários da Alfaia-

tarins tle Manáos, dn.. quaes fazem parte
en primeiras canas no gênero, vem deste
modo coinmumcar o quem interessar poisa,<iuv precisam de bons operários nio ió
lialiilitíidos rm obras de mangai e cinta
ctmitj tamlicm obra incuda.

K l>or isso todo aquelle, que esteja em
condi-jües, c querendo occupar ob innumc-
ros lo-_tnrest vagos, _ tlcverflo logo qua apor-
te nesta cidade diriyir r»e aos 100.000 Pa*
IctuíA, sito á rua M..tmc_[)fil n, 56 on na
tiicsma rua n. 70 i Alfaiataria Colombo,
as fumes se_ coiiipromettcin a nianter-Hic
scrviiíü effcctiyo.

I'ara orientaçüti dos srs. officiaes abaixo
IHibHcamos a tabeliã dos preços (|Ue sc
;iai:a a nião dc obra, i: {ie cujo fiel cum-•pnmciito garantimos, sendo a Associação

ti çiincipai fiscal,
Casaca, 6u$; sobre-ccsãca, 55$; sinokiulT»

.|u$: írack, .i«i$-, jaquelão, ju$-, ualctoí,
.-,$: calca 9$ e 10$; colide, 8$; brins:
ualetoti ««,$; cuíca. 5$ e 6}: colide, «;S
e 6.000¦ \ (K 11...O

Elixir de Pepsina Com-
posto

(Çaniontilla, Rlutibarbo, Calumba e Pe-
psina) Fórmula de Brito

Approvado c premiado cotn medalha
«ie ouro, Efficaz nas digestões mal cia-
hoi-adas, dyspcpsias, vomilos, eólicas do
lis.i.ln e intestinaes, ina.vpetencias. do-
.'i-s de cabe.a c vertigens, Vidro _$ooo.

Depósitos: Drogaria.. Pacheco, rua
dus Andradas, jj; Carvalho, i« de
Marvo, 10; Sete de Setembro ns: Si c
g«, e Assembléa, 34 Fabrica; Pharmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides Lobo
n. 221), Telephone 11. 1.400, Villa.

(3087)

¦•__i. ti 1- ' -,"-«. ' , ¦ ¦'„•-..¦  . ü ,'r'11'"' enevslco depurativo. Approvado Ha pela u, o. de .Saude Publica e registrado na funta Commercial. O LUETYI. S
¦ :P(>,fs'."!. um valor therapeutico e seientifíco incontestável, comprovado com uma mg inlinidade «le attestados médicos e de pessoas «pie com elle se curaram depois 1
H de, ja estarem sem esperança «le obter a cura. Este prodigioso remédio è-ag
B- 

salvação dos lyplnliticoi dejeniadados. Cura a doença, puriiica o Sangue e for- 1talece o organismo. O LUETYL e de palladar agradabiüssimo, toma.se ás re- gm leiçoes, n5o tem dieU e não produz Eslomatiles, enteriles, máo-estar, etc. B
1 SfonT- "* scus sl-,lllarM- Tonwe LUETYL o UNICO que cora UM B
g VIU RO laz desapparecer as manifestações da Syphilis e es doenças do San- iH »ue- ¦

Encontra-3e em todas as Pliarmacias e Drocarias do Brasil. Preço 5$ooo, B

.«• Pareô — CONSOIiAÇXo — (Ex-alusivo «para aprendizes) — 1,450
metros — Premio 1 :ooo$ooo — Ani-
mães sem victoria em 1913 e 1916.

i S. Clemente rj
a Jequitibá 5I

Golden Spurs . .... 3!
Enver Pachá ....'.. 31
Miss Florence 49
Lady Periclís ... .40
Divette II '. . is» Fareo — 16 DE JULHO —

metros — Premio 11500$ — Animaes
de 3 c 4 annos sem mais de
victoria em 1915 e 1916.

kilos

1.609

Majestic
Velhinha . .
Monte Christo
Feniano . .
You You II .
Araí,on II .
Trunfo . . .
Imagc

53
.53
53
-I
51
50
50
48

kilos

3o Parco — LIBERDADE 1.609
«metros — Premio 1 :joo$ooo  Ani-
anaes sein victoria.

Espana 33 kitos
Laggard S2 »

Maslroquet ..;'... so "
Otaner  . so "
'Sicilia 46 "

4o Parco — -REDEMPÇAO 1.609
metros — Premio 1:6ooSJooo — Ani-maes dc 3 annos.

r iPontet Cauet 33 kilos
Vanderbitt III .... 33 11 

5

Ornatinho j0
fecy 50

| \^f 49o Buckless ,...,.,. 48

3° Paréo — GRANDE PREMIO CRI-
ITERIUM — 1.300 metros Pre-
mio 5 :ooo$ooo — Animaes nacionaes
de 2 annos.

ARAUTO III ...... 56 kilos
FAVORITO. ...... 5a "
DELPHIM. . , i v ,- . 53 "" ABUL 5a »

HUSAR i i t . 5» "
HURRAH  sa "" HELVETIA II ..-;.. 50 "

5 FLfiCHA III. .--.-. i .: si "
7 FAOULHA 50 "

6o «Pareô — 13 DE MAIO — 1.609
metros — Premio 1:6oo$ooo — Ani-
imaes sem victoria em grande premio
ou clássico.

Espana .... . . -.- . 56 kilos
Marialva ........ 53 "
Lord Caning ...... 52 "

Atlas  , « . 52 "
My Heart. ....... 5* "

Mastroquet  . 5° "

7° Pareô — YPÍ'RANGA — 1.609 me-
tros — Premio 1 :soo$ooo — Ani-
maes nacionaes .em victoria em
grande premio.

1 Ganay ......... 54 kilos
3 Estillete ........ 54 "

Guatambu. ....... 53 "
Demônio . . .- . .... 50 "

3 Dynamita ....... 48 "
6 Escopeta . . . . ¦ ... 48 "

'Por ter ganho na corrida do dia 7,
fica excluído do pareô Liberdade o ca-
vallo Espana.

Rio de Janeiro. 9 de maio de 1916
— A DIRECTORIA DE CORRIDAS.

ARMAZENAGEM l UENDA NO RW
•BBM-B__MãB_MWW*__H__****^^ Í8__3_HB___Í—B» "— ' *ft*_W_Vy_I_W7 **«T"ff-t?"*_3_B_5 ¦¦ ¦

RE EMBARQUE PARA OS MERCADOS DO NORTE E SITE
•___i'_ji'.v::4 ¦ . *<-__-. ..¦._3Mír____» -t_» _*feW_oWar«E»flM_6tí 1f^J*_t*«_t«Bt_aCMIM_B__te_L____^^ li i____*__UMM-M_l Ulii !¦

ADIANTAMENTOS E PAGAMENTO DE FRETE E IMPOSTOS
' 

A COMPANHIA_ NACIONAL DE ARMAZÉNS GERAES - fundada cm 19" — com excèllentes armazéns
e trapiches paA deposito de cercaes e ijuaesqucr produetos da lavoura e industria — cnc.irrèga-se daiiueiles ser-
viços com pequena despesa de armazenagem ou embarque marítimo, cobrando sobre os adcantameiitos o juro cor-
respondente aos descontos da praça. ESCRIPTORIO CENTRAL— Rua General Câmara, 33—RIO DE JANEIRO.

1$000

2$000

Admissão de sócio adventicio com direito á entrada geral .
Admissão de sócio - adventicio com direito á archibancada
geral

Admissão de sócio adventicio com direito á arcíiibaticalda
especial e ao ensilliamcnto  5$oooAdmissão de sócio adventicio como cavalleiro  2$ooo

Viaturas  2$ooo
As propostas para sócios adventicios serão feitas de accordo com o quedispõem os Estatutos.
iRio dc Janeiro, 9 de maio de 1916,

RICARDO RAMOS

Vende-se um em perfeito estado, pro-
pno para entrega de cerveja, com logar
para 30 caixas. Para ver e tratar, na
rua Visconde do Rio Branco, 233. Ni
ctheroy. (r ,4_...

PAGA-SE BEM
Precisa-se de uma boa artista que

saiba provar vestidos, inútil apresentar-
se se não é muito boa e sem referen-
cias, escrever ás iniciacs A. 2. neste
jornal. 1504 J

&mWmmk
líei

'liarmacias e Drogarias do Brasil

Fabricante: Phc.°-Chimico, Álvaro Varges, Av. |Gomes Freire, 99 — Tel. 1.202, Cent. |
¦»íllll!;«!i«K!!!n!lill::«iti:i:!IW

LANCHA A GAZOLINA
Vènde-se uma, com cinco metros,

própria para recreio, com accominoda-
Cões para oito pessoas, motor de 6 H.
V., magneto Bosch, carburador Clau-
dcl, almofadas com capas, tolda, remos,
salva-vidas, lanterna., e todos os de-
.liais pertences e ferramentas. Para vêr
e tratar com H, Taylor, Magé, Eslado
do Rio. R, 1Ú87.

MODA
'Na casa (FOURCAIDE eiiicontram-se

sempre as ultimas novidades em calça-
dos finos. Urugiinyana, 74 — Telepho-
ne, 1040, C.

BOTEQUIM
Vende-se _ um bem montado, fazendo

bom negocio, com contrato, pagandodiminuto aluguel, próximo á Avenida
Central; informa-se, por favor, na rua
Sete do Setembro* n. 58 A, casa de
frutas, com o sr, Guimarães, das 13 ás
14 horas. R. i'7_5.

CALCADO
Cal-

crean-
Rua da Uruguayana n. 14S

çado para homens, senhoras
ças. Esta casa é a que melhor serve
e mais barato vende, por isso convém
visitar este estabelecimento. J 3134

•*-*» ll_%_wMSs_i P _2

-<o liWhiF r\

wmÊ

Companhia Industrial e Constructora
•'I3C>AI-.1{JI«_TH*C_."

(CAPITAI, RiBALIZADO, 2oo:ooo$ooo)
Kncorrega • se de CONSTRUCÇÕES

PRl-.DIAI-.S em terrenos próprios ou emterrenos dos clientes, mediante condições
muito vantajosas, sendo o pagamento a
jirazo lonso c cm pequenas prestações.CONSTRUCÇÕES IM.M.EDIATAS COM

MATEKIAES DE 1» ORttEM
Encarrega-se tambem!
— da conservação de prédios, recon-

itrucçües, recebimento de alugueis, com-
pra e venda de terrenos e de todos os ne-
focios que se relacionem com immoveia.«EÇAM PROSPECTOS E -EXPLICA-

ÇOES A' RUA DOS OURIWES N. 45Teleph. Norte .1070 — Rio de Janeiro

Vende-se uma própria para miúdos
de rezes, açougueiro ou padaria, toda
forrada de zinco, com pouco uso. Ver
o tratar á Estrada da Freguezia 11. S25,'' '):' •---'--- (S 

1647Jucá do Rio, Jacarépaguá,

ATTENÇÃO!!
_ Vende-se uma chácara com boa casa.

vinte lotes de terreno, quatro ruas todas
arborizadas; trata-se no mesmo, rua Tc-
nente Lassance, estação de Anchicta, li-
nh-a central. (R 1444

^ufl ¦Sini \ ___fttaH5 i^E_«8__l

Companhia de Lotarlas Naolonaes do Brasil
Extracçoespafcllcas sob a fiscalSsação do governo federal

ás 2 \\2 e aos sabbadoa às 3 horas, á
RUA VISCOHOE DE ITABORAHY N. 45

HOJE . HOJE
303-19

15:0001000
Por 1$500 em meios

Amanhã Amanhã
:.34--10-

30:OOO$OOO
l»or $T50

SABBADO, QO _00 COT*.tt.ESTSi-TX}
A's 3 lioras da tarde—íi35—-Ã-ooosbooo

Por 19700 om ui<-l.>s

Convém a todos
•aber que o "Tridigestivo Crui", é a
aalço remédio approvxdo pela Dirt
ctoria de Saude Publi,*, que cura as
moléstias do estômago e intestinos.

Depositário: rua da Assembléa. 75,
lírogaria Central.

isarn

Doiesl-Coal O carvão
especial

para casa
de fami-

lia e hotéis. Máximo de duração
e minimo dc dispendios. Únicos
agentes, Francisco Leal & C,
1" de Março n. 91, telep. 530 Vil

Entrega a domicilio,
iiiiiiEiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiniiiiüaiw

Estômago
Tridigestivo Cruz, é o unico remédio

que cura as doenças do estômago c in-
teitinos. Drogarias c pharmacias, Vi-
dro, _$soo.

Depositário: rua da Assembléa, 75,
Drogaria Central.

D. Manoela Louzada
Residência: Rio de Janeiro.
Curada com o Elixir de Noguei-

ra do Phco. Clico. João du Silva
Silveira, de espinhas 110 rosto.

Agencia Coomos — Itio

Ul
de SODA

Em (jue mez nasceu V. ?
Compre o livrinlio correspondente a

i-sse mez e ficará admirado sc encon-
trar ahi fielmente descriptos os teus ta-
leilhis, defeitos c qualidades e encon-
trará os conselhos i.ue lhe convém par-ticularmente para ser bem suecedido,

vida. S.
Envia-se

.-.. Miscovv
pelo Correio.

COFRE
Veiule-se 11111 «t.i.isí novo do-«

cantes A. llrasil i. C, typo 11.
_..o.ooo. Rua dc S. José 11
tel.

íabri-
_, por

50, Ho-
(J 19-3

TUBERCULOSE
I'«-ísoa que voltou da Suissa, onde

curou-se com a formula de notável sa-
bio suisso, de uma tuberculose do 30
fráo. com febre, suores, dòr no peito,tosse terrível, escarros, alé com san-
Riie. grande fraqueza, pallidez e ma-
greza, - havendo já verdadeiros niila-
gres na clinica do Rio. envia a recu-
la a quem pedir enviando endereço enoii réis em sellos ao coronel Sylves-
ire Casanova. Caixa Postal n. i'.;_3.
Rio dc Janeiro. f ,495

LEILÃO DE PENHORES
EM 17 DK MAIO

iA No.re-Pamc de paris
(__^_Rnin__&cwuwMir/niinr^i^^

GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

ALUGA-SE
Em S. -Christovão. á rua da Alegria

11. 529, um bello edifício dc construcção
recente c apropriado á installação de
uma fabrica, com bom terreno ao lado
e dep.ndencias para escriptorio e ain-
da complelo serviço sanitário para
operários. Pude ser visitado a qual-
quer hora, Para tratar no Bazar Ame-
rica, com o sr. Baptista. (R. 1451)

Canos de ferro galvanizado
Compram-se 300 metros, usados, de

3I4". Trata-se com Ezeqttiel Gonçalves,
á rua do Senado n. 268. (J 1796

Motor Otto a Gaz Pobre 140HP
Vende-se, completo c conjugado com

dynamo de 2=0 volis. Quadro* distribui-
dor e motores clectvicos pertencentes
ao mesmo, 'Para maiores informações,
dirigir-se á rua do Ouvidor 11. 71, 2"
andar. Leon. R. 1749.

JORNAL OU REVISTA
Dc grande circulação,' publicando-se

na capital de São Paulo, Minas ou Rio,
encontrará meio de augmentar sua
venda avulsa e o numero de seus assi-
gnantes. Informações com o professor
de Hj-pnotismo e de Magnetismo, sr.
Aristóteles Itália, Caixa Postal, 604,
Rio. R. 1897.

CURA RADICAL
dasGONORRHÉAS

Antigas ou Ressentes
\ej> suas complicações

1 BsleiroXomticsHAQVlNtoSMoin-Vnion des Fa6r._an__"Naü Principaes Pharmacias do Mundo
^Istiibelcelnientos FDMOÜÍB, 76, Foutiourg St-Oonli, PARIS

COFRES
Novos e usados, nacionaes e estran-

geiros, dos melhores fabricantes e de
diversos tamanhos, grande "stock", a
preços de oceasião; na rua Camerino
"• "M. (S. 981)

AOS DENTISTAS
Precisa-se dc um consultório na ci-

dade, com cadeira e motor electrico,
até 5o$ooo mensaes. Quem tiver, escre-
va para H. Pereira, á rua Conselheiro
Saraiva *., loja. (J. im)

DENTES ARTÍFICiAES
Nao os colloque V. Ex. sem examinar os nossos

trabalhos e preços
N. 13.-A primeira consulta para demonstração do novo .vs-tema, cujo resultado é deveras surprchendente, nâo importa emcompromisso t-.lgura para o consultiinte. v

TDt. BíM, __P..«e@ro, ESPECIALISTA
KUA DO CARMO 71-CANTO DE OUVIDOR

PREDIO PARA HOTEL
¦Arrenda-se o nrande predio da rua

do Arcai 11. 4», vizinho ao Senado.
Oplimo ponlo para um ho.tel de primei-
ra ordem, próximo á Estrada do Ferro
Central e praça da Republica. Tem
grande terreno. Trata-sc 110 mesmo.

(R. uS_)

M—¦¦_¦ 1 HBiiiniiBiin—runii-^r-ri

I GONORRHÉâS
I Flores brancas (jèncorrhéa-)
II Curam-se radicalmente cm pou-

cos dias com o XAROPE E AS.
pílulas de matico fer-S
RUGINOSO. |

Vende-se unicamente na phar- 3
macia BRAOANTINA, rua da |Uruguayana n, 105. í

Grande e Extraordinária Loteria de S. JOÃO
EM TRES SOUTEIOS

Sexta-feira, 33 e Sabbado, 24= de junho
A's 3 HORAS ÜA TARDE A's il o 1 DA TARÜE

336 - 3*
I' sorteio ... loo.oooSooo
2* sorteio ... looiooo$ooo

• 3- sorteio ... 2ooiooo$ooo
TOt*lÚVZos 

malore, 400 = 0005000
Preço do bilhete inteiro 1G$000 cm vigésimos de 800 réis.

Os pedidos de bilhetes do in terior devem ser acompanhados de mal*
600 reis para o porte do correio c dirigidos «os agentes geraes Nazareth & C,
rua do Ouvidor n. 94. Caixa n. 817. Teleg. LUSVEL, e iu Casa F. Gui-
marães, lícsario 71. esquina do Beco das Cancellas, cilaa do correio av
iiít/O I .«73.

ÜAhXO ELIAS
Fino cabellerciro para homens e

creanças. Mutambina, loção que faz
ren.ascer o cabeilo e destruir a caspa.
A casa acha-se funecionando sabbado,
dia feriado.

Rua do Ouvidor, 120, próximo á Ave-
«ida; (J 1967

ENGENHEIRO
Vendc-sc uni estojo de desenho com

_5 peças e m is accessorios, completa-
mente novo; ver e tratar á rua Auge-
lina 11. 18, E. do Encantado. E' b.i-
rato. (J, 17117)

PWM PÉRSIA
GARRAFA GRANDE

afamado pó, pelos seus reles cffeitos na mortandade da*
mosquitos, formigas, baratas lagartas, piolhos, bicheiras a

tem conquistado o primeiro logar entre todos oa inse-

Kste celebre e
pulgas, percevejos,
coceiras dos animaes,
cticidat.

Tornou-se um indispensável familiar.
Não suja a roupa. Não é venenoso. Seu aroma cm nada prejudica asaude. Pode polvilharse na cama de qualquer creança sem perturbar-lho 9eom no.
No rot.do vão indicados os differentes modos de applicaçao conforme a'«specie dc msectos que sc queira 'ilestr'uir.
O que conven. 6 procurar o PO' DA PÉRSIA DA GARRAFA GRAN*UU. e para obtcl-o, o unico meio é dirigir-se a nós.Nosso PO DA PEUSIA í preparado unicamente com as flores freucasdaspiantas e nao e para sc comparar com o pó de acção quasi nulla, feito daaraízes 011 üa planta toda quando não o é com substancias offensivas á saude.

e á rot.pa)° 
^ aS 1MITAC°ES BARATAS (inertes ou prejudiciae» á saud.

_. ve*-*P.rei Qlle. os fr<?f*u«?s se tèm queixado de que o Pó da Pérsia não
PÉRSIA'DA' GARÍ.AFA GRaVd! 

™ ""^'^ ° V'rdadeÍr° P°' °A'

1 .ATTENÇÃO — Em todas as latas com o POoaao um rotulo com a seguinte marca registrada

DA'

DA PÉRSIA »»e gru*

jf\ *^ 1 -^*>^ 11 ^^-^

MARCA
rejeitem as latas

-.luO_.__-ri.__V D A
Portanto, rejeitem as latas que não tivcreir, esta marcirotulo, como nao tendo saldo da casa Garn-íii Grande.
Lata a$ooo, seis por io$ooo c doze p;f1 lata por s$o.

refistrída ní

seis por i;Í50o
_o$ooo. Rcmette-se pelo Correiodoze po r 25$ooo.A' GARRAFA GRANDE

66 RUA URUGUAYANA 66
Perestretlo ® Filho.

A 1956

CURA DA TUBSUCULOSB
I)R. A. DANTAS DK QUK1KOZ
Modernos meihodos dc tratamento

medico e cirúrgico, conforme a melhor
indicação. Consultas, das 8 ás 11 da
manhã, Rua Uruguayana n. 41.

B 3:80

B!í;H!;B|,|:'"'''ia,:-!5i"-a!"HifBí:!;__PSi;:'H!''fl

1 A CURA DA I
SYPHILIS

PHABMACIA

Silva &' C.
srccií.ssour.s dk

Rocha fi FaiTülla
17». Uua Sete ile Setembro, 179

Hocnui nos -rs. mutuários re*
formarem ntí n vesnern ilo leilão
as suas cautelas vencido... (S9-11)

GRANDE ARMAZEM NO LARGO DUM
Aluirn-se este vasto armazem situado na rua Visconde ilo Mu-

raiiEiiape 11. 5, próprio nara bar, lioteiinim ou restaurante. Trata*se na Companliia Cervejaria Bralima, rua Vjscoudo de Snpucaliy
11. SOO. Tel. Centro!, 111.

UNHAS BRILHANTES
Com o uso constante do Unhoüno, as

unhas adquirem uin lindo brilho c cx-
cellente cõr rosada, que não dcsapparo-
cc ainda mesmo depois de lavar as
mãos diversas vezes. Um vidro, i$joo.
Remctte-se pelo Correio por _$ooo. Na"A' Garrafa Grande", nia Uruguayana,
11. 66. J 114a

Mesa para operações cirur-
gicas e gynecologicas

NOVA, VO ..KM, POB PREÇO DE
OCOASIÃO. VK\1H.;-SÍ!

I!lr.\ DA ASSKMIH.K.V IÍ7

APARTAMENTOS
A' rua Beiljamin Conslant n. .«'(.,

alugam-se 11111 ou dois bello? aparta-
mentos bem mobilados, com optimo tra-
tamento, a uma senhora chie, próximoao largo da Gloria, eni predio novo, te-
lephone n. 3.737 Central. (J 1.6S

¦PEIULAI 1"MOLÉSTIAS DO CORAÇÃO
Um cavalheiro abastado, desengana-1

do por especialistas, tendo-se curado!
«os Estados Unidos, com a fórmula

de um sábio an-.rricaiio, c lendo j.i bar- ,
riga e pés inchados, falta de ar, bati- ;
inen:o exagerado das veias e artérias, j
cansaço fácil, urinas poucas c com ai- do 58000.
bumina, palpita.õcs dolorosas <¦ agu | ________
lliad.-... 110 lado esquerdo, não podendo j
deitar-se, c sendo surprehendeutes as!
curas assombrosas aqui no_ Rio, envia a jrecc:la a quem p'.'(lir. enviando endere-1
.0 e 200 n-is cm sellos a Anselmo Ca-1 Vendes,' unia, com bons conunodos,
nabarro, caixa postal, 1.835. Rio de Ja- . não precizando concertos; na r-.«a do
neiro. .1 1496 Riachuelo: infnrnia-se ,. praça Tira-
•—-—•  cientes n. 54. S. i8.|fi.

"MIL A"
Brilhantina concreta com petróleo,deliciosamente perfumada com prne-trante e escolhida r..encia, dá brilho

e firma a ciir do cabello. ao contrario
das demais brilhanlinas >|ne tornam os
cabellos russos. Vidro. .1*000. Pelo
Correio. 4S000. Na "A1 Garrafa Gran-
dc", rua Uruguayana, líõ. T 114;;

Cotupra-se, de estylo moderno, para
mudar. A dinheiro vista. Proposta
em carta para Nelson Reis; rua San-
ta Sophia n. 92. J. 1.03.

MOVEIS
Vcndc-se um guarda-comidas c umamesa elástica, quasi nova á rua 19 deFevereiro n. 56, casa n, Botafogo.

13. 1909.

EREIS SER BELLA?
-ísae o EZPgQOtVlOL

Verdadeiro amigo tia pelle — Vende se em todas as
perfumaria», pharmacias e drogariiis ''

VIDRO 4SOOO

MICROSCÓPIO [Motor a ksrozana 10 7Í5 HÍ.
Vende-se um da. marca "Reinfeldçr 

Çompra-se um, usado e perfeito paraHertcl , dc Munich cm bom estado Undustria, que seja menos de i :ooo$ooocom diversas lentes. Rua do Hospício Cartas a A. P. C. nesta redacçrlo
'«••• (3. 1.S75.I j_ ,3s,_

^^^^ 
3g'ta^>ldL£t e Segura c3L*ammm

140. RIA n.V QUITANDA, 119
i.i;i«o.ioai;ia r.i.ioiTKiiu

—l.sueolnllilntlc cm concertos «le reloalos o iolns a nrceos módicos
Grniule sortimento ile reloalos sopiipitmiü . imiiio ,i .'.i.i«i,|, *»ji.j_.\

CTjUUS M.V.SOWMTTl-," — .Inins o rcloaios a prrstai-õi-s seiuaiiaêsni_CEBi»r-SE asskixatuías.

CASA

PARA RECREIO
Aluna ai

rior algtn
por me_.
Guilhi-ru- Gauillil
lo, E f. C. B-

V.

em ;nna faz.-nila do inte-
casas modestas a i5$ooo

ra informaçõrs com o sr.
- Fügenin <Ic Mel-
lado de S. P..uIo.

R ...

Cofres e Registradoras
Vendem-se c trocam-se m:

escrever, prensas, carteiras,
bancos. ariiia«;ões para todo?
comuterciáes: rua Fui Can,
C I I Tc ¦ :¦>,- 'ia M S-IA-»

ichinas -lc
lecretarias.

os ramos

HOTEL MIRAMAR E BABYLONIA

COQUELUCHE

m «««uEUTEnCAFEIlE PETRASO
Recommendado pelas Summidades MedicaesPharmaeieduCAPITOLEemTODtODSE (França) e em todas pharmacias

ü_
j Enstna-sc a todos um meio de s

saber se tem syphilis adquirida |§ou hereditária, interna ou exter- b
na e como podem cural-a fácil- §
mente em todas as manifestaçijcs Q
e períodos. Esciever: Caixa Cor- m
rcio, 16S6, enviando sello para S
resposta. g

i.i_."'!_S5is.!!::,r5'':51-::S:HH!:.IB,i.ia!i:'i*Sí;-'B'iá

„,,_., M 3494

EMPREGADO
Um moço com langa praiica dc cs-

criptorio, trabalhando cm machina dcescrever, iprcaísa de umal collocação.
Cartas a Henrique, nesta folha.

OUR01$900 A GRAMMA
Platina.

Monte d<
nhores
n.

prata, brilhantes, cautelas d.boceorro e de casas dc -pe-
compram-se á rui do Hospicio216, única casa que melhor paga.

(J 196;R. 1918. |

Quercis vos habilitar com scRuranca mn r—1,,,.. .1 . 1 - -
quer academia ou no 1° e 3° annos da Escoh Norma ? 

"fe 
S°, em (1^S,'

curso de Preparatórios o,t curso Norinal d. I„sUu0 Folyfo o"' ondTi__-

.i.i
Cartomante brasileira, tem um bneve

com «nio sc consegue tudo que sc qui-
zer. Guarda-se segredo. Consultas ver-
baes c por escriplo; na rua da Carioca
n. 13, sobrado. J 1594

111 11111111 aa ii 11 ir 11'i amam n n—

IMÓVEIS 

DF ESTVLO
A provei ten: a liquidaijâo lios mezes

de Abril e Msio na CASA AI.VF.S —
HUA DA AI.I-ANIil-GA, 135,

CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Vende-se um excellcnte consultório

clectro dentário, completamente novo e
cm optimo local; nara ver e tratar _
rua Uruguayana n. 8. B 173

300:000»D
-se esta quantia so

. . - r)rc'lios„'i 'o o|o í.„ „„„„,tratar a rua do Ouvidor, 78, loja, con}J. F. Coeho, (j ,964

Empresta-se esta quantia sobro hypeuthecas de prédios a 10 olo •>" -«-~~-

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
67, Rua Primeiro de Março, 67

Presidente — João Ribeiro de Oliveira Souza
Director—Agenor Barbos»Banco de Depósitos e Descontos?

FAZ T0D4S AS OPERAÇÕES BANCARIAS

FABRIG

pr

KUSTAVO SAMPAIO X. . .
Telephone, 072 — Sul

O proprietário reil«2 de 20 "l*1 ...
cos da tabeliã, tratando so ,1c famiíi
qualro ou mais pessoas, «-oai permaneiieioHe 30 dias, para banho. .'.- inar. im.- «lis-
tam 30 tiahtíi ib hntel. Aproveitem.

Coni|)t'a*so mini iiiii' osle.iu iiarii-
(In. 011 11111 terreno do L'1-iimli's di-
nionsõos, cm S. Clifistovão, Itio
CoiiuiHdn ou Cntuiubj*.

I'l'0|iost;ts <'i>m todos

i Fornada aníi herpeücí.
FORMULA DE L. R. DE BRITO

\Arproçada e premiada com medalha

LEILÃO DE PENHORES
I_in I fl «io maio do 1916

A. CAHEN&C.
22 Rua Barbara lie Alvarenga22

(ANTIGA LEOPOLDINA)
Tendo do fazer leilfin em 1G de

maio, ás il l_2 horas da manha, de
todos os penhores vencidos.previnem
aos Srs. mutuários que podem resgu-
uir ««u reformar as suas cautelas até
ii referida hora.

Ksta casa não tem ílliaes

. IÍ6U.8 Louis leib & C. suecessores
(R 248)

CAFÉS PAULISTAS
Sem terra e sem pedras dc aroma

incomparavel e torra«;_o superior, ao
preço de 6?..oo a -$500 por arrobai!Amostras, rua dos Ourives 143-

R 3761

Sellos para coilsçcos
Compra-sc c paga-se km qualquerquantidade de sellos nacionaes c es-trangeiros, assim como moedas c meda-lhas antigas do Brasil. Rua i° de Mar-

.0 n. 39. casa de cambio. (..ij.tji

! cinientos 11 Jl.
!(li'-ti! fiilli.i.

(', mi
>- cíflarc-
oscriptorio
(.1 12151)

Pensão só a familia e

premiada com
dc ouro

Infallivel nas empigens, darthros,
I sar nas, lepra, cotiiichõcs, ulceras, eeze-
mas. panno.., feridas, frieiras e todas as
moléstias da peil? Pote i$soo. Depo-

[silo: Drogaria Pacheco, rua doa An-
4; o Sete de Setembro. 81.

4:10 J

PENSÃO
ou..

Í!-•!!«•
tatiieati Mi!

CAXIAS
líea eomtnotln.'

-iv.iirifiro-
!i..-1o ". (i

1 =

• cavalheiros d
t des saiu* dc frente
I pár.iue reconstruido

conínrto. l'.e«:o

to.

Tc per
OS.'pll CPr\

reduzido, com
II

ííno"

Dispõe de gran-
hoiiü quartos no
novo, com todo

sem
.ele-

íoteí, i. -ii'1';

Art!,

MALAS
.«!:'Io, -leg.-int;

A Mala Chint
uaratts-

K-.ia L».

hiOLHA!
LAMDB.

WC?/7C?S
AUÀ/i.

mW^tí—r^r^F ?T "¦ "ÍJr"í__<?jr
'•**___-_£*&-2^&%f 9

ri ^S __!-_^l-_-^i^irg^^i\_r

mm cB " ' " 1***^ Om-ires
BIO

Com
T-rau-s

UM BOM ESCRIPTORIO
lois compartunent

Casa Mvr.i_,
$ por 70$.
Ouvidor. .

« ._í

EXTERNATO NORMAL
108 — Rua da Alfândega — io8, Io andarniRECTOR: —

Cursoi eguaes aos da Escolaae íevereiro dc 1916. Cursos
1,- v. Prel«minar<Mi _ matriculablica. Cursos _e»peci.*s para candidatosdro II, Col]eglo Militar, Escolas Naval e «Militar

H
dro

DR. DRUMMOND ALVES
Normal, de accordo com o Regulamento dede Preparatórios para exames no Collegio Pe-nas Faculdades e Escol.is Superiores da Repu-exames dc admissão aos Collcgios Pe-

rhimic. e rif-V .ri.*'" v.',;,, .í""'"-""' -,Jr" c «H1»'". Cunsos especiaes dc Phy-ica ePREÇOS* MODIcbS.a,f&,.ne. *$&??%£• C°^° d°«'1"" 
^|«'__m

AVISO AO PUBLICO
Previne-se que não façam transacçõescom os predios da rua dos Collegiaesns. 54. 56 e 58, em Paquetá, que estãoonerados por uma acção judicial.

R. 1702.

SEMENTE DE MAMONA
Rocha Wirckcr & C, casa de ltibrifi*cantes a rua dos Ourives n. 113, com-

Pra de um sacco para cima, qualquerporção. Os vendedores devem dar amos-
trás e preços.  (R ^059)

TUBERCULOSO?!.,. PORQUE QUER!Pulmões fracos, tosse '
freia, com dyspepsia,

febres¦..-.;„,. «• eS c?:n'os' c°Jes P^lüdas, anemias, ma-

Depòsifan-_.rUrl^^l0_.%?,lO__Pa*i,°: 5?-W"í«. «W» no..-mundo inteiro-
Cor

rios: Cranado 6 Filhos, Rua
.-5500.

da uniffüiivàna. 01. Vid ro. 5$ooo. Pelo
(403

UTILA
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D.*. Mi ;C0BREIÓDA; MANHÃ — $^^^g, 11 de'^i^e-^:^A!v.,, .^
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20
%

de desconto nas secções de
cçõeSf tecidos, chapéos e caSfa
dos para senhoras e meninas.

GRANDE VENDA DE SALDOS
em todas as secções, por preços reduzidíssimos como sego-

dera verificar por alguns dos modelos que abaixo expomos :

sMÊf§
__^Fyj-.* ?______w

-4V¦¦¦ . _<jty&1\ >

¦ % 'frwm

*>>\&JÊ*r í

! • Is 'd?#51 «

_> v-«Màa/• ..-J
i —'Bellissimo costume

Ue linho, guarnecido d*
finas rendas « botões,-

e viez de cor,

do 05$ por 3G$.
¦nnnmBan

'' 
,'".^-.v-'-'-'^E<'i^|

¦ - ' ÜÉ^ '¦

....¦¦¦ -¦ -J^^^L ¦"-¦ ^ ¦ "¦¦¦ ''*¦'¦

1'-.:''Ih|H)
i" ¦ ; |f^B|i íci

ES _,!

9 — Vestido de fustio
branco com listas de côr,
soli» • punho d* lin-
iorie,

do 29$ por 14$400.

•••

m

9—

,er <er

m.' fgjSHpai^'¦ *¦***¦*'._-*¦'¦

" ávCTk"" t

i''-.'.«t'

t,-.'lP
t — Costumes de sar-

ja de lã, guarnecldo com
applicações do soutache,
jaqueta tornada de ee-
da,
do 240$ oor 12SS.

— Vestido de fino velludo, peiti.
nho di renda, corpo curto.

60$ por 28$.
— Vestido de voit de lã, de cor,

bordado ¦ seda e guarnccido de ga-
lões.

de 110$ nor 288.

mtí
fé.... .- :.'.2.... -v ..' ".':

S — Vestido de voll
rayé, golla de renda e
cinto do metmo tecido,

de 52$ por 28$.

*••

4 m-

¦$f.

IIUIUUI.iJB_JJp^
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':--W'ÉÉjzÊk' 
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l
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vÍ#^

C — Primoroso vestido
dt roil dt algodão jo-
bot de lingene e viei
de taffetí,

do 72$ por 40$.

—
• ''^mM*

¦mm,
¦ " m,-:ijH..'--*J¦ "¦*$_*¥¦$;>*

í ^ ;|t« ?•
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í — Lindo vestido ne
linterie, bordado a jour,
cinto e Cacha dc se-
tim dc cor,

de 50$ noi Í57S2O0.

I

m—\

9 — Rico Falitot de
tecido ratiné, golla do
mesmo tecido, inteira-
mente forrado de seda,

290$ por 120$.
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KvcjSjigraMBp

E.-vr.-Sfiíl^Aí

¦a' JP'^

|* |r1
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ie
io — Palltot de filo

preto, bordado a euar-
necido com viu de se-
tim, preto/ todo forrado
de seda, ' 

,
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_ix — Lindo manteaux

uo casemira azul mari-
nho, guarnecido com ga-lota de seda preta,

dé 220$ por 120$.
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ti,'1'T1.0$
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ia
ia — Vestido dt sarjt

preta, gueupe de rendi,
guarnecido com falões I
botões,

65$ por 24$.

# # ^°

*«

ia
13 -- Lindo costume de

linho branco, í,ul!rtl -•"'"
do com viez tle cor dc -
liPtÓCH,

¦I."«$ por !!8S.

y it'«s.Ti.^itari^ttnía,^JK_3aaja4__n=Er:

it
I* — Elegante costa.

me <3c linho branco, (jol-
la c punhos, de tecido
pekine

49S por 398200.
*wr"^r^lT,li,i'iii3jjta_K«rgrBatf'J»Hfii|umi 

r?fTK''TffmiSFTiTfir_fnf-

r. ,"¦ g£i$í-'.:
¦E^wSíB'

15
15 — Vf-tido de sarja

de 15. folia de setim,
corpetc forrato de eeda.

tio 110S por -10S.

•••
1 à3« jf ¦
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m
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16 — Lindo vesücío de superior
sarja inteiramente guarnecido do
hotões e soutache, corpetc forrado
do seda,

do 130$ por 40.9.

^v->Í|

r

17 — Costume de fui.
tão branco, [iiiarnccido de
tecido esponja,

lie 75S por 40.9.

mmm i&
18 — Costume «1» fus-

tão liranco., com lis-
tras de cures, guarne-cido de botões,

dc 658 nor 32S.

i
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T13?1™ 

fíT9^rr*»»<» o«j*.v nwi asu* mm ___
0/7â nas secções de CONFECÇÕES!CIDOS, CHÂPEOS © CALCADOS para senhoras e meninas ° '

S™Soí:Í^T^l| IMPUHUNDO fl CARIDADE
tS3Sa£__^^_&_3^ga_ati^^^

ti 'JJiSTlXOS 
)¦.' VM REíÍRDIO ia j -..*.

t£C

a 1.1
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Ver intermedio desta rtdacção, appellam
; para a caridade publica, ps seguintes1 senhora*:
j .VIUVA ANNA DO AMAT.At., cfg.i, e

alem tusso doente c sem ninguém pari í-uj
cornnünhin, recolhida a uni quarto;

! VIUVA ANGEI.A PECOEAEO, coraS5 cnnos dc edadf, completamente cega eiiaralvtiea;
) VIUVA AMANCIA, com CS annos de
I edade, quasi céíta:
, ANNA 11.MIL1A ROSA. pobre velhi-
I ni'a. viuva, «etn 70 annos dc cdade:
, _ 

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cego

! TRANCISCA DÁ'CONCEIÇÃO BAR-
ROS. i«-i'.i dc nm!^? os olhos o nl-jiiüda:

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, cr.-
IrcTRUOi st-ii rccvrsos;

VIUVA LUIZA, cem oito filhos me-nor.-»;
VIUVA MARIA EUGENIA, pobre ve-th» --ri o :;;ci-.ü7 iccurso pr.-a a sua sub.

:-. t
A 5

Cen-,

Guuranesia |
Sil

lB m LEiLÍO'"'"

J. LAGES
tlPTORIO lí ARMAZÉM, RUA

t-:ü 1-lOSl'lCIO N. 85
Tek-|)hoiie i-, ío-i, Koitc

ii.í-.-s ã rtallrar-sc na stimuta de S
.. m:iio de io 16:
'jíi, QUiNTA-tEIRA, u, ;, i ho- l'.?.^.

:'--o d- nredio ', nn Vrn ,1- LiSEH,H'°.?A ENTREVADA, da rua Se.....o u. premo ,i ri.a Morro da, nl[or de Mattosinhos, m, doente, imnossi.¦ n. 3, «íspolio de Samuel Sclioel. | Mitada dc trabalhar, tendo duas filha",
prrttto rcia vendido neste leilão por ¦'';,;'..'"u-"1 tnliercnlosa;
o preço. I. V.V-A SOARES, ircüia, sem po:!er•:¦:. 

QUINTA-FEIRA. „, ás sj'^ SANTC3. com „ „„„ d(
, ... • . !'..i.:-.-. eravemente doeiüe de tr.oiestia in-i.iio de pr:d:,i c moveis á rua de euravcl;

1 THEREZA.

i ama
pir.-m-1>REC1SA-SE 

dc uma mocinha par.
secca e serviços leves, á rua Y

g.i n. 104—Laranjeiras. (1466 A) R

PRECISA-SE 
dc uma mocinha dc 15

a 18 annos .para nma secca c mais
serviços leves; rua Jos: Vicente u. 71.
Andarahy. (1:1; A) J

1_JK1CC'|SA-SK 
de uma moça branca, paracozinhar e maÍ3 serviços leves, para

" 'mSS£BSmÈW88ímS8&SSmmBÊSgElS B__aaBEaa^E3ffi tas taBabeems  F

ilormir no aluguel
loju de ferragens.

do Canele ,vi
(aot7 II) 

"S

PRECISA-SE 
de uma

cozinhar o

PRKCISA-SE 
de uma nm

\ into e Quatro de Maio
a sc
6q.

:c.i; na rua
(1531 A)J

IHESIiamBVSliUBISiiQUfflHmBiraR
sSOFPREIS DO ESTÔMAGO, t.a POS INTESTINOS E DO 1

B
P

I CORAÇÃO f VSAB A

1 Guaranesia

'rnnciscn 
X»-içr -.'. ,. THEREZA, pobre cepiinha stm au.v.1ANHA, SEXTA-FEIRA, u. á i '%,??,,?insu™.A

VIUVA BERNARDIHA. com -3 r.--
áo d? tinia nona pr.rte do pre.liu I gg^
S. Luiz Gonzaga, n. ço, uni ter-!-—

,i rua Miguel Anseio sem numero. fi^lfiÇ ÇCPOUO C nr I CITf
I.OÍÍ e 2 carros, mdo pertencente rfiSlHÒ Òt'jUHÒ t Ut IHlt•:o do finado Rupl: '

saiwHaasaiaw naaanÉisi ib : m

COZINHEIROS E GOZINH£!RAS
A 1,1'CAM-SlC boas cozinheiras c copei*

•i Vras. orruaiadciras, .-n\-.í; seccas, gente
di roça: na rua Coraaicndador Tclles 18.
Cascadura. (..(.34 l!.i R

PUECISA-SE 
<!c uma erc.ida para todo

serviço, que «saiba cozinhar; á rua
Silva Manoel n. iS;. (1701 B) .1

tíyppolito n. 149.
trivial;

c:nprc2,id,-i pararua Benedicto
(inoijlll S

PRECISA-SE 
ile

Uruguayana 20
tuna coíinheirii: ru-i*, sobrado, (*t-.i- It) S

PRECISA-SE 
«lo uma empresada em

.rn.--.-i de íamilia, para cozinhar e maisserviços leves; rua Visconde .le Tocan.tins n, 43—Todos os Samos. (3821 II) A

IJRECISA-SK 
de tir

ra, na rua Barã>
pcríeita cozinhei-

ãu de Itapagipo 11.
(1507 UJ J

pKBCISA-SE dc unia creada para indo pi{EClSA'-SE «le um cntalhador, 11111X o serviço «Ic cnsn dc pessoa so. Com I X meio official dc marceneiro e umo sr. l-.duardo; praça da Republica nu- meio official lustrador; na ru-. .'o Lavra-mero 207^ (1S08C) S | «lio 11. 183. ds-CD) T

EMPREGOS DIVERSOS
A I.UGA-SE uma moça para lavar, passar

xÍrou|«s ;t ferro e mais serviços leves;
tratar na travessa du Pinheiro n. .i3. San-
u Cliristo. (1S78 C)

PRECISA-SE 
de tuna boa engomtnadel:

ra; na rua da Concórdia 11. CO—San-
ta Thereza. (12.37 D) J

1>RECISÀ-SE 
de uma pequena dc 12 a

15 annos. para serviços !cve; de pc-
quena família; não sáe á rua, rua Fran*
cisco Muratori n. 13. (1706 O ]J

A LUGA-SE um ir.oço allemão, falando
-Olíicíu o portuguez, para serviço de lim*
pesa dc casa particular; jura informação
pa rua da 'Lapa n. 79. loja. (1707C) R

PRECISA-SE «le um
X ladeira, para casa

Dzhilieirn e la-
,. , -- pequena fami-

a. Paga-se I.cm: rua Ibrão do II.>:o lie-ro 11. .-Sn, Andarahy. (i?;o P.) 1

GBFJBOS E GREAOÃS
ras, co-

¦ IW \t\J IIUHUU l\ - )'...! I. I Ull V.. I I. t, I ¦ ¦ - ,. __________^^
•¦ a; serão vendidos á rua Buc- pRECISA-SE de uma memna pita ,__,,¦ 05, arniazcm, aii:i_ga rus ooi-l setc.a c serviços leves i-a rua San»
. ::. - „..„ .... Anna n. 115. C1760 A)' j

PRECISA-SE 
dc uma creada para cozi-

nhar c lavar; na ladeira do Russcll
(1740 B) J

ÍJRECISA-SE 
dc uma pcríeita cozinhei-

ra, quc saiba liíiar com fopio o gaz,c reais serviços; rua de Sanla Luzia 170.
(105; B) R

SEKTA-FEIRA, t;
PRECISA-SE de u^a
JL .'tfiliar c lavar o triv
de f^aaiemy n.

PRECISA-SE de ia
de moveis ú rua

¦ rmázcni

pREi.» . . (X çct'ca e serviç.v: leve,llo>p:.iO nieguala *w frei Caneca c. 8

mocinha p-r.i ama!
irau no

Cida p-n co-
; á rua Ií?.rüo

1'aga-so bem.
(¦rs.! IH J

A l,!"CA.\I->li cozinlieiras. l,iv
iT.peiras, arrumadeirar, « meninos para snr-
viços lovcs; na r»a General Câmara n. 124
sobrado, (1763 C) J

PRECISA-SE 
de uma lavadeira. na ruaIJ. Anna Nery n. 3Ú2 _ Rocha. 

"

(1997 C) S

ma empregada par.a
que durma no :!u-

Ur. ta Freire a. 60 _ São

U879 
C) J

uma creada para co-
á rua Atfonso Pen-

(i-iss D) r

A LUGA-SK mna moça dc hoa condueta,
JT.Vpara serviços domésticos, para casa de
fnunlia de tratamento ou para hotel; rua
Pedro Américo n. 212. (i«.'o S) S

}HRECISA.SE 
dc trc3 moças independen-

- tes, de iS a 20 annos, bem educadas,
sytnpathicas, fieis, para ficar governan-tes dc tres senhores solteiros, omerica-
nos, que residem separadamente cm São
Paulo; preferindo-so aqucllas que falem
inglez, Comrauniear ao sr. Edwardson,
neíie jornal. (14^5 M) i{

IJRECISASE 
de um bnm

bancada metalúrgica, á i
vradio n.

official dc
do I..a.

U553 O J
ua

IiRECTSA-SE 
dc uma copeira e nrru-

. madeira, branca. A rua ("omle «le
já n,
mã.

110 — llotaiojo, rreferc-sc alie-
ti746 D) J

"ORKCtSA-SE 
«ie um rapaiinho pertu-JL Ruez, ua rua Dr. Carmo Nctto 11. 58,

pharmacia. (igCODiJ

C10STUREIRA 
— Offcrcce-se uma, cor.

J ta c cose c faz concertos, cm casa
uu lera; rua dos Arcos a. 17, quarto
«los fundos. (S)

X>REC1SA-SE d» uma racnina nté 15
A amios, para serviços leves dc nm ca-

PRECISA-SE de u
-i pequena fnmilía.
pneh rua Dr.
Chris tovuo.

PRECIS.VSÊzinhar c :

PRECISA-SU 
dc uma creada allcmã ouaustríaca, pira serviço

rua da I.
.

pa n. 74, loja.
s domest

(i;40 Dj J

im.
PKFJl?.Af5. 

«na coíinhelra: trata-si- 
pRECISA-SE ds uma ceada para to-i a rus i.:s de Setembro n. 77, loja. X ,;.,5 serviços, pa-(tüOj Bi Ji

para ca:'a de familia
'•„ :-;: tiíij Cj S

ea 1; rua
Januário*

Teixeira Junier n. 134 A. São
(1S3G C) R

PRECISA-SE 
de um sapateiro ove tra-

balhe na banca cru obra de «enhora c
no balcão (r.o eúríe); rua Haddock Lu-
bo 11. 7J. (1782 D) J

PRECISA-SE 
de uma rapariga da ro-

ça, ensina-se a trabalhar, o não se
faz questão de cor, até 13 amios, rua Ma-
jor Pinto SaySo n. 2, perto da ladeira
do Dirroio. (1460 C) R

ai!issiísiiüii!''iSíts:''IH'':jar:;sí;;;d;;:ü3!::;-Br;3r T>>íi^cisa-sk dc uma aprendiz de cos-
¦ nnre r-jrrrro nrcrr nr\nr S ,•*¦ """'' c'""" pratica de machina; .Ira-» DOIS CÁLICES DESTE PODE- H IK-cssa Dr. Agro Filho n. G4. (19IÍ3 D) J

PRECIS/êÜ 
de um rapaz de 14 a 13

annos, de condueta _ afiançada, pnra
1. 9.=. Das
(1775 U>.|

H
AS MAIS GRAVES DOENÇAS |B

g
lianauQtfAitiiBiitiiiiiiíiiidBfflBftistniÉi

ROSO ANT1-ACW0 EVITAM

Giiarmiesiu ca.=a de íamilia; rua da Lapa
S horas cm deinte.

IJRECISA-SE 
sapateiro aprendi

concertador, o Relâmpago;
Passos n. 64

z par.a o
avenida

(1633 D) J

IJREÇISA-SE 
dc um olflcial de alfaiate

. saiei

CASAS E COMMODOS, CENTRO
A TjUGAM-SIí conrnioflon ínoliiln-

-^.(los, com rou nn dc cunin c dcu- ,
são, ti cnrnlliciros distinetos, cnsn I B

A l.t.'.'.A SI-: escriptorio, com telephone;-TV-nia (juiianda 50, i« andar. (iSip IliS

A LUGA-SK uma boa rala ile frente, eomJ^-pciisao. mobilada • 011 não,
í:Ihos ou pwsoa de rcsocilo, ci
mnia de indo u respeito; rua
-03. sobrado.

«'.isa! ¦em
1 casa tle ia.

Cragmvaim
(18M F.) iS

A LUGA-SK um bom «|itar:o r.,m entrada•iXindcpcndente; r.a rua do Param) 78.Paula Mattos. (13O8 li) }

,\ LUGA-SE o sobrado do predio da l.-.i-
xXvcssa dar. Parltlhaa -u. ifi; as chaves cs
tão na rua üarãn de S. Felix n. 80 e ira
ín-^c na rua de S. José 11. e5. com 'fei.
M|2; OOJ7 E) J

A I.UGAM-SE uma
Xitc, Dic-pri
tr-rio, coni ci
rioca 52, 1",

p:
rande sala e pabine-

a escriptorio ou cons il.
secadas; na rua da Ca

(i('7i E) i
A LUGA-SE por 130$ o sobrado novo

xa.ila rua \ isconde ds Itauna n. 41,construído a c^.incho, com ciuco qinrtoB,.luas espaçosas í;-.!as, banheiro, cozinlia, in-
stallaçõcs eiectrica e de gaa. Por contrato
faese abatimento. (1025 K> S

PUECIS
annos, pnra tornar conta dc

i.c uma menina ate i_;
.in;a cre-

PRECISA-SE «!c ura official de coi-riri.
-* iu tle costura, â rua Dr, Archias Cor-
detro a, á~d — Todos cs Snr.tos,

(uSfl 
P)_S

PRECISA-SE 
dc duas er.iprcirad.is, stn.

do. mna ro.-inliciro c outra para ar- "pRECISA-SE 
de boas empregadas para

rumadeira c copeira. Esigem-se boas rc- A boas casas c com boas ordenados; na

fuleiro; rua Uruguayana n. 117. . .
(1601 D) J j tle totlo 1'espoito; run Costa Bus

tos 29. Próximo á run Riachuelo.
Itondcs S. Francisco. Chile, Prnca
11 c 15. Tel. C. 4018. (1612)10PRECISA-SE 

de uma lavadeira , paracasa «le pc:;uc::a íamilia; á rua São
Ci.-tue.nc n. ;8. (1791 C) J

PRECISA-SE 
de uma empregada dc 12

a 14 .annos, para serviços domésticos,
cm casa dc familia, na rua de S. Cie-
mente n. 43, sobrado. (1709 C) lt

SJKI.l
JL an
anca; rua Àífonsc Cavalcante n. 13C
Mangue. (iSoa D) J

tcrcr.eias; a rua Laranjeiras n.
(1-9S lí; J

Commer.dador Telles n,
io dus bondes,

na
Cascadu-

ü) it

A LUGA-SE, a cavalheiro, um bonito quar.-TÍLto, independente, cm cas.» d? pequena
familia c?;r.; av. Mem át Sá 331, sob,,
esou. Frei Caneca. 1528 E) J

A LUGA-SE uma linda sala, com janel-XJÜas para n avenida, com pensão, a dois
rapazes ou casal! avenida Central e.i. r°
ondar. (i3.t3 ir.) S

MmíBmimmmmmmmmÊBS
OS QUE SOPFREM DO ESTO- n'-' MAGO DEVEM USAR \__\

| Guaranesia g
¦zjÈ5'j;ffl.r::£ as. w ia; íihü iHaHa mytti

ALUGA-SE 
crand: parte «le '-

com i4 jancüai "nra í ru
dente, Uruffuayana 22.

im sobraao,
índepen-

(600 F.) .1

A LUGAXI-SE bons ouartos. a moços sol.
Xlkteiroa ou casaes sem filhos, com ou sim
teniâo; rua sa Misericórdia 57, 1» andar.

(16^; Ei J

AI.UGA-SE 
em casa de família, com cn-¦ A LUGA-SK o predio da travessa do

são, magnífico quarto bem mobilai', -OXotumcrcio u. :o. com bom armazém
prcãm_ nevo; nr, rua do Rosário n, I5#«je dois andares; ai cliavcs por favor e»tSo
-i° audar, entre Avenida e Gonçolvcs Rias. i defronte c tratar na secretaria d\ Vem-

. i,:;5a Ei SI ttr.çin, h::: «la Carioca 7. i_.

...
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€ORREÍÒ I>* MÁNfí* Quinta-feira, il dê M»io âc 1916 v
PA IiUGA-SB o oreilio d» rnn do«HHpspIcio n. 172. Trata-so narna do Rosário 62. (J 037) E
[ALUGA-SE por 300Í umo rarage coin¦üduaii casas, na rira João Caetano 189• »«íi trata-se nu rua do Lavradio 133.

(4783 E) II
Wm ,-,.., „ ,' A LUGAiSE um bem montado gabinete¦*identarÍo, com apparelhoa' eleetricos paraíunecionar das 8 horas da manhã 4 i hora
m t»rde; avenida Rio Branco S. (444E) J
1A 'LUGA.SE perto da avenida Central,Xi-uin quarto bem mobilado, tendo telcpho-e luz electrica! na rua Nova 150, emne 
írente ao tlieatro Plienix. (953 E) S

! A LUGA-SL t> grande predio da rua
Xiilarão de I«adario -n. 9, com doía so-
brados, todo ou separado, com entradas
Independentes para ver aa chaves estão por
íavor no n. li e paru tratar no largo
da Carioca i, «ecrelarita da Ordcip <fn
Penitencia. E

Cofflurem i"'A BRAZ
iammm2tmatsnmrt2J!ÍiiutmmBsumm tam mm

~~~ :,'ji> "¦ 
mmmm 
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mm ^M ^| MiiWM»««aa»aBiaii«!iiaMM^

ILEIRA
Desconto geral de IO°[, em todos os

artigos e de 3Q A SO % em artigos de
, durante a reconstruoção

I A IíUO.VSE uma sala própria para escri-
XI.ptorio; na praça Tiradentes n. 48 j°
4rata-s« no a" andar. (975 E) S

I/UC.VSlC uma sida própria para C3cri-
itorio; 

"nn 
praça Tiradentes n. 48, i°;

trata-se no 2o andar. (575 lí) S

ALU
xXpto

ALUGA-SE uma grande sala.
Í4l-t'r«iit<) do run, com 4 sacadas
no 1" andar, proiirin narn advo-
cado, medico ou dentista, ú run
dos Ourives 32, perto da Avenida
Central o Ouvidor. (R 1032) E

A I.UGA-SE uma sala própria para escri-
¦Xl-piorio; na praça Tiradentes n. 48. 1°:
trata-se nn 2" andar. (073 E) S

A LUCA-SE uma esnaçosa sala de fren-
XVte, na rua do Kiaeliuclo n. 21a. (1543IOJ

A LUGA-SE a casa da rua Emilia Sampaio
XXh. XX, Villa Isabel; trata-se na rua da
Constituição n. 32. (l5-'fi E) J
A tUOA-SH o Io Hiiiltii' da rua

tfVGeiioral Câmara 58. Tratn-se
eom o sr. ltlsteves, na rua do Ou-
vidor 00 «! 02. (,) 1730) K

VLUGA-SIC 
espaçoso eommodo

«n casa dc íamilia. < dá-se pc
mobiladdi

. ., . .... .. pensão; rua
de Março n. 20, 2" andar. (1848 li) S

\ Í«UGA*SK. em casa dc família, na rua
j-.VRotlriKO Silva, 2™ andtir. um esplendido

mobilia c pensão;
(1813 E) s

íiuarto, de frente,
cò/ínha mineira.

LUGA-SIi liiiiíTTn?aruso, X rua líarã"tr.it.i sc na mesma ru.i
ALU

.A. Car t casa;
. de S.
e. 05-

na Avenida
Fclíx n, 97;

(iCoylíij
A r.UGA SJí o primeiro andar da rtia daXxtandelarift n, rí>. Cliavcs nn armazem.

(12S3 li) !

¦. - 
- 

1

dos novos armazéns.
VANTAGENS EXTRAORDINÁRIAS!

Largo de S. Francisco
A 

LUGA-SL um escriptorio, com
i sala '

41., sob.
de espera,

direito
rua da Carioca n.

(1810 E) R

ALUGA-SE, 
cm frente ao Tliesouro, um

quarto mobilado, a cavalheiro de trata-irento; avenida Tascos 40, sobrado,-casa dc
família. (1809 E) ti

A LUCAM-SE confortáveis commodos,casal sem filhos c a rapazes; preç
a

 - .. rapazes; preçosmódicos, luz c telepbono; avenida Henrique
Valladares n. 21. sob. (1644 li) S

ALUCA-Sli 
pt

Sachet 11. 11,
parte do i° andar da rua

. çom a bons ;juartos, ampla
sala c dependências; trata-se no mesmo ;
preço 130?. (15S0 li) j

XAROPE BE JlíCA

ALUGA-SE 
uma casa, com 2 quartos,

unia sala, eozinlia e quintal, á rua Pc-
tropolis n. 113 (avenida); aluguel 61$!
Santa Thereza. (1641 F) J

A ItUCA-SE um lindo quarto, com moveis
XVn ovos, em casa do familia e completa-
mente isolado do corpo principal da casa;
para ver e tratar, á rua da Gloria n. 10.

(1802 If) J

ALUCA-SE, 
em Santa Tliereza. por 25$,

uma sala, a
Krmelinda 163.

ALUGA-SEPaulino Fernandes
excelente casa dn rua

es n. 63, para familia
do tratamento; as chaves na mesma rua 73.

(1645 G) S

ALUGA-SE 
uma casa na rua IScnto Lis-

boa, 09, loja. Aluguel 180$; trata-se nn
rua do Cattete 305. (1537 G) J

Al-

casal ou senhora só; rua
(1950 F) R

ALUGAM-SE 
aposentos confortáveis, com

vista para a bahia, o casaes c cavalhei.ros. eozinlia de primeira ordem, banho quen-te c frio; rua Taylor n. 26, Lapa.
(1976 F) n

ALUGAM-SH 
a mo$ cada, o

armazém do predio novo h i

ALUGArSL 
uma sola ricamente mobilada,

com pensão, a eastil ou a cavalheiros!
na r'ta Senador Dantas 32, (199,1 li) S

sobrado" e o
 rua Senador

rompeu mi; chaves ua leiteria u tratase
lia ri,., l''-'igti.iyiina 89, sobrado. (wtifijS

AtT.UGAM-SK tm Avenida Contrai«¦»•». 15, sobrado, Pensão Minei-
ru, maa.iilflças snlns i> quartos de
fronte ulciciiiitemento mobiludos e
com in-iisfmi niira unia possoa do
»<K»;5 ú J50ÜÍ000; para duas. do
20».$ a !ÍO0$OOO. <S 1833)10

1)15 Al.UIíRTO — TfK^FUnico iiifiiiiivcl na lUuuC das
creanças e adultos, Applieado com
exito cm totlus as moléstias da
arvoro bronchici.—Vidro 2$000.
Km todas as plinrmacias e drosa-
rias. l)op. Av. Mem do Sií. 115.
.ALUGA-SE, em casa de íamilia,. um. bom
xtkqwtrto, com ou sum mobilia; na ruà Se-
nador Dantas 27, (1805 K)

i I,UGA-SK, para familia a capa de 2
Xlp.ivimeiitoSi da rua dos Inválidos n, 99;,-,s chaves 110 armazém da esquina da rua
dn Itclaçio, c lrata-sc na rua dc I>. Ma-
noel 3.1. (iSj.; E) S

A 
LUGA-SIi hoa

.e pensão, a ca
pam informações
«.I 11. -221.

sola de frente, mobilada
sal ou senhor dc respeito;
na rua Cvarisio da Vci-

(190Ú li) R

AI.l'(,A-SI',- 
o settundo andar do predioih iua Visconde du 'inliaumá 

n. 57,
Preço i;'"?; trnta-su no inesmo. (1759K) J

,t LUGAM-SE 05 fundos do i° anilar do
Ji.predio da rua Sete de Setembro ni 172,
a eastil sun filhes. (175S li) ]

(1758 K) J
A LUCAM-SE

Xl.e salas de
de?do 35$ e íío$, quartoa.freiittíi bem mobiladas, ua

pensão d.i praça Maná 11. 73, 2" andar,
cm frente ao Cies do Porlo. (1757 li) J

,1 LUGA-SIi imiti c
jfAlava o passa n ferr

A I(U('tA-SH, na rua da Carioca
/xprimeiro andar, oor iioS,

. todo o
...--- .-1$; sendo um

salão com uma pequena galeria no centro;
o entrada é pela loja da Camisaria "A Vi-
ctoria Universal"; tom 3 sacadas, dando
Irente para a travessa de S. Francisco;
ponto ni.-Hmifico para um atelier de costuras;
tem 2 balcões para eort.u c armações paraairumações, tudo incluído no mesmo' tiu-
Kiiel; dopois de alugado, íoz-se a devida
limpeza. (1524 .li) J
A LUGAiM'.SE n 100$ oa sobrados pnrarifamllia e o armazém da rua Senador

iPompeu n. toi; chaves na leiteria e trata-
se na rua Uruguayana n. 89, sobrado.

ALUÜA-SR 
o sobrado da avenida Mem

de Sá n. 132. (1935 F) B

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

A 
LUGA-SK, muito tera conta, na rua Dc-
zenove de Fevereiro n, 171, uma casa

para faniilia; as cliavcs eslão na rua Pau-'
lino Fernandes 71. 1645 G) S

ALUGAM-SE, 
na rua Buarque de Macedo

n. ia, pequenos chalets para casal sem"
filhos ou moços solteiros; as chaves no 16.

 (1645 G) S

ALUGA-SE, 
n um senhor dc edade ou n

eastil sem filhos, unia sala arejada, sem
mobília; preço 50$; casa dc familia, sem
creanças; Carvalho dc Si 11. to. L. 51a-
chado. (1816 G) íi

ALUGA-SE 
o predio novo da rua

mirante Gonçalves n. so, a dois mi-
«mios da avenida Atlântica, com tres quar-tos, salas, cozinha a Raz, porão habitavel,
electricidade; trata-se na praia dc Botafo-
Ro 'il. 118. (1603 G) J

GRANDES, REDUCÇÕES nos pre-
ços como sejam: camas para solteiro,
«S? a 35$; ilitas ristori, para casados,
40$ e 45$; lavatorios inglezes, 50$;toilettes commodas. 100$ e 105$; guar-
da-vestidos, 35$ c 45$; guarda-louças,
35$ e 45$ooo; guarda-pratos, supe-
riores, 110$ e 120$; guarda-vestidos de
desarmar, 100$ e 110$; mesas elásticas,
So? e 55$; mobílias estofadas, 130$,•140$ e 180?; dilas Sul-Amcrica, 100$ e
110$; cadeiras para sala ou quarlo',
75$ e 80$; cadeiras de balanço, 35$ e
40$; dormitórios, 420$ c 450$, sttperio-
res cm arte e fantasias belgas e estylo
allemão, 500$ e 510?; diversos modelos
aescolher; 'sala de jantar, 3So$ e 400$;ditos estylo allemão, 390$; superiores
de fantasia, crystaes e cadeiras de cou-
ro, 830$; camas de arame, 10$ e 12$;
colchões de crina, ,12$ e 25$; capim,
3$ a 10$; e tudo novo e dc primeira
qualidade ao

LEÃO DOS_MARES
LARG0DALAPAN.11O

PEÇAM 0ATA10G0S

ALUGAJSI',, 
nor 40$. um quarto mobi-

lado, perto do mar e com luz olectrica,
e measa de íamilia franceza; rua Corrêa
Dutra 78. (2035 G) S

ALUGA-SE, 
por 370$, a casa da rua Ba-

rão dc Gnaratiba 181, com boas accom*
modações; trata.se na rua da Alfândega 12,
Peixoto » C. (iSj; ü) J

Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nüo queima, não
mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do cabello e ex-
tingue a caspa com tres applicacões

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS
PHARMACSAS E DROGARIAS — Preço 3$O00' rs.

ALUGA-SK,200$,-
. para grande familia, por

sobrado, completamente novo,
com 7 comniodos, i rua da Gamboa 11. 137;
vor, no mesmo, e tratar, á rua de S. José 26

(1S40 I) J

A LUGA-SE o grande e novo armazém,
-fxproprio para qualquer negocio, n rua da
Gamboa n. 137; ver, no mesmo, e tratar,
á rua >S. José 2(5. (1841 I) J

A,LUGA-SK vi loja da rua do Livra-
mento n. 172; ai cliavei estSu no so-

brado e trata-se na secretaria da Peniten-
cia, largo da Carioca 7. I

ALUGA-SE. 
por preço barato, boa casa,

com dois quartos, duas salas e bom
animal; na rua Cardoso Marinho, lVnin
Formosa; infornu-se na mesma rua Cardoso
Marinho 11. 7. escriptorio. (14.10 I) J

4 16?!
Sim, lon ções grnndeg fei-

pintos para bauho, «....
2$«00.

Aonde ? Na

Fabrica Confiança da Brasil
87, Rua da Carioca, 87

ALUCA-SU 
nm quarto ou sida dc fren-

lc,;a_- um casal 011 a senhoras de traia-
menlo, em casa de familia, onde não ha
oui-os inquilinos; na rua de S. Clemente
n. 04. sobrado, 0771 G) J

ALUGAM-SE 
os casas II c IV da "Villa

Leal", sita ú rua I). Marianna n. 133;
as chaves estão na casa 1 e tratam-se na"Equilativa". avenida Rio Branco 11. 125.
Aluguel iSo?ooo, (1719G) 11

ALUGA-Slv 
uma sala grande, de írenle,

para dois ou tres rapazes, cora ou eciíi
pensãoI ua praia do Flamengo, 11. 102, es-
quina Corrêa Dutra. (1766 G) )

r\ '3/UGA-SI3 o confortável predio da pra-^Vça Ferreira Vianna ti. ?o (Ipanema);
trata-se na pliarinacin. (1752 G) J

ALUGA-ShBento Lií
uma

isboa 11.
casa por
89, cisa

3;$; na rua
.'. 073'!C) I<

cozinheira do trivial,
passa \i ferro; na praça da Repu-

blica 11. 61, dorme íóra. (1754 10 J

ALUGA-SEdn Republica
loja do predio da praça
11. 9.1. própria para fami-

lia; ns chaves esv'10 no sobrado a trata-se
mi avenida Uio lir.inco 11. 50, 1" andar.

(1910 lí) R

ALUGAiM'.SE 
bons o espaçosos

CiLcom janellas,•de S. l'cdro n.
•pim.

quartos,
pia, luz elcetriea; na rua

ííip, canto do Inrgo do Ca-
(1923 E) R

ALUGA-SE hoa casa com quatro quartos,J.V.\ um do Rc7ende n. 197. Aluguel20,i->; chaves na venda da tsquuia.(17-19 E) J
A LUGA-SK

Xxdor; inforn lllll 2° andar, na rua Ouvi-
rni.içécs. por favor, na Jotillie-lia Bnvo, na mesma rua n 152 (17C0 È)J

ALUGA-Slv 
o sobrado da rua da Alfun-

dega 11. 214, pintado e forrado de novo,
cor.i accommod.iç os para. familia e illlill-
I.1I11 .Vi chaves estão na loja. (15121!) J
ALLGA-SL. "a praia de Santa Luzia

J.V1.18, porto dos btinlitis de mar um quar-
to mobilado, paro solteira, visível ato io
horas da manhã; j-,5 mensaes. (ib'.|; Ií) S

A LUGA-SL um hom 1» andar; informa-
, \se. ";1 .'"•1 "• 'Manoel 11. 30, em frente
íi Caív.i Kconomlca. (1989 K) S

A Ll I.AM-SH unia stdti de frente o um
>.r.quarlo para um escri].torio on para ca-
ffíd sem filho;;, que não cozinho cm cisa;
na rua dos Andr.id.is 123, sob. (lújólí) S

A T.L-iiA-Sí-; um cseriptorio com mobília,
jp-telnphono c sala de evcr.i; avenida Kio
lt' meu ij". Café Mourisco, (198S lí)S

A-LUGA-SL uniu boa sala de frente, em
Xxcasxi dc familia dc todu o respeito; na
rua Bento Lisboa 63. (iSOo G)

ALUGA-SE .uma cisa nova. com duas
xxsuus c dois grandes quarlos, installa-
çúc* eleetricas, fogão a gaz 011 lenha, poriioç, sito á rua Dezenove dc Fevereiro
11. 50. Botafogo;, trafa-se na rua Sete de
Memoro 116, das 4 ás 5. (1575 G) J

ALUGAM-SE 
os 1

bastantes accom::
01 pensão; !
(Laranjeiras)

inaeiiuicos prédios, cor.i
accomtnoilnções para fmiiilias

rua Leite Leal 113. o e 11
Irata-se na_rua da Qui-tr.iutn n. 8;, Companhia dc Seguros' União

dos Proprietários. (1604 G) J

A LLliAM-Sh 2 confoitaveis essaí. poriiiiutü, so n faniilia de tratamento; na
ma General Polydoro 91. (057 (',) S

ALUGAM-SE, 
por 140$, os predios ns.29 e 33 da rua General Polydoro,

ir.rdim, quintal, ele, (1)57

A LUGA.SE, para pequena familia de tra*
XJLtameuto, uma c.-.sa. com 2 quartos, J
silas, bíiilieira, cozinha a gaz e porão lia-
biluvel; á rua Coronel Pedro Alves n. 379,casa III; aluguel de 130?; informações na
cisa 11. I. (683) R

A.LUGA-SE o hom predio da rua Aris.
xxudcs Lobo 11. 35, com 6 quartos com
janellas cada um, a^ua quente e tria. gaz,
eltcli icidnds o porão perfeitamente habita-
vel; tratu-se na rua Aristides Lobo n- 81.

(287 K) J

COBERTORES
do toilos os tamanhos e
qualidmles, por preços do
B M TlüMro. ainda von-
ae a

Fabrica Confiança do Brasil
87, Rua da Carioca, 87

Gonorrhéa
*—¦¦" ¦ ¦¦ " *"",~w»T-'i'iiTifi,»nr

cura-se em 3 dias com

Injecção Marinho
Kua 7 de Setembro, 180

ALUGA-SE(In rua 1).
por 150$ a caía assobradada

Julia 11. li, exccllentes ;tc-
commodaçõcs, gaz, clectricidade. Trata-se
nti avenida .Mem de Sá 11, 100 (baixos):
exige-se bom fiador. (1790 1) J

, cem
G) S

ALUGA-sF, por 130$ a boa casa da rua
/X.;\5SUnipção ti. 23. toda reformada, com
jardim na ircnl», luz electrica, tendo Ires
quartos, duas salas e bom quintal. Para
ver e tratar, na rua Sachet n. 12, sobrado.

(119/ ______) R

4 LUGAM-SE arejados quartos e salas,iijuntos ou, separados, na praia de Bo-
ttifogo :S6; so a pessoas úisllnctas. (os8G)S

predio da rua
eom dois i|uar-'K6 G) S

A LUGA-SE uma boa caoinha assobrada.
^Xda, com 2 quartos, 2 salas, i|Uitil«l;
cosinha e todas as commodidades, pnr yi?;as cliavcs á rua Dr. farino Nclto 179,oçougue. Crai I) 'S

A LU(',A'M-Slí
xX predio
n. 101
leiteria 1
sobrado.

a 100$ cada sobrado do
novo da rua Senador Pompcu
seu amplo armazém; chaves na
tratase ita rua Uruguayana So.

(1433 D K

ALUGA-SE um bomXXlantcs

ÁLUGA-SIÍ 
o sobrado do

General Polydoro 11. 87,
tos. jardim, quintal, ele.

sobrado, com Ijas-
antes accommodações; na rua Viscon-

de de Itauna 11. 87: o tralti.se na rua tli
OuiiauJ.i 11. 87. Companhia de Seguros
União dos Proprietárias, (rfion 1) J

A MJGAM-SK commodos limpos, na casa
jTA.il. 45 da rua 2& de .Setembro (Aluda da-Tijuca);' tratase na mesma, com d. llcitiviii-dc Baptista. ^

ALUGAM-SE, em casa de tratamento, 3-iibuiiR quartos, mobilados, com pensão, n
casaes sem filhos, senhores u rapazes deiratameuto; nu Hoddocl; Lobo 11.

(i)Si K) I

LUGAM-SK, a prcçi"; módicos, com ou^Xsçiti ¦ pensão, confortáveis aposentos, árua lladdocl; Lobo 422; dâ-sc refeição a do-
Ü-Mõ K) Jmicilio.

A LUGAM.SE. cm ca>.i de familia, á ruaís.lla.hl.irk l.oho 11. 417, capaço.sos inittriosmobilados .1 capricho; cozinha '
Illllli 'U.I.

(73 K) R
A LUGA-SIÍ por

XVneral Roca n.
electricidadc

120$ a caía da rua Gc-
.17 ,<fabrica), cnm seis

1 chave no :ui-
0.132 K) S

A'LUGA-SK o cxccllcutc o con--f^lorluvcl ni'1'ilio p„,.a faniilia dotrntunicuto, ila rim Santo flenii-
jiuu 11. SS. Trata-se 110 n. 85, l'u-orlea dns Chitas. (j 15«0)K

ALI-GA-bE o predio da rua Nery Fer-
•íArcirã 11. 80, cotn quatro quarlos, duas
salas e mais dependências, jardim c quintal,instai,ação electrien; as chaves eslão na
jiadana defronte, onde se informa,

 ("ili G) R

ALUCA-SE o predio dti rua Conde dcJ-i-Ijoiiiíini i.-.ib. com ,1 (iormitorios, porãolt„hitavel, electricidade. iardim e grandelerreno; trata-se na nic.itiia, das 8 ,'is ló
'""'¦''»¦ (147C K) R

A LUGAM-SE! ns cnsas «Ia run•^Ad. Muria 71(Al<Ma Camnlstn).
transversal á run Pereira Nunes,
iiuvnsi 00111 dois quartos, duns
snlns, eozinlia, banheiro e tanque
de lavagem, todos os commodos
illuiniiinilos a luz Clecltrica. Aa
chaves 110 local. Trutn-se u.i ruu
Gonçalves Dias 31, próximo da
cltlnde, a poucos passos dos bon-
des do Aldeia Uaiiiiiista, mija pas-
siiíieni eni duas secções é do ÜOO
réis. Ahuriiels 100» o 9O$00O. h
A FílíGAM-SR, barato, as casas ila nveni*

J^Ld.i Ja rtia Pereira Nunes n. 106, Al-
deia Caiu pista, recen temeitííi construídas,
com dois quarto?, duas safas, cozinha, iiuor-
to de banho, porão habitavel, tatiqua dc Ia-
vr.Kctn. todos os commodos illumiuàdos a
lu;: electrica; as cl.-aves im casa n. s fl
ir a.sc na rua 1>. 

'Carolina lieyilncr 2/,
Catumby. (902 . I*) H

.4 M'íiA-Slí, por jjo$, a casa da rua Cha-
i.Vvcs Faria t.i; trata.se nu rua dd AN
fnndçfra 12, Peixoto ü Õ, (íh.ii '-) .f

\IrUtiÀ*SU 
a cisa da ma Senador Soa-

res XX.W I, Aldeia Ciuniiisio, cotn duai
salas, doía quartos, -despensa c banheiro,
Aluguel, yo$; as chaves na cata pecada.

(ifioi L) .1

A l.UGA-SE por ;c$Asalaa, dois
ni avenida
tis cliavcí 1
nida Pedra

casa V, com duai
Quartos, coriulia e quintal;

Ia rua do Consultório n. 51;,1 cisa VIII, próximo â av---
Ivo. tlt'1'l D K

AXUGAM.SK ires casas da Villn Kainho,
xVna rua Abílio 11, ).|, com l>oai uccotn*
niodaçôes o luz electrlea. Atuguel 8o$ cad 1
iiinj. Para tratar na rua Amazonas 1». ar,
ri, ClirtstoviíOj uiidc sc aclum as chaves.

<i(íji L) I
A LÜGAM-Slü nu Avenida Pedro-iAívo n. 61, casa 11, 3. a família

de 1.1'íitniiieiito, pelo preço mensal
du 17O.*.:000. DAMlü-SM 1 SIM/,
1)R BONIIíIOACXO BM OADA
A.NXO D1.J IMIiS.MANIONCIA, ma-
anilicas casas com -i quartos, lia-
nlieiros de anua quente o írin,
optima inslalliicão eleetri.'a, dois
fosões, seudo um i\ giw, dois W.O.,
biilut^ctc. (J 17811) h
\ r,UGA'Síí uma casn, com dois quarto»,XXuma fala, eozinlia, bom (|uiutal; na rua

Bella do S. João n. .Mt, (lindos. (1479) li

ALUGA-SE, por qo$ mensaes, o arma'zctn da rua Barão S. Eelix n. ais.
(¦630 tf)" J

ALUGA.SL 
uma esplendida sala, hem

mohilada, o senhor distineto ou casal
que trabalho fira, casa muito confortável,
banheiro, luz, telephone; avenida Mem de
Sa 11, 95, perto da praça dos Governadores.

(16Ã E) ti

ALUGA-SE, a
Xxboa condueta.

moço do commercio t de
. em ensa ds familia respei.

tavel. um quarto com excellente pensão;rua General Câmara 11S, (uai E)R

ALUGAH-SL, 
a rapaz solteiro e a casal

sem filhos, bons quartos, com luz cie.
ctrica, a 15$ c 30$; rua Barão de S. Felix
¦>• 301, (1S7.I li) S

ALUGA-SK 
uma sala dc

nida Kio Branco a .2
frente, na ove-

, a° andar,
(1649 E) M

ALUGA-SK 
nm bonito quarto, completa-

mente Independente; na rua Visconde
dn Rio Ur.inco n. 6i-.\, casa 7. (i8ii.'IC)K

III

A LUGA-SE 1' Vljiiv.a n,
1 rua ó.(.

* LUGA-SE a r
J-i.n, 17, armazei
nn 11. !.;. Triila-se
rua da Alfândega

na cisa na rua dc Santa
), Maracanã; tratia-se nn

(1519 E) 1
•\i rua da Prainlia

e residência. Chaves
itti o -sr. Valente, nn

1.11, s.i)'. (1137K) .1

A LÜGA-SE
xAilentcs 11.

o !"_ andar da praça Tira-
os, pintado e forrado de no-

vo: a chave na loja. por íttvor. (15^0 !¦) J
A I,Ul,A*Sh em casa ds familia, um com.Xlinodo, tem todas as commoilidailcs pre-cisas; na rua do Santa Luiza 11. r.|S, so-
muda. i,.,.;>; 1;) i{

A LUGA-SE, per moit.
-í.V!a Anua 216; trata-se
dcKti 12, Peixoto & C.

a h'ia da rua San-
ua ri\^ da Alfan-

_ (1533 E) J

A LUGA-SE uni bom predio, com jardim,jVrit.i .Menezes Vieira n. 100, próximo íi
av. Mem dc Si; pude ser vislo a qualquerliora o trata-se na thesoiiraria dos Cor-
rri.ii. com l-ranciseo 11. Lcssa. (1015 lf) J

VLVOA-SB uma boa sala de-cvfrente, mobilaila nom pensão,
para casal do ti'.itai:«lnto, casa dc
totlo respeito: rna Costa llastos
20. próximo á rua do Uincliuclo.
Bondes S. Francisco, Chile, Praça
11 o 15. Tel. O. 46:18. (1G-13)E

ALUGA-SE em casa de familia, tuna are- y A LUGA-SUjada sala de frente; na rua do Catiete IÜ.do " "
n. 287, próximo aos banhos de mar.

(1305 G) J

ALUGAM-SE 
casas por 130$ e 150$, com

tres quartos e quatro, duas salas e gran-de quintal. Cattete 214. gran
(I73SG)R

ALUGA-Slv 
um bom eommodo para um

casul, com entrada independente; natravessa liarão de Guaratiba n. 25. Cat-tct=* (1697 G) 11

AlAJCAM-SE a 1808 lindas ca-•^sas confortáveis, á rua D. Mar-ciana 8» o a 280$ li do 11. 93.
(It 1702) R

ALUGA-SE 
um quarto bem mobilado, In-

dependente, '
n. 27, Cattete;

rua liarão dc Guarátlba
as chaves na mesma.

(960 G) S

A LUGA-SE, em Victtirio Geral, um bom-TXcrmazem, oroprio Bara botequim, arma-
rinho, otc, com accommodações para fami-u.i: informar e iratar, rua Sete de Selem-
bro 190. (1572 Ti) J

LAPA E SANTA THEREZA
AM-íGA-SlC 

cm casa dc
quarto arejado, porMem de Sá 11. 145, loja.

faniilia, um bom
16Ç; na avenida

(1601 F) J

Af,l'C'.A-SK 
na avenida Gomes

ijB, Io, um quarto lindamente
Freire

_ .iiobila-
do, a casal sem fiilio; ou 11 rapaz de fino
tratamento, com ou setu pensão. (1733F) I!

A 
l.l GA-SK uma boa
prin para eseripto

run Sete dc Scíc '
na loja de frotas.

sala dc irente, pro-rio 011 officina; na
¦ ro n. ;S.A; trata-se

(1Ú3-I E) J

A LUCrA-Slí para faniilia o 2° an-«iilar do predio 11, 22 da vua daCandelária. (,j 1610) fl
A LUGA-SE

XlprcUio novo, mobilado, a mo?o
electricidadc

Mem de Sá 11,

esplendido
hilni"

tel

quarto etn
últeiro,

honcj na avenida
in.lar. (1568K) 1

A l.UGA-SE
Adivell 11. •
sr. Freitas. 11

casa d.i rua General Cal-
por '10$; tr.uasc com o

lios

ALUGA-SE 1
Aquário iniiiti

famili

moços
mito tirejado,

todas as coniai.idiii.
.: na rua da 1!

ALUGA-SE 
um

-reito a Ioda ;
vidor ^-i, i",

A LUGA-SU uniu hoa
iVr.o do ileópicio 11

A l.l GA-SE tttii Rabineli vires .hás por scmniuj
rloca .1. 41, i" andar.

' 
(i6oi" li) .1

solteiros um hom
Cuiii iu/. eleetri-

idt'S cm cnsM dc
¦ -IÜ.:.'.' .•'••'• (ir/.iEiA

'íca lido quarto cor.1 di-
casa; na rtti do Ou-

117.-7 10 J
ila de frente; na
14, J" andar.

0?í\l lii I

liara tlentista,
na rua d t Ca-

(i7-"-t E) .1
A LU

Ado
«\ sr: o z»
Uotario n,
iü.t; trata-se

lar do predio á r
próprio para atei
loja. (176SÜ

ALUGA-SE 
a cisa n. 18 da travessa

Muiiiiiicnsc, com dois quartos, duas sa-
Ias, cozinha, quintal e jardim, prtço 75$;
trata-se na rua das Neves n. :;. Paula
Muitos. (1705 '!') 'R

ALUGA-SE por 180$ ensa mo-
fMlerqissinia, grande quintal, emBotafoco, rua I). Carlota 52-VII;chaves á paia 330. (S 960 C

A LUGA-SIC, por 300?, o predio. 0111 cen-xxiro de jardim, da rua da Asstunpção 73,eom seis quartos o todos os nitus commodosnecessários, iodos com janellas, hom quin-tal c um eommodo que serve para creadouu guardar automóvel) as chaves na mesma
rua 41, armazém. (iSg4 C) R

uma casa por 88$; na ma
Cattete n. 214, tem grande quintal.

(i73« G) R

AljjüGA-SIil o predio n. 14 da•«Jrua do Hozo, Laranjeiras, comesplendidas acommutlacõcs.
(J 384) G

ALUGA-SE 
uma casa, de construcçao' mo-deina, pnr 90?, com dois quartos, duas

salas;, cozinha e porão habitavel; travessa
Cinzeiro do Sul 42; sobc-se pela rua Ta-
varus Bastos; aluga-se tambem um commo-do, eom dois pavimentos, com toda a sciven-
tia. independente, por 40$, na mesma tra-
vessa 11. 40. Cattete. (17ÓJ C) J

A LUGA-SE a casa n. XVIII doBóulevard Isabel de rinho, em
Botafogo, completamente refiir-
muda e própria para familia dotratamento. Trata-se na rua dnRosário n. «a. (J73S) G

Corrimentos

A LUGA.SE o casa
XXbral 11. Laranjeira
no ti. q; aluguel 233$.

da rua Soares Ca-
as cliavcs estão

(15.15 G) .1

Jrt^Fa

A LUGAM-SE uma brita sala e quarto, ouxAquarto so. com linda vista para o unir,mobilados, luz electrica e Iodas as coninio-didades; rua Dois de Dezembro n. 12, quasiesquina do Flamengo. (1922 G) B

A LUCA-SE. por .200$, para pequena fa*^.vmilia, o sobrado do predio da rua doCattete n. 47, com todo o conforto, ele*ctricidade,; gaz, etc.; trata-so na mesma rua
.1-14. ale as 11, e das 5 em dcante; o pre-cio csia aberto das n ás 2. (1902 G) K

A LUGA-SE um salão, com grande sala
ilu uma alcova, em easa de faniilia, para
um casal; na rua Ur. Mesquita Júnior 11.
7 antiga travessa das Saudades. (1C37 1)S

A LUGA-SE uma casinha, para pequena-tAfainilta 011 rapnzos solteiros; na rua
Vidal Negreiros 11. 12. (i.t?i I)R

%«4P fL^ ^%Tistw ^mr BR»y
mmmmmmmmmmmmmmmmmm\ ¦ II ¦¦ ¦! \..mi.i

Nem-.isthenicos, nervosos, depauperados, oup.ie-vos rápidao riiilionlmento cora ns GOTTAS POTKNciaiíS DO DIl,WII.MAN. Na IMPOTUNCIA o offeiio ú imiiiüdlata ou pro-gressivo, sesuiiilu a doso ; não onnsahi o ts3tom iiío. Vi-dro 3S000;Deposlto: RUA SETE DE .SKTliMlMü Cl. S217
iAI.Ut.AM-SI'. bellissiníos cbiiiinodos na
^-respeitável e bonita casa da rua Htid-dock 1,000 11, ,iíi, desde 314 a 40^000.

(16.13 K) J

Vesti vossos Filhos no Paráisu
rtas Criaticai

Kua 7 u. 134

A '•l'.',A;sE. com ou sem pensão, quarto-CMtotnlndò, em casa estrangeira; rua Ge*r.eral Polydoro 130. (18,16 G) J

COTUY, ESTACIO
E RIO COMPRIDO

A LUGA-SL, por ijo$ mensaes, uma boa-ticasa, com duas salas, tros quartos, cozi-! A LUGA-SE. á rua Dr. Costa ferra! n.rna, arca, tanque, etc. na travessa Cruz xVHr. cisa nova, com 2 quarlos, 2 salas,l.ima 11. 29 (Botafogo); as chaves eslão na quintal, iardim. elcctricidt.de; outra no n.vciiaa; trata-se na avenida Rio liranco 11.' 10. casinha 11. V; as cliavcs estão ii rua
50, 1° andar. Oaps G) Rj Nova S. Luiz n. 44. (1S49 J)R
ALUGA-SE sala de frente, a casal ou^isenhor dc tratamento; Dr. Corrêa Du*

SÜ 35-  UV77 G) B

A 
LUGAM-SK quartos
du Botafogo iSó,

salas, na praia
(1S76 G) B

! A LUGA.SE. em
! Ji-dos Coqueiros s

tos ou separados,
troços decentes.

Msa de famiÜa, á rua
új. dois quartos, jun-

casal sem filhos ou a
(n8i J) .1

ALUGA-SI3 o, excellente predio da ruaXiVoliiniiirtOB da Pátria 37o (220$ men-sr.es), tralu-so com o sr. Carvalho, rua SãoJosé 120, i" andar, das j is 4 horas.
Uo:-,* G) R

A LUGA-SK. por coS. em Catumby, á, rua
XXMiffucI de Paiva n. 25, próximo do bon-
de dos CdquctrOR, uma boa cala de frtfntc,
Coni porão e entrada independente; trata-
so na mesma rua n. "• (162r J) J

ALUGA-SE a casa
^.xn. 121; trata-se
io')?; Botafogo.

tia rua D. Mariannn
110 11. 117; nluguel

(1934 G)I1

A LUGA-SE uma boa casa. á rua D. Mar-.tlciana 5; 2 salas, 3 quartas, porão. ele.
(10 li G) U

A LUGA-SK em ca:-a de família, á rua
/VAristidci Lobo n, 237, magníficos com*
modos a casaes srm filhos, cavalheiros ou
a?nliorns de tratamento e bons costumei! ^
r/a c servida por d*'versas linhas dc bondes
de cem reis c a caüa, alem de ser muito lim-
pa, dis;!òe de um grande terreno próprio pata
recreio dos seus moradores; trata-se ua
iiuísmn com o sr. Oliveira. J

A LUCA-SI-Ç em casa
*Ac tirej.iilo quarlo,

cnm
Xavier
esquina

ia de familia, utn bom
ciun ou sem mobilia

pensão; na run de S. Praneiseo
37, próximo á Haddock Lobo,largo da Seguiula-Kcira.

(1=69 K) S
do

ALUGA-Slv 
uma boa casa. pnra

„ , •'.* tratamento, ú rua dos Araiti
1'nbric.i das Chitas; as chaves na et
n. 71. (13ifi

familia

puna,
K) .1

ALUCA-Sh 
o predio n. 85 da rua Des-embarfjador ízidro. próprio pari fiimil:átte tratanienlo; as cliavcs estão na venda troesquina, e trata-se com a propriítaria, áma Bambina 11. ir^, Ilotafogo. !.|có".lH

A LUCA-SE. por 112$,
XXAffonso Pcnna Ü9:
da esquina, c trata-se á
Lio n S.

o casa VIII da rua
chaves no armazem
rua Senador Etize-

(MIO K) R

A ';>-¦' 'A-Mv a casa da rua Conde deXiUOiiifiin 11. 791, com cinco quarlos crorão habitavel; as chaves eslão 110 a;o'ugtie;
trata-to n.t nia_ Moura Brito 10. (i.ij.'K).J

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Maria Ama-

, lia 11. 24; a chave, por favor, no 22; bon-
pe de Uruguay; trata-se na rua S. dos
Passos 11. 41. (,cuj K) S

A LUGA.SE a. pequena Casa «Ia rua II.
-fMo Bom Ketiro 11. ,j8.; os chaves estão no
n. 32; tr.iiti-Ec 1111 mesma rua 11. io-À.

(1463) K

Al,UGA-SE n. easa n. (17 da travessa Di.Araujo IMatldSo), rCctiuicmeiite refot-
maila,
liu.

.in boas acciiiiinioihiões parti fami-
(1698 L) M

ALI I.AjSI', iiiii boin quarto, em casa d,
x.Vfattiilin, a uma senhora sò, com pen»5o,r.u a ilois mocos solteiros, com ou sem pen-ffiti: na rua llclla S. luão 11. 074. (iCi6I,)J

A LUGA-SE, por 85$Ai da avenida Onitabí

\LUGA-SE um bom quarto, úde Bomfim 634, pliarmacia;mesma; nrc-o .-,00$.
rua Conde
trata-se na

(17-V, K) lt

. mcnMcs, a casa «.
. i!)í.rro ;ift; nova, í 11 tt-

munido ti luz eleclrica. ciui j bons quarlos,2 salas e mais dependências; trata-se na
mesma rua General Ctiuab.into 32.

(iH.li L) T

ALUGA-SE a cnsn da rua Uenc-*M"A\ Bruce n. 270. com 4 quar-tos, ti snlns, eozinlia, todas ns
demais dependências o grando
quintal. As chaves no 11. 285.'1'rnl u-.so na rua do Ouvidor 402. )i
ALUGA-SE a ciplendida easa da rm

Xl.Pe.reira Nunes 11. 108, Aldeia Cam-
pista, cm «entro dc jardim, com sala de
visitas, saleta e sala de jantar, dando para
um terraço; do oulro lado quatro maguifi-
cos quartos com juuella, quarto de banho,
despensa c cosiníui, riniutal coin entrada
para automóvel, própria para faniilia de
tratamento; as chaves estío nos fundos «
trato-sc na rua dc D. Carolina Rcydner
n. 27. Catumby. 

'¦ 
: (903 L) R

Drogaria Granado & Filhos
**i ••CJ^WCWiAW-JWTt*** •

ALUGA-SK 
n

Marechal Hei
casa do 2 andares, da rua

Hermes 82, com 2 salas, 4qtiurtos, cozinha, despensa, banheiro cora
agua quente c fria, luz e campanhia cie-
cinca; as chaves eslão na rua Voluntários
368, oude sc trata. (1924 G) B

A EUCA-SE o predio it. 20.A da travessa
XXdo Oliveira; chaves á rua Real Grande*
za 292; trata-se i av. Rio Branco 128, sob.,
Langlety & C. (i;;j i;,)j

curara-se cm (lias comInjecção Marinho
Kua 7 do Setembro, 180

A LUGAM-S1', 3 quartos, quintal com
p.tanque para lavadeira faniilia de traiu;hudores; rua Pedro Américo 115; tram.seIo sobrado. (i,lC3 t-,) j

; A LUGA-SIÍ barato grando arma
XrLavenidíi Salvador de Sá io?;

niazem
tem lu:

. força electrica para qualquer fabrica; tra
ta-se na rua dc Catumby 43. (Sjj J) li

ua

»ua 7 11. 134 aluguel

o bom armazem da rua Ca-
trata-se ua rua Frei Caneca :

razoável. ('J<i,i JJ U ,

i^LmjytiiM»! ¦!—iiiiiamiimmafmmmBàiaaasa

ALUGA-SE a casa da rua Desembargador
Xilzidro 11. 85: as chaves estão 110 ar-mazetn d:i esquina, e trala-sc nn ru.i liam-
bina' 125,  (,9„s i;j j?

A LUGA-SE o novo predio, asâobfadsdó,XS.com 3 quartos. 2 salas. Raz, luz, lerre-
no, etc, 2 linhas de bondes, logar saudável
e ondo não ha enchentes; rua D. Rotmta
68; cliavcs 110 liii. (i;iii O) J

MmJbikHiniiir

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLON

V IIK.-.A SlC por 2=ii5 a casa di avenida/3Atlantic.i ioiií; cliavcs na rua Nossa
Scunnra de Copacabana üi-ío, padaria. Tra-lar ua rua U.-UKiiayana u. 77, lnja, di 1
113 3 horas. (,3:o u, j

nara |attdavel i
A LUGA-SR# tima pequena cas

xXpequcna fantilta, logar muito
c muita Iargu_fitaj travessa do Navarro 2
antigo; informa-se na rua Itapiru 90, vcud.

A LUGA-SE. por 130$
XXda rua Dr, Campos

ALUüX-Sli 
a boa casn

rães Caipora n. 126; tra
rua 11. 120, Copacabana.

ALUGA-SE a"
-*¦ Víiini 11

d.» rua Ouima-
iltt-so 11.1 mesma

(;CSo H) J
da rua Araujo Con-0-1 (Leme), par ti}}. As cha-

110 u, 66.

mensaes, o predio
tia Paz 11. 95; es

iaves estão no n. 01 da mesma rua, c traia-
rua Parlai Mallct n. 5. (1142.IH

LUGA-SE a casa de sobrado, á rua B.
Itapagipe 11. njr, na parte alta. cotn

e'nco quar'.'.'?, u grandes salas, porão, bom
quintal, banheira esmaltada, etc; chaves no
ti, 239; trata-so á rua Alfândega u. ti,
cem o sr. Rocha; aluguel 220$. (148Í1 J)J

Aí

A LUGA-SE metade dc uma casa, muito
.Aidiiiipn, a ca.-al de respeito, por commo-
do preço; na rua Lcsto .u, casa 2, Kio
Comprido. (143(1 J) J

LUGA-SE. oor
(1681ÍJ) J | A I.UGA-SK o pavimento inferior da^i A.X.M, 63 da rua da í;strclla, só para

casa
para fa>

RUA URUGUYÁNA N. 91Sorlimento ge*ansãe e variado
DROGAS NOVAS

Remédios garantidos

Balança americana sensível a I gramma para pesarem
gratuita da nossa freguezia.

A LUCA-SE—Uma ío
xVtade dc Sua casai ;

onhora só, nhiea mc-
>T.Vtadc de sua capa, a um casal sú ou a
uma senhora rú; para ver e tratar, á rua
Pinto Guedes n. 97, casa I, iluda da Tijuca.

(1711 K) K

A LUGA-SIÍ bom quarto, com júRclfo,, a
xXcavalheir.o, casa de pequena familia;
ilatttiü soa, bonde dc too rs. á poria,

(1971 .d 11

A LUGA-SL esplendido aposento, inde-
xXpendcnte, mobilado, com optima pensãoe todo conforto; r.a rua Conde Lage 11. 58.Cátia- (17.14 F) J

A LUGA-SK sobrado novo oom 6^'iijuiirtos, 2 snlns. luiulieiro,
W. t'., copa, (1í.?;iimisii o Iioiii ter-
rato com tiiiianc; 1111 rim dos Ar-
cos n. 3; ns flinves ostno nn loja.

fS087)B
A LUGA-SE,
rxda ma Pcr.

tii.ta-Si

por 100?. o magnífico predio
ctropolis 11. ili, Santa Tliereza:

ua uicsnt.t rua 12, (120.1 !•') R

A I.ll.A.SP. o predio da rua .Monte Ale-
-Tigre n. z88. Santa Tliereza, eom grande
terreno, licita v#ta c muitas accommodações,
nroprio nar família dc Iratamenlo, Iodos os
bondes do Plano o os nuc nartem tia estação
da Carioca para Paula Mattos, passam na
uorla do predio; trata-se com o sr. Clc-
mente Castelló Branco, á mesma rua 204.

_ (IZI9 V) J
A I,UGA-SE o predio á rua Augusto Se-

./"Avcro 11. 72 (praia da Lapa); trata-se ii
lua da Quitanda n. oj. (i;.-.il'')l

ALUCA-SK 
utn claro escriptorio: ::a ma

Kotlriiro ""

Pnra_ vencer difficulaades lihyslcas e moraes, dominar vossos inimigos,destruir invejas c malefícios, Banhar dinheiro em negócios, ser feliz em
nv' ri-t-1%. S°'ai Saude % bcm-estar' compre ji 11.11 CASAL dc PEDRAS
rpiiMc • -' po".croso .talisman recebido da índia Oriental. — Rcmetto,liUAllb, íntoriiiaçucs minuciosas c interessantes .1 quem enviar 100 réis cm
?ív!0.s J?°.vos do Correio, dentro de carta. — ARISTÓTELES ITÁLIA —RUA SBNHOK DOS PASSOS, 98, SOBRADO 

° 
CAIXA POSTAL,604

1.1^87

ALUGAXI-SE ,as elegantes casas da ruaJardim Hotaiuco ns. ,16, 42 c 4S; ,-.s cha-tes com, o encarregado, e trata-se 11:1 ruado Hospício 11. 14.1. i° andar. (2328 G) S
A IjUGAM-SB perto dos lmnlios¦^»<lo unir. a nvecos muilo rcdii-zidos. brlls sala de frente e ounr.tos mobilados, um quarto para 2

pessoas com pensão, confortáveis,
desde 2009 mensaes, iu/, eleetri-en. Telenh. Pensão Familiar. I*ra-
Cl» Josi dc Alencar 14, Oattete.

(J 8519) G
A LUGA-SE. por 160S 11111 bom quarto,laV-coni ncilstlo. otn caça de íamilia séria;

r.a rua Nery Ferreira 11. 14, antiga S. Sal-vador. Cattete. (ino? C) lt

A LUGA-SL utu quarto, r.rcjado. cotn ouJisctn mobília, ein casa dc faniilia dc tra-
lamento; na rua Nery Ferreira n. 14, anti-
Ba b, Salvador, Cattete. (4842 G) J
ALUGAM-SE magníficas casas, .1 110$,

-ÍS.cnm installação eleclrica, na Avenida
D. Luiíiu na rua Lunlirasiti Corrêa 41, pro-xtino tio largo do .Machado; trata-se com o

(1262 G) .1encarregado.

A LUGAM-Sli quarlo,XXsinlias ind

uva n, 10. (1 576 F) b I

novo,
teiros;
te 257

is. c duas
deformado

ca-dependentes, caía deformada d^eleclrica. a casaes e moços sol- I
a üctite docente; rtia do Caltc- ;

(.IJ7 G) J

A LUGA-SE 1
xxuidcprmleute
ivcniiki Mem

com m.
em cas

-le Sá 11.

Io com entrada
de íamilia; na I6. (1,-4.1 E) .1

Â\l.11.A SIv a bo.i casa da r;.-,
dos n. 178, com todu; ...

mentos modernos; trata-se 11.1 rua
lemlilia n. 10, loja. com lorjje ile

do.s In-
ora*
As-

ALUGA-SE 
uma

rnpazes decentes
tolirailo.

i.i

A LUGA-SE a casa da r.
XÃpctt il. íoi.

A LUGAM-SE um,quarto
a 1-frente, cnm direito
Scnlior dus Pas3os 20.

li de frente, a
do Senado S,

(171; E) U

II Scimior Prtn-

et unia sal 1 do
cozinha; na rui

(1824 i-:i s

COLMRHHQS
dc linho, Simples, ." porüiB. Sautos Dumont, 3 por2S50C»,

Só niv

Fabrica Confiança do Brasil
87, Rua da Carioca, 87

A I,l'(íA-SH em llutiiíomi, mi vua j¦»i»i(<eiieriil Scveriuiiü n. 124-A,
nin predio para nequciia fnmlllii, jde construcçao moderna, eom to>

; do.-i os í-euuisitos da liyeieno t.
confortos, eomo sejam: tres untir- I ALUGA-SE a cas
tos arejados, salas de visita o do ^\'"'- f'3 chaves a
jantar, cozinliu, luiulieiro do nana ' '.''• ''m'
0nente e fria, lu/, electrien. W.C., '
o tudo muis necessário pnrsons de fim» tratamento; mini ver ! rua líiinhrasia Co.-rea
no próprio local o tratar ii run da ! Jo Machado; trata.se
Alfândega 91. solirado. Aluiriiel í
o tnvu 13S.S000. (íí 1?78) (i

CEROULAS
superiores, a preços autl-
gos, sú nu fioiilioeld»

Fabrica Confiança h hi
87, Rua úâ Carioca, 87

180$, a casa da rua N. S mina ;a chave esta no il. 67, onde sc trata.Copacabana 002, com 4 quartos, (j..;, Ii fdesiinisii, bom quintal c jardim na ;AiÍ'rJ.'..Z
JJIllL.,,'", 

"a •""'f,,;'n ="'"' ,'"10' 0"del ALUG.VSE o predio assobradado, n. 52,be Irata, tel. 264 sul, uu 043 8Ul, (,21210.1 | XAda rua da Estrella. cnm boas r.ccomnto-
família, Raz, luz ele-
tres linhas dc bondes

porta; a chave còtíi uo 11 C7. onde se
(1=32 J) Jtníorma.

i,,.,,,...,, onçoes para pequenay» i.i i..i.ii*Mi Pm casa de um cn-1 cinca, hom quintal •
•^Xsal ti aposentos com iniiellas,logar saudável, perto do bonde eninr; para ver e tratar na rua 20de .Novembro 121. Ipanema.

(A 3829) H
ALUG,

XXmodo
lia

A LUGA-Slí a bella easa da (rav.
-fVS. Salvador n. lí), perto da rua
Haddock I.obo, Informn-so nessa
rna n. :J9.'S. (J 15701K

\LUGA-SE 
a casa, dc cslvlo

li

¦i-M-, boaa ca.v.s, por prece; com-los, com accommadaíões para fitiii.iB.ilar, a iua Barroso (17, Villa Mimi,t-opacabanii; ;.s chaves estão no 11. 71, ondesiJ"''1.: (jój ii) j
ALUCA-SE a casa n. 71 d,-, rua 2S deJ.i..\k,'"-!o. Ipanema, eom duas salas, mia-t:o quartos, banheiro, cozinha c grandeuuinlal; cha\cs 110 "Ilaratciro do Ipanema".

(1=84 H) J
ALLGA.-SE 5 casa da ladeira do Leme-un. 20; as chaves csião 110 armazem daesquina c trata-se na rua da Quitanda, 00.

(1283 H)' S

A LUGA.SE, a nn dos Artistas n, 47,XXunm casa com 3 üuartos, 2 salas, banhei*
ro. cozinha, quintal c jardim na frente; na
chaves estão no n. 51; trata-se na rua Uo-
drigo Silva 26, (i6Su J) J

do nrcdto da rua Pa-
87. Catumby, com 4

auartos, 2 salas, cozinha, tanque, etc; alu*
Kiiel 90$; a chave no 85; trata-so nti rua
General Canabarro n. 54 (i-154 J) K

A LUGA-SIÍ a casa n. ia da rua Miguel
XVde Vrias. çom duas salas, cinco quartos,
banheiro, cozinha c auintal; trata-so Al-
fandega 10, 1" andar. (i*'8.) J) J

ALUGA-SE 
a loja

dre Miguelino n.

A LUGA-SE uma bt
/Vquarlús, duas salas,
tencef, com

A LUGA-SE a•fWPrurtonte do

1 üa rua'ú.0 no a:
1. Carlota .1.
nazem da c-

tióü.i G) .1
" I A LUGAM-SE iiiagnificas casas, a 1pes- ; rV-tit cpniortavel avenida liella Visla. 5S,

na
próximo an largo

encarregado,
(irfil G) J

rasa da-—, ,11,11-nii- uo Moraes 11.' írenle ií praia Ferreira Vianna.em Ipanema, com confortáveis oi li.Viíienieii.s acoiniiiodaçõe-s para fn-"¦'lia de tratamento. (J1509)H
| A LUGAM-SK ,-,s spRuintes cxccllcntcs ci-1 -txsas: Copacabana — rua Hilário de Gou-
| vea .-,; Uotaiogo _ rm tlapitã.j Salomão2ii ccnlro — rtt.i do Hospício .i;>7. rua dorroposito 2,3: Sanlu Thereza — rua da Con-cr.ii-i 51: Si. Christovãn _ rua Uurcellos

39» rua S. i micí-to Xavier «555, casas 17,«. ¦:-, 30 e 331 Villa Isabel'— rtia SilvaIjnto 114 e no, rua Tones Homem 308; tRiaclmelo — rua Barbou da Silva 511,' rua i
Vicior Mcirclics 7.1: Sampaio __ rua Minas!
|J! \IejCT — rua Miguel Fernandes 48, rua
Magalhães lastro Si; Encantado — ruaAngelina 55. l'r.<.->s reduzidos. Tratam-se na
Muiualulade Vitalícia, rua Theophilo Ot*lomo n. 2i, sobrado. (mi S) 13

boa casa com dois
cozinha c mais per-

um bom quintal; na rua Llr.
 I Campos da V;\z n. iso, esquina da 'rua

'lia llr. Nova do S. Luiz. 90}. J
11, em

demo,
.tendo 03 commodos precisos A pequena

familia de tratamento, na rua Haddock l.o-
bo n, 333; as chaves cstSo na padaria, á
mesma rua n. 329, e trata-so com Jacobinn,
nn avenida Kio Branco n. 103, i" andar,
das 2 ;is 4 horas. (12.0 K) J

ALUGA-SE 
bom eommodo dc frente, rtf.

casa de íamilia de tratamento; run Juu-
aucira l:reirc 31, esquina de Affonso Pcnna,
Haildoclc Lobo. (2023 K)K

ALUGA-SE 
a casa da rua dos Coquei,

ros 11. 72, ponto dos bondes, cotn Imãs 11c-
ccmmodaçftcs para íatniliti c luz c/cctricti;
rt,« chaves estão no armazem defronte, u.
$7, e trata-se na rua do Rosário 84.

(ig2rt J) R

A LUGA:SE, por 12o*
jCXlippe Camarão

Santa Luiza
salas.

a casa da rua 1*.
' 11; as chaves est5o na

a easa tem 2 quartos(•SM L) .1
„H GAM-SI

•^v.t quarlos,
e .M.t -
S

por 1:2$ boas casas, comsalas, cie., á rua Januzt-i--,-..-;.- .,, ..,.!.•; .15 chaves nn praia dol.hnstovao 1S1, o. tr:lla-;e na rua d»"espiem n. 144, i« a;,da,. (1273 L)b
A LUGAM-SE boas casas, por 112S. com-CX} quartos 2 sal,-,,. ctc. ti rua HourJrüo ytillc e Jannuzzi; as cltovos na nrni;üe b, (liristovüo n. 161, c Iratailo Hospício 11. 144, i" andar

na ru;
li545 L) J

A LUGA-SE uma esplendida sala de fron.
J\tc, com 0:1 sem pensão, mobilada ou não,
f. rua Mattoso 22!, prosiu.o i rua lladdocl;
Lobo.  (1758 K) J

Vesli vossos Filhos^.,  no Paraíso
VOSSOS rilííOS «Ias Crianças—— It in, V n. 134

CAMISAS
folgadas I Venham aduil-

rar oh preços da

Fabrica Confiança do Brasil
87, Rua da Carioca, 87

K*V,-M »

A LUG \-SE a ensa
iXda Paz it. 17,
quartos,
I.)'.'Í0Ü0.

da rua Dr. Campos
:om duas «alas, tres

uo n. 19, Preço,
(1730 J) R

A LUGA-SE
^jLCampos da
tres (|uartos i
luz electrica,
ferro; a chave

ior 90$ o clralet da rua Pr.
Vaz t\. 5<>» com duas snlas,

mais boas aceomtnodaçõcst
jardim, gradil c portão dc

110 u. -i?, casa n. 6.
(1696 I) R

A LUGA-SE
Ana 111a l'a
dita,

uma bon casa para família.
residente Barroso n. .15; uma

, na rua João Ventura n. 2^', uma dita
rua Carohna Rcydner n. n j e trala-se

i,a rua di Quitanda 11. S7. Companhia dc
I HcBtiros União dos 1'roonctarios. (i6to.T).í

A I.UGA-SI-* um magnífico sobrado, pinta-a ido e torrado de novo. I117. electrica; narua da Lapa n. 30; e trata-se na rua daijuitauila 11. S7. Companhia de Seguros
Liiião das Proprietários. (1608 !•') I

A LUGA-SIi um esplendido^ quarto ham
ÍXarejado, em casa de familia! na rua th
Assemblea i3. sob. 1:05.1 Mi K
A LUGAM.SE bon

/i-ptorioa; tu rua
íata ie no Cinema

>; gabinetes para escri-
d.i Carioca r..> c br,
I,ic..l. (1605 li) .1

A I,l'íJA-SM o optimo predio ila
^travessa Mnratoi'1 11. -11), com
sxeellentes e amolas nccommoila-
:ões para famllin do trataineiito,
Para »er e tratai' tias S ;ís 5 ilu
f»nle. li 15-JS) lt!' 1

A l.l GA-SE. por tíoS, a casa d.i rua
AiMoracs e Valle n. n, com 4 quartos,s.ahs c mais dependências; trata-se na rua
Asscmbléa lí; cliavcs na r;u da I.apa tui,
.uma-cm. (1641 1') S

A LUGA-SL", ifoS. on
/XCastrí, imito no Ríacliue
2 salas, dependências lu.- eleclrica;
no 9-íl; iratar, Gonçalves D:t,s :- as s. tido

I MOLÉSTIAS dn «arcanta cl!
¦ I apparclho respiratório, tome |

8 PElTORAIi MAÜIX1I0. I

I Kua Sele de Setembro 1SG í

A LILA-bL uma boa sala com luz ele*Xçiric.i. a um casal setti filhos; rua Barão
o t.iiaratiba 50, Latlete. (14S2 G) K

Santa Clara
fami-

1 LLGA-SE o predio Va rtia da As-iXsainpção n. 2,); as chaves estão na mes--- rua n. 43 armazém; aluguel 100$; irata-
(1471! G)Kie na travessa do Rosarlt

!a ladeira do
lo, -' quartos,chaves

'S. das
2 !') .1

A LUGA-SE a boa casa da rua Augusta
Xlc; (santa Thereza), com 5 quartos, sa-
Ias, cozinha, banheiro, Quintal e iardim; as

ives no barrarão ao lado, t. trata-se 11.1
3 Sachet u. ij, ssbrado. (119a !•') R

ALUGA-SE por mo? a
XS-ila d.i rua Earani 11. 4:io na casa 4 e trata-ss
vradío 200, ofíicina.

AM-SE. etn casa dc familia, uma
e um quarlo bem mobilados, com:o, para, caiai ou uma pessoa -^s

nuiito pra.sinw aos banhos de mar, com

i l.l':
itisal-l
tedo lu

-asa 8 da aveni-
5; aa cítavea es-
na rua do La-

(i;75 O S

A!'le
ou sen:
lombo
Cat.et.

pensr.o; na rua •
I2i, aiitÍK.i Doi'

mar,
irí»lovão Co.
Ic Dezembro,

(1817 G) S

GAM-SE as casas da r.u Dulce ns.
5, cotn 2 sahs,, 3 quartos e ntais

dependências; lrata-sc a rua Pereira dcSiqueira n. sg (padaria), ond«* se eu.vm-tit.tu as chaves. (it2S G) J

A LUtiA-SM em ensa de familia•^iinia lioa sala do frente bem mo.liilada, só com pensfio, a casal ou jcavalheiro o um quarto na.s mes-1mas coniliçilcs; rua Andrade lVr-
tence u. iiü. - (H 1001) Gl

i LUGA-SE, po.
AXPotyxtta 76.Il
(ande»! •-'. Peixoto S;

StS. a caia da rua D.
to.se na rua da Al-

(15jo O J
A LUGA-SE utn magnífico predio, nro-Xi-pno para familia de tntaniento; na tra-\c;'a Carlos de Sá n. 21 (Cattete); o trata-St na rua da Quitanda n. 3?, Companhia de

seguros Uni-jo des Proprietários, (lícótVi |

ALUGA-SE a easa d:
i Vn. .12. Copacabana, prooría paralia dc tratamento; eslá a poucos passos doni.-.r; imurniacúcs, por obséquio, no n. Ç2dt. mesma rua. (1017 II) 

"l!

ALUGA-SE uma casa confortável, conAlçrandc terreno, oor 110.;, e outra, me-nor. por 90$; travessa Margarida 44, Co-
na mesma ou no arma-
esquina da rtta Barros 1.

dyjj II) K
*U*M«nMUMM»AittMkt

oacaban
zcm do sr. Abil

, PRAfÃ FÜBKG
e mm

ALUGA-SE uma boa casiith
XXniensacs; cot, sala. cozinha erua Senador "
ln'\2. pegada.

iuzebio n. 1S4;

por 5'
e quarto, 1

miortna-ft> i
(líSj I)

A LUGAM-SE
JL A h;.;i f a ia
tos; na ru

\ 4'J$. 4£Í, e ssS, uma
n duas sacadas c dois quar*'' tKondc dc itauna n. ^3,

- (i;oS 1.1 
"K

A LUGA-SE o andar térreo do predio á
XJLrua do Cunha n. ir, tendo dua3 espa-
ço^as salas, tres nuartos c mais dependen-
cias precisas! as chaves estão na pharmacia
da t'âjiuina da riu de Cntumbv; trata-se com
Jacobina, na avenida iiio Branco n. 103,
i» andar, das -• ás 4 horas. (1250 J) J

i LUGA-SK um espaçoso twarto, «n casa
jCVijc famiÜa. a moço decente; rua Itapi*
ri,' 9 ialugnr' r;$. (2027 J) J

4 LUCA-SE a casa n. 338 da rua Ila-
XVpírú, com 2 salas, iiuartos, despeu-
sa. cozinha, oorão, etc; trata-se no :6r,
rua do Rosário. (1767 J) J

A LUGA-SE 1
Ziuma boa a!(
zinha c miini.il.

cm casa de pequena familia,
cova, com direito á sala, co-

znüiii e quintal, a um casal sem fillms; na
Goaealvca 56. Cgtumby, (1994J) S

m •LOBO E TiJÜCÃ

S. CHRISTflVÂOs ANDARAHY
E VILLA ISABEL

ALUI.A-SI',, na rua Christovão Colombo-fiii. ua, chalctzinhos para pequena fami-
lia; ,is chaves ua rua Buarque de Macedo"• "•¦ (ifi45 L) S

A LUGA-SE, por 65?,
a~\.2 quartos, 2 sabia c ;
rua J-)r-j,-2 Rudge 53.

bo
:ommorlt dades;

(1840 L) Il

ALUGA-SE uma cara nova. com ditas-Tisalas, dois quartos, cozinha, foção a
e.a.i. luz electrica, chuveiro, quintal; só
tçtu 4 casas, na rua de S. Francisco Xa-
vtçr 11. Si (Villa Zizinha); bonde dc 100rits, cm irem; á matriz de S. Francisco
-^•"•'•'in- (1K4O L) S

A LUGA-SK magnífica casa,
ÍXFrancisco Xavier n. 7:1.

á rua de São
0S4J L) s

ALUGA-SE a ca=a n. 216 da rua Pc-xXrcira Nur.es. com boas accommoda;õcs
para pequena famiia; as chaves c-lão porfavor no n. Ji4 e tr.ita.so com Júlio Mo-
reira, na rua da Quitando 141.

(1373 D R
A LUGA-SE o bom armazem da rua B.X3.do H"tn Retiro n. 26: ,-,s chaves estão no11. 32; serve para oualquer negocio; temcomniodos para familia; trata-se ::a mesmaiua 11. I9-A, das 3 is 10 da manhã.

(146.1) R

A Ll GA-SE uma magnífica sala de fron-
"•¦•, bem mobilada o com entrada inde-
pendente; travessa dc S. Salvador 53, quisiesouma de Haddoek f,;bo. (:;Só K)l

ALLGAM-SL casas novas com duas sa-
Vt1"' 0015 bons quartos, quintal, ba-nheiro c \\ . C, dentro d.' casa,

1 cidade, entrada '
Jockey-Club 11
12, menos noado Ouvidor n.
te, oai 4 is 6,

Xiiieral ito:a
IA-SE
I

.Míandcja

por .. a casa¦If: trata-se
btoto * C.

tia rua <ip-
na run da
(1.M8K) .1

., clcctri-
independente, etc.; na rua

157. ensa n, das ti ás
domingos. Trata-se na rua
is.l. íelephone 3117 Jíor-

cor.i Chacon. Aluguel, 91$.
(91.1 D .I

A LUGAM-SE boas casa-, ein pontoXl-cem reis, a,is minutos da cidade:rut de S, Chnstovüo 62.1 tti D

AííU9A'S|';,n. «sa da rua Visconde dexi.s.::ita Isabel n. 39, eom d':'" '¦alaitrea quartos, cozinha, entrada ao lado ia'-
r',f,,,U'"l 1,J,llov.l,,,0!""',n<' logar mais altae saudável, d: \ítla Isabel, tem gaz e luz;para ver e tratar ita' mesma rua n. 31

(1285 D ;
A LUGA-SE a; - -asa 11. 42 da rua Soares-Vfinio n prara da llandeira, con? do"pavlnieiitos. quatro quartos, duas salas! doíao-, iiois w. t. com terraço, quin-mais çonimodiiloilcs inoderr.a-; trata-rua.jlo Ouvidor .1. ,7,,, cbàrtittírfa

ver a qualquer bora.
(i-M-i

banh
tal

¦Cubana; pódc:

D J
AI.UGAM.SE por.iSoí os^redlos Ja r«ABarao de Mesquita ns. 737. T,,, t ,„

nnnlol; chaves ua 11,-1 Leopoldo 11. 10 Jííüteíi s7.T^.da Mh"^\^7lyj

V'í? ?. *">n«to sobrada1.1112 Gonzaga 11. 148,cotnmodtiladeü para familia dii«tiinlal, bondes á por.csia ua loja 1 Irati-

íal^&TÍ^--4"talv" "'M 
;'¦ 

,:!' >1" " as 14. (i4?nI,)K

A LUGA-SE por• Ada rua da S.
com todas
trata ment
te, etc.;
se na pr.

Rrandc
1 chave

Gon.

,1 LI.'''
-ro

Io
>\|.\\ í" ;>'' "''' l"'.'11 sobrado, na rua Co.fXrojicl 1'igucira du Mello 220: traia*

(a D
A LUGA-SE,

-^^assobradado
=ps (Villa Isabel)
Barbosa, tendo bo
famiiia ;a chav,
rua I,uiz Barbo3a 10,6
tarn da Candelária.

por qo$ nlensacs. o predio¦1 rua Forres Ilomuin n.-
próximo á rua Lul«s acconimod.i^oca paraa çiiavc 110 armazém d,i e3quúla d^

traU-sc 11a iccre*

A LUGA-SE. por v,\xjLcisco KuRcnio
trata

a ciso da rua Fran..1-2I.US chaves no 327, «a rua da Ouitanda 139. (1978!,)j
A LUGA-SE

-í»-ll:ir3o de

36, sendo

ru»
rua
11:01
cor?

ji poça assobradada Ja
u ¦ . t V l-'!''1 •"• '•14, Perto da .llaulock Lobo, servida Por diversos bon
janellas. esplendida banheira esmaltada comaouecedor, fopio econômico e a k - tranca!em todas t.s p-irtas: r.a cliavcs «kSoTSJfavor, no 11. i51 ,|a run JI^J,-.,. k ) À°'

trata-so na relojoaria Norris. AssttiblíJ
preço -:0.i$ mensaes.

A LUCA-SE-Í-Vdc lustro:
tora n. nfi .".

tma lavadeira e er.tíommade»quem precisar, nn do Mat;' "?• (1888 L) I

MUTILADO
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Tabeliã de preços, que apezar da subida constante de todos os artigos, A CAMISABIA ©OUSES manterá
durante o corrente mez de MAIO. A Camisaria Gomes troca erestituea importância de qualquer compra

CAMISAS fed, 0 DT ||0 A 0
Para senhoras U $8° ° U11 U U A |J

feitios 1)10
dernos

grandes lotes JL $700,1 CRETONE Superior trancada
para LE. (te e
FRONHAS nistro IhCAMISAS P-.PH senho-

fas, 1$]00,
1S300 e

CAMISARIA
||j||j]j|fj 

5 lolhas direitos
TRES por IS800

III
cores  3$5o.

¦11Hlal.ll.___.

ái
EIIÜ

Zephyp 4$4oo
oZephír coin punhas 5$9eo

Cretone a começar

Ml..,.7$9oo
Zephyr a começar

IRES . .

UM SENHOR
Que sttve atacado por uma forte

tuberculose e de extrema Gravidade, of-« ferece-se para indicar gratuitamente a
todos que j,offreni dc enfermidades res-

, piratorias, assim coma tosses, bronchi-
t tes, tosse coimilsa, asthma, tuberculose,
i pneumonia, etc, um remédio que o

curou completamente. Esta- indicação
para o bem da humanidade, é conse*
.ciência dc um voto. Dirigir-se por car-

. :.i ao sr. Eugcnio Avellar, Caixa do
Correio 1.68.;.
A IjI-GA--.I-.sk os prédios cia rim-"KVictor Melrellcs ns. 67 «« 69,

pintados «lu novo, commodos paru|-iuiilliii reculiir, In/. cleclrica. jar.«lim e arando uniu!,-d; chaves no
mesmo; trata-so telep. Ü550, ('.

(,í 17*_7) M

AI,UGA-Sli a casa III «lá rua Paim l'..:n-
.plona n. 90, Hitmpaio, sala. dois _t_iar-

tos, cozinha com pia, <i(>í; tratn-so uo 02.
(i.S_ M) S

TRICOT COU C0LLAR1HH0

BRANCAS, PEITO FANTASIA

8$9.ol
2$§3fli
2$9_. I

A F.UCiA-Sli um bom predio. com 2 quar-XVios, 2 salaa. cozinha c corredor, jardim,
V.-C'., (iiiiniril. elcclricidade cn todos os
commodos, íoião ci eaz. pi-rlo da c.tação O.
Bocayuva; rua Republica it. gi; aluguel,
7:$; trata-se uo mesmo. (18.1S M) S

A líUCA-Slí por fío$ a pequena cnsa da
•«t_j-_ruã Vinte do Março n. _.*,{, líiigetibo
Xgvo, A chave cíílá ua casa n. III da
avenida ao Indo u traia so nn rua Conse-
lltciro Autran n, 17, \ il!a Isabel.

dr.ii mi }
AI.UCVSI. por 12..$ n casa dn nia Ce-
r_fc.tii!!o it. 36, cm Tudo*; os Santos, con-
lendo de ires nuartos, dtus ínlas. banhei'
j, cozinha, bom porão, quintal c jardim,

nn minuto dn eslar,*5o; trai..-se no r:8.
(1.9-!- M) J

A I.i'r-.\.MSt'l as
-_XX ,!., Villa (

casas 115. VII, XIII c
Carolina, á rua Dclphtm

m Ires quartos, «liins snliis c lüz
electric..; trata 6« i.n ma ila Carioca Co,
il.-r5 ;: ns 4 lioraa ila Ir.nU*. (1.17 ],) J

A 1/UCA-SE, pnr inof, a casn da rua Du-i.Vil,.,- ile Caxias n. ijj, no Boulevard eS
r.c Setembro, «nn iluas salas, ues quartos,cozinha, banheiro* tem Iuj clcctrica e
...iiiii.il- (15SJ i.) I.

A-.II.-.A-Sl'familia, no
uma casa para negocio e

10 melhor ponto rlc S. Chris-
lovãn, próxima u Ires avenidas. Alucuel
inziuvcl; rua dc S. Luiz Cloaz.-i.:.i _.|8.U_;.i r.)
A j.i'''.AM-SK as cnsr.s ns. 40 e 42 da run

-«.Mil. 1'orrclra Pontes; as cliavcs na rua
II..1.H) ilr- Mesquita K_6; tr.-.trr.si* na rna dai.i..ii..iiil.i 73, soürrMlo, (i.6_* 1,) 1

A l.Ul.iA-Slv unia casa, na rua Dr. SilvaJ_l'into n, i-,(,; ,.s ciiaves na podaria «la
r»,.uin.:; aluRUcl 100$; cra Villa Isabel.

-i.-io d j
' \ l,l!CAM SE os predios da rua Ceneral
_ VAi.r.lli, otí-A e loa (S. Cllristovüo., de
imiio habitavel, lur clcctrica, bonde «lc 1011
icrs locar alio; preço iniid:co. (i/.|3 J,)l

AT._l.A-SK uma casa, por roc$, com tresiiquartos, duas srilar, cozinha, quintal, luz
cloctnca; na travessa Ccrqueira I.iu.a 11.*8 (estação do Riachuelo): trata-se na rua
Bittencourt da Silva n. 56. (1.1.0 JDli

A I.-CA-SH
Üsohradado, por 120$ o predio novo, as*

.._, com porão habitavel. tres sa-Ins. ires quartos, banheiro, privada c co-zinho, installação clcctrica c grande quin*tal murado; na rtia 1'iauhy u. si. Todoso" Santos, (!„..4 ,M) s

A LUCiAM-SR bor.
¦ía assobrada das cor,i

casas «ovas, .neto
-.- todos os requisitos deliraenc, com dois qiiartuii. duas salas, cn-

zuilia, t.oii quintal c to.las 113 cqnimodi*
ilnilcs, a rn,. Uno Teixeira, esquina da rua
viuva. Cláudio, armazem jacaré. Uiachiic-lo. Aliifíiicl, 6s$ooo; (on.: M) S

AI,l,CA-Slv 
uma pequena casa, com 1

.sala, 1 quarto c cozinha com pia paraIrivagcn.-, p.ii.iin.ii quintal ianque, ui.ihi.iro,
« !i..n..._{l.'. ú clcclririrh.rt,*; irata-se na nica-
!..,.. sobrado, rua D.-, Nabuco rk* freitas aoi.(if_. Ii) K

A tilíCíA-SH, por 81?, a boa casa IV á rua
iVL). Maria n. i», com 2 amplos quartos, 2
grandes salas, inteiramente limpa, hom quin-
i.l. lua clcctrica, todas as comitiodidades, lu-
,:.! limito snii.lavc-1 c pitio, bondes dc ir.r.
iiiis de Aldeia Camplsta; as chaves e.*tão
ro .u*u:.*.zcí[-, cm frente, onde sc trata.

O71S 1.) K

A CUCA Slí, por or.":. na Villa Marina, n
X.__rua UruRiiay 10., uma casa nova, com
i!;ia_t boas sala... dois grandes quartos, csplen-
dido quintal c luz cleclrica; ns cliavcs tin
mesma villa, cas.i Vil. drufi I.) R

A I.UCA-SH, nor fir*",. n cnsa II da ave-
«CVuidn «á nia t-Ct.p_.Ido í>2, Andarahy; cha-
v,s n.-_ mesma avenida, easa J, -' trata-se á
....1 Campo Alcure uj, (iO.-* I,.i J

A I.l¦T.A-S1*. uma casa eom dois quartos,
X.Vd.ias .salas, cozinha, cie. Aluguel Sor?;•¦a rua SriKidor l:urtado 11. 64, casa II; a
.li.ive p.i.'i no 11. ,-| c trata-sc na rua do
Hospício :-7. (1654 I.l S

A i.ci-. \-si-: ,,,.¦
j-_.brad.idíi com

o? a casa nova, asso*
entrada viu lado. tendo

tres qii.ntos. duas salas, cozinha, li.iiil.cir..
.- wv.À*, dependências; na rtia do Consultório
.. ..ir, próximo á avenida Pedro lvo: a*
cliavcs ua casn VIU á mesma rtia 51 c
trata-se cum Guimarães, á rua I.uiz do C.i-
«^Ü£___í_. (16.1.1 T.) S

A I,r.'. \.\| ol! ;,s casai, para pequenas fa-
-iXn.ilias, na rua Mr. Silva 1'inio 11?. 10
<¦ :•,(, \ Ü!a Ualiel; c trata-sc na rua da Qui-1 iti.la n. í;;. Companhia de Seguros União
ilos Proprietários. (.«',.-¦ I.l .1

\I.l'i'ASI'l 
unia Bala mobilada t in.U*.

prndciuc, cm cnsa de uma senhora viu-
:;.:. perto da

0547 I.) J
va, n.i rua Joãu Caetano u.
1 na Senadi ;¦ l.uitcbio.

A l.fi-. Wl Si; casas novas n PoS. 100$.
-».Ve uof; 11:1 rua Conselheiro Joliím. cv
niiinri ila rua liella Vi*ta, bonde de Villa
J-abcl. Ii2.fi I.) K

V I.IT.A-Sh
,i Vgria)

Al.rCAXt-SM 
casas de 45 fe ..$. com

lo.lo o conforto, bondes de cem réis;
trata-se com Alberto Uoelia, ú rua Camll-
ilo licuicio n. 50.'. JacarópaiiUá, (r/6.|.\t;J

A líUCA-Slv na Ií. de Uniiios, boas ca-
-.Asas para moradia dc pequenas familias
alugcis dc 50$ a 70?, co-11 caria de fi.
an.;.i: trata-se no 111.-5:1:0 locar ua "Villa
Andorinha;, onde eslão as cliavcs.

(?o_ il) R

Ar,UGA-SIv 
a ca.a bastante confortável

da run Cândido lle.*..c.'o n. 3O0, cm
Jacarcpaguá: ver c irritar na iiie..i.a. (Ml

AI.IT.A-Sl, o predio n. 131 da rua dej-Xb. JoÍiq. Cachamby, Mcvcr. cra cinco
conunodos. quintal murado, jardim na fren.
le; tratn-sc na nicania rua 11 .16.*. Alu-
Cucji Bo?. (|,._ Jtj Ií

AOS DOENTES

A I.I.i.AM-SM _ os predios dn rua liarão
-i-Ldo l!(.;:i Kctiro entre os us. ti.i c 117,
de_ ns. 9 c 18, com bons conunodo.-. c
quintal; as eliavcs estão na padaria n. 156
c "trata-sc .na rua dr. Hospício ir, 114.
sol,lado, fiador íirina coinmcrcral. Aluguel,
8i?ooo. (,g37 .M)U

Â I;1 IO.-Ut.Slv os .prédios da rua liarão .dc-_i-i.M1.1m Kctiro ns. 107 c no. com bons
quartos c grande quintal. Aluguel, 132Í;
as chaves na padaria ... i.ii e trata-sc ua
rua dn Hospicio 11. 141, sobrado, das 10
us 2, (indnr, fir.nn comme.-çial. (19.16.VI) U

A [.•,'*'-'--'' ---'- os predios da rua Conse-
-CUlieiro jobim ns. _.: c 31, com br.ns
commodos, quintal c jardim: as cliavcs es-
lao na padaria da rua Uarão dc Hom Rc
tiro 11. 1..0; trala-se n.i rua .!o Hospício
11. i.u. sobrado, das 10 ás --, fiador firma
ceinmercial. -  (i9Js \l) 1;

ALUGA-SI. 
o predio da rna liarão dc

Bora Retiro, entro os ús. it,i c 110, o
den. ir, com lions commodos; as chaves
estao ua padaria n. 15C. c tr.-il.i--.• na rua
dô Hospício 11. 144, sobrado, das 10 ás .*,
fiador firma comii-.crcial. Alugnicl 7:$„oo.

(15 n M) R

A I.UGA-Slv por Sc$ a ,-.-.;;, dn rua Nova
XA America n. O, com cinco bons comiuo*1
dos; trata-se na rua ,1). Anna Nor*.* 74.

(1943 
'Ml n

A r.UCA-SK irr.i predio para familia de^TA-tratamento, tendo ires quartos, duas sa-\üâ e demais commodidades; para ver e
tratar na r.:.i Assis Carneiro 11. 3ri I'.Iniin da'f.ua. H. Piedade. (iqjo JI) li

ALUGA-SE 11 
casa rln run General liei-

legarde n. 86, com dois -nuartos, duas
salas, quintal, etc.; ;;$:¦ aberta para lim-
pesa; trata-sc na rua Sete de • Setembro
n 190. (139.1 M) J

A LUGAM-SIv. por eo$ e =5$ râíla um,
-TVdots bons quartinhos, tio porão, com
janella e entraria independente; ma rua
llarbosa da Silva n. 4-', estação do Ria-
chuclo. Os?. M) J

AI.UGA-SI* 
uma casa. nvotiria para ne-

Kocio, na rua Dr. Clartmundo dc Mello
11. 37, Piedade; e trala-se na rua da Qiil-
tauda n. 87, Companhia de Seguros União
dos Proprietários. (1601 M) J

ALUGA-SH 
o predio da rua Igu.issú, em

Cascadura. com quatrj uuartos. duas sa-
Ias, cozinha, dispensa, fogão econômico, com
pia. tanque, áRita encanada. W.-C, no cen-
tro de unia grande chácara. (ií.ió M)b

ALUGAJI-SK 
as seeuintes c,*.sai eom

sa'« e ouarto, rua Ihirf.o Sr, por .10$;
rua Vinte o Um dc Abril n. 20, por 40$;
Hstradn dc Santa Cruz norro, pür 80$, duas
salas, dois quarto:; listrada de Santa Cruz
11. _-9Jt, por 70$. dois quartos c duas sa-
los; avenida Liberdade 11. 2<S. por iioS:
duas salus c 3 uuartos. _:6jS M) K

A LÚGA-SU uma casinha, nara pequena
XXifamiüa, na rua Assis Carneiro n. 2S.i1
(Ficrl.ulc); e trata-se na rua da Quitanda
n. 87. Companhia dc Seuitrúa Utuão dos
Proprietários, (itcj M)

,-, LÜCA-S1Í l>or S.;5 a casa da rua Nova
_T3LAmcriCa u. tí. com qmen bons eommo*?
dos: trala-se na rua D. Anua Nery 7-1.
ar.-i.azc.u. (;59 Ml 1

fesii vossos Filhos nn Paraíso
iIai OrlançiiM
lltin 7 n. ('.' t

COMPRA E VENDA DE
PRÉDIOS E TERRENOS

(^ASAS 
— Vciidcmsc duas, grandesJ modernas, na rua Kl.ick; uma na rua

Ambrosma, Aldeia Cainpistai e outra na
rua li, quadra ii-, Ponha; preços de oc-
casiãc; Hospicio, os, sol)., Ribeiro, das
io á i e da...,_ ás 4 líoras. (11C9 XI I<

\r'EMDK-SIv 
o pi-cJlo da rua Miguel Fer.

nandes n. .13, no Meycr, com 2 salas,
2 quarios, cozinha e bom quintal; ípreço
módico; trata-se na rua da Alfândega 237.
Tclphone 'Norte 3.312. Oí^nl 1
"f"-"EN'DE-SI' 

ou olesa-se, no Jteyer, uma
T magnífica casa, á rua Christovão Co-

lombo 11. 58; trata-se á travessa S. Fran-
cisco n. 36. Accelta.se ,1 metade á vista e
o resto cm prestações; trata-se com o pro-
prietario. (i*í)

^7Ti,"^I^_'R, "ST? o terreno á rua Ama-VÍ-,lNl_.l_,-_5li. zonM „ .. g Chris.
tovão. logar saudável e com linda vista.
11X60. Por 6:000$. Cartas a P. Renas,
neste jornal. (laCi J) S

pOMPl.ASI'\J dio novo c
i.| :oòp$ooò mn pre-

em ruas trsnsvcrsàcs a Ala-
ri. i-. Barros, Haddocl: Lobo, S. Francis-
co Xavier; infomiaçõcs á prác,a da Ke-
publica 11 223, com o sr. All.i.iu (CafúPortas). iNáo .e odmittem intermedia-
"w- (1237 K) J

|Ql5Rf^íTT_l

V'J.N'DE-HE 
«ia rua Silva Pinlo, eitl \'il!..

Isabel, 11111 terreno com 10 metros de
rrer.tc por 44 de fundos, com 2 barracões
na postura, rendendo So$ e mais materiaes
prompto para construir, preço 7:500$: tra-
tu-se na rua Clarimundo de Mello 77, cl-
taçüo do Encantado; dias uteis olé ás S da
manhã, «os «lominsos ate ao meio dia.

0,57 
*¦) 

j*
TTENDE*S"3 com urecncla o superior pre-' dio, á rua Amélia 53, no Meyer; 3
quartos, 2 salas, electricidadc, fogão a (?az.
jardim, muro noiv e cradil de ferro. Ter-
reno nXCC, e mais bcnifeitorias. Bon.le
José Bonifácio na esquina. Nâo se attende
a intermediários. (1929 N) K

A3oo

VÍNDE-SE 
uma easa com fraude pre-

juizo, acabada ha pouco de construir,
na nia -Lygia ii, próximo á estação dc Ka-
«nos. Trala-se na rua S. Jolc sc

(17S.- N)J

Pó de arroz Attala, caixa. .
Extractos finos mignon vidro". &Extractos, vidro l$3oo, l$9oo e 2^5oo
Brilhantina ingleza . . . . . ^7ooPasta dentrificia lyrio . .'-,.. ."~lg3ob
Bisnaga dentrificia odalis"T~r~^9oo
Sabão ein barra. .....

VENDE-SE 
uma casa de u:na vez, dc

tijolos, na listrada Nova da Pavuna
n. 40-I, distante da estatuo de Thomaz Coc-
lho s minutos; o terreno mede n ,por 50

0.7n N) J

Loções para o cabello
Água Colognia .

&5oo
l£9oo
1 ç$8oo

Vlv.\"UK-Sl*. 
uma casa na rua Tapajo?,

ultima do lado direito: trata-se todos
os dias. K-taçáo de Madureira.

(ipi. N) n

\rKXDií-.SK 
por 47:000?, a predio á rua

Voluntários da Pátria 435; trata-sc¦na rua da Alfândega i_. 'Peixoto & C.

(1747 
N) J

VENDE-SE 
por 47:000$, o predio á rua

Duque Esir.ida Meycr (junto a csr.i-
ção): trata-se i rua do Carmo 66. i1'
andar. (i74I N) T

,, .. .... ., ¦¦__.¦¦ ¦_,,_- W__^_. — ,
Ar.EXni; SM .por 3..:ooo$ 1 predio com

t ; armazém c sobrado á rua Frei Guie-
ca, junto ao Campo, rende 550$; trata-se
á rua do Carmo 66, i" andar. (174.* N) I

VTbNDE-SE um magnifico predio com
v seis commodos e um erande quintal;

para ver e tratar ua Estrada Real de
Santa Cruz 2231. (Nn$o)R

XJ l-.NDiC-Sií uma boa c.-fsa eom 4 quar-
y tos, 2 salas, po.rão habitavel e grandeterreno; mede 12 metros de írente por 78

de fundei, na n.a Flack 134, .[•'. do Ria-
cbiic-o. As cbaves estão, na mesma rua
11. ..140.. e trata-se eom o proprietário na
rua São Christovão -ISo. (N6S3) J

VEXni;M..*.lv 
« prestacües de ¦;$ men-

saes, l.prêçb 300$ a Soo? ca.Ia Io;,-, cm
Olaria. (iS.io .\) S

E' O MELHOR TALISMAM DA SORTE !
Como obter negócios proveitosos e induzir a panar-vos promptámente ?\cr :i uiiaRCin ila pessoa que se deve esposar? Casar-se facilnicnte com quems= quer . Conquistar bom e permanente emprego ? Obter das pessons poder..-sas tudo que se lhes ,pcdir ? Ter grande memória, aprender línguas fácil-mente 1 Impedir que se apanhe syphiiis ott moléstias vencreas, sem se em*

pregarem camisas 0:1 drogas ? Obter alguma coisa que esperaes vos recuzem ?¦•azer 
vir cabello aos calvos, ou com c os cabellos devam !i..=cer, ¦..-iam

pretos e nao brancos? Descobrir minas de ouro, prata, brilhantes ou outras
preciosidades pelos Kuios X que sc éiisiua a desenvolver em si próprio ? lu-car com grande força na vista ? Curar moléstias sem drogas ? Corrigir vícios011 mãos hábitos ? Unhar em qualquer jo.ro 0:1 loteria, sempre pela certa ?vazer vir cabello aos calvos, -'¦¦A. I.ÜGA-SE por 3}$ uma sala com direi, «-'"zer vir caoeno aos calvos, ou com qurij sc lenha separado ,por qualquer

jtxto 
a cozinha..quintal .¦ electricidadc; ..a causa ? Destruir maleficros? Knzer a,5liei<lade no comniercio 011 na fami*.r..vca..a Coronel Soares f. -.• Villa Sam- lia? Ailoplac o pCÇUWI.SMO ERAÍÍI'C0; o qual se remctlc prompta c'«lis-

±11 '•'"''' -Ml 'i1*', 
,:-.:.,.r,l:'.*...!"t0 epwcio, .1 «piem enviar Dli". MIL RIÍ'IS em vale postal a

A r,U(_A-SG um" quarto era 17=ãl7iãn.|. .^ nr vrÍvoí,'í-rWa,-fl'1-! .4°-. RWÍCTRIC Si MACNETIC INST1TU-
±A\h. -jj. com i,z c chuveiro im , ,L?lK,*NyA*>0RV UP,A DA- ASSE.\f.B],E'A N. 45. RIO Dli í.-V_.l_IR0 _
cos decentes, un. minuto ,1a estaér.Hè To- «USULTADOS GAliANTlDOS. Gl.ATlS O MAGAZINE. J 107*dos os b..r.l,..-,; ua 1.1.1 J„s_ Uonlfaeln St.

CURA radical «la eonoi-rliéa cliro-
nica 011 rcccntOi ein ambos os sexos c
em poucos dias, por processos moder-
iios,seni(lôr;ciu*niitc-se o trntnnioii-
to, rnipotcncia, cnncro srulillitico,
rl.iilliros, cczeinris, tendas, ulceras.
Ali.pl. Cü« o 014 — V.iccina de
Wright—estreitamento de m
d.
v*

M) K

ua
nlio

Aü-UCAM-SIÍ casinhas confortáveis"
^«.ni.i t.rcxorio Ncvc.r 11. !.:, |.mNovo, aluguel módico: ai cliavmeaii.11 c trala-se na rua Uarão do P.onKetiro n. i.j-A, das S ás .... U.04M.1 li

\ r.UGA-St. a hoa

pOJIPUA-SK uma casa po.\J Meyer para baixo, folida, do
tos, duas salas e bom quintal. Xão so ot-
tende a intermediários, Proposta para arua Uruguayana 11. 114, 1» andar, a Vidor»•••>_•>• (4840 XiJ
/-101.1-l.A-SE 1.1.1 predio aie 6 coutos,

, | v nos arrabaldes ou sul.urbio-- ¦_¦'> Pí._
_».. ' 

- >m «¦"'-".'•'' '"•'*> 1'i-opiein dade, pi,...i,„o de bondes ou trem ¦•_

uciiro .').., das í> as 10 da manha. 1,. V. (,-„. v\ .1
(100; M. R Li' 21Ü "

wngni—•estreitamento d.r urrtlira; appl. —*  riTI.I.KVii \* ., 1 .„ ,
do poderoso especifico courrr. moléstias A U^.VSl! uma c.i..i por _;f; ,., ,,., I i 

'^1.,!; *\J' 
C-.V ; \?-ru,", -^"^JJ"-

vencreas, etc. Pagamento :r:ús 11 cura. J-lA''''i'' '¦'¦ -6, estação de Cri.cadura. I lesar alto e .ceio. Preço «?«. o.e.niáo èConsultas diárias das 8 ás u edis : ás -____ , ,"" 
' ' 

[ 
'.i''«1'""'0 á :-'a Francisco Muraiori V aó

10 da iroiie Av. Mem (le Sú 115. | ,_ r.LT, A-S !•; uma easa rara i-imi <» .'., "' _ '' <¦'"" -*0' 3

VI.UCA-.SK 
o gr.itir.ic proJio. .1.. rua Soa.

res 37. Kngcnlio Novo próprio para fa-
milia de iratamento; trata-se á rua (.larqncs
dc IiCão -.¦!, onde estão aa chave-*.

(.7.14 M) R

.4 I,U('.AiSE o urciii da rria Castro Al-
jtXves ti. i,i«i (Meyer). para pequena fami-
\h. com 2 nuartos, 2 salas c mais di-pcn*
f.cnci.is. illtiü'iii-çàn clcctrica; rna bem cal-
Cada, varanda no lado: ah-K-tel 00S; traia*
ic á rua du líor-irio ijo. cou: o sr. Custodio.

(14S. M. K

\ f.lT,A-Sl! o predio ri., rua Sant'Anna
riLMalhcus 11. 38, lloca do -\!.;tto. As
chaves estão no mesmo tratn-sc na rua
ilatliciu 40. Meycr, (1136 .Ml li

A í.UC.A-SK um armazéns cíjiij bor.-- c_tm-
-.".Vmodiw para íamilia; rua Costa Mendes,
cundna da travessa do Oliveira, estação dé
Ramos. (ns. M) lt

A I.UGA-SH uma
tifaniilia, tendo

.1 rua Ávila n. i.« (Ale
lentt. casinha 11. 2 pro-pri.. tara solteiro ou pequena famüla. Io-¦'... alto, iranqiitllo, muilo faudavel. Alu-

Kiiel ......-ri. ;(,,. iucliiidas l.i_ electriea c
lji___. Irntn-íe no mesmo. (Si.| I.l .1

A r.rnAM-si.
."V l-.l.i Cnnzai

por Ss.ooo, as casas ria
'.:.:'.'.¦*. ilasi.rs u. Oi, bons eom-dos «¦ terreno. Trata-sc, UniR-iiavaua

."*_- : _;'._:J! _ (.-».. i... .1
' 
\ IMG.Vil-SV, uma sala e um q-.iartu, á^.xr.ia ruiiscca Lima n. 57, avenida, a>.",>.-. ,c*n filhos ou a pessoa de lions cai-
,i:ius; irata „ lu 11. .-, na nicsnía.

(ijjS IA T

A l.lllA Sli :i boa <
¦*¦*. Vu." .-.t.i-ri";! i:, ,\\t

rara da rua Pereira
. co.n quatro i:r.ia.]c_..¦-. duas sal..., U17. e.cctiica, etc, por•(¦-•? nire.ays: bondes rlc cem r.;«s ile SãoIrai.,-..,-., \,-,vicr; as cliavcs 110 I0..1! onde

-L'ül>í'":I''''_ 0q-*S I.) R
A l.t'1'.ASI-l m.isniíiea casa neva cc-iX.uiu 11a tu.ite, ditas falas e .1...-

ii*« .'-.'..c.is-.v. cozinha, despeusa. hriceclrunlrirle ,- quintal p,.r ,mí: nj
S. I ' .-• Itotiíasía u. •¦;-¦; c!i«ives i
¦ •¦ I. (mu

I, I I
-í\.i:.

A IJ
r\..j.

. i.t:
-VS.
IM C>

¦ V-SU por f.? uma ra'•*'. duas salns, Uu ei
>. > lÍ!"maK Coelho tt.

.: ... chaves no armiuc.
$3, Al

ii .'ar-
quar-

ua dc

IA "lí

i dois
ma

(ir.iq T) l;
Sr, o i.rcdío n, ot th ru
Í-.1111.1 Is.-.b.l; chaves .":rr: Ir.ita-sr- á (iV. Iiil.....lry ii ('. (;-

1 ít nico
I l) J

. ysi-' n níacuifi.-a |ir.,l¦_*atiç._.c.>t Xavier":: '"¦:. Uit: O ;i;:j f. :"(j
dullandi S7.

7"-!
na i;:.-í oc

¦S 1.) I

I.UGA-S1Í una boa cnsa n"ra pcqticna
porão, jardim, electrici-

:.; na ma Maria Liiliiion 33,
Meyer. Trata-se no lado.

I.|,|S M) .1

dade, p
estação d

A I.UCASH a boi crua da rua" Conse-
xilhciro Atrostrnlio ti. 7;, com d.:..s sa*
Ias, Ires quartas, lua clcctrica, chaveiro,
etc, por ;..; trata-sc na rua de S. Ilraz
11. 'I. Todos os Santos. (u:o XI) J

.. I,L'i;AM-Si; casas o 30$ c .,;5 mou-
_* V;.,tr-:. a«ijoatlindas e forradas, com ajjua
potável; ua listrada «lc S. redro ii-- Al-
cantara n. 13, Healengo, uio a\) .1

A I.lTiA.SI. a casa n. 61 da raa de Sáe
¦tj-Patilo. Sampaio; chaves por favor no•.. ;•. .1 racsaiii rua c t.aia-.se co.n .. sr.
1'c.iii.r, á avenida Kio llranco n. ', loin.

(1447 M) 1!

A Ll-CA-Sl! '..'.ia risa nova, na ma Xla-
_í_Lnocl Alves n. 23, exação do Meycr:
.-,-. chaves 110 --. (11S0 M) J

, • ; • •:  "si líua i-i.iu.i.i,•íAnnna, p..z, ho... terreno paniado; trata-sc 110 niesmo, das S ás rr; ..a travessa Arau-,.'"J'"- (aiSotSHI.DI,
10 it. 15, ires miuiitoi ,ii estação de Ur.-:,'";' (1.01 Mi .1

sendo

V rlc frculc

ITl-INDI-IM-SI' predios terreno.
T o pagamento parte vista c parte a

prestações, nos subúrbios; trata-se Avenida'1'assos 1.2, sobrado. (Xij.i.OS

um terreno, com 22 metros
por 7" dc fundos, no Meyer;

rua Archias Cordeiro, entre os ns. 130 c
;;.'. por 2:500$; trata-se na rtia Araujo
i-,c.';r.., úS, perto des fundos do Jardim Zoo-
1-I.leo, (091 N. S"iri-XDE-SR 

unin iii'0|ii'ie(laili> por» mctiulc do sim valni* actual, aHO miiiiitos «la cidade, com reu-
da ile «OOS ti 7«0.«i! monsaos;110 Ta.iellião Iiuouuto. i*iia do lio-
sario. (i! 271Í1) J.

TTiL-.NDIv-Slv por n:òoo$ooo, um predio
V i rua Dr. Campos da Paz junto a de

Anstkles f-obo; trat.i-sc á rua do Carmo
65, i» andar. (1743 N) )

\TlCXDli-Sli por ,",2:000$ r grande predio
> e 1 g.ir.iR.r á rua Aristides Lobo; tia-

tese á rua do Carmo 66, Io andar.
0-44 X) .1

VrUWI)i;.SlC um predio velho 110 larRo do
\ iRociú, perto da Perfumaria Gaspar,

preço razoável rendendo 400$; trata-se na
rua da Quitanda 04, botequim, com o sr
Manoel, de meio dia á i hora. (io;8 N) E

ViKXDIv&tí 
um superior terreno todo

(nitrado com 20 metros dc frente por
5o dc fundos, na rua Aguiar; trata-se na
rua da Assoaibléa ió, loja, com Joríre de
Souza. (iq7q N) B

Secção Meninos e Meninas
Aventaes deJEMistão desde . __. ^9oo
Aventalsinhò cretone desde. • 1^2oo
Vestidinhos cretoneTT~T~T~7~ 2 ^3oo
Vestidiuhos toile vichy . . > g^eòò
terno brim, cor, desde. . . .2,^700
Terno brim branco^^ • 4^9oo
Costume branco rapã_.7~7T~ 9«1i8oo
Costume pardo, rapaz 

'7~. 
T~9$8oõ

Costume cor' rapaz 1_J . , . 9$8oo
Camisinhas para dia* ,__ . . . lifeSoo
Calcinhas, confecção primorosa l$_oo

\-rlíN'l.li;..SIv 
por 12:000$, um belüssimo

predio todo construído dc pedra e cal
e madeira dc Tei acabado de construir, com
duas amplas salas dc visita c de jantar e
ires grandes nlcovas;' este predio é situa-
d_> numa rias ruas mais centraes da esta-
ç_o de Ramos c fica bem em frente á egre-
ja de Santo Antônio, á rua loão Iiomarlz,
varanda ao Jndo, grande lerrcno, arvores
-frutíferas, emüm próprio para familia de
tratamento; trata-se á rua Costa Mendes
137. ita mesma estação, diáta «penas s mi-
nutos. (,;J1 K) ;

\n;NUI;-Slv 
um predio completamentt

novo, cam o terreno que mede i--oo
nistros quadrado., todo cercado c plantado,
por 4:5011$, podendo ser a metade á vista
e o restante etu prestações, situado a 3-minutos, da Parada f.ueas, subúrbios -ila
¦I.copoMina; trata-se diaríauteate com Er-
r.ai.i Kibeiro. (i;ja N) J

TriíNTlE-SR uma cnsa em -Madureira a
V prestações dc 30?; rua da 1'rainha 7.,

com Qucrtiio. preço ií?oo$ooo. (1842 «)S

\"r.EN'DIÍ-Slv 
terreno próprio para sitio a

.-.o réis o metro quadrado, uo Sulttte,
Rua da lVriinlia 7, com Queriuo.

(1841 K) S

V MNDiEM-SlC lores de terrenos 11X50,
(por 1:700$, cm frente a estaçüo do

Engenho Novo. R. ila _*rainlia 7, com Que-
rino. (184.1 N) S

\"r'l".\'_>t:M.S'iv 
a prestnç.lfs «Ie jo$ lotes

dc terrenos de iiX-ío em Madureira.
Vaz tobo; tratar com C!._crÍno, rua da
Piainha 7. (iS.s8 N) S

VIvN-DRM.SF, 
<lois lote» de terrenos ar-

bc.ri_a.los, canto de duas ruas, e uma
casinha, bem localizados, informa-se á rua
do Hospicio n. 222, dentista, n presta-
ções. <•__ 3223) N

TTIbNOb-S-) a prestações de 50S mensaes
V unia. pequena easa, com um quarto.

sala e cozinlia c n terreno com loXt.j .uc-
tros por ooo?. situado á Parada Lucas,
subutjbios da E/rrlopoldina; trata-sc diária-
meníe no mesmo local com JSrnatti Ri-
beiro. <i?_3 N)J

TTiíSní^SB o predio situado á rua Ma-
t ^jor Fonseca n. 26, ponto dos bondeJ

dc 5. Januário; informa-se uo n. 22.
(1933 X) R

^niXlilvSlí 
um correr de cinco prédios,com frente dc cintaria e platibandas,

todos reformados de novo, com installação
clcctrica, 11.13 condições l.jgienic.s, cm rua
transversal á Machado Coelho, próximo do
Ifvstacio, estão rendendo 560$; para infor-
¦míHjGca ua rua da Carioca iõ, com o sr.
Abel Moisarlo; j.ão se faz iictroclo com
intermediários, (1951 X)J

,'p,A LLT.A-Sli p.11
_c_Vinie r- ii...un
clia, cum Rramles aeenmi
no mesmo e t.-r.t.'. se ....
11 • .ir.

M.i
predio <

, c-iiação
odações; ,.3
rua líftaei..

rua

M
AI.LCA-fcL. por :.-. o novo prerlio dl-í.Vnia I.u llarbosa 1..1. rm frente ã esta-«..o do Meycr, com duas sal.-,, um qtiartu,co.r.nl.a, i-:ni.uc, banliein, varanda, quin-tal, iiistnllrição clcctrica, ele. (,o.,i M) 1!

A LI CAM-SIi sala c auarto, Rrriudes, iu-
^Vilepçiidcntcs, cum luz elc.-trica, c... cs..:e taüiui.i, a casal
:..nr.a C.-u_ eüio.

moço.-; estrada dr
(.C.i Ml 11

,i I.LiÜAM-SIÍ predios, nr rua M-.rãiiMoX4.B.KM ,1, Matto (.Mócr); Irata-se 11,1
ncsuia rua. (,(,„; M) lt

A LfCASli, cr*. Mcrity, uma ca-a paraj-i-ncsocio, servindo narr, pliarmacia,' bar-
lieana, hoteqtum ou deposito; tem acconimo.
daçues para familia; ver o tratar, com Cul-ic. e Lomba, defronte á csrr.ç.i'.; preço
_£--____ _<i''ri.5 Ml J

\ I.UÍ.A-Slí ii-i commodo, a pes-soas dc/Iccntcü l.rr*. clcctrica; na rua do .\i,.rro
do Viiiicn n. 1. esiiuiua rie Marques dcJ-c.io, hngtiilio Novo (if,,,; ji) .1

A I.UCA-SM uma casinha, pnr 40., co.'.
-ítl-aííua e luz clcctrica; rua Svlvio n, oi,
estação de Olaria. ' (.s.i M)

'H-íraiiBi!M_a:«L«Bi™
DESCOBERTA ASSOMBROSA!... I

TTE. I
, B I EU I

'iní™ZG-*ttZ*!*^

AI.I-C.A-SI5
i—estaç.io di
e «Uras .*¦.':.
todo ceroadi
u... ,L. I'ic.
ii. (íti. m!

a c.a da rua Holinira 64.
Piedade, eom dois qurtrtos.rasa .-,!;.'., jardim c quintal,

: com entrada tambem pela.', 60$ mensaes; a chave no
e informa. (r|in Ml I

\ LfCA-SK a casa da travessa di Cl
2 Su!

f.rta
Levcr, com 1 <*¦ • -

cozinlia, erande animal, luz - •
i,as ns cciamodidades hicicincs; põde-sour a qualipit-r hoia: as chaves ira „. .,.-.... 4ü: paia tratar, com Jcaquiinda Silva Mai rua do Carmo u.

(¦(.;. M)
A r.UOA-Sl

-.Adio 11.
sima, onde trata.

'.1 rua \i-.iv_ Ciati-
aves ua vruda pro-

(r.*.l..\!) I

A I.UU V-SK o.: venáe-i
Adio. ba |i.

liir:

A ,I.t:C'A-Si: o predio i.rvo de sobrado^ .«.¦-.¦—. r.rdim e entraria .-.„ lado, p.-c.-iopara I..,..,..:. im proloiiiçarecnlo da nu Ma.r.z i' l.arros n. c.-.t, fim da rua liarão<., .Vr..*.-ri-,.s; ir.it. _ ir., r.ra Pereira d.-í^"..r.. 11. 50, padaria. (:9t [.1 J i

.* LClIAM-SM pôr Sj$. «s c,SAC ¦i/.,..;ri Pastos «i.* íi, con1- .•¦!'.-; u.iia-se

A 1-.

o masniti,*o p-e-ronstruido, s,:o ú rua Ma-11. (•<: cüaçãj do ltiacliuc-10, ir..-i ac.-ormr.irdaçõcs para famiüa d"
~l__l___'.l**'*:c ";) -"e."io. (i.:t.|M)J

X!.n*_ASM li:..ía .ala ea .ipcscmo com.
jC-k.p_n.ao, a taiudia ca cavalheiro deli.ai.ir.r-.n-.-r; rua Machado de Assis 5.

(1515 M) J

• • .- ua rua
1 bons cnm-

rua Crtiçuájana ::. IlS,
Úllli 1.1 l;

\M-SI' quarto?, a ar*:. ?-;, 30$; na rr.a llonrfini oS; trru muita

SÜB0R8I0S
A HlfiA-SB uma casa, com 2 nrrartas. 3*«ah«. coiiithi. illuniináil. 4 luz elc.-iri.

AIX(_A.SI-, a boa casa da r.a SophiafXn. 40,. eom 3 quartos, 2 saias e mais«lípciideneias: estação Jo Riacliurioi as cha-ms ira rua D. Anna -Nery 508; preço qc$.
(:71o Mi .1

ALUGA-SE uru predio, Tara farnilia de¦«.«.tratamento: amt.las accommodaçiics
sraurle terrena arbotisado. «lua, entradas:I. Anna -Nery 434, líccha. com o», j.

(53a M) Jroí.

t»; «iicço raioavcl
»i Sari:-;-.

raa Delia 102. Torl
(1435 Mi R '.. ' 

vi.;

Al.UOA-SK uma crci.h po-f.içueza Para-CXl.i.o o serviço; na rua Diai di Silva
n. so. Meycr. (,,.7S M) s

l LUGA-Sl" para peqüõA.VcaM á rua I_.eter.na u
Carioca 11. lO.

a f.-.rrrü.a, \-.~a
oi: trata-se na

sobrada, corl c
. -83j i\I) J

A LUCA-SI! boa ea-a,
ABoca do Matto. rua

:a, com chácara, na
1 de Sam'Anua du

Mcthcus 11. 4.-. ponto !¦' bonde l.ir.s c
Vasconcellos; tratar, na uics.ua: qn$; A*.,,
liij". (134- M) J

A LUGA-Sl-', por ejS. um bom aposento,
X-lein predio confortável, com todas .11 com*
inodidridcs; ri rua D:. Barbosa da Silva 4:.
1*.. d,. Riachuelo. (.Soo Mi S

i l.rt.A-üll. iuu* Sí)$. ti casn^"A-com m*iiiiili* trnriio i* lidiulc ú
porlri; 11a nm Ciiflininbv litil'.: ns
cliavcs 110 2í»f, Mover. (.11511)..!

VI.UGA-Slv 
a e.-.sa da rua Uranos 11. 154,

estação de Hiampà, com duas salas e
tres quartos com todas ;ts accommodaÇ-Cs
rua família do tratamento, luz, essoto, etc.
Traía-sc na avenida Uio Llranco _u. .'j. 2"
andar, e as chaves estão no n. -.-•. 

"

(:l,:,| Ml S
¦, 

LUGA-SE
t-Lsalas .- tr

uroa c^tsa nova com dua-;
s quarto-:, tudo mais que é

.preciso para st ihabi_vla, bom terreno,
lioiidü á ['0'fta; rua Imperial n. 273» Meycr;
rs::'i niierta para scr vista; trata-sc na rua
llitupiiilo Ottoui u. 112, Eohrado,

(K..t Ml S

A l.UGA-SK mn bom armazém para qual-j.a_.juer neftocío, i-c: scr hem localisado, e
com commoddos paia familia c bom quin-tal, bonde á i^ir:;.; na rua Imperial rrri-A.
•M-oycr, cm frent_ á egreja dc -N",.>.,i,i Sc-
uliora da Apparecidn, eslá aberta c trata-se
na rua Theophilo Ottoni n. i.a, sobrado.*(i-J_ 

M) S

VTXGA.SK a casa da rua Aususla C4,
J_-c!iavcs 1.0 11. za, losar de saude, multo
terreno, para duas r-.ns; tratase na r. Sc-
tc de Setembro 190. ('yi\ *M) 1

\ LUGA-Sfc a e-:a nova n. iS3 ih rrraii.ll.ai da Cruz, Meycr. para famiüa deinrtamcnto. illi.minado a electricidade, ten-
d) -duaã salas. copa. tres quartos quartopara creado. dois fogões a lenha _ n l_,
Panheiro, etc., etc., c erande quintal. A.-chaves 110 n. i.l ria rua Mv.ealhãcs Couto,
prosima c tratase na r.:a Sachet n. ia
so-rrti.-lo. (1101 M) li

A I.UGA-SK boa leasa assobradada com
f—duas salas, Ires quartos, quintal E-aa-(le t--1rf.tr.-1 de acua: informa-sc na r.n I-n-
penai n, ;_5, armazém r?S. (uzoMi (

(-Víocldade dos c?5?se__©s) |
A cura dn citlvicic, du quoda dos cabcllcs, da enspa, dos |

(•.i:moIíos brancos c das parasitas quo vivem no couro ca- I
DClludo. 1
Com o uso do í vidros oldem-sc o resultado satisfatório. I

I ossuiraos millniros de allestãdos que confirmam o nosso 1
suecesso de 30 annos. UVIDRO _í?000

".'onde-sit nnsJVrrumnrias Pharmacias c'Drogarias u
Caixa r»osliil ,,. r.O líio do Janeiro 1

le :"'l;il:t chi-
der con-

cm centro
com i_ por (,3

lc, portão c pradil
quarios, ga?. e cie

nOMPKA.SK um prediuV strucção, ass«-"braib.'lo,
tos (mais ou men j_*í á viátn
,1c terreno, todo fechnil.
metros, jardim na ínv.\
de _ ft-i-fo, com riuatr.
e.tnçidade e mais depcndei.ci.i".. 

"para" 
unialamina r.c tratamento, Ponde da cidarle .'¦

porta, dü Meycr ate Mansueira. lado da".s.radri de rerro. ou airat.ildc.; cuiaseom detalhes, ao sr. Carlos Monteiro; ..rua X. rr.ííiiay.uia n, icrj, nâo ec attende ¦¦
";!''""*"Uf":"'. (i;4j X) j
rilERlfliXOS ... lv.;,, altos **HÍ~ F" 

' '
X mos a iirestaçOes, ilcr.dv _$5oo; rua \ri:\|,:;.. 1* uma
beirr

llr,.- d . Ircitté, Ili-
is 4 lioraa.
(ues s.i u

VT'U>TD.i;-S15 unin caia '.ova, sc.n ser ha-
V liií.i l.i. tem um bom terreno dc es-

quina,- no v.r-.r dc 9 conto», por .ti. nojoo...
cru frenie ri eslação dc Terra Nova: rr.a
D. I..... ¦;. (XiSio).!

A' IrMUiM-Si: na rua llrncsto de So;..a
.JL duas casas nu vas, com entrada an I n!',
duas '•..:,.., dois quartos, banheiro, \V. C.
dentr.» de easa, luz clcctrica, Iem um pc*
que no quarlo nos fundes; esta rua è trans-
versai X Jf* Barão de Mesquita, próximo do
ponto do Uruguay; iufo.-inase 11,1 rua Leo-
polrlo 19, pularia. (N* lüjij J

:i na Cidade Nova,
. co:.t«...- a prestaçíic.- dc 2~•)';•;
Queriuo. K. da Prainlia 7. 

"

(:"*.:,- X)S
^¦Crmire*atm\mmr*-Peitoral de B&ene&es

Cura rápida, eflicazò hifalüvol-Asílima, Hrouchite
Coqueluche

"Vicli-o 3$ooo
I3m qualquer pliarmacia, ou na rua UruguayanaCO
Rio -DE. janeiro

pOMl'J<_V-SK uma casa até ;:o*w$ í-c-
\J ie contos) dc construcção ntodenia...i e.n bnni estado dc conservação;¦ vaie.taçôcs rlc Mangueira até Riachuelo.
Cartas nesta tedacção a 1'. .1. Kã.i .e
admittem intermediário-. ÕS95 X) K

pREDIO -Vende--, com 3 quartos, 3í salas, cozinha, dispensa, erande ter-
reno, esjroto c água cora fartara; não
precisa de obras, próximo ã estação tle
Todos os Santos; ã raa D. Clara 11. 5.,via rua José Bonifácio; 6:500$, uíttmo
pr«*ío. (i;Si -\)'.I

rpERREXf
I (Meycr ) a 1:000$, (1 X 35; Alfande-

1» andar, 2 is <j. (.4032 S; S

^'rl¦:^-;l!^SI•: 
na rua Diamantina, estação

do R-aC-tuelo, um salido predio de bel-
lissima cstlietica. em centro de pomar e
jardim, 3 jarrclhs de frente, entrada ao
lado, pradil c portão de ferro, com . rrv
eelleníes quartos, 2 salas, cozinlia pequena,
tar.q.re. \\. C, gan, luz clcctrica c cons-
tmida lia .t annos, Accei ta-sc ttma offerta
razoável, livro e desembaraçado dc qual-
quer ônus. Alfândega ijo, i" ondar. dai
-: às S. (20J4 N) R

¦STEXDE-SE rrra grupo de 4 predios, de
> 2 salas 2 quarios, etc. cada um. Pre-

cs vantajoso. Construcção solidssíma, á rua
P.arãoi de Mesquita oss-; informa, rua do
liosario i;6, c:::i o dr. Severino.

(:.I4 N') R

CASA FUNDADA KM 1S78
Únicos depositários «lo cimento in-_,l«___ "WriITE

c BROTHltlíS", tinta hy*E_ienica OLS1NA,
SAtíMüí. TR1PLB pai-a inalai* o cairtipato

do gado
TELEPHO.NE 27-i - Rua úo Ro,_.ríO 55 53

"%r tvXJ >l-_-Slí. em Todos os Santos, á rna
V José 1-uiiÍfacio, uma bonita e solida ca»

sa, acabada dc construir, própria para fa-
milia de tratamento, tendo duas salns, qua-
tro qu-artos, coztnhfi, banheiro, VV. C, va-
randa no lado, installa_;ão electriea, ogua
com abundância e ed_£icada no centro de
terreno, com jardim á frente, medindo
11X88 nielr.s. Bondes de Inhaúma á porta;
para mais informações com o sr. Cario*;
iipnt-íiro, ;'r rua Uruguayana n. 100, ai-
taia.ari-i. Não _>e attende a intermediários.

(3 i--5) N

\"-iIÍI.pF.__-SG 
terrenos em div

de Copacabana, na -rua >dc
diversas ruas

opacaoatia, na rna «do Rosário
tjS, com o proprietário. (Xi.-iCiJ

trENDiB-Sl. uma caí
\ brada-da, com jardin

asa eioviss.ni.i, nsso-
,_ ..int e grande terreno,¦tendo 2 quarios grandes, 2 salas, banheiro,

W. Ç., cozinlia e mais dcpcndcuclas, l.ii•electriea, etc. m rua <las _Andoriüha_| n. 37»
liamos, por .preto baratissimo. Vcudem-.se
lambem lolcs dc terrenos «lc 10X30, bara-
tisstmos. Trata-se i rua Visconde de Iliba-
unia 78 c So, com o sr. Sucena, das 7 ás
9 horas da manhã, ou das 5 ás (i da tarde;
ou com o sr. João, ua venda próxima, em
«amos. us.. N) ç;

TOSSK, constiiinçíto-s-. corizu
o molcsiias do peito, tome
PEITORAL »E MARIXIIO.

Kua Sete de Setembro 1SC

\-"I*INDIC-S'E, 
baratissimo, em Ipanema, a

rua ro de Novembro, quadra 15, um
lote <lc terreno 10X50. Travessa de Sáo
'Francisco dc i'au|fc. 26, Casa Cruz, de 1
ris 4. (190.Í N) J

VI.-.LH-.M.SI'' 
á nn Haddock I.obo,

predios confortáveisJ tnfo
rua do Hospício 19S.

ormes e tratas

TrKMDR-SE nor 33 contos ri rua Conde
V do ltomfim, confortável predio; infor-

ines e tratos, rua do dfospieio 19S. (*N)

TTENDE-Sli ura magnífico predio para fa-
y milia de tratamento, com 5 quartos, ,1

salas e mais accommodações, cm terreno de
13X^65 ms. e n 20 minutos da cidade;
trata-se _ á rua Visconde dc Nicthcroy 46.
Mangueira, (S 127.-») N
"«sniNiuisi; 1

?' Itumaytá n.

razoável;
loja.

ma cap.i moderna, dia rua
2S0, com qttatro quartos,

c mais dependências, por prcío
ata-se á rua S. Clemente, 6t,

0x316) .\

T^lCNlítí-SíS o elegante predio novo em
y centro de terreno, para família de tra-

tamento, da rua Duque dc Caxias ti. 88,
junto ao ltoitlevard 2S de Setembro; trata-
se uo mesmo com o proprietário,

(1, 1049) R

T^líXniiM-SK por 1:200$ -.mias bemfei-
> lorías, com bem pomar e ogua de bi*

ra perto, Estrada Santa Cruz 404, Cam-
po Grande, J;«trada pela rua Xov.i.

|N 7S9) S

^JrI.^,Dlí.^t•SI•; 
quatro lates de terrenos na

Avenida Atlântica, livres e desetnba-
racados, juntos ao palacete n. go8, fa:*cu.
di frente para irrs ruas, e um loto com
18X45 '.'¦?•, na pr;-,a Serzedello Corrêa,
Copacabana, todo murado e prompto para«cr edifieado. 1'rcc. de oceasião; trata-ic
co-.w o proprietário, à rua X. .S. de Copa-
cabana n. 535. Oi terrenos já tc.n alicer.
c;s e beaifcitorias. (X128OJ

TTIíXDIí-Slí por 6:oooS, a cinco 'minutos
> ria ll-ia.ãr, do Ivncantado, o predio

da rtia Angelina 51, c im duas 5a!.ic, dois
quartos, esgato, chuveiro, luz electriea, etc.
Informações na «íuitanda defronte.

(N 1.139) J
¦f-KNDM-SiK 

c^.ii brevidade o bello. con-
V fortuvel r. bem construído predio da

rua <-•¦ Mattoso n. 07, eom toda? as ac-
commodaçües necessárias para familia úc
tratamento; para vêr c tratar no mesmo,
com o proprietário, das g i 1 hora da tar-
dc, todos ns dias. (Ni.|;o) W

\Tl-;\'PK-SK uma casaá com 6 com modo?,
V á rua Capitão Macieira 32: aí ciiaves

á rua João Macieira 14, Kstação fie Dona
Clara; para tratar á rua Senador Josc Uo*
nifacío 3,1, Iístação de Xodós os Santos.

(X 1480) K
¦STlíNDi-l-SM urna fazcndliiha no districto

> de Slendcs, cnm 2.1 alqueires de ter-
ras, parte cm malta virgem e cafezaes, ca-
sa. etc; traía-se na rua du Ouvidor 10S,
srila 3, por 4 contos. (X1252) J

À7"I-'XDi',-SK baratissimo um hom terreno
V na rua Capitão Felix (São Ciiristo-

vão), com MX55 dc fundos. Trata-se na
rua do Ouvidor iSj, com o sr. Álvaro.

(X I5SS) S

T^EXDE-SE uai bani predio defronte á
V listação, tendo 3 grandes quartos, 2

salas c cozinlia e mais uma dependência
cem quintal; para vêr e tratar na mesma.
á rua Goyaz 4tS, IC. da 'Piedade.

(X 15.0) J

^rKNl>K-SK 
o predio da rua Viscnr.de de

Tocantins n. 34 (estação de Todos os
Santos), construcção solida e moderna,
com muitas a:co-i.mod_.çuc3, pjrãa habita-
vel, jardim e terreno, a 2 minutos do
tre::: e bonde; trata-se -no mesmo.

(X 136.) S

TTENDE-SE .um predio ni
» do, próprio para familif

novo, assobrada-;a de tratamen-
to, com 3 quartos, a salas, cozinha, etc,
varanda, Jardim na frente e Rrande terre-
no, próximo á F.staçSo de Ramos; preto,
doze contos, sendo parte i vista e parte a
prestações, T-fata-s; Avenida Pasmos 02,
sobrado. (Nisfí4)S
"\7EXDE-SR 

um terreno com 22X66, á
V rua Enscnlio de Dentro ns. nu c 124,

por preço razoável; t:_;a-3e á rua Uru-guaysna n. V- (:-,,., x, R
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\ri-;MiKM-SE â rua Senador Furtado, -•
V confortáveis prédios; informes e tra-

los, rua Buenos Aires ir)'J. (iSja N'S

^7'lvX^^^^f-i 
uma casa com 2 quartos, 2

salas, co.n lerrcno do n de frente e
dl de fundos, na estação Marechal Ile.-.
mcs, rua éa Paraizo u. Soa _\: trata-sc na
mesma. Uí_.;9 N) U

VKXl.iC-Sl. 
cra leilão amanhã, todos o-

inoveis do deposito dc aves e pássaros,
gaiolas, imostradores, hygienicos, íopão
amercano, ventiladores c installação ele-
ctrica, armários, galünheiros, alguns trás*
tes c coberta dc zinco ás 5 horas du tarde,
á rua Dr. Dias da Cruz iS, estação do
Meyer. (19:7 X) R
-y?T,XDIÍ-SK 

ou aluga-se uma casa c-_i
V 6 commodos, banheiro, latrina, etc. bo:i

água c sjXi;; de terreno, rira Barão de
Scpetiba 343. Ülatadouro; informa' rua Ce-
neral ¦Polydoro 130. (;83;j X) J

\r,i:XDi;M.SB em Villa Isabel, á raa
> Vianna Drummond, terrenos a 2:500$

o lote, a prestações de 30$ por mcz; trata-
e-,*í fio líoulcvard 2S de Setembro 417, com
Leonardo, á vista da planta, (1730 XJU

^TT-XDE-SI. 
o predio

Victorino n. 1S5, .da rua Manoel
... tfund-os. 0*Jiert;vi

ir. Carmo, rua do Kosiío n. Si,
11 âs 5. (_oiS Jf) S

"Xri__.Dl_.si_ 
uma confortarei rasa* construcção iiioileina, noi* onal-

niici* oreço, com tres quartos, «luas
salas, cozinha c privada, varamla
no lailo, terreno 11 metros ile
frente nor 50 «lo fundos, madeira-
mento todo novo, nn estação dc
Cordovil, B. Ferro Lcopoldinn, 3minutos dn estação: trata-se com
o sr. Francisco dos Santos á uual-
ouer Iiorn. (3 1G70) X
AJ EXDE-SÍ o predio nr.-.*.-. da r-r- 

' 
C.-"

» p.rul.r.o :i. 20, estação do Rocha; tra-
u-jí no mesmo, ureço 7:0005000

. (i... N) S

VENDE-SE 
por «notlvo de retiraria ur-

gente dc seu dono para Portugal, por
preço muito barato, uma. boa casa nova,
de telha françeza, própria para -negocio «r
boa moradia para familia, lojjar saudável
e dc muito futuro, co.n 30 lote, de supe-
rior terra de 10..51., seado parte deste
próprios para chocara, com água correnie.
assr.ii como todos os pertences, tendo um
bom cavallo, diversos porcos de criação e
grallinhas, uma carroça cnm arrelos par.,uni anima! c outros mais pertences, eíe.»
todos os terrenos fazem frente para o ca-
niinlio «le ferro, a dois riinutos da parada
Roclia Sobrinho, I.lniia Auxiliar, I?, !¦'. C.
U., aonde se Lra.a com o dono sr. Cunha.

(X 81.,) J
¦V^lüNDB-SR o mellior terreno dn' rua Uarão ile Jlesiiuita, com-
pletamcnto nivelado, bondes A
porta c murado do um Indo. pcln
extraordinário preco de Ü:050$.
Trata-se com o «louo á rua 1" do
Marco 11. G6, Casa dc C11111l.i1>.

(J 1507) r,

VilvNDE-SiE. 
o prcllo novo da travessa

Patrocínio 24. dc porão habitavel, ca...
.1 sala.», s quartos, etc. quintal c jardim,
por 13:000$, bondes dc Uruguay á porta;
tratar 110 mesmo. (!_o_ N) li

TTEN0E.SE o preri.o da rua Erei Caneca
T n. e/i, tendo loja com 2 porias .-.

comniodòs para moradia com portadas de
cantaria, tendo 7 commodos e os mais per-teuces; trata-se ua mesma. Preço lotsoooÇ.

Íi'".l7 N) S

VEXDEM-SI-; 
terrenos em Capacaliana,

nas ruas N. S. de Copacabana Ur. Do-
mingos Ferreiro, e outras; «proniptos a _<!.-
ficar. 7 de Setembro n, i.u, sobrajo, co...
o_priiprii:arli, (171,. X» |?

i]'.XDE-SI! par .1:700$, umà bonita casa
nova, com 2 quartos, 3 sala-!, cosinha.

banheiro \V. C, quintal, todo murado, va-
randa ao «lado, gradi-l na frente, água, com
abundância, Uu electriea. e jar-dim, á tra-
vessa Francisco liamos n. .-;, canto da rita
1'lielomenia Nunes, estação de Olaria, r,
minutos, distante da estação 'K, ]¦*. I^eo*
poldína; trata-se na mesma, 'Preço de o.--
casiâo. (irnj X) K

VKNDK-á!'. 
ou (iltiga-se o magnífico prr-

dio, ha pouco construído, sito á rna Sln*
chado Bittencourt n. 66, estação do

Riachuelo, tem aecommodaçCcs 'para familia
de tratamento; traiu-se «o mesmo.

ll-r.M X> I
"\7"KXIii:*SlC 

çm Copacabana, um solido
predio, acabado de construir, uinda nfit)

habitado, cm centro dc terreiro multo per-to da avenida Ailri.uica, com li quartos.¦2 sulii-i, copa, cozinha, bom bnnhciro, com
aj*:.a. quente, I..?. electrico, etc: trala-se i
ma Marinho, K.i. (i5,(, S) J

\7t'.'Xril'-Sl' 
na Aldeia Canipista, VIU.1

Isabel, a confortável, casa eom tres,
T botis quartos, duas íalás, copa, cozinha

e mais dependências, iii3'.aílar;âo clcctrica.
varanda, jardim do ln.Ii, e bom quintal, si-
«uada, á rua dos Artistas 11. 35, fazendo
esquina, com outra rna o que llie -lá gran-de valor; informa-se no eaíé dn Orlem.
Charutaria. 1736 X) I

\jH'..\Di;.rr'.K 
p.rr ii:ooü?, baratissimo un.

confortarei e lindo predio situado, k
rna dos Artistas, VULi Isabel; cartas a J,D., ma do Cattete n. an.ií Papelaria),

(1757 M) i

\JEM)ll-SE 
uma cxcellente chácara eom

boa casa para familia di tratamento,
urrando :crr_r:r>, lindo pomar, frente paradirn. ruas, na Boca do Matto, bondes i
porta; informa-se no escriptorio do dr. Se-
gadas vianna, „ rua do Rosaria n. t*o,
com o sr. Xcio. (:.-u3 X) ,
"trUXIH-l-Sl-l 

uma chácara bem plantada,> rc.de ir,-|Sooo de aluguel, paga „o$"0o
nn senhorio, trai urn cnprniral próprio para
uni cstabulo, tem boa fresuezia, na ci.ladí
a vista do pretendente contasse o mntivo.

(lCS.1 O)

XTKXDli-Sl*. uma pequena chácara, me-
V dindo 22 metros de írente por 76, plan-leda dc arvores frutíferas, corri crua, sala

e «jttarío, grandes, despensa, cozinha, lia-
nheiro, cr.ixr'. Rrande e intuía aRi.a, .1 ru»
Eur.s da Silva, n. 117, cinco minutos d=_
estação da Piedade; trata-se na mesma,
il-!etá livre e desembaraçada. (ifi?6 X) T

. ,„,— JMt

\7i'IXnr-.SE uma caia com quatro mar-
> to», tres salai t mais dependenciaj,

muito terreno arborizado; na r.n Gelulio.
¦-3;, Meyer, Cachamby" (r-ai XI R

\rEXDE-SE 
dc 300$ a Soo$ a presMçnpj,

altos terrenos, junto a csiação (20 •!•
>le abatimento a quem construir), e uma
casa< nova por i:íoo$, tratar no madeirei-
ro, junto a estação Uento Ribeiro, "n. tren-s
diar.os. )I732 X) It
¦\TESDE-SE 

em JacarépaguS. prrti ,! •
t Iionde uma chácara, com casa nova de

construcção, moderna no centro de terre-
no, tendo r;r;;nde iuantr*dade de enxertos,
novos, e de boas qualidades, a essa tem 4
quartos, 2 salas, e cozmlia, tudo /ír_.r.de,
para ver e tratar com o próprio, na rua
Emilia n. i D., Praça Sceca, vende-re
tanrbcm. 1:1:1.1 caía na rua d.*. Matriz, r.o E.
Novo perto da rua -'4 ile 

"¦' ..-¦ (rrro X) U

TTEXDEM-SE i4 b:c; di terrenos ri
> 500J000, o lote. te;n água e luz electri*

ca, construcção ír.re, todos nivelados; na
travessa Laurínda, c rua Kio llranco. es-
tação de Ramos, c trata-se na rua Assíj
Carneiro,, eco. lí. da Piedade (1343 X) J

T7'EXDl?-5*tS por ir:oocS bom predío. na
V .-.ra Machado Coelho; tr,i'.a-;e cora Cor-

ria. á ma Frei Caneca, ..?.-, (i_r,a .X) K
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i\7IENM-SE a easa da rua de SanfAnna
! T n. li, Bocca do Matto (Meyex); clia-
Tes e informações n. 8. 1'reço 7:ooo$ooo.

(1915 N) It

VENDE-SE 
nma .arbearia, & rua D.

¦Mario 6a, Piedade, casa oom contrato,
tendo commodos para família, pagando 55$
ide alugueis o motivo da venda é ter ecu
proprietário de cuidar dc outro negocio.

(1804. N) J

VENDE-SE 
nm bom predio com 3 ntmr-

tos, 2 salas, cozinlia, dispensa, banheiro
W. C, installação de agua, fria e quente
luz eleetrica-, construído cm terreno, nue
mede 7X88,35, todo arborizado, _ rua Vis-
conde dc S. Vicente n. 80, Andarahy; tra-
Ia-se no mesmo. (1692 «N) B

\rEN'I)E-SE por ai50o$, oa ««ação dc
líamos, uma boa casa com 2 salas c

2 quartos, ver e tratar na rua Angelic-i nu-
mero 12. (1707 N) R
"17*RNI)E.-*I-SB 

om neqncnas pres*
V taçõos «lo 8$, 9$. 10$. etc.

mensaes mneiilfieos lotes dc ter-
renos 1111 magnífica localidade dc*
iiominnda S11116. servida «elos
trens du Linha Auxiliar. O escri-
iitorio é em fronte da Estação dc
«Sane. Ainda existem aluuns lotes
na Praça das Pérolas, muitos nas
ruas Opalas, Tnra.ie_.as c Snnlil-
ras. Os prospectos com plantas
são distribuídos no escriptorio da
rna (rAlfaiidcca n. 28, Compa-
nhia Predial. <JO

V
, COMPANHIA PREDIAL "AMERICA DO SUL"

16 — RUA DA CARIOCA — 16
Oontracta construcções de predios, a prestações, mediante 10 a 40 T

adeantados (Tabcllas M., J. e G.) e sem adeantameuto (Tabeliã H.), ou a
prompto pagamento, nesta capital, Nictheroy, Campos Pctropolis e Barra do
Pirahy. .

Em ia mezes construiu 36 predios, a prestações, no valor ue 170:2005000.
Tem em construcção mais 4 predios no valor de .j:ioo$ooo e novos eontra-
ctos firmados, nesle mez. para mais 24:ooo$ooo.

Vende á vista, ou «m prestações, vários lotes de terreno na Bocca do
Matto (Meyer).

Prospectos e informações na sêdc, com ^ 
DIRECTORIA.

Vi_.I-_H.M-8E 
armações, balcSet,_ copas,

mesas para botequim e -utensílios liara
todos os negócios, assim como se faz qual-
quer armação. • «Oito do freguez e a pre-
to «em competidor; ua rua Senhor dos Pas-
»os n. 47. CR 347) O

VENDE-SE 
barato um cavallo com tro-

lc, arreiado, üa, estação de Cascadura,
rua Souto 126. (O 917) R

VENDE-SE 
um fogão de bom tamanho

e por módico preço; tia rua 20 de
Novembro o". 55. Ipanema. (OS77.A

VENDE-SE 
um bom e barato terreno,

nn rua liarão dc Ubá, e outro na rua
Ilapagipc; Iratar na rua do llispo, 130
com o sr. Doria. (1780 N) J

\rENDEM-SB 
os prediosrda rua do Gam-

boa ns -7J
com

275; informações no tnu-
o sr. Alfredo. (1787 N) J

ITTENDE-SE no bairro do Rio Comprido
V eni uma daa ruas transversaes, a Aris-

tiiles l.ulio, 4, magnificos nredios em sc-
Kitida, reccn temente edificados; com : 2 sa-
ías, 2 quartos, cozinha, etc.» jardim na
frenle, com graclil de ferro e quintal mura-
dos, bondes diversos. distes predios tem cs-
lado alugados -por go$ooo. O preço de oc-
easião c o motivo da venda nSo desagrada-
rão os srs. pretendentes; trata-se na;rua
•General Câmara
horas Ja tarde,

iij, sob., das 3 Ss
com A. Macedo.

(1788 N)

VENDEM-SE 
por 4_:ooo$ooo cinco pre-

dios cm llotafogo, liem conservados c
.etldem ,5o$ooo mensaes; informações ã
rua Sachet n. 7, sob. (N fnol.T

VENDE-SE 
com urgência, para desoc-

cupar logar, uma grande cachorra de
pura raça TJImer, é o que ha de mais bo-
níto em jvnta; preço 8o$ooo, custou 200$.
Rua D. Pedro n. 127, Cascadura. ¦__¦

(O 1171) R

FERIDAS, |gg
thros, rezemas, sardas, pannos, co-
niicliões, etc, dcsapparccem rápida-
mente usando Pomada Lushana.
Caixa i$ooo. Deposito;-Pharmacia
Tavares, Praça Tiradentes n. 62.
(Largo do Rocio), (A 4030)

VENDEM-SE 
tecidos de arame -para cer-

cas e gallinliciros, a 600 réis o metro;
fabricam-se gaiolas e ratoeiras de todas as
classes; Avenida Passos 104. (O10..1.R

XTlJNDJJAI-Slí bonitos cacliorrinlio
T pudos de raça Tcncrife,

ninos, ua rua Carvalho de Sá,

fei-
bem peque-
67, Cattele.

(1489) J

TRASPASSA-SE 
uma quitanda em bom

ponto, e com boa freguezia, multo
antiga no logar, tem morada para lamilia,
livre e desembaraçada e com licenças
para este anno; o motivo se dirá «o pre
tendnte; rua Evaristo da Veiga n. 150.

<«9<*7 V) J

COMER 
BEM ? por preço módico, só

no restaurant e pensão mineira e chi-
neza; s pratos variados, coin manteiga,
por i$20o; comprando, cartões 60?; for»,
70$; manda-se em qualquer parte; a rua
Buenos Aires n. (58, loja. (1813 S)-J

COMPRA-SE 
qualquer quantidade de

jóias velhas, com., ou «tu pedras, de
qualquer valor; paga-se bem; na rua Gon-
çalves Dias n. 37, Joalheria Valentim, te-
lephone 994, Central. (4642 S) R

MOVEIS 
— Alugam-se, comprem-se e

vendem-se na Intermediária; r. do
Cattete n. 29, teleph. 557, Cent. (308 S) J

MME. 
FOURNIER — Alta- cartomon-

cia, deita cartas, prediz o presente,
o futuro e o passado; trabalha com 92
cartas; ua rua frei Caneca n. 72, 1° an-
dar." W S) J

CARTOMANTE 
scientifica, garante seiis

trabalhos; consultas das 8 ú 9, casa
dc lamilia. Cattete n. 48, sobrado, 2J000.

(6.8 S) K

COMPRAR 
MOVEIS I 1 Para que ?„?-.r

—Alugam-se por preço reduzidos, na
Liquidadora, 55 rua do Cattete, 57. Çom-
pram-se, vendem-se e aluganuse. Teleph.
5.391, Central. (4> 4* S) S

TRASPASSA-SE 
uma casa de seccos e

molhados, livre e desembaraçada. Os
motivos ee explicarão ao pretendente. Tra-
ta-se á nia Maria Josi n. 60, esquina da
rua Felippc Frucluoso — Campinho.

TRASPASSA-Sc 
um bom armazém com

bom contrato para chapéos, alfaia-
taria, perfumados, electricidade ou nego-
cio limpo; rua Sete de Setembro 193.

(1803 P) S

ACHADOS E PERDIDOS
CAMPELLO 

& C.,: rua Luiz de Ca-
mões n. 36. Perdeu-se > cautela n.

52.3C8, desta casa. , (2006 Q) S

CAMPELLO 
& C.«; rua Luiz de Ca-

mões n. 36. Perderam-se as cautelas
ns. 49.349 e 52.254, desta casa. 0774 Q) J

LGONTHIER 
_ C», Henry & Ar-

. mando, suecessores. Perdeu-se a cau-
tela n. 160.129, desta casa. (17C0 Q) J

LGONTHIER 
_ €,«, Henry a Ar-

. mando, suecessores. Perdeu-se a cau-
tela n. 146.837, desta casa. (1889 Q) J

CARTÕES 
DE VISITAS — Cento"2$.

Ourives, 60, papelaria. (1263 S). J

CARTOMANTE 
pernambucana e feia,

mas vence o impossível; consultas das
8 ás 10 da noile; rua do Hospicio n. 161.

(1356 S) S

CARTOMANTE Mmc. 
Aiiiilta,

dá consultas das 8 da manhã ns
8 da noite; r. Haddock Lobo 113.

(1280) 8

COMPRA-SE 
por bom preço qualquer

quantidade de gallinha» e frangos; iu
rua Aprasivel n 151, em Santa Thereza.

(1508 S) J

COFRE 
— Vende-se um systema por-

tuguez; para ver, rua da Quitanda
n. 1«.  (1826 S)_S

COMPRA-SE 
um portão de ferro, sen-

do dc grade ou fechado, dc 1,75 X
1,65; tambem folhas dc zinco. Trata-*c
na praça Uonçalvcs Dias n. JS, sobrado

MATHEMAT1CA 
— Theoria e pratica,

proiessor de comprovada habilitação,
lecciona em domicilio. Chamados a ^. Mo-
reira, á rua Delphim. 74. . (563 S) R

ME. Clara Couderc — Manicura, pe-
dicura, massagista diplomada; rua S.

Clemente n. 103. Teleph. 1.279, Su'-_.v"
a. domicilio. (1157 S) R

W

MPVEis...-.- usados — Compram-»e mobl-
Harios completos, avulso», objectos de

arte, antigüidades, ornaraenUçõe-, pianos
de bons autores, etc; rua Senador Dan-
tas n. 43, térreo, com E. Ribeiro.

(3433 S) J

MACHINA 
de escrever, completamente

nova, vende-se por preço baratiísi-
mo, porque o proprietário desta, vae para
o estrangeiro. Oliertas sobre Y. J. B.
77, desta folha. (1715 S) R

MOVEIS 
— Compram-se mobílias, pia-

nos, quadros, tapetes, trens dc cozi-
nha, roupas de cama, cautelas do Monte
de Soecorro, etc; rua S. Luiz Gonzaga
n. ao. (19" S) B

CASA SEGURA
Fabrica de malas e objectos de vi me

O maior sortimento e os menores preços do mercado
Roletas, Jaburus,
Mnscultes, Xadrez
Dominós,Lotos.
Damas, ete., etoluUVülu tapeçaria

Oleados para cima e baixo
de meza, para
forrar salas e

prateleiras

JOGOS
Patins

IJERDEU-SE 
a caderneta n. 293.325,

. serie da Caixa Econômica do Rio

VENDE-SEra Pointcr,
uma boa cadella perdiguci-

nova c caçando bem. Kua
Valladares gl, Igrejinlia, Copacabana,

(O 1520) _T

VENDEM-SE 
por 22:000$

no Itio Comprido, sendo -
dois predios-um para ;tie-

gocio; eitfto rendendo, apezar da crise,
_i6o$ooo mensaes; informações na rua Sa-
chet n. 7. sob, (N 610 J

VENDEM-SE 
magnificos lotes de torre-

nos, no ti rol onK*. mento da rua Mariz c
liarros. fim da rua Barão dc Amazonas; tra-
lar, directamente com o nroprietario, 110
51a, ou na rua do Hospicio 15. 1° ""'lar.
«.'as 12 ás is horas. (1116 IN) J

''.'¦^TEKSErSTS 
um grupo <lc nove predios

V novos c cm ("la rua, dando muilo boa
renda; informaçfles, tHroeta mente com o
íiiòprietarío, á rua do Hospício 15, das 12
ás 13 horas. (h? N) J

A7*ENDKM-SK em prestações ma-
V tinificos lofos de terras, na rua

Silva Tclles, cm Ooimcabaiin. Tra-
tu-se ft rua ilu Alfandeea 28, Com*
iiaiiliia Predial. N

casas para
; tratos á
(NiSn) J

um fir.ipo de • 5negocio, iiovfls; informes
rua do Hospicio 19S.
^rENDE-aii
V llCROcil),

AH-NDE-SK p
V terreno á

prfiÇo dc occasíSo o botn
rua Manoel Victorino 41,

quasi cm frenle á Kstação do ilíngenlio -dc
Dentro, medindo 12X84; trata-se com o
sr. Pinto, na rua do Rosário 134, tabel-
Iião, (N 1801) J

\rKM)I.M-Sll em nenuenas pres-
V tiicões, 110 iilcanco de tortos,

iiuicnificos lotes dc terrenos no
inniíiiifico e novo bairro denoiiii-
nado "Campos dos Cardosos .
Estes são os melhores terrenos
(iue são vendidos em prestações.
Hão servidos pelos trens <lti( Linha
Aiivilinr, eom ns estações ' Cavai-
canti" o "Enecnlieiro Leal .
llomls de Cascadura e Estrada dc
Ferro Central pela Estação dc
Casciidur.i. Mscriptorio. rua dos
Cardosos H52, Cascadura. Prós*
peclos com plantas na rua «VAI-
iandeisa 11. 28. Companhia Pre-
dinl. <j_j

I^ENDE-SE 
um vulc.nl.ador para den-

tista, Bufalo, Nova York, de uma mau-.
falo; rua Sorocaba n. 110, llotafogo.

(O ui6) J

VENDE-SE 
nma boa mobilia para bar-

beiro, para desoecupar logar; na rua
Anna Barbosa 28. Meyer. (O 1112) J

VENDE-SEeslado, na rua .\ssis Carneiro Ji._.iD5.
Piedade.

banheira em perfeito
iciro n. 195.
(O 1408) R

Janeiro. (1981 Q) J

IJERDEU-SE. 191.., d
dc Jaueiro.

a cautela n. 12.870, dc
ro do Rio

(1722 Q)B

PERDEU-SE 
a cautela de n. 126.264,

da casa de penhores dc fluimarãcs &
Sanscvcriiio; rua Alexandre Hcrculaiio n.
5 e Luiz dc Camões 11. 1 A. (1899 Q)R

PERDEU-SE 
a cautela n. 39-151 da casa

do èmprcStimoa sob penhores dc
Adalperto de Andrade, «ila ú rua Sete
dc Setembro 11. 227. (1771 Q)J

RCKRQUE1RA; 
. .

'. mões, 54. 1'erdehsc
casa de n. 63.037,

rua Luiz dc Da-
cautela desta

(1474 Q) R

íí

Cura
roceiras,
deposito

SANACÜTIS"
NÃO E' POMADA. N AO SUJA A ROUPA

: sarna, eczemas, suores fétidos, feridas, cmpiiigcns,
frieiras, etc. Vende-se em todas ns pharmacias o no

: Brauanca Cid — Hospício O. Vidro 2.$500. (R725

CAPIIÉOS 
— Concertam-se a 2$; eft-

feitara.se a 2$, 3$, 4$ e • 5$ e vefr
dem-se desde 10$; rua da Conoca 11. 48.
Saia Elegante.  (2030 S) S

r*AUTOJL\NXE — Mine. Annita.
V-^u mais perita o verdadeira e
na rua Marechal Ploriiuio Peixoto
11. -i7. sobrado. (S 2007) S

CARTOMANTE 
brasileira, traballia com

36 cartas. Consulta 2$. Só attende
a senhoras; pequenos trabalhos gralis; a
rua Barão de S. Pclix 11. 44« easa 1.

.1980 ft) S

seientifica, brasileira,
com 36 cartas. Consulta 2$.

Só attende a senhoras; ma Barão de Silo
1'clix n. 44, casa 1. U9-.5 »).£>

C1ART0MANTE/ trabalha

¦VfOVA economia de roupas lavadas;
i.1 preço barato. Beceo dos Carmelita*
n. -14. Tel. 5309, Central. (11147 S) R

OFFERECE-SE 
uma moça estrangeira,

para copeira e arrumadeira, ein casa
de familia; rua Idalina 11. 23 — Caluni-
by. (1214 S) J

PliECISA-SE 
de unia sala ou quarto,

com janella, mobilado, e independeu-
tc, em casa de familia, no centro ou nu-
mediações, para um casal dc tratamento..
Cartas com as necessárias informações,
nesta redacção, com as iniciaes M. M. M.

UÕ03 .S) J

PHKCISA-SE 
de dois commodos em

casa dc uma senhora, ou casal de
•todo o respeito, para moças de familia;
.servido por bondes de 100 réis. Infor-
inações à rua da Constituição n. 13 —
Pliarmacia. Oõ"- S) p

1JRECISA-SE 
dc uma creada com pra-

lica dc hotel, hespanhol.. ou portu-
gueza ,a_iançada; rua da Lapa ti. 70.

{202S C) S

pERFUMÁRIAS—"A' Garrafa-

CHARUTAUIÀ 
— Vcndc-so uma, dc

peroba, bonita, peça de gosto, arma-
ção, vareio e vitrina; rua Frei Canefcl
,,. 59. (1850 i>) S

(-.ASAI. 
distineto deseja sala bem mo-

J bilada. Resposta cum preço a M.
U. U. .Escriptorio desta folha. .1946 is.-K

(XMXAS 
dágua — Compram-se ti.iad:..;

J c cm bom eslado, principalmente dç 34.

VENDE-SE 
unia cabra, hoa, leiteira,

com duas crias de dias; para ver."
tralar á rua Goyaü 11.
tino -llocayuva.

j6S, -Estação Quin-
(O 1213) J

VENDE-SE 
cachorro llulme para vigia;

informa-se' ua rua São Francisco Xa-
vier 11. 496. (O 16S0) J

TTONDE-SE uma mobilia completa, dc
casal, em bom estado, por prego mo-

dico; na rua Conde de I,a£e n. 35.
CO 1646) J

VENDEM-SE 
telhas de zinco em

eslsLido, ua rua
Bastos.

Visconde
bom

Itauna 151.
(oiío6)j

¦\7ENDlE-SE unia mesa de peroba .com 5
y gavetas, nova, própria para escripta 011

desenho; ua rua Duíjuc Estrada 'Mcyer riu-
mero 33. ____* *_________{ |

VENDE-SE 
um automóvel "Minerva',

em perfeito estado, com capoi.i, fi-nlii-
ra e pneus novos; preço 3:soo$opo. Iara
ver e tratar na rua de São José 113. eoni
o Castro. (O isoolj

\ri.XDEM-SE 
em prestações casas e ter-

¦' renos, 110 Rcalt-nuo, na J.stradn Real
dc Santa Cru/; trata-sc com o sr. Mar-
ques, na Estrada Kcal de Santa Cru., 105;
mais informações á rua do Alfândega, 2S
Companhia Predial. N

UTEXDEM-SM na "Villa Paruna"
* excèllentes lotes de terrenos

om pequenas prestações de 55.
cm demite. Os srs. pretendentes
poderão tomar os trens da Linha
Auxiliar do "Hio d'Ouru o pro-
curar cm frente íi Estacai) da
Pavuna o escriptorio da Compa-
nhia Prcdiul. Prospectos o plaii-
tas são distribuídos na rnn da
Alfandeea 11. 28.  (X)

\Ti-.NIll.M-Sl-; 
Iior 8 contos 05 casas da' 

travessa Christiana ns. 1 e 3, Mcyer;
19S.

I_7i-.NI11.M-Sl-; por
travessa Christiann ns.t i

lrata*sc i rua Jlaeuos Aires

fTlENDEM-SE á :11a Barão de Mesquita
V 3 lolcs «lc terreno, de 10X-I0; trata-se

•1 ma ll-.iciiós Aires 19S. iNiSiolJ

rua Haddock I.obo. 41".
dos "Fox-Terriers", puro sangue; uma

cama de ferro esmaltado para casal
fogão a gaz, com 4 tocos.

V71ENDEM-SE,
V llnd um

(R 74) O

ÚLTIMOS ANNUNCIOS
4.1...

AI.UGA-SE 
uma boa cosinha, po(

na ruo Conselheiro Agostinho 109, Io-
nda, a chave

(2003 li) S
do! 03 Santos; tratar na
está junto.

AI.UCA-SE 
um bo níquarto, cm casa «lc

familia, á rua Marechal Fioriano n. So-
(2023 li) S

AMIGAM-SE 
arejados aposentos dc fren-

tc, co msacadas. caprichosaineiitc inohi-
lados, com ou sem pensão, a senhores distin-
ctos ou casaes, Pensão familiar, rua líodri-
go Silva 6, 2" andar (próximo á avenida
Central).. (2029 li) S

perto
litros; rua Visconde da llavea,
da rua Largai com Barbosa.

(1984 S) .1

¦OZÍNHAR e lavar alguma
mir 110 aluguel;, paga-se

mez; boulcvard 28 -c
Cc roupa, dor-

a"5$opo por
Sclembri) 228.

H835 S) S

CARTOMANTE 
d. Mana Limita, a.ce-

lebre e 1" «lo llrasil c Rortuga), coiisa-
«rrada pelo povo como a mais perita .:as
«uas prciliçôel, com milhares «lc curas
scicntiJicas.! Ultima,, c cominereiacs; as
ctmas. familias do interior c lora da Cl-
dade, consulta por carta sem a pruenep
«Ias pessoas, única neste gênero;, ft rua
dc Santa Luzia n. 248 sobrado, junto a
avenida Rio Hranco, casa dc família «le
toda a seriedade. U.-P W.l«

 ... .. Grande",
___ tem uma garrafa de grande formato ás
vistas do publico, pendente da sacada do
predio em que íc acha, ú rua Uruguayana
n. 66. sendo por isso muito fácil não se
deixar enganar. J 1140

Foot balls e mais
artigos para sport

SEGURA CAMPOS &C. — 84 Rua Sst. de Setsmbro 84
Remette gralis para o interior o catalogo geral M_strad._ a «iiiera o

requisitar.
Mme. Maria José.

pha, «liplomada pela
Faculdade de Medi.

cina dc Madrid, trata de todas as doen-
ças das senhoras e far apparecer o in-
commodo, por processo «cientifico e sem
dôr nem o menor perigo para a saude; tra-
talhos garantidos e preços ao alcance ne
todos, Avenida Gomes 1'reire n. .., tele-

pbone n. 3.642 Central, consultai grátis.
Em freníete ao theatro Republica.

14320 SI
O 3831)

DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS ..

ESTÔMAGO — FICADO — IN-
TESTINOS — RINS — PULMÕES,
etc. Consultório: rua Rodrigo Silva,
n. 5. Teleph. 2.a;i, C. Das a ás 4
horas. Residência: travessa Torres n.
17. Teleph. 4.26S, Cent.

DIABETES
O prof. dr. teonissa, da Academia

de Scienciás de Portugal, etc, garante
fazer desappareccr o assucar em 15
dias. Clinica geral, operações e partos.
Consultório: rua da Carioca, 26, de 1
ás 3 lioras da tarde. (4090 J)

DR-ED. MMLLES — Doen-
ças inter-
uas, crt'

««fa* e vias urinai...'.—Dispõe de imtru-
mental completo, apparelhcs electricos e
microscópicos para exames e tratamento das
doenças da urethra, bexiga, rira, recto, in-
teatino e estômago. Tratamento rápido da
çouorrliia. typhili*, hydroceles, ele. R. 7
de Setembro 96, das 3 ás 6 horas, lisd-
doek Lobo 458. tel, 1294, Vil... S

DENTISTAS

PRECISA-SE 
de uma sala dc frente, na

avenida Kio liranco, lado par, para
aulas do piano. Recados a M, S., "Cor-
reio da Manhã". (1S01 S) J

151.KC1S.VSE 
de nlaniiilii primários;

preço ti$ooo; avenida Kio liranco n.
ij;, 1" audar. (1670 S) J

um local para deposi-
espaçoso e para aluguel

t caixa du Correio n.
(1709 S) R

PHliCISA-SEiktu, não multo
módico, Offerlos
1.622'.

IJ1.ECISA-SK 
de saccos de aiiiagcm

. usados; Oíícrtas á rua da Alfândega
n. 1.10, loja. ('.«-'O S) R

DENTISTA
A. Lopes Ribeiro, cirurgião-ilentista

5ela 
Faculdade de Medicina do Rio de

anciro. Trabalhos garantidos e a pre-
ços rasoaveis. Consultas diariamente.
Cons.: rua da Quitanda, 48, J. 136.

PARTEIRA-

GRAVIDEZ Evita-«e
usando as
velas an.

tlsepticas. São inolfeiisivas, coiuinodas
e de effeito seguro. Caixa çom1-5
velas 5$ooo. Pelo Correio mais $600.
Depositário: pra.a Tiradentes
pharmacia Tavares.

62,

Graphit - Plumbagina
^.¦_:.*__-_Bwaai

<*'iin ür.i-
SO qilalqiiüi*

quantidade, uiomiuo mi nus iu.
toiras, oa arrnndn-.so qmdquer
lugiir para extilorar. Oifcrt.is
com amostras a Kd. (Mi.irtu
Kio do Janeiro, Caixa do Cor-
reio 1561. R I4i:t

CARTOMANTE brasileira
Rosa Jardim— Inspirada e verdadeira. Consultas,

beceo da Carioca, _6. Entrada pela rua
Silva Iardim. 12S0 J

GONOBBHEAS;chronicas e
leceii t es.
Quereis fi-
car radi -

calmeiite curado em poucos dias? Tro-
curac iníorma«;ões com o sr. Veijó, «_ue
graniifaiiicnte as offcrece, não coube-
cendo caso nenhum negativo 1 rua
Theophilo Otloni 167. 38j2° J

Gravidez ?: J^j;
jecíní — Náiiterre. Fatil
com modo e liygicnico.

A' venda nus casas do ciruriti*.

Quem desejar

PARTEIRA A verdadeira
mms. PAL-

MYRA, com longa pratica, attende a
chamados. Acceita par!unentes em sua
residência, á rua Caiucrino n. 105.

32.3

•DAT?-TT?TPA MME- BARROSO,
rAKXlliHxfV ottende chamados a
(íuaiqucr hora. Acceita parlurientes, offe-
rece todo o cmilorlo, preço razoável—Kuarece 
Visconde de luuiia 11. 36. (4775 S R

Professores e Professoras
PROFESSORA 

habilitada, lecciona pia-
no, solfejo e theoria, programnia do

I. N. de Musical portuguez c francez,
preços módicos, Cartas para E. X. A.,
neste jornal. <-6io J) S

SO

PLATINA 
a 8$roo — Compra-se ouro

a 1S900 a graimua; pr, avenida 1'as-
sos. * (1.68 S) S

ClOST0REIRA c niodisia dc chapéos,
aa de 1$ lwra cim... e vestidos

de 5$ para cima c reforma «los nieiiinj.;
rua Vl-condc de Sapucahy n. 282, casn
II.

ALUGA-SE, 
na rua. da Alfandeea 1.10,

i" nndar, c das 2 ;is 6. uma sala* clara
c arejada. coro 2 jancllas para rua Urugttiiya-
na. só para 11111 casal sem fillios, pessoas
decentes, ou uni ou dois moços dn xotn*
mercio, das 2 ás 6. (20.13 lv) R

A 
LUCA-SE, por iirccti módico, optima
sala <le frente, <-oni luz e lelenhone, para

escrintorio ou pessous de tratamento: casa
do lamilia; avenida Rio Hranco 145.

(2U.J2 lv) R

Agua Su.ía.ada Maravilhosa
'~ O grande preservativo das doenças dos olhos
A' vcuda em todas as boas Pharrnaolas e DraiiníM V

j 
MrG°EK0S ABANADO k CJlOJE JAUEIRO Ij

Tril.NDlvSE uni conlraiiaiso dc quatro eor-
V da.; rua U.uguayaiía 11. «37. ______________-)__

XTtimr
V licn

IÍ6S.Í VOSSOsFilhOS dií_ Crianças
~.___ .. Jiua 7 u. 13 t

VENDAS DIVERSAS
\;i-;niii--S!-: 

un-
lamente novo,

ee|n dc eco
ian lega, 2,-0,

\ri-:Ni)i-M-.si-;tura sinwçr

piano; garantido intn-
com caixa de noK-KMra,

cordaa cruzadas, m.i d.i Al-
(1S23 O) S

q-.uir,! machinas (le cos-
inger c uma de cascar, rna Sc-

idor ipompeu, 90, sobrado. 11S2. 11) S

\7IvM!-|;M-SE c compram
\ utensílios comnicrciaes. e

lida
lios ncio, 305

antigos c

e armações,
toda a ipia-

modernos, li.
(1839 O) K

\ti:niu-;m-si-:ninlias, cúii
armações, balcões, escrivn-

copas e balcões dc «mármore,¦mesas de dito paia botequim, inesas para
1-ôíe], diviiúes para repartimento c escri-
-lílorios írcíanícs para livros e pap"cis, cai-
sas dc ferro para agua, vidraças c vilri-
lief, cadeiras diversas, ditas para barbeiro,
c c.-pl'!Ih.is, ferragens c ferramenta?, vare-
jos |i,iru fumos, de tudo temos novo c
usado, assim como tambem fabricamos c
rc:cheiiios «ínaliiuer eucoiniiieiida c 1103 en-
..\trrcifamos dr jus tal Ia ções cai casas conj-
i.ícrciats c escriptorios; na nia do ÍIospí--•___. "• ,!il_.'_ (1350 ü) s

armaç..o,_ um toldo qua-
ittcncilios domésticos,

divisão, eto; rua General Câmara nu-

Íllv-Silv unia nova e linda flauta bo-
•mia, marca "Ilooscy". Trala-se na

rua Uruguayana 10, com o sr. Márlanno
I.ima. ('«*-- gj J

VENÜE-SE 
uma superior mobilia parn

quarto, composta dc toileile, cama para
casado, mesa de cabeceira, nuarda casaca,
iendo obra <la conlicci-.la easa Moreira ban-
tos. Rua Conde Leopoldina 148—,-. Sao
Christovão. Villa Tem llrink. ti.21 O) J

PO' DE ARROZ
Medicinal, ailhorcnto o perfumado

Lata üSiiOO. 1'elo correio _8-00
Perfumaria Orlanío Range!

¦\Tl'Xl-lv3lv uin bom automóvel I,orclly.
V reformado, por 2:500$, aceeitn metade

á vista; ver rua dr> llispo ío-l-, tralar rua
D. Minervina 23, das iu lioras cm deante.

(10.5 U) 11

A LÜGA-SM bom q-.iarln, cm caía (lé fa-
J^lniilia. co tnoptima tioll-ãô, ]>or 85$
adeantados. Quitanda, c:. i- andar. '

(-¦11.17 lv)

CARTAS 
de iian«,'a jwr;

de casaiucukis mais barato
tra -parte;
subrado.

fian«;a
us 11:
General

casas c papeis
que liou.

Câmara 11. i-'l.
0.6.1 S) .1

I)ESC011KKTA de íaçt.n (lc

pesquizas c investiga.»-
sas, no gencrò Serviço
piilo, seguro, disciclo

sem auxiliares.

caracter
pi>r meio dc

i c demais cau-
á americana: ra-

. perfeito, por pes-
Cartas com detalhes

no escriptorio do
Schmidt.

Correio da .Manhã",
(i'Ji.1 S)

DIN-IUUKO 
•

veis; trata
]'rainlwi n. 7.

Emprcsta-so sobre nm-
com Querino; rua da

(1S.10S) „S

DlNIIETl.O 
— lín-.prcsta-se dircclainciile

11 j-.iros muito rar.oavcis, Quantias
grandes ou pequenas de j:ooo? para Cima,

P:-:n-sao 
—

domicilio,
Forncce.se á mesa ou _ a

, 1 45$ mensaes; rua Vis-
conde de Itauna n. 36. (502 S) R

PIAN'0, 
violino e

sor., C
para Arion

bandolim — Pr6.es-
, 1
(50.1 S) .1

P'^ian-os
1111-se

be cliamados á ma do
loja, papelaria Teixeira;
dos Andradas.

— Afinam-se por 6$ c concer-
por preços baratissimos, rece-

Hospicio 11. 160,
próximo ú rua

O .. . S) R

Í>l'_.\\SAO 
cm casa de família mineira,

foruecese para fora; preços módicos,
pratos variados; praça Rivadavia m ..

d-*i5 
S) J

IlttATlCO 
de pharmacia, oiicrece-se um

. que garante n condueta c competen-
cia. Cartas a I. I'., neste jornal.

(12.8 S) J

1jiXFKI.MF.IK0 
— Ofíerece-sc um com

j longa pratica, e. trata quat-iuer mo-
lestia, por processeis modernos; Cartas
a j. M., nesle jornal. (i-Mí) S) J

1)I-:.VSA0 
AUHAXTKS — Rua Marque/

dc Abrantes 11. 26, Teleph, 15:, Sul.
optímos commodos a ülúgar, (114.(6) R

sob hypothcca, na cidauc c subúrbios,
com Ioda a promptidfio c confiança, r. do
Hosari-j 172, ultima sala, .r. Julio.'-

DTIXHEU.O rápido
negócios sérius;

res 11. 198, das 1-' ás

sob liypnthccas, só
na rua Uucnos Ai-
iS horas. (5(19 S).U

D 
1X11 Kl UO, pequenos cmprcsiu-.ios s(..'i

alugueis de predios; phÈiimciitof.cni
prestações mensaes; rua Canicrino 11 õ.-
de 1 ás 4. Oõ"- à) J

1J011TAS 
dc peroba -

vãos para írente de
nhor dos Í'usí.os n. 96.

¦ Vctulcm-sc dois
iua; na rua Se-

(1578 S).J

, E* CALVO QUEM QUER.
PERUE OAUlfliIiOS QUEM QUBR.
TEM BARBA 1 AI,HAI)A QUEM QUER.
i'EM CASrA QUEM QUER.

porque o

PILOGENIO
f»_ nascer novos cabellos, impede a sua queda e extingue completamente i
e quaesquer parasitas da cabeça, b.uba e sobrancelhas. A venda- nas jioas»il cias, drogarias e perfumarias e no <le posito: DROGARIA GIFFONI,
PRIMEIRO DE MARÇO n, 17 anti_o n. 9- RIO 1115 JANEIRO.

ver-se livro
dos íitrázo*.

da vida, sa-
lier ò pen-

sãmcutò de pesson dc amizade, iittrabir
amor e bons iicgocios, ter felicidade 110
comniercio. initi.r iodas as doen-
ças, obter o i|ue desejar, por mais dil'1'1-
cil que seja, por trabalhos scicnliticos c
garantidos, <lirij.i-se á rua «io Cuperlino
11. 3 A 7, estacio dc Quintino Uocay-
uva, enviando cnwloppi', sellos c sub-
scriplado para resposta e consulta 110
gabinete e por escripto, todos os dia.s;
realiza-se o que desejarem por mais di'.-
ficil (pie seja em i.uultiucr distancia 011
Estado. Gouorrliéa chronica «e iiiipo-
tencia, cura j;araiitida, eom licrvas nii -
dicinacs. J. 1'into d;i Silva. 1785 S

Casamentos

caspa
phar-
RUA

DENTISTA
DR. SILVINO MATTOS — Ex.

traucões, absolutamente sem dôr, a 5?I
dentaduras a 5? cada dente; concertos
Cm dentaduras a 10$; obturações a
S$. Trabalhos garantidos c pagamen.
10» em prestações. Rua Ur iguayana
o, 3, esquina da rua da Carioca; das
7 da manhã ás 9 di noite. Telephone
n. '.555, Central. J 1955

IjUOFKSSORA 
— Lecciona portuguez,

. francCí, sciencia em scral, desenho,
pintura a oleo e japoneza, e toda a cs-
necie de fantasia. Informa-se na rua do
llospicio n. 8.1, sobrado, com Vivmno
Caldas. (19G1 S) J

BR. SIÍiVINO MATTOS
Laureado com grandes picmios e

medalhas de ouro cm exposições t-.ni.
versaes « internacionaes a que con-
correu com trabalhos dc sua profissão.
Extracções dc dentes, sem dCr, a s$;
dentaduras a 5$ cada dente; coroas de
ouro de lei, de 15$ a 25$; obturações
a 5$; bridge Work a 10$ cada dente;
concertos cm dentaduras a 10$; etc.
Trabalhos garantidos e pagamentos eir.
prestações, Kua Uruguayana, 3, canlo
da rua da Carioca; das 7 da manhã ás
9 da noite, todos os dias.

Telephone — 1.555 — Central.
J 1936

1>EUÈ-SE 
a caridade, aos bons cora-

. ções; rua Frei Caneca 11. 3S3, quar-
to n, d, um velho com 73 annos, doente,
passando mal, não tendo o pão, pele aos
filhos do bondoso Deus, uma esmola.

(1764 S) A

DENTISTA 
— Vende-se um motor de

chicote c nm atinei de gráo; preço
de oceasião, rua dos Andradas 11. S5, ?o*
brado. (2000 S) S

A TJ.EMLU), iiittlcz, francez, om
¦***-3 mezes. fali»* o escrever, des*
do 101. mensaes. Rua da Miscri-
coidiu 57, 1° andar. (JT 16B2) S

PROFESSORA 
habilitada, lecciona por-

tucuez, francez, desenho e trabalhos
dc agulha .Para Iratar com Viviano Cal-
das, rua do llospicio n, 84, sobrado, das
12 ás 4 luifns, (1761 S) J

trata-se com
brevidade,

mesmo se«u
certidões, ci-

vil, 2..?, e religioso, 20$/.-inventario.*,
montepio e meio soldo, justificações,
etc. com Briíno Schegue, á riu Vis-
conde do Rio Branco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos e feriados. At-
tendem-se a chamados a qualquer lioVa.
Telephone 11. 4.542, Central. S i64<

Clinica de moléstias das
senhoras e syphilis

DR. VALENTIM BITTENCOURT -
Parteiro — Cura tumores dos seios c do
ventre, as mol. de vias urinarias, gcu-i_ef,
as incíritcs, os corrimcntos uteriuos c va-
ginaes e regularisa .1 menslriiaçüo por
processo scu; appl. fiou e-9M< Cons.: sr.i-
tis. Cons.; rua Rodrigo Silva, 2b, das io
ás 2t tel. 5(147. Kesid,; Senador liuzehm,
342. Tel. 2.511, Villa. Traia tuberculose
e hérnia, qtiebradura, sem operaçüo. (Od.i.I|

Perolina Esmalte
adquire e conserva

Mr. Edmond — O popular carto-
mánte brasileiro c

Rrande "médium" clarividcntc, continua a
dar eonsultasi para descobertas de qual-
(píer espécie, na nia Kclippc Camarão 95,
(Maracanã). Somente trabalha pelo syste-
ma das priricioaes notubilidades europénr.
c da sua "irmu" a celebre "Madame VÀ-
zina", iiue_ tanto successo «Icançou no
llra-sil inteiro. (E* incomparavel em tra-
halhos a distancia). (1982 S) B

ESPIRITA —i. Consultas grátis ú
rua Aristides Lobo

n. 126, sobrado, entrada pela travessa da
Luz,' 4, Haddock Lobo; segundas, quartas
e sextas-feiras, das 8 da manhã, ás 4 da
tarde. Trata dc todos os males. Tra-
halhos garantidos. Casa de familia. .

(1981 S) S

•pKi.SA'0 -
X casa dc
n. ss?.

- Fòrncce-se bem feita, de
lamilia: na rua do Cuttijte

(150- S) J

DIVERSAS
TVV-sk
X.r rua
Isabel.

pensão
liarão d<

. domicilio,
Cotegipe 1

por 60S;
• 5 — V-
.174- S) .

A 
FIXADOR de pianos, muda o som

dc estridente para allautado e lie-
queno reparo, tu«!o 10$; Café Guarany|
praça Tiradentes 11. H;. Tel. 4101 C.

(543 S) K

A ' RUA 7, 109, ;", professora com 05
A melhores antecedente-;, carinhosa c
chegada de Portivg.il, ensina: poriuRiiez,
orithnícticai gcpgr.j \;U'„ costura c corte
nor qualquer figurino. Vau a domicilio.

(1S00 S) .T

A DVOCACIA — Criminal, eive! c com-
_TJ_ mcrcial — Norberto i.-.u-io llilten-
courti na r-.m do Rosário 11, 170, tclepiic-
ne n. 1.815, Norte, O770 S) .T

frai-.ee
lições p;

l«"«A ULrAS de conversaç;
jrA. «le propaga lidai 25
das 7 i\2 ás 11 horas da noite. MaUiona
eslá aberta; jlí, rua Sete dc Setembro,
gò. Professor Alpliousc l.cvy, (.1522 S) J

^7i¦:^'l)i¦:-sl•; uma r.
si novo e mais

.'4n. loja. (15.-7 O) J

^Tl^^'ill.M 
-._!¦: armações, balcões, copas,

\ itrines, centros, estantes, c mais arti-
go--, assim como 2 terrenos, no Realengo,
varias contas no valor de 20 contos; sendo

« «!.,s principais c_sas. General Câmara.
11. ->-'• (ijS.i O) .1

TT-UXUE-SI. um piano Pleyel em perfeito
t estado 0.íu§, mil teis, na praça Tira-

òéutes, 20. (171,1 O) .1

VTdíXDK-SE uma mesa para alfaiate toda
y de peroba çom i metro c So, i metro

<ii_ largura, .. mes,is para jogo, i burcau
ministro, «le canella. Hua São T.uiz Con-
>1 na ii. an. (1.04 O) K
-VTi;.\|)i;.S!. 

mn piano, barato, á rua da
' I.-"'- n. 10. (i;.6 O) R

\ru.\l.K-SlS 
uma peque

5:<>o.u$ ou ndniittc-sc
.1:000$; trata-sc un ali'
»la rna da Quitanda n
Ccntr.il.

empresa por
um sócio com

;na sala do sobrado
17, telephone 288.*.

(15.1- X) .1
"\. 

KXDll-SK um pequeno armazém con-'*' trato por 5 annos con*. Hcctiijas pagas iu-
forma-sc á rua Visconde de ltamaratv íoi.

(1853 O) s

PARALYSIA E REUÍV.ATH_S_V_0
CUBA RADICAL E IMMEDIATA

Gabinete llypnotioo tH. I«'aria). — Hua Navarro, «Si — Hio de «faneiro
Todos cs dias das 10 ás Ili horas

f\XO — Vcndc-se
V. hom para vigia
de Cotcgipe n. 5

uni, Rrande, pclludq,
por 50$; rna Harão

__. V. Isabel. (1747 S).l

klXlIKlKOD'
«lo Hosario ti.

Empresta-.'
itarios.

158, sob.

r sob hypo-
Falcão, rua

(1779 S)J

UNH1ÍIU0 — Kmpresta-sc sob hypo
thecas de rpedios, automóveis, lieran

ças, inventários; compram-se c vendem-sf
prédios, cinda «pie elles esu-j.-.in cm
uas. Trala-se á rua da Assemblca ti. ¦
Charularia. Sú se trata com os pivpn

(1859 S)

IV
rm*

PUARMÀCIÁX da, sorttda, cm
Vende-se bem monta-
optimo ponto o fazeu-

ilo muito boiu negocio, por preço modi;
co, devido ao dono não poder estar á
testa; trata-se .na rua do Kosario 11. 134,
tabcilião, com o ?r. 1'into. (i8ojS)J

fWW^Ê^B "ETERlilT" I
E5_\I DBPOSIXp. I

I HOLMBERG, BECH & 1
5 Iliia General Câmara, 19Í.Í I

M"Cici

OUARTO 
bem nioblKidp, .10,000. Offcre-

se um, a moçíi dist. c solteira. Car-'Ws, 
a D. XI. R. "Jornal do llrasil".

(i.oi S) J

l.-ACI.
X\> c-lc s
dc Setembi
negociu de

SOUTO MAIOK, couv;da-se
senhor, a comparecer á rua 7

1 11. 44, sobrado, para tratar
scu Ítucrc-Se — Azevedo.

(203(1 S)

DUAS 
galliuhas e um Bailo

Plyinotith KocUi vendem-sc
particular, na rua Dr. lJiis d-
;5,i -- Mi-ver.

iV troe
por Ç500,

de raça
dc um

Cruz 11.
(iSGú S) S

1.1

aõcíõ

IOS, despertadores,

2$, etc; rua
gramophones.

i$.
casa de

compram-sc,
concertam-sc
Uruguayana
(404. S) s

SOi:i«) 
paro

dc senhora

E.i.MPKKSTIMOS

juros dc 10 "1°
brado, com A.

— l''azcm-sc.
prédios ou

qualquer
terrenos:

1'assos n. «.-'. so-
(1563 s) s

TPSOUfeXOUIO — Alimn-si' o 1"
JL^aniIiii' (Id preilio 11. Üi2, (lu «ui
da «.'iiiHlcliiriii, liava csci'il)tprL(>
COlltllH'1'l'Ílll. («I 1(508) ií

1?SI'UI1'TOIÍIO — Alusa-sc unia c
Í_l de «sala, quatro jaiiellas de f;«
pura companhia; rua D. Manoel n.

(19OO s

uma officina dc ehainJos
c lavagem dc cliapéos de

liuiii-.iis, prccisa-?e com pouco capital.
Xeguyio serio c muito lucrativo para
<l 1:1111 precí-sar trabalhar c tambem Iras-
passa*?c todo negocio; beceo do Kosario
n. 9 A. do«7 S) S

h n qur-rcí.. ser bellas ? •
mandar o endereço ao pliarim»

'., caixa postal i,;;i (iuckihido
100), n«ü vos renictterá os

(1820

Só

S) s

17.VSI.V0 
ele-'j Kcogr., li

\. KV1. 1-l-SK um automóvel oom in-geiicia,
V Double 1'liáiton, Uruguiij-aua tis.

(I£j8 
O) J

\rF,NüK-Sl. 
um Deposilo «lc Pão por liou-

co dinheiro; trata-se na rua S. I-1117.
Gonzaga :o. (-'«.>8 OJ

VI-IVDK-SK 
iuii nutotaxi (N.

cyllnd
A. ('..), 4

lros UI. 1-. uXi8, sj falta a -li-
cença, preço de oceasião 2.000$: trata-se
com o sr. 1'crcira ua rua da Quitanda 04.
botequim. (1937 0)11

V1..VDK-S1-.se com
dc Maio 80.

unia elegante barata; trata-
1 sr. Jusc 1'crcira, á rua 1,1

U97.1 01 _

A !'. 11F. AC.UICCI.TORK.S I! COM-
Ml.R_IAi.TES DO MERCADO

ML XiClTAl.. JJe accordo com o capitulo
X, art. 45, paragraplios A «los estatutos,
são convidados todos os meios quites c
em pleno gozo «le seus ilireitos, a compa-
tecerem a asscmbléa geral extraordinária,
a rcali_ar-sc eni 17 de nulo, ás 3 horas
da larde. — A Directoria. (cij S) f

A POSHNTO para repouso
_lX precisa de um no centi

¦VTKN-l-Ê-SE uni aulomovcl -fahricanlc
> francez, em chassi, prompto para rc-

ct-licr carrosserie de barata; para ver c tra-
tar á rua llaratu Ribeiro 314. Copacabana.

(20112 O) S

in.NHK-ál. um.balcão com co-r
V more, cin bom cbiado, i rua d_ Al

fandega

V

om copa de mi
rua da *

(19S4 O) s

n-Nlíl-IM-SK mudas de abacalçlros
«lc ..no réis, entregues a üõiiuciho

didos a Carvalho, rua Vi&conde de N
rov i..«.. Estação da Manfeueira. (. 175-

des-
; pc-
cllie-
0)J

— Um casal
precisa Ue um no centro da cidade,

mobiliado, em casa de familia discreta.
Cartas nesla rcdccçiío a T. C. (1,-35 S) J

miinhSo pnra r.ooo l:ilo«t, ven-
rodas duplas c tnassiças, prom-

.balhar. preco unico 2:900$.^ Ver
tratar com 1 .nie.no, rua Sou/a Franco
197—V. ls-ibcl. C1714S) K

A UTO-ca
JX. de-se.
pio

Icmenlar: portuguez. anth.,
I. do Hrasil, etc. Vae-sc .;.

üonncilio" (para ambos os sexo?)! Hora-
tios para rapazes. Preços muito módicos.
Procurar V. Alves, Marauu'uapc li. 2-'.

FOllSECE-SE

sos i$ooo;
andar.

pensão ( Farto e
«i domicílio 7'j,

i Üodriiro Silva :
(iB«

vanaüa,
c nvul-

;i W) "S

RAVADOR s.ilire metaes, «vimnNos,
blocks para marcação em alto

relevo «le papel. Timbragem a t.iíllc- dou-
cc. Gravuras sobre crismes c porccllanas.
i° dc Março 87, :" andar. (1739S) «

ile
j lho

[rr.12CJ.lJ0S de íirame *i*i;ira cercas c gal-
i _i. iinheiros a *5oo réis o metro, ua í:t-
I brica da avenida Passos ío.j. (1052 S)H

de tratamento, deseja
de írente e uni quarto, dc-

centemenle mobilado, cnm pensão, em
casa de familia, na avenida Hçirn Mar,
Kussell, Klaíucugo c llotafogo. Dá-se boa
fiança c informações, tia rua da Quítan-
da n. !Sr. 1" andar, vuà dos Araujos 11.
77 — fabrica das Chitas c rua Ari.-iidc-;
l,obo si7—*HÍu Comprido. íijSj S) K

mmmAMERICANO
DR. C. FIGUEI-

EDO cspecialii
em extracções
complctam"n,«-

lem dir « outroí tr«balhos saraatidoe iê.vstcma aperfeiçoado, preços módicos, a
cm prestações, das 7 da manhã ás 9 da
noite, rua do Hospicio 11. 222. canto da
ave-nida Passos

DENTISTA AJDÍKIOAXO

rormada ptla faculdade de Medicina doRio de Janeiro. Premiado oom medalha de
ouro e ciun «le mérito Industrial, na Kxpo-
sição Internacional dc Jlilano.
Extracções de deles sem dor, de 3$ a ic$ooc
Dentaduras de v.ilcanite, cada
_ dente.  5$0ooCoroas de ouro dc lei, de ío$ a -to$ooo
Obturações «le «lentes, de 5$ a. . 10Ç000
I!riJt'e Wor!;, cada deiitc, de

eo$  .io$i,ooConcenos de dentaduras. . . . io$ooo
Trabalhos garantido» c acceita pagamento"ii, prestações, Todos os dias. Kua dy lios-

picio. .a.-, tanto da avenida Passos,

Professor Baçu'
Mysterios da Vida — Intnimeros

trabalhos realizados pelo occultismo.
Combate a todos 03 soffrimcntos. lU-si-
dencia: Rna dc São Christovão n. 301.1.
Cartas, dirigir a ciiiitão J. Leão.

S. 1807.

Unico pre*
wrado, que

belleza da pelle, ap-
provailo pelo Instituto «le llcllc/a «le l'.i-
ris, premindo na J-.sposição de Milann.
I're«;o jÇnoo. PO' ÜE ARROZ PERO-
LINA, suave e enibellezailor. Preco ^$.
Exijam esles preparados, á veiula em lo-
das as perfuniarias e 110 deposito deste^ e
de outros preparados, á rua Sete «le Se-
tembro 11. 209, sobrado. (1737 S> J

Cario-
manto

diz tiniu
com ela

re/.a u
(JUO f(*

deseje
sabor.

ivaliza os trabalhos por mais dir*
fleeis que sujam amigavelmente e
bota o mal par.» cima do quem o
faz, á rua da Conalituliiao 11. 29, so
brado. R-IOjI

CAMPOS DO JORDÃO — Indic;.-
ções s«'ientil'icas sobre o local, seu va-
lor e sua adaptação a indivíduos enfra-
quecidos 011 a tuberculoso.». Dr. von
Dollinger da Graça. Mem de Sá, 10,
sobrado, ás 3 i|_, Telephone, 4.810,
Central.

Dr. von Dollinger da
p.n/in «lo Hosp. da Beneficência
Ul *»'j_;'£*• Portugueza e com estagio
na Real Universidade de Berlim. Do-
enças do rim (exames com a luz). Ci-
riligia, cura radical das hérnias, lie-
niorrhoides, estreitamentos da urethra.
Operações sem chloroformio e com a
ancstliesià regional. Mem de Sá 10,
sobrado-, 11" ás 12 e ás 3 1 |_s. Tele-
phone .1.810, Central.

— Miguel Braga, grande
rspeniilista cm extrãcçât?
de cè.los e unhas encra-
v.ida5t sem dor, etc.; rüa
sob., tel. Norte, 1,505.

senhora, %'$
Artigos para chapéos de

fôrmas, aigrettes, pa*
t, fitas, etc., artigos de

gosto, parisienses. Aos senhores negocian-
les e modíatas do interior remetteremos
qualipier encomnienda contra vale postal.— J._ Lobo n (-'.*, importadores jrua do
Hospicio n. 120, «sobrado, defronte á pra-
ça Gonçalves Dias. Teleph- 1243, Norle.

(1560 S) J

Casta
do Ouvidor. :C-i

Moléstias dos olhos, nariz e ou-
vidos- 9 DR. NEVES DA

CARTOMANTE ^,..r ^
I.otiisc, dá consultas por 5$, lê as li-
nlias das mãos, e tal garantia offerecc
1I05 scus trabalhos, que só recebe paga-
mento depois Ida pessoa, .conseguir o
que deseja; av. Mem dc Sá 11, 126.

S 1821

membro da Academia de
Medicina do Rio de Ja-
neiro, medico de diver-
sos hospitaes desta ci'
dade, com longa pratica
no naiz e nos hospitaes
de Berlim, Vienna, Paris
e Londres, dà consultas
diariamente das 12 ás 4
da tarde, em sua clinica
àAVENIDA RIO BRANCO
90 nesta cidade» s i:>k>

Tf-WA senhor.
Ij uma sala «

(-. 
RAVAl

T.si n ele-,

XTMA 
-=-.:;hora viuva, muito seria c dc

j e lade, precisa alugar em quartinho
em cusa.de familia respeitável, .nté is?

irias a I''. M.
! 

•¦;-.-.

U.\I 
casal

tO, <'1!1
•i- .._" i lar8° 'Ia S«'

/"...AMOPUOXES c cliapas
\K Sc de $500 a 2$. Vendem-se, de
a ..?. Compram se usadas. Cone.
gramophones e vendem-se tt j«".$,
Com pra-se, r. Uruguayana, i,ís. ( iu.í.vSJ _i it

CS)

sem filhos, precisa de filiar-
troca de serviços domcuieos;
11. ii, «iiiitanda. «.i;Ilo.S)J

¦\7101.1*0 — Comi
i 1 bom uso. Palace

ra-se um 3] >, cm
jlolcl — (jaarto

CiDtaS) I?

¦piCYCLETAS. --, inglczas, novas, 3 vc-
i> locídades. homem e senhora, vendem-
«e. preco módico; rua General Roca nu-
mero 81. (1441 5) .1

| pltANDI-, i|l
UT par
Imnjo, i
preço, s.

Jl
ozinhar,

uma t
J.'1111*0

mobilado còni I^^ar
procura um ciisãl -'••¦
eança. Cartas com o
iííoo". uyiõ S) K

()>
-lAUTO.M.Wll-:

l.ouise, dá ci
ilhas d;.s mãos, c
seus trabalhos, «j
depois da pessoa
av. -Mem de fc"

espirita —Mmc, Mane
«iisultas por 5$, !è ns li*

tal caraniia offcrece dos'.o so recebe pagamento
conseguir o que deseja:

:G. US20 S) S

trilXUKM-SE superiores
\ para febre a preços niodic

•rs. pharmaceutico', em duíi;
Jcsa reducção; r-Ja da Aise
casa K ..iu.

T7i.uxnnM.si-:
v ....

btea 11,
uodieos

\n:xr)if.-siccom corda
tido

'tio

I,,-um uom
ordas cruzadas,

por preço razoável.
o-. S. Cl Villa Isabel.

piano
pcrii-il
rua J

tlierniumctros
oi, c para os
'.. com vantü-
uihlta n. 5'.'.

(1650 O) S

r-nez e nprom-
pi-dcü, a pre-
ata da Assem*

(H'51 0) S

Americano,
j e Raran*
rec Kudge
105; OI Sfi.

«VniXDE-SE uai hom orniazem com com-
V modos espaç«jSos para família, na rua

C0M.1 Mendes, esquina da travessa Õlivei-
fa, l;s-í*çno dc K«iinos. t N"i: ^S> ív

TyUíXOK-SK um excellente piano do ce-
1 lrlir. autor «'. Beelistçiii, «.«:..ntiilo,

í-stà perreiio, por preço aiodieo. Ao Piano
A- D;iro do Guimarães, rua Kiaeliuelo 423.
.ah-cado. 10 D'-'i J

S'Ti:XDlC-Sli P-ir preco tnodico v:na_ exccl-
\ lenlc serrana a vapor, montada á mar-

_.--, .I_ Centml. em l.assa.uinh.., Kítalo de
•Kims; para inf.miacSes, 11a me'_ia loea.t-
«l.iàe, ,-o:.i o proprie lano. lle.iíano >loreira.

TT-KSnn.SR uma
V cinco gavetas,

der l\jmpcu «^50.

maeltina
nüasi na' rua Sena-

(Ol5)4) J

TTEKDKM-Sli plantas de te'as
I t !ida«.'r«, iv\ra pomares c jardm;

SianJc 
tstabeieel.iitiílo de A. A

., FonMcaj á iua T«(t» Homem n. -•;««•
VilU Iiabel. <u W3> °

1.0
Pereira

A todos os «-iu"
soffrein do qualíjuai'
mnleslin esta sócio-
dailii enviará, livre
do i.uuli.nor retribui-

e.iio, os nmios de
curnr-se. ENVIEM

PELO COUHHIO, em carta fecaadn — tiome, morada, symptomas ou
mainfestiições d;i moléstia — e sollo para a resposta, quo i-eceberüo
na volta do Correio. «'J'irtas aos INVISÍVEIS-Caixa Corroio, I12fi.

S.'. "trV. Hl«

fi KATIF JCAÇAO
\7 combinar, ;
ço dc -'ío mil
Adolpho,

HVrOTUEf.-AS 
na cida

grandea ou pefjuenas
dez e jur
ta, á rua
dos.

Dá-se cóilfòmie bc
l.iem arranjar um empre-
tis para rima; carta a

General 1'ü.vdoro n. 130.
(IQ.7 S) J

:Ãs lade e suburbi'
quahttai; ra

. mo !íco._ ítitornu o sr. P.nn
do Rosário :i. 147, sobrado, •'>

(19MS)

ESTÔMAGO — FIGADO E INTESTINOS
T.is.cstõys difliecis, gastvitcs, dôr o peso uo estomásoi vcstis.cns,usin, cutorltcs, hcnntltos o todns ns moléstias do nnnurclliu uns-(iii.iiUo.i.iiial curnm-sc eom o EMXIK KÜPEPTICO do PiofcssorDr. I-eiiiolo de Abreu. — A' venda cin todas as íiliariiincins c dro-
xnrlas do Hio c dos Hstados.—JJenosItaffos: Alfredo de Cai'*valho* (!. — 1° do Marco 10.

D'ENTÍSTA — Aii_g:a.sc um gabinete
ntario, tres «lias por semana: 2.H,

4:ll_s c (_"=, em optimo |ionln, tcui electri-
cidade c telephone; iniorina-sc por ob;c-
«liii-J do 5r. Catão, na Casa Cirio.

(i8j7 S) S

ITBSTÂ
R. Ruídas Von Plunclícnstfin

TRASPASSA-SE _JL) montada;
Vei de-se

As:
umat caíi

.•mbléa ii
(t-.-j

hem

ri.RASPASSA-SI. uma ca>a dc quitanda,
X fazendo bom negocio, tendo moratia
Vara familia; o motivo il- o dono achar-
se muito doente. Vende cm conta c cen-
tro tio comniercio; iuforms-se no largo j
do Kosario n. 15. (1601 1') J 1

TK.KASPASSA-SK
mol

om 'armazém de seccos jis, tendo commodos para ia- J
e ahiRUel módico. l:ifo.*niat;òe?, iua

^a X*rcire u. ir-j — S. Christovão.
(1SS0 V) .1

rpRASPASSA-SE
X. o negocio tle

do a capricho. 1
Líentro n.
movimento.
negocio. O
de «s«e
mente.
resiado.

com olt sem contraio
toldo de canna, monta-

10, na roa do Engenlio «lc
x, ponto central c dc grande
A caía «erve para qualquer
motivo é o proprietário ter

tusentar desta capital definitiva-
rrata-_c no uK^mo, com o inte-

1.1951 1'1 lt

X montado, aberto
um

ha
ualqucr negocio. Veni
oença. Informações, na
. Í4, com o :r, AlIicJu,

boíeq;titn bem
10 dias; faz-se

Ia por motivo de
r.;a FrH Caneco

(18J4 P)S

rtOTEQUIM 
Accciia-50 uni sócio

>com 1:500$ ou passa*se mesmo, nor
motivo dc doença. Informa-se na avenida
1'a-ssos :i. 12. (176*5 S) .1

/'«üllKADOR e aRentc precisa-se, á rua
\J Mnchado Coelho n, 119. (1728 S)K

(1URS0 
france.T, misto, dc meninos, por

J professora frauce_a, de Collegio Xa*
cíonal, iusçripções abertas por 5$ mensac-a;
rua I Unhei ro Guimarães n. 10^. (1705 S)K

CAUTO_.IA._TE 
:

lha com 3-5 ca
mmc. Nogueira, traba-

.iria?, diz o presente, o
passado e o futuro, por j$ooo ; rua Alar*
quez ile Pombal \\. 9. Xâo se engana,

(1710 S) R

HliUDAKARIO 
— Vende-se uni liem

montado c rm bom ponto; tratá-ie
á rua General Bento Gonçalveá n. y --
Engenho dc Dentro. 1S1

sem dõr; colloca (lente.i com ou sem
chapas, ;t preços reduzidos, Garante to-
do e qualquer trabalho e acceita p«.jja-mentos parcellados. lias 8 da manhã,
ás 6 da noite. Kua Marechal Fioriano
Peixoto n. .ti (sobrado), próximo á .ua
Uruguayana,

xl ditcr
a juro:
do lio

PIIECAS — Empresta-se nmd-
itia, mesmo nos suburGios,
ir. e convcnciütiacs; á nta

\2b, cartório, com Patrcf-
(-2.5 SV7

TJYPOTHECAS — Empresta-sç cüui
X1. seriedade e discrição; Hospício, 9.";
sobrado, sala da frente. Ribeiro, -i.is to á

1 c «'_<¦> 2 íi 4 horas. (ii; S) R

LAVA.Na 111
NliKlUA Slodeb, lia s«, uma, e
Ltuica que lava c eugimnm tod

a roupa, tanto de homem, como
nhora e dc casa(< com especialidade d«
luxo, com o máxima perfeição;
perigo do contagio, manda bii-var e leva
a domicilio. Teleph. Sul, s;.«. 119.-ji.1ll

1 machinas Siiucr, 31
cm bancadas com mo-

, 1, 2, i- .1111'. um..
cuire; Visconde «1«-

(\S.-,u Si .1

MÉDICOS

!i •• 

Por mo-tas grátis 5--
ciallstas om moléstias ilos oi.hos
0UVI_-OS.-fi'll._Ai.TA ií iM.-HI»'.
Ciifarmidades da» senhoras, pelle,

| syphilis, vehcroas, blonorrliaglas o
das vias genltaes c urinarias do lio-

1 mu .1 e iia mulher. Todns os di.is
1 das liíis 6 lioras ria tarde. Hua r.o-
drigo Silva u. SO. 1' andar (entro As-
sembléa e 7 do Setembro-. Consulto-
ii'i perfcitaiufiiite aiiparolliado cóm

: todo o material pr»iqiso para os oxa.
i mos o os tratamentos constantes de_
j sas especialidades J 12811

09ÈHÇAS DOS OLHOS
DU. JlOIlUKaiíS ÇAO'

Cotn lonjro estagio da Póndatíon Ro-
I tuehld «Io Paris. Assemblca, jó, das _

Telcji. C. 33:6. . 
Heitor Corrêa,
especialista em
trabalhos a ou.
ro e dentes arti-

-- I eiaes. Gabinete montado com appare-
_-_« _*_-a» _¦ va •«_- »«_>•_»> a i 'nos modernos de electricidade. Preços
DR. RENATO DE SOUZA | módicos. Das 7 .is 6 horas. Domingo:

COLORINA, Tintura ideal Ra-
rautida, para res-

titulr ao cabello a sua cõr original pro-
ta ou castanha. — Prego io$:joo; pelo
Correio, mais 2$ooo. Deposito peral, rua
7 de Setembro n. 127. — R. KAiMTZ.

CViarutaria — r°r motivo de

vcndc-se, á rua de S. Clirlstov;
em irciue á praça da Bandeira, unia chá-
rutana, nova, com boa freguezia, por pre-«,-n niojico, irata-se na mesma. (1184 S) .1

re.
ropa,

Ksp. era obturações a ouro. platina, 1 •_., . --¦-. ,
esmalte e extracções completamente moléstias CtaS SCIlhoraS —

Dr. Octavio de Andrade, com pratica dos
hospitaes da Europa, evita a gravidez porindicação seieuliliea, sem prejudicar o or-
a.miiino. Meinorrhogias, suspensão, etc.
Residência e cons.: rua Sele' de Selem-bro n. Ti-;ti, sobrado, das o ;is ir c dc i
ás 4, Telephone 1.591, Central. Consultas
í-"5- (15-9) 11

0$ nsnuuHos S; S: II: rnie tem por fim
soçcorror a todos os necessi-
tados. Quem soffror de qual-

, ., .ner moléstia esta S: S: U: en-
, via (.rattiitamenle os recursos para a cura complcüa
'M,. DV''*f_?:S8_ ein fiíl!'ta fschadi aos VlSIOiVARIOS. Caixa doí Correio 19Í7, declarando os symptomas, as manifestações da mo-'.- lestia, o ivjtne, a rosluenoia e o sollo para a resposta.

MOVEIS, (1 Colchoaria do Povo.
DOS subúrbios, a easa que

maior sortimento íem de movei-; novos o
usados (Colchões e almofadas de todas as
qualidades; iião tem competidor eni pr«-,
ços, ainda mesmo na.; melliores casas'tdo
centro, pois, íabriea cm suas officiuas;
uão façam nriíocio sem visitar a nuss.i.
cara. Colclioaria do Povo, rua e.| «le
Maio, sos e 105 A. entre Sampaio e E-
Novo. Tel. 1.85, Villa. (1511 S) J,

1

6RAÚNA '-s,c maravillioso
*"**V.. . tonioo, «junico qut
fa_ nascer cabellos e sumir ¦

por completo.
Vende-sc na casa A'

rna Kodrigo Silva, 11. 36.
«JOIVA*.

R 1181

CARTOMANTE "AFRICANO" 
,

Diz com clareza tudo rpie r.«. deseja.
Desfaz todos os malefícios; garante os
scus trabalhos. Consultas, _Çoòo, todo»
os dias, daa 9 da manhã ás 8 da noite.
Rua General Câmara n. 178, sobrado.1
Entre o largo do Capim c Avenida Pas-
sos.  S. 99*.

PÊN8Í0 Ria BRANCO
Alugam-se n familias distinct.is e »

cavalheiros respeitáveis, esplendidos apo-
sentos, a preços razoáveis. Cozinha dc
ia ordem. Rua Malho
Viallio, Catlele-Gloria).
trai ;|7.;_.

Palaecto;
Telephone Cen-,

(R410)

PHARMACIA

l^jMateBWBs^^^agaa^paBasy

ENÇAS DO APPARELHO DIGES-1 DENTISTA I
«TÍVO E DO SVSTE1VIA KERVQSO

50 machinas gabinete c, de unia, cinco« . c sete gavetas, de ruão c dc pé,liquidam-se a 10$, _o$, 30$, :to$, 50$ ai.2005. Lonccrtam-sc machinas d-
gencroj Visconde dc Itauna i.«

qualquer
CiSooS)J

i:IQUIDAM-SE 5
e .14—20,

tor elccíríco de l|
reííistradora c um
Itauna n. i.;.

COMVHA-SE 
ouro e paua se bem; na

joalheria;(Casa de Confiança); á ma
Gonçalves Diu» n, zO~ Tel. 4.127, C;

U26S S) R

fAJ-TOMÃXTE — Mme. Aimiln,* 'dá consultas das S da uianliã ás
S Ua noitei r. H.iddock I.obo lllí.

(J 1S80) S

MOÇO, cs annos, tcmlo eutaO gyr.u; i-
ai, oíterece-sc [»ara qualquer collo- \
ju para leccionar. Contenta-sc com ,

de io««J. Cartas a c.'.c jornal,

MOVKIS 
— Vende.

ri.i Antouieta, de
rala. V tratar,

l-ellppa.

LOPES, docente na Fa
cuidada. Exames pelos
raios X, do estômago,

i intestinos, coração, puí-
mões,etc. Gura da asth-
ms. — Rua S. José 38, de

.ís')jMÍ2 ás 4. Grátis aos po-
vJ.bres ás 12 horas.

A 302

até ás 3 liorrs.
cisco dc Púula,

Travessa de S. i''ran.

PARTEIRAS

darthros, empigens,
cezemas, frieiras,
sarnas, brotoejas,
etc, dosa. parecem.i fácil c compleiamente com o ÜK1.MI-

CURA. (Não é pomada). Vende-sc em
j todas as drogarias do Rio e Niclheroy.
j Deposito geral: Pharmacia Acre, nia
i Acre. .8. Tel, Xorie 326$. Preço 2Í000.

Pessoa que tem 2 vende uma ien
sortida, única no local, fazendo bom
negocio com moradia para familia p»-
(•ando pequeno aluguel; tratar. I-Xra-
da de Santa Cruz, 2456, Piedade.

J 
-7; RI

AUTOMÓVEIS o •.lOXOCVCÍ.I-TAS
Vendem-se dc oceasião, promptos para

a praça o-.i particulares, ''chassis" «le
14 II. P.. " carrocei-ica" torpedos, ele-
(jantes "baratas" para "sportmen"i
todos accessortos -íe motocyclet.ts r-
N. de 1 a 4 cylindros: vendas a presta-
çõ«s á rua Theophilo Ottoni ....

(J iu.Ó

MALAS

DE

il, nova c. ba-
.1 do Rezende iu =C>,

u8jiS. s

M ODTSTA — Cónfeccionam*se vestidos
sol» todos os modelos a preços ino-

i,-os. Mme, üuedes, Quitanda 11. ali, i"
ndar. yjn i) S

j Stli.

tt. (ISCAI! JJ!-". ..UK!-:t.«—CH-.úca «¦_!
ral. Especialista em moléstias <í^_.
i e creanças, Consnllas d ia iia-
\ii-i 10 Uf- ir, r.a Pharmacia Santa

Isabel, rua Mariz e B.ií,:«is n. 32a. Tel.
'Si-, Viiia. u*j7 S) K

moléstias de
o DK. li

AM-RADA,, ,nmento-, liemorrharias e sitspcii. í" 
'

sue.; «lc n-.o.lo simples, evita.» gravidez DUO
nos in«.os indic-ulo*. fazendo apparecer o
mcommodo, sem provocar l-.emorrhagii
"'¦;''0,-c,'"!"i'\xH"c-.rl"cirr' ""¦-• 30SEPH1NAGAI.L1XÜ0, parteira do H
Clinico ue lljrcel.jiia; cor,sult_s
. ratis ao._ polirei. Aceeila clientes em
pensão. Consultório c residência: ru.i «io
Lavrjdio .. m, tolerado. ,4!J5.,;íi

YPHIL e_ BU04 ronsrriuencias. '
Cura radical, injecções jcompletamente INDO- |LORES. Apo. 606 e I

OM. Assembléa 4--,' S« 13 horas. Sr^viç. ,io Dr. PIvAIAGALlIAJiS, Tclcjhtonc i.ooo, í'
U< .130) S

scinetifica —
única 119 ge-ncro. — liua
ücücral Ca-

J .75'-

Quem rpiizcr comprar malas boas _
baratas, .,', na "lladrilenha" — Maré.
chal Fioriano 1.10.

¦= Ea.tomant
mara

GRAVIDEZ
•«

voga

n. _ii,

Senhora elegante, «-.uc usa fi
míallivcl para evitar, de grandena Europa, ou«le a mesma sempre esta,
c «le 'efieitos inoffcn. ivos; indica n-
Quem pr.lir enviando endereço <¦ um sei-
hí de ,.oü réis a mme. Fany (larcia, r--J
Correio u',i Manha. Rio de Janeiro.1. mi
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COBKEIÒ DA1 MANHÃ — auüita-feíca, 11 de Maio dc 1910,
¦ -

13
i a_gggg_g__________„

,--' Vendem-se eixos, luvas, cadeiras e
mancaes, de 2"; 7 polias inglezas; 3
de 26"; 2 de 30"; * de 3<t e 1 de
56". Lima prensa Blackburn .8x42
para malharia. Uma machina Blackbtirn
18", parada automática, 1.100 agulhas
e 36 cotulticiores para camisas de meia.
Um banco com 2 cabeças de inachina3
Blackburn ponto 32. para camisas ou
gollas p"; 2 conduetores e 250 agulhas.
Úm banco com uma machina Singer de
cascar e duas de costura. Uma machina
(overlock) Singer, para bainhas de
meias. Uma Singer K4. Tres machinn
iVildnian para elásticos 160, 188 e 200
agulhas. Tudo ein muito bom estado;
á rua Ribeiro Guimarães n. 69, teleph.
Villa. 380, Aldeia Campista.

DENTADURAS
' Compram-se dentes de dentaduras ve*
lhas, paga-se bem, avenida Kio Branco
138, 1" andar, Santiago. 11 175.1

OURO"
Platina c bri hantes, compram-se; na

rua Sele de Setembro 11. 112, "Joalhc-
ria Diamantina". (R. 733)

ORPINGION BRANCO
Vcndciu-sc. na .rua JocUey-Club nu-

mero 398. B. 168S.

fc~ 
" 

e sua» complicações. Cura r.-idic-l poi
processos seguros taptdoi. Dr, JOÃO
ARHEU. Das I II II I dai IJ il ll
horas: 64 rua de Pedro, 6|

íi Cura Ha lerciil
aV " Aliclna", em cuja composição!

figuram o alho c o agrião, dois ve-j
gctacs reconhecidos por vários f
seieutistas como verdadeiramente!
maravilhosos ria cura da tuberculo-l
se, produz resuliados seguros ciiijj
nulos os períodos desta terrível en-B
fernildade o cura completamente noa
1" e 2" grãos. lia broncliite, as-l
tinua, ínfliienz-á, coqueluche e prin-r
cipal...ente ua bronco*, ucumonia o|
resultado é infallivel.

Depositários: Silva Gomes & C.|
Una dc S. Pedro a)o e 4a.

«_____._

10:0001000
Pará estabelecimento de limi casa

commercial, no centro da cidade, de
negocio lucrativo, ainda pouco explora-
do, que dá um lucro annual de mais de
200 °|° o sendo negocio de grande fu-turo, «precisa-se de um sócio, com o re-
ferido capital. E' negocio que convém
tambem muito para um medico ou phar-maceutico. Carta nessa redacção a D.
--.. (J 1766

Professora nas Laranjeiras
Com longa pratica, lecciona o curso

primário, com boas referencias. Cartas
á Caixa Postal 1365. (S 1996

PROFESSORA DE PIANO
ensina pelo programma do Instituto Na-
cional do Musica. Prcco razoável. Tra-
tar na rua Estacio de Sá, 71. (R 5239

ALUGA-SE POR 130$000
a casa n. 72 da rua Sara, tem muitos
conunodos, amplos e arejados; a chave
eslá 110 n, 25 e trata-se á rua dos Ou-
rives n. 54.

TERRENO
Vende-se optimo terreno, próprio

para nelle se construir bella viveuda,
na aprazível e saudável situação da
Muda da Tijuea, alto, soeco, 110 melo
de boas edificações, á rua -Vinte e
Oito de Setembro, entre os predios nu-
meros 70 15, tendo 15 metros dc
frente por 20 de fundos. Trata-se dire-
etamcnle com o proprietário, no bou-
levard Vinte e Oito de Setembro. 116
(Villa Isabel). (A. 1720)

Aposentos confortáveis
Pequena familia respeitável, dispon-

do de dois ou tres amplos aposentos,
muito limpos e arejados e em centro
de jardim, aluga-os a pessoas dístin-
das e de tratamento, com ou sem pen-
são; na rua Professor Gabizo. 355.

(J. 1938)

COMPRA-SE UM PIANO
Bcchstein ou Steinway, formato gran

de, com uso provado de máximo dois
annos, por preço de oceasião. Offertas
com preços para a Caixa C. C, deste

(J. 1939) jornal

mm*&èwnmmu\mMnMMu\wmvMmMvmuum ¦_-ir'r,a3___3rji__c'.]K--n'*T vâMw

RUA DO THEATRO N. I
£111 frente ao Largo de S. Francisco

Telephonc 475 CentraS

Mo.els de todos os estylos e
para todos os preços

ALFAIATARIA
Leão de Ouro

As melhores roupas feitas ou sob
medida são encontradas nesta casa
mais baratas

do que em qualquer outra alfaiataria
TERNOS SOB MEDIDA

confeccionados com casemiras de _•
qualidade, pretas, azues ou de cores,
ieitas no rigor da moda por

50$, 60$ E 70$OOO
TERNOS JA' CONFECCIONADOS
das mesmas fazendart por

30$, 35* E 40ÍOOO
Seriedade, Elegância c Barateza

RUA DO HOSPÍCIO. Canto tia rua üís Andradas

ALFAIATARIA LEÂODEOURO

PENSÃO UNIVERSAL
Rua D. Geraldo' n. 8o, esquina de

.\vcnida Rio Branco. Alugam-se cxcel-
lentes conunodos mobilados para fami-
lia c cavalheiros de tratamento. Cozi-
nha de i* ordein. Com ou sem pensão
Aceeita avulsos. (S 0S0

SATOSIN
é um remédio unico pela sua ef-
ficacia curativa em todas _s af-
fecçõt-9 pulmonares;

SATOSIN
cura os catarrhos agudos e chro
nicos dos bronchios c dos pul-mões nos diversos períodos da.
moléstia;

SATOSIN
tio tratamento da tuberculose
comprovada .exerce effeitos ire-
troativos sobre a infecção até
um limite tal que p..i_lysa o des-
envolvimento dos bacillos de
Koch até supprimil-os com o cm-
prego -prolongado;

SATOSIN
é recommendado por summida-
des médicas brasileiras e esiran*
Seiras.

. A' venda em todas as boas pliartna*
cias e drograrias do Brasil.

ll mm
15. AVEMOA RTO 1H..VWO. 15

«obrado — Tel. 0670. K.
Completmiiouto i-eformndn flis-

liõo do -ÍO snlas eleunnteiiiciiU* mo
biliidus pnra fuiiiilius e cuvullieho.'
ile tratamento.

Bon cozinha, linm tratamento,
fi-auuo e neixo todos os dias, ni-
moco on imitiu* JS-ÍOO. Diárias
do 4$; 5$ o C$000. (It 10771

V. Ex, não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pode conseguir facilmente,

;.or aluguel mensal e módico, todos osmoveis; rua do Riachuelo n. 7, Casa
Progresso.

lui! soa
Tosses, bronchites, influenza em <-.

¦horas
Dcoojitarioa: — Araujo Freitas j. C*.

rua dos Ourives 88 e Pliarmacia Mar-
ques. praça Tiradentes ns. 40 e 43—-Rio

MME. Mili
Cartomante — Tendo trabalhado emLondres. B.-rlini e Moicow onde ad-

qi-iri. «rande pratica sobre occultismo,,
faz írabalhos para o bem estar, assim
como regula negoeios mal suecedidos,
etc 1-íhi intlez, ndeinão, russo e por.tugiuz. Rua do Lavradio, 36. J .14*5

Antônio Ferreira Aleixo
ou Anlonio J-crreiro da Costa LV.ui.ilio,portuguc.?.. .natural do Couto dc CticnlSe.tosar dc Pariu de Uaixo. I-ccisa-K f-iliucoia este-setibor, p:.r,-. iiegocios dc seu in.teresse. Diri|(ir*se 011 escrever, dando sulmoradia, a praça da Bandeira, 110 UazaiIlerinuuos. M; C. Ilrandüo. (I .«,-(,)

de Janeiro,

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis em .presta-

çráes, por preços baratissimos, entre-
gsndo-se na primeira prestaçiio, sem
fiador, na casa Sion: riia-do Cattete,
7. telephone. 3790, Central. S. 183-'-

vnnwnsmiãsaaà_mn__v^^mBBt

MOVEIS A PRESTAÇÕES
• V. ex. quer comprar inoveis era

prestações, por l.ircçps 1-aratissiuios,
sem fiador ? Visite a casa Sion, ú rua
Senador Kuzebio ns. 117 e 119, lele-
phone, 5200. Noile. S. 1S51.

kua uo oivinoi; ias — rio de janeiko
Discos Duplos 27 Oi 111 58000

ULTIMAS NOVIDADES DE GRANDE SUCCESSO—GRUPO PAULISTA
Orchestra

Dii.ci._o — Maestro Russo
i2i:$o (Um beijo de amor — Valsa.

(Saudosa — Valsa.
21132 (Choro Vagabundo — Tangi-.

(.-\panhei-ie cavaquinho*- 1'oll.a.
Direcção — Maestro Luiz de
SOU 211.

.-_¦ 115ti (Bacalháo com Coco—Tango.
(fado -- K.ulo 1'orttiRii-z.

¦i.tiSo (O Teu Signiil -- Polka.
(Carne assada — Tango.

i_-iiS_ (Dora Valsa
(Vivas Brincando — Tango.

Grupo o Passos na Choro
•ijitjfi (Apanhei-te Cavaquinho—Polka.

(Flor do Mal .... Valsa.
taii.tS (Soluçando Polka

(Jloira Mar Valsa.
121144 (0 Teu Signal . . . Polka.

(Midi.lha Brincando T.i.i.;.'.

MÊks

UMA SENHORA
Tendo obtido a cura de sua vista -por

meio duma promessa que fez á Nossabeuliora de Lonrdes, que se venera no
£í.cco de iS. Francisco, em Nictheroy,
Eu publico esla graça, para aqitellc3
(jue tem fé como eu live, irem nos pésda Virgem mãe. Implorem, com pi-rsc-yciança que indo alcançarão da grutamilagrosa. q. ...,,._,

Essência Sepmrativa
Concentrada de Ca-
roba Miuda (

(Formula dc Brito) 
~~

Approvada e premiada eom medalliide ouro. Lurii: empiges, bõtibas, nir-lias, doenças do naria: e dos ouvidos,burbnllias, coinich.es. dartliros, pannq.cezema, erysipeln, syphilis e rhciunatts-mo antigo c recente, 1 .eco -jr)(,o
Deposites. Drogarias Pacheco, rui(los Andradas 43 ; ("arvalho, rua i" deMarco 10; ;í rua Site de Setembro81 e 90 <¦ ;', rua da Assenili!.'-.. * j. 1...bnca: Pliarmacia Santos Silva, ruu DrAristides Lobo 1-29. Tel. 1,400. Viíla".

Compra-se qualquer quantidade de
platina limpa, na casa "Aleridlano .rua Urtiguayann, v-. -\ ,rót

GELADEIRAS

St_UBSGBX*B3» MEm UM *i' fU>n*T**T*H"*- mmmmmm bcbp__-bb

SUOR FÉTIDO
dos pés e dos soracos, calinga, frieiras,
comichões, ele, dcsapp.ir.-ccin rápida-
mente com o uso do "Suorol". Vende-
se cm todas us drogarias, perfumarias,
iiiiariuacias c á rua Uruguayana n. 66.

J n-li

TOHRAÇÃO DE CAFÉ
Compra-se uma. Rua do Senado, nu-

1 r„ =68. (.1. 1389)

• CÃO DE VIGIA
Vende-sc mv por ticme Leão, raça

lobo, com t.rs annos de edade, còr
rajado, cin 70 ccutiinctros de nltura,
c muilo bravo. Para ver c írat.ir com
Oliveira, á listrada Real de Santa Cruz
11. .-(..-, Marco 6 llaugii. (lt. 147.1)

n preilio '!.. .;:;i
co numero 5.
tiivj-j:,!..,.. testacrqjiaa

ALUGA-SE
sconde do liio P.r.-in-

CONSULTÓRIO MEDICO
lAluga-sc parte de um, couipletamcn-

te mobilado; na rua da Carioca 31.
(J. i__)

CONSULTÓRIO
Aluga-sc mn bom e espaçoso, roii.ru/-

torio «para medico. Uruguayana 11. 8.
(11. 107-*)

MACHINA DE ESCREVER"
Vende-se Underwood, Rcmington,

Sinitb E, Eios t- -l-'ox; rua d.i Alfan-
dega 11. 137, i° andar. S. 1567.

(S i6-|6 n. 75

PHARMACIA
Vendc-sc cm uni dos melhores pontos

do centro da cidade, com optimo sorti-
mento, e as formulas da casa, todas jii
bem conhecidas. O motivo dc venda sc
dirá aos pretendentes, Trala-se, por fa-
vor, com o sr. Abreu, rua da Asscmbléa

Drogaria Central.
-XTUOKl':1

(SiS...

Plyíiiuíii Rock Carijó
Vendem-se frangos, bonitos c baratos,

na rna lladdock Lobo 3S0. (S iS.t,i

CASA DE CAMBIO
1UDEIR0 & C.

Compram-se o vcitdcni-sc libras, jóias
usadas, objectos dc prata c bronze,
paga-se bi-iii, ua rua i" de Março 43.
esquina da rua do Rosário. (S iS_i)

PARA NEGOCIO
Aluga-se uma loja, á rua SaiitViiuia

11. 190; as chaves eslão .10 armazém
fronteiro: faz-se contrato. Preço rtx-
sòavel, T'ral;i-sc á rua de São redro
n. 115 ou ua ipraça da Republica nu-
mero 210, com Jovelino. S, 156Í..

HOMEGPATKIA
Vende-se unia pliarmacia betu sorti-

da. Preço de oceasião, Ver e trátsir á
avenida Passos (.-'. i_8o J

THEATRO S. PEDRO
HOJE © ® © HOJE

a\'ss ~ it\4s 13 9 3.4—Duas sessões !
A victo^iosa 8'svista

einp'ro-n Panchoal THEATRO S. JOSÉ'Segreto .-  
Compalilun «acionai, fundada cm 1911 —

Direcção do acior Eduardo Vieira—Ma*
estro director da orchestra, Jo_. Nime».

m
"*¦» QBaTSW '*"

O unico exito da temporada—Enchentes f-obre
enchentes-A xumptuoea marcha do Alliados em

saudaçAo a Portugal e ob Mo quitos Políticos
Grande suecesso dós'bailarinos Norte-AmfiricaiK.*;

•Cliiie í\n<l yJVixitrxGy
CorractlsBiinõ desempenho de toda a eompanhia

PRKÇOS POPpt/ARISSIMOS
Amanhã: Grande íeslival cm homenagem às nações aluadas

com a assistoncia dos rei resentantes diplomalicos, Liga pelos
Alliados c Commissão Pró-Palnav.

Sensacional programmma Brilhantes ornamentações
iía-su-a-S Dia musica n 2020

HOJE-11 de MaindB 1916-HOJE
Para dar logar ao ensaio p-cral da

peca — O GAÚCHO

pecíacub
Amanhã — O GAÚCHO, peça de cos.

lumes rio-rrrandenses, rios festejados cs-.nptnrcs DR, HAUI. PEDERNEUIAS eISxilZ 1_.1X0T0, Preços do cc_tume.

Os 'billictes á venda no tbc.il ro e r.nConfeitaria Castcliõcs, das io i|_ d., ma-nbã ás 5 di tarde c dessa bora cm dean*te íó na bilheteria do lheatro.

Vendas cm prcRlarões.I.. Kufficr, fabricante.
Hua Vasco d.i Oiinni n. ,f,f,.

^•¦¦fcK-ft^Tttti^rjrr-JV^Bft

SABDADO, 1.1 — Em "matinée":
A C.VIIAX.V 1)0 l-AE TlllDUa,Aos domingos "matinée", (R 5033) |

Co-njanliia Italiana da Òjicreia, Marescá-lVeiia. .da^qral i;,_ parle .. ciniiioiitc

HOJE-11 tio míiiode 1916-110JE
A'S S 3i 1 I3ÍM l'Oi\TO

A pedido a opereta om tros actos, de Oario Vizzt.tto musico do
Maestro 3_l»-;iHíKi.

II Cèvaf1@re delia Lona
(O eAVA-_III__l_0 DA LUA )

Oianea Co.>rcllor CLAItA WICIS9Maestro director <la orchestra I». Olnininaruati
Amanhã; LA EEGINETTA DELLE ROSE

.^rí:'(;xt.'_"*'^.;-,^, (l° C0I'r01-"'- be;iencio dn ít.-swjnd:'. artista senhoritaUJ-ARA .V I___$t&.
-•roços do costumo.
aK }o \°*f " vol!a.a.na Confeitaria Cnstellões o na billwlorla do lhe!»
Iieatro '---"'l'!* as 5 da tarde; depois de»ta Uoru só ua bilheteria

Todos os (loüiiiiíros — MA.PrXiiiJ_,

tro
do tlj

P8HH!

I

_>E-BIS_a^«gBigWB>l.^^
-?n»_t_tt'..*Kí--_.j-m _rrtr-'4c.*r_-,--rro«-.ia««r-'u-tfaswsrax-^jSH.TiicjH-t:

Í 

Ultima vez que
PALMYRA BASTOS
dcs_'.Ti,')enlia a parte de

winoela

i Palace Theatro
t.-__nc_^__iu:i--____BSU&vrw*uM

HTfBSJil ^
UNICA REPRESENTAÇ. O

tia linda, ungraçadissima e inspirada
npereta, em 3 aclos, dc D. Juà.) da
Câmara, ll. Lobato e Cyriaco Car
0030

EM Qlli: TEM UMA NOTÁVEL
CREAÇÃO ARTÍSTICA

O CÔMICO PAPEI. UE
ÍRAJANO PIRES

POR

José Ricardo
Tomam -...rir- - A. ..íã«-..(., Vawonccl-Noronha. Julieta Soarei

-M. d'A-

___ J

los, .tdnan;
Martinú, Fernando Í't-ré
meiua,

Sabbado, 13— "Matinée
O CÉO AlíUI.

I Solar dos I
I Barrigas I

Os mclliorcs esiiectacutos do Kio
Amanha — z" rrcita dc ass.rinatu-

ra, csiréi da actriz Luiaia S-itanclla,-- 1» rcpicsenlaçâo neste tliemio ria-1.1 O CÉO AZUL. (U ,o;i.|

UNICA NQÜE DE
DPERBMPOnTngnSZA
3 actos (lc linda musica
e constante gargalhada!I
O theatro querido das __•nossas familias e do

publico em geral. -
Enchentes todas as

noites
SEMPRE I-iSPHCTACULOS

VARIADOS

40 peças de repertório

p„ 
1* *-^(-.^*a-_-r._»a_--g-ip-_ii._a_»_-ij__L___J___|

R^.?:^._ST.i-^_a^^a;.-_g-__^^

¦ DOMINGO, 14 — Mntiuéc dedi-cada ns creançás e senlioritas,
llillii-ics .i venda 110 "liar.nl dollrasil", até ás 5 horas da tarde.

raraarem. -«r u«n-v* .-*»¦, * wivgii_.a;_>;_?__ffla_T-(i*%| aaioMMK.

¦ ^-Iftl^BUSI & s\^ns% .-mi'hi..s.
B ivlffl 1^- fc- .«Tfi íía S oRK w *&Z —J CHU/ Jl NIO"
W ti \s t\.r. ...^a B°% 9 I B 8 %9 \\. da Carioca, 49 e 51
S Dopols do 1'ormitlavol suuccsso do liontem nnmnao o iircciso quo mais uma v<-z KÜJEproclamemos a incontestável suporioridado do

__.  nosso t>-ogramnia!
Sc o nn s assoui brosa s. Situações cmVcionan t es.a uu.!, a iit-t-ut-i!., a forro, a roso e a veneno '

SUBORNO
Lroaffto admirarei an _r.nde fabrica ONIVERSAt, 20 sòrlea

„. _ r emocionantes. Mais de w partes
, , "«-'JHi — A» ü primeiras séries

DMWA.0S IÍ0N0Í,DEB°C^?,;rrlS_iart98, *' ^rlO-PEl.Vl.nsi-

_o.nUotoPdTrabffi[Ws_0'1NdAOA 
'VEh0 

PEIXE-Irresl» llvel

Amanhü... só amanha
..-í".'1,'."111.''!'.".'?..?-. 1U0 .promelUi*, o nus dará ami--\ ri- ,v\i 1 vn ,., ' " ""° "'1,u 'im-i ni. j A.s s .mi.in 11. AMAI-iMA, a-, duas ultimas sortes da MOED-V OI"1'itit \li\Kíar U,Ul"as Sérles ^ P^mTí^

G5._^5i-i_B
f .—t___U ,M

011
^^^_^^nasmmmmmmmsmmmmmM

¦^-•M_juy__,r-_M**_-*-- m ______a_H ¦*. ^-,r.-

¦BMB_ffi-B___B--Í______________i I

A .0 o -1H l U

THEATRO L¥HieS) ]_! tm presaC.V JToaé taOtirciro

Graudo Companhia Lyriçit KOTOLI «: iíIlaíaOlíO

HOJE % /Vs S 3x-* © HOJE
Estr.a do Tenor Del Ry e rio soprano sr. Caeioppo

A opera em 4 actos, tle 1-*üC.OIISÍ.l
^.-nigii7-í«TTrr"rrr--^Ki.Ti MsmaBBamaaa --^Tmnfff-rrrn-iwrTuT n ¦ ¦'mmmwmmmm mmm. iiil -

«-°*v

THEATRO MUNICIPAL

i_wjs;->.-«iTaK3Bri«-K____* i«B
Distribuição

IMimi, E. Clasonli; Musolfe; V." üacioppn; Rodolfo, X.
Del Ky; MarúoHõ, P. Piíderici; Scbnunar.l, M. Fiore; Col-
li ne, €. Mclocchi; Aleiinlurc-líaroneini; lüchoit, B.-tron-
ui; [-urpigiiol, Ia. Orliimlt. ,j

Rrovemento — 0 grandioso _ucco3so ila Companhia, André
Cheniov, c o oporá OS TZIüaNOS, (gránclo novidade).

f*iil)li.i(lo, 18 '!o Maio — Gi-andiosst iiiütlnco ús 2 í\2. Uo-
citiv do fala ás S3 1, - Doinliiffo, 11- - '2 cipoctitctilos '2.

í; iltctus ú venda na Casa Artluir tínpolcBi*. Avcul da .ltio
lírmiuo, tta.a IO lioras ás 5 da, (ttnle, o do. ois no tliiiitti'0,

kw* v •^,.¦x¦_l^W^¦-^¦-s»'.,..'-1'¦¦¦'¦'¦'¦>^''-''^,¦^^tt*«^w-'-•-¦, '-iíj-, *-,2.-# n-3.--.t3Xi\yr^wxzr?7XZ&^-tKS"

1 HSV£.c7_ lia x2Je Bel__pi_H-v»nl-l,i<*-----« José l^ouroíro

Com p a ulti n Equcsíre, Acrobaitca, Cômica o Misnica
FIOJS - Ql:-^"TA4''1.I1-A - ___L"0-3T_E;

A's J Ai l da tarcic A1* S 3t-l
GRANDIOSA 1 Gr.ii.Ar. ploo-'infp

pela Companhia do

Proprietário M. PINTO — Kua da Carioca, GO o 0:2 — Tclep. C. i!-:;7

H OJ E! Um progranima dc arte e de soieiicia _Continuação da ultima o mundial maravilha cinomatosr.iphica — Ô eaTudTumir.aiiuda sciencia chimica applicada ao crime o a própria neutralização por meio do outrospreparados, evidenciado no predominante íilm policialÕs mí/sieríos deJVew-l/ork
.Romance íolhctiin cm 23 eplso lios. 40 partos
HOJE - Nono e ilecimo episódios -- HOJE
Radigçgies Btraurtâs©®
^**,1*1*M,*1**M*****,*1****ww*' aa • "aiTTiffiiiT>-fi'-iiii-irmiiwrirrrnima i mu

Os bejos _|ue raialsi^

AMERICAN

Alliaenlc soirée artística, sabl.ndo, i.i
dc maio, ás 11 liorns, mi itrosíjo

pelo nnnivei-sario d:i 1.1U AlRl-A
IPrimoi-050 ivi.(-.:-,o 'vocal, cm .,-.-..-

Rcntilinciile tomam parle, os estimados j
arlisla. da Companhia Marcsca .';' i
Wciss: Senhoras: Clara Wciss, Tina - -- -.- _.
d'Ai-co. Senhores: Du Carli (tenor), "K-V! AMBOS OS.'í?gPECTAOULOS
Numa 1'asini c Carbali (barylonos). {A Moilll fiCMüilil — Os PilIlOS do CoiífllCio — A 'l'l'Onpe

dc fantasia, pi-ias artistas do Qucirolo — Los Cuntilés — Charles and Tand
inu-rnacionac

NIJ.IIEIÍOS XOV03
l']ntradfis enmii.aii pelosClowns c Tonys

da Com puniria.

Dans
AsiVrio

executadas
. dansa
por bailarinas da Op.

— INCIU-SSO 5í*00t)
Os bilhetes .'.

—- -~.—r—rrT_**inj-ag S

2K__________________5__5j_(

VÉMÁ PâElS

.. venua na
Secretaria do Restauram;

(2010 11J
--Tr_r_ir

Wríirv^,r»_)^ai-«IM^
50. Pru«a Tiradentes, üO _

Empresa Coulo Pereira «X C.

rv?a7tf paad-ioso programma ãe suecesso! -- HOJE 1maior "•«.•!»•»». do dia I Quatro interessantíssimos * I

HOJE -
o

trabalhos variados dt: grande aetualídãde~k~S.\mW %J& ,| |A HO
r-*im*Kagiianw*r^*aga--r.i KU-__.ag*--.J.--w*-^--i -tw.i5.-3

içào patriótica com

- KMumCeaXV
Lommovente drama, dividido em _ longos aclos. do GAUMONT - A__ ____ scenas dc grande intensid mo dramática

___i <S_S **" —'

*•** -_á!™H_aS- - -.-_,*_i___i.__ir_L_i

I _^^ iS» _._.
Sj limpolgante dt-

s o .MlL»*L__BO'N.AI-3-IO
nn rn o nlA £ T^*°cm 3 actos-Episl,dios a;i vuia .^,u^,^.r_^.,íy
|U UAMÜfU DA RUA - Emocionante tlrnma de um menino, que caindo em poderm 8 ¦»?.„-_-»-_-»._-,_ «os winainos í salvo porum cao.
I 

FABJRIfJA BE CA-NB.OJE8 - ""P.ortantoFH.MnnlaralreproU««lndo

_.___ canhões om Creusot, om FranJ""09 ttSpCCt°3 Ja Ccloljri! fa!'rlca de

! -"VVC,MnlC ~ 
^2_-___^_^—r^ai. ..o -o,

&*3nmmm ¦ —— wmi<si>i.emm~wm^-^**^-.r~~~ 'l :03'
-r.'_..•__**to*!_-__¦ j-.-rc¦ »*..„¦—— * -*— *m~m*& *a' _ _t

B_8E?** a Cn 1,1 p;i nina de CIRCO que autuai mente luneuionamr~ neste.Tlioairo . a melhor ein lournóe pela America.
Brevemente- OSl LEÕES.Bilhetes ii venda uo Thealro, Preços do costume*

SS^3_.S23._ÍL_0O - BíKuíSLTIKr É*JE~~ (S 2004
^_!l!i.S-__________S__________________________
S_^T\>l___i-.-.;:(s-i______S

m $M A
f:-V-\*_ÍÍ K.Aíí"ràü fc-i.*. awwi ç.;*7 sm

_|_mprc-5_a D.rloí _ Ci,-i.'_ Avenida 
"io 

ürai"..," ." clãs"
&.&IE » FRCGRAMMA NOVO - I.C3JE

1 ' Pr-ojecção
JOENAL nviTERSAL N. 205

Modas, rcporlng-em mundial. I'lt
2' l*i•ojc.cvfl.i»

A &EQUE.NA MASCOTTEÍ
Drama sentimental em 2 partesI rotngontsla : A memna CAI! 1 EAltLEY

:"5: Pro.jecção

1%'AS CBAMJMA8 BO DESTINO
Drama u:n li parles - Amor ardente, ciúme o a fatalidade !!! ...

¦ ll 'F~7.:_:_.,.,. Xviíifpf" '~^7~~)

i *r_C&j>*'
toa^_" uummmmmmmW&t

2 arreliatadoras partes 2 emocionantes partes
Novas façanhas da quadrilha «Mão doDiabo» a acção dos raios infra-vermelhos —A

sua neutralisação-- 0 metliodo da reverberação— A applicação do espelho concavo c bi-face —
Justino Ciarei no Redil — A sua libertação pelasciencia —As victimas inuocentos — As demais
proezas...Entretanto o fatídico embaçado continua
sob impenetrável mysterio, nua obstante lhe tersido arrancado o tradicional lenço vermelho ebranco. — Sensações inéditas. Surprezas semfim... Será desnudado o espesso veiario que cn-

. , cobre as acções da funesta quadrilha? Aquém
W_z__mà>, pertencerá a vietoria fi nal ?...ítóiínnrTiri interessante l Arrebatado.-1 Pr"redoiuinanlo l

Xr, mesmo proitrarama íieri aincsontadi) mais o soberbo e sensacional drama de amor e aventuras, montado comipparato.

imoá ao-iilecimeotos sensocionaes

$________mnmmmsf=!?r*__i_.i!Ll?!*____l_r_i,__™

¦*-"-

THEATRO
S!_SSB--!!!-_£!_________|!—bemohb ta__wcaawM---r.^na =^.-^-.-..

«SliOl \r 
'i,.7aH; -iv,-l.JJi';,"N"A'l,T: na siia ultima cwnçfto: JEANNE

I , ,," ' '.'¦ l,d,! l"átnn l-ernard. Todos sabem tina neslc drama o
i Ú ,o -v ?"i,Sta r°Pre3e''tt>« o mi fida a sua tor.a de vontiide e cnereiaiopexar rte l.a pouco ter s.iTrido a amputação de -ama perna! 11m
<J r-í '-«ri* --.--¦ r"i"l .*T--T**VTILr-,-^*rr.i.*J ' m ¦ ¦ .¦¦.¦__.*¦_,

9 FILHO ü SIBÉRIA
4 longas parte dc Aquila-l^lta, tle

Tf-rini.
A audácia — A cobiça — O3 crimes—- .\ morte — Ü Iriumpliü do amor e

da innnccncia...
SliCUKDA-riilRA — Uma obra

colossal, nn 5 parus. 0 D15VI5R UA
VINGANÇA. Savoia-Fihn, c, no mesmo
-progratumai mais ditas pcçns <ie valor:
COltAÇAO SINGICl.O, 1'ilm I-rlair, 2
partes, c SUA liXCKU.l-NCIA O
D-ÍP.TADO, trabalho dc César film, t
''u(-i.\T\-i-'i-:n;.\ 

_ a mordaça,
obra-prima do Victoricn üardoti, A mais
scnsacioual t peça dc cíncmatograpliia
moderna ate hoje apresentada, tendo a

sua luxuosa montatzcm e elevado com-
pensa ^rtistico custado á fabrica TI*Iíi,!í..IíJl,.\I ,1 importância de 1.200.000
liras. (-_ srs* Agentes ltluin & -Seslini,
tendo tomadu quatro codius com cxclu*
si vi dade p,_ra todo o Brasil, papa ram a
(i-.ia:iti.i de 02.000 liras equivalentes a
cerca de rs. CsíoooSooo da nossa niocdíi

O CIXK.MA IUUAL, tomando um
exemplar oara scr cxhibido durante 4
dias. despendeu a corda importância dc
rs, i-!:oooSooo. Dá-se, uorem, esse di-

beiro por bem emoreftado. porque A
MORDAÇA é interpretada pelas tres

f.iiii.l-iilis da arte italiana: "HIU.I.A
ÍIIÍSPICKIA". l.MH.lo ÜHIOX15. ZA-
I.A-.M.ilíT lv AlaUEUTQ Cpi.l.l). mui-
to estimados ptio nc._j publico. ,Cíi-_oj,*

SSL
rás__s^_?__s^'§________ >2__ aííKS-^iffissa i-ü___ia__s

.__  _SA J03
^Ç^^fl«-SL=_Ç°mpauhiáR.iias do Theatro Apollo, dc Lisboa

DO DUO rx Lüso-BRAsiLFiRo OS GERALDOS

Ger..ldo apresentar-se

FADO
EHOJE. .às 9 3i4Na celebre revista de João Phoca e André Brun, musiea do maestro Luz Junior, em2 aclos e 8 quadros

¦ ----> ,_l-¦ \'/_ 'r'/£_ 
_Ür 4

¦L, O URE _^Õ"^EZZZZ^=z=zzz
THEATRO RECREIO-

L***ZD*Bmummumm^-+-m^~^xv:iLjmwMmfrm-Cvnlidci*fÚrTkxK"*KiTÀ-W^fij¦__.-• 
.*_?! -m

„ ........ ., ._ —— __-^— - ni H

Companhia de comédias c vaudoviileâ do TüeatroPolytticama do Lisboa

wimuw -ipj't-bt!niar-se*tici ao publico carinn n,i,r, ciosa aclrit Alda Soares fará os papeis dc Bahia, l.àí-__ Kir^^^ ° PaP$' ^ haxixe, pelo mesmo cr
( Omní»í*oa • %{l^ ™s<«- lalailinos da cidade nova que fez em Portugal.

^wnperes : ir.(i( ' * • • • «!çi<.m.,.<_. magaluaes
' DisTRnimrJio 7ZZ ,,.-..—~.7~— gUOÜBlQ iNoi_orsi-IA

,'iado cm Taisboa. .\ gra-

DISTRIBUIÇÃO i-thur KcdriRucs; Caoilali ,--- ç-iiisclliejro Accyclo, rapa. Brasil. .0 j Gnarda Cinl. btoT^t Jaanü ,«Enjoado, Jorge Gentil; tunccionano, I Prata; Pandeito Baiiliií.-. v..n ... q jSeu l.otòro, Dama. Jorge Roldão; Diabo 1'i'ano.de I à, a ?;,!?".'" r,doGuarda Nacional. Janotn. S. Paulo ladinos da Cidídr Vo.'' \.fl-T' , -Democrático, Josc Victor; Yadio. Ciar* xoto; Pardal IVrnain&o S p„"da nocttirno, Fnngagá, V.é Pereira, Ar-1 manos, Anrclio Ribeiro; CÒreto Falis*
Brilhante montagem. Duas lindas apolti''05 «uccessos em forlugal e no "

Pransanüianriier,ta, Ceará, Noiio. O arraial, Pestana dei barro,

ieUastiao, Homem d;s banhos, A. Mi-randa; Matto Grosso, Policia, Caixci-ro, Augustp Filhú; Capital Federal.<-. ngaiKa dc pura nevr, .Rousinol «t-*

Oeinocraticn,
.. luar, Tencn-

s do Diabo, Ma.rrda Arruda; A Ave-nida, lida .v.ichiiii; Canção Portuguc-
na, Pará, Zulmira Miranda; Rotunda
Burgupiu, A'ba Eufrazia, Giica, Miss
sebobing, Josephina Soares; Estatua

Pinheiro Chagas, Menino Pires, Ba-
nliista, Feniana, Ada Teixeira; Co-
,o'.e, Pardal, Creada <ie bordo, a\dclai-
Il Costa; Elccante, -Republica Crasilci*
ra, Vida de bordo, Bertha Miranda;
Ama de leite, Romeira, -Cecilia, A noi-

Lina Ferreira,nnuas apotnnoses. illíse-en-softtip <ii> t».wi,.,. r< ¦ í . * —' -^ ¦<-*•
Llrasil. Amanhã: _s73.i * Onk s»b£5ric^iú&^^sSll^^A^98^ r<?rdra- Esta deliciosa revÍ3Ía bateu ° recOT<ie nnmin„o-Matinío-l- tido e Maxixe. A scjuir-A apparatosa pòça-A Agttia Kegyt..

$¥<?* ^ _T 
-«T pUlNTA.-PttlRA, 11 I»IC MAIO HOJEA'S S e o[4 - Primeira representação do drama em 4 actos de. Pronda» - A*S 8o 3^

O HOMEM QUE ASSASSINOU
cinemíík? Ri_.° 

C^mÍT° Cesar-Cclcbrc Peça que o publico carioca teve ensejo de admirar no»
Distribuição : Marquez Sevigm, Ribeiro Lopes; Sir Arcliibald Palkland Erico Braça- Princini»Cernovtlz, Clemente Pinto; Mehemed Pachá, OLhello Carvalho; Tarrail C&rteReal- Peíil A li THenriques; Ferger jornalista, Oliveira; Um creada turco, Gil; Lad^ Fa kand «eííina Serra* Sc-

uruaua, Albertina Marques; Lm creado. Pimp.ntpl. Rwnnrine „„„*, Á~ «'ii„J. n„__ü «'..."jT
i^Ça^tf___SS_af_aB** "'»SI™ =**¦•* ™W Pm umm,

8

Uma unica ropreaseutação do drama em 3 actos — Q

8 Panio^Jn^^t-mpPK8lí co;MPr»miao<>s Inadiáveis para a npre-.nta.So..
itSS.u\ .m TmhnTVíi. aSSSSf* ft in,er'"<»'"P°«,-Mroraa série de espectaci esre8io, tm Jaiho, «er «xtalbitte por camni_to o ¥»«tis«imn paurtarin <i_ ,

da Co panhia einspectaculos, uerendo nopor campl-eto o vastíssimo ronort-otlo ú* c»i»mltl«.

¦í
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CORREIO DA MANHA U Qulnt^feító; ííW&afo de 1916 v

Companhia Cinematographica ODEON
á\ maior importador» doa melhores filme.

O cinema maia chie da AVEi\IDÃ~-^~ÃIJfoTi^^êghnté •— *»8*-

Companhia Ciweniatoggrapilioa
Brasileira

*
A laalor Importadora dos melhores fllms

2 salüesde projecção elumTsãln de espera (a primeira do Rio) ONDE HA CONFORTO, LUXO, MUSiCÃJB FLORES
__, *•_;•<-¦ -— "• -  • ¦-. '•¦

UM SUCCESSO BEM EQUAL Pi
QTXJ3 3M-A.O TEM FIM -«*- t^» - - .^.p, w - -Embora devêssemos Mtotto^ programma, o suecesso alcançado por -NOBREZA GAÚCHA" é tal, taes sâo as,enenentes, que nSo nos atrevemos a retirar da tela o grandioso film

/?.

Mm.
m

'. '*" 
y.i

segruLzxdiai-f eira - Iniciaremos o programma com
ODEON - Actuai.dades — K° 2

Este nosso iornal. único no gênero, contem ns seguinte» noticias:
—¦ Sessões preparatórias da Câmara; '*

O "enterro" do gerente do ODEON.,.;
«~ O alistamento eleitoral;

MODAS (modelos do Turc Roval): ,. - ,., .O match de fuotball entre o Palmeiras (paulista) c o FluralnenM r. C;
Abertura do Congresso \•— Inundaçües em S. Christovâo j•— A posse do novo Prefeito;

No oonto dos bondes da Jardim Botânico, .
Inauguração do novo edifício do J.yceu (le Artes e Ullicios,
inauguração da sorveteria "AI lear"; etc.

O programma continua com os bellissimos lilma
XTxxx coração da 20 annof»

:\

Grande drama dos PAMPAS, da fabrica
argentina | 0&BRO«FILMS

tir» «Jâ«°«?«!I»e PUb!ÍC°' el.Ifi Pr°Prio' tem feito a reclame deste portentoso trabalho - A cri.

Nobreza Gaúcha é um portento da cinematographia

m

JÊm?

_____.-: ____\___^ :.£',¦%. -**T^*-

AOS NOSSOS EXHIB1D0RES: - Basta que se leia a lista dos nossos fllms em alumrãn- A„«^«I i,Um pretendente desastrado, comedia sentimental; Fabrico de munições e canLBM n m i n(° V,r'drama emP0,fr'intc'. Mi
———¦" ¦¦¦»¦¦_____¦ —MLmtML.\i BMttMJM----m-m-. I

nniçõe, .«ukto, 
g&gTgg^^ * 

DUMONT j

S^WW!S^WMM**g^^1^B»»MMMMM»i«iii^^__M;!;;___________MMM.^^ a^*kA;a*aa^'"*'»*":<^'Afc'-rD-Bf||^ ¦(,( iafi'dfl"<ilii'iy>ilr-^- c!.l....-^v>.ir. xiTeU.

Bello e dciicajTi vraunino da fabrica GAÜMONT. Protaganistsft o celebre nt*
tista Mr. NAVÃRRK, o «uierido creailor lo " ..'nntonias".

O IDIOTA
Outro delicado trabalho da mesma t.-briea, desciuuenliado pelo disliucto r.rli.-í.i

Mr. SlG.VültKT.
QUINTA-FEIRA — 18:: VISOBS DA GUKKRA — Como são tratutloa os

urisioneiros allemães na França.

cineusatograp
HOJE uA^S2-T^*SPF«S. DOMÍNIO MÁGICO DE HESPERIAHESPERIA SAQRADAPELA eONSeiEENOUTpUBLieÁ !

nn nnh irn n omi KAol,,n..JA ..._ ."___.¦¦"___.__-..¦ . . 1TI _» ™ " -m^ mmww mmm m --uw m—m m

hoje:
Daria hoje esta empresa ao publico o seu costumado programma das quinta-feiras- mas sp '** ^^ ^l—¦ ******* ¦

que vem figurando em cartaz desde segunda-feira, lógico é aue nenhuma nii*™°«v«?Pn°- puíll_lco *ue a forÇa » conservar em exhibicão o monumental trabalho de SARDOU
A Empresa Stafía, respeitando as determinações do povo, manterá em exhibicão"até dom' «ImawÍott d*da' reIativa á «nmutábilidade de programma, se não esta t

 desempenho de cuja heroina HESPERIA soube <Wn 
'™ARGEL_LA'' o sumptuoso e genialissimo drama do grande sonhador francez, no_  __ _____ :—.—_ c aominar as platéas dos dois mundos !

EI BE ARCELL
Drama em 1 prolugo

e 6 actos
brilhantíssimos!

HORÁRIO:
1 hora - 2,15 c 3,35 — 5 horas

0,35 - 7,50-9,10 o 10,30

O IVSAIOR
Suecesso cine-
m atoffraphicó

da época!
A população do Rio de

Janeiro sagrou
HESPERIA - o idolo das !

platéas brasileiras!

¦«¦nama
JE SEGUNDA-FEIRA

REPRISE anciosasnente esperada, e queapenas damos para attender aos innumeros pe-
A mt*w*am -»¦" 1 *f |dWo8del,e880a8que "ão havendo assistido ao« personaiBCiaCS®. trabalho monumental, não estariam preparados

geniaS de (para aquiüatar do valor de sua continuação, em
2- e 3 séries«¦a_____mHimaKHiMm_____B_B

' ^^^^^^n"aail'fc:rt,<w"aBL-' *• ¦' y-^K-g6PT'Miarircar3gp^¥»fflowiug_____r^^tornou-se pegsig-Ias* nos desis
mundos^ eorti© a

sua naipia no

Universo !
HO

Assombroso drama em í> netos e 1.200 quadros!
MÂ10R SUCC2SS0 00 ANHO DE 1913!!

•wnnMBtaiaHi

A BELLA HESPERIA - PROTAGONISTA

Concôtamos mesmo as pessoas que nunca
I virares esta arrojada concepção theatral a assis-

A toi! COBOiliStellflíl1 
ÍÍreíW aq4sil,° «ae i^mais foi sobí^íío pel© maisarrojado des fabricantes de films ! KL/WS"^ -S

IMTAFEIRÂ Si Será um» data de snppemo ivalor no animo e na admiração publica 1 Nesse dia exhibip-sJá o trabalho sommmmmm-tm^^^ wm&mi egual, que Iara concluir que a cmematugraphia chegou ao CUMULO DO IMPOSSÍVEL t~~——™» i,.i.~^mmrmmMmmm-ammmmm9mmmmmmmm-ummm-mma

_fm __Ú^^®dÊ I ^^ àWttk &?& WBk f¦ Ba JS__r ^íi^a 13 H 1>4 IT Kl í''~ aS íi vi $.)

irée
K36aES3BJíE3gK.: KaSíSaSeí__aS3B!J^li!aBSli^^S^S3aKS? 33^3E_S5

'^0/7
«jJLJUiiy^. jTM^T|g.,fi<fv1p.|irjffM,

Vo/f
taaBCBBBP: 3MB—BtEBC?!

Drama sensacional dos mais arrebatatlores effeitos scenicos, em 7 actos e 2301 quadros, de cuja concepçao soberba deixamos de dar descripçâo detalhada em virtude do grande numerode clichês illustrativos que impedem uma completa composição de texto

Svelina subindo pela chaminé a
metros i

nma altura de 300

Advertência
.0 inicio «Ias crcaçiic; sensacionaes iá

cinematograpliia no gênero do trabalho
QUe ora apresentamos ao publico data
da ajipariçâo do film "QUATRO DIA-
BOS". dc que conservam, ile reno. as
platéas do Rio de J°neiro e de todos
os Estados do ürasil, a mais grata das
saudades,

Veiu drpois, da mesma procedência,a celebre peca "O JOCKEY DA MOR-
TE , de cujo suecesso perdura a me-
moria bastante recente, Alé então, rs
trabalhos de maior fôlego não nltrap.is-
savam o limitado campo qne lhes tra-

cava a. exiguidade dos recursos sceni-cos mais accessiveis, ou cjne lhes imiti-
nham o sabor viciado das platéas. Cnma evolução da industria do film. porém,uma necessidade so foi evidenciando:
relegar praxes anachronicas, c evoluir,aproveitando toda- as 'forças, utilizandotodos os elementos novos de collabo-
ração tcchnica. A' palavra juntaremoso exemplo, referindo a evolução quovem assignalando a execução dos filmsde genero especial, como o que hojenos prcoecupa. O drama "QUATRO
DIABOS" foi uma revelação que valeu™lr*.> de gloria; "JOCKEY DA•Mi.'.{ 1 E assignaloti uma época, ottc ie
diria de emancipação industrial do film,so fosse permittido um ponto final á

missão evolutiva dos grandes invento».Agora, "CIRCO DA MORTE" ou "UL-
il-MA REPRESENTAÇÃO DE GALADO CIRCO WOLFSOX", força-nos a
estacar deante do impossível, e a oencarai- como um gigante encararia um
pigmeu.

A grandeza artística desta obra ex-
traordinaria corporifica o maravilhoso
absiracto. soluciona etn realidade a ma-
gia «la chimera !

Inexpressivos seriam todos rs adje-
ctivo? i\v.>r; aqui ptidc-sseiuos alinhar para.itic.itir no animo dus leitores a verda-
ile dos conceitos que merecem a urd-dura, a montagem, a execução material,
a m erpr, tação artística, o imprevisto,
cm summa, deste trabalho monumental

iumplio na cinemalogra
na ousadia e no hc-

Peçam lit>

•^..Veinm na penúltima

de decisivo Ir
phia. tio theatr
roistno 1

Embora o enre lo. que se não 
' 

pôdedescrever, ioíi.. traçado sobriamen'erepresemando, por isso, „m reflexo fia-grafite das impressões causadas peloassombroso trabalho que nos preoecupano momento, o espectador, lendo-o nãolicaria apercebido da grandiosidade do
SíP,n^Ãu,í è~°1] qi,e ° maravilhará o"CIRCO DA MORTE" oti "ULTIMA
SOIRÉE D^ GALA XO CIRCO WOL-

_As gravuras, porém, fm folheto da-rao a perfeita percepção do fn-edo
«íi i,^rc9jSaVcenica ahi reproduzidados lances da famosa peça

^¦^Mrjffil ma Wàm^-\WÊmW-im3*mmm-^Saí

¦ ¦¦-—' ¦¦ --¦-' —— ,,.,„, ¦¦-  « «us lauces ua tamosa pcci *•,-eto especial com 33 CMy.«r«. ¦Dlst,-ibuiçfto ^J^Õt^^WãmJYã^ãStTjr.^Z^ ^ 
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_mommamm»wwro " • r*í0 correio, enviar 100 réis para sello /
».au _.^«.. n.-. nn......n.AM j|nn itin iií.iA.' _Aw._m.11_m TO _».__»___^» ______._£ ___ ^^ M.. <¦ » A»m m-m -*^->* 

im !¦¦ nu ¦'¦miWAiI ttJí_arf'___Íjí^_.íl_li.'J___LÍ6:35k lí.iVJTflí. C.WüJ.-' í.mli. .--"-r-™^-_^_ ....

-«;—¦--^^-¦^->--^>^^-«^«,f^^M«^^-^.w.iM7,--,T«-T,lf iMa_EaagaaHMi^ffiagtB_____BiB3HWn—g__B.__^_^maa ma wgg—» iV>vr *-CAO Jt»**» o«HO«-"-— tefcl,"S! ApoS^^^Sca, Canosg^Sico,^^^^ g-gg ¦,,,

jj,»ifemw^V Ü#w4 Vá

r^wsers^^ , ¦m*ÉÈà*t-í«'è?= ^^y^lHi-s^È^tiX-lJ^^^


