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COMMERCIO 1
IE FRUTAS

Kxalíanilo a importância que pôde
alcançar o commercio das frutas
na America do Sul, quc deve ter
ante os olhos a experiência tios Es-
lados Unidos, onde a fruta vale cm-
ro, constituindo hoje unia de suas
principaes riquezas, dc modo, que c
dos produetos que mais avolumam
cm dinheiro a sua expo-iação, preco-
itisa un» dos últimos Bok\in. da Ca-
mara dc Commercio Argcn.ino-l.ra-
sileira de Buenos Aires as vantagens
<i'.ie os dois paizes nella represen-
lados podem tirar desse intercam-
líio. Já os dois imporiam e exporiam
reciprocamente suas frutas, mas este
commercio pódc alargar-se, assumir
maiores proporções, desde que sobre
as frutas não pesem impostos que as
encareçam.

Observa o citaçlo Boletim que os
listados do Brasil castigam suas pro-
prias frutas, cobrando direitos sobre
a sua exportação, ao passo quc a Ar-
gentina deixa que as suas saiam li-
«.¦remonta para o estrangeiro, Além
disso, o Brasil cobra direitos de im-
fortação ás que lhe renictte a Ar-
gvntinai emquanto que as brasilei-
ras cm estado natural lá entram
independente de qualquer imposto ou
gravainé. Pede a Câmara do Com-
mercio, dc recente fundação, não a
equiparação de direitos entre os dois
paizes, mas a isenção absoluta de
tributos para as frutas de ambas as
procedências. 

"'Defendemos neste ra-
1110 de negocio, diz o Boletim, a li-
lntrilail.t: completa para o intercâmbio
das frutas argentinas c brasileiras,
porque não sendo similares, está in-
tiiramente afastado o receio de com-
-potência commercial. Não se trata
«este caso de uma questão de licrme-
ncutica diplomática. -E* simplcsmcn-
lc tuna questão de boa vontade, a
.uc scgiiramento não se negará o
Brasil. O proveito é -para ambos os
povos".

Refere o Boletim que o dr.-Aff.n-
ro Cosia, director do serviço de in-
formações do Ministério da Agrictil-
tura do Brasil, apresentou ao respe-
clii*o ministro um projecto de isen-
ção de direitos de exportação para as
frutas brasileiras; mas, pondera a
ituesma, ^publicação, que 

"não basta
que o paiz visinho snpprima esses di-
reitos, é preciso tamíbcnl que o
Brasil conceda livre franquia ás fru-
ias argentinas, porquanto 

"os direitos
são para a incipiente industria fruti-
<v!a o que o verme datnninho é para
o pomo de aspecto deslumbrante:
•não se prospera, não lia esforço ucm
fijttiusiitsmo que yalham aos que
-(.'Ha trabalham. Sobrevetn o desani-
n«o, que é a -paralysia de todas as
tentativas". Estamos de perfeito ac-
cordo, e tanto a União como os lis-
lados devem abrir mão dos impostos
que cobram, aquella os dc impor!,. 1
ção e estes os de exportação. Um :
«¦os Estados que presentemente -mais '

exportam frutas «5 o Rio de Janeiro,
como é daquellcs cm que a pomi-
cultura pôde ter maior desenvolvi-
mento. Exíínga seu governo os im-
postos que estão impedindo (ctilia
Hia maior desenvolvimento- E' um
meio de cririqiicecr o Estado. _\ per-
dn de agora na respectiva receita
será largamente compensada no fu-
turo, além dc que a prosperidade im-
nicdiata da poniicultttra fará cresce-
'.'em outras retidas, dc tal sorle que
o Thesouro tio listado pouco soífre-
rá no seu rendimento. E quanto á
União chega a ser um dever para
cam a Argentina conceder-lhe a re-
atrocidade na isenção dos direitos

não cumprirmos
le a Argentina.

direito de quei-

! cidos os nomes indicados para a for-
'¦ inação das restantes, entre etlas a de

Finanças, que foi a que mais desper-
leu a cabala dos Deputtrdos.

Até certo ponto, prevaleceu o cri-
terio da reeleição, esposado pelo lca-
der da maioria, no interesse dc evi-
íai n choque das pretenções.

Comtudo, houve casos quc quebra-
rum dum modo flagrante „ propósito
do Sr. Antônio Carlos, forçado a
acceitar as sugg.-slõcs mais surpre-
hrndentes de algumas bancadas, cujas
discórdias intimas se insinuaram uas
combinações.

Assim, cm algumas dessas circum-
stancias, o leader dá maioria tomou
¦1 altitude bíblica de Hcrodes, exta-
siado deante dos requebros de certas
Salomcs esladnaes, que logo lhe pe-
dittm, cm- troca do goso proporciona-
do, a cabeça de dois ou tres lSaplis-
le.s...

Mas as.cabeças não rolaram, nem
provavelmente hão de hoje rolar,
coih d facilidade que se esperava. O
guine do cutello degolltidor teve que
lutar por veses com a resistência de
elementos cuja composição nos rijos
pescoços attingidos era ignorada.

Desse modo, a Sr, Maacyr só por
uma pequena differença de votos não
forçou a Commissão de Constituição
e Justiça, cujos humbra.es lhe haviam
sido vedados pela autoridade compe-
lente... li jactos da mesma ordem â
possivel que se verifiquem ainda
hoje, cem relação o. outras coihinis-
soes desejadas.

Portanto, por maior que fosse a
vontade do Sr. Antônio Carlos de
executar a dansa do armne, uão en-
controii o leader da maioria gover-
iiautcntal um publico asstis benevo-
lente para as expansões do applav.so;
í, Jt' não eae da tripeça onde se equi-
libra, tambem não logra o seu traba-
lho a consagração das palmas ruído-
sas com que talvez snppusesse poder
cxhibír, numa demonstração inicial, a
sua compan-hki parlamentar bem en-
saiada,

Certo, esses pequenos aceidcnles,
da vida 'ordinária dos parlamentos,
não affcetam as correntes da politi-
ca geral. Attcstam, porém, cm mui-
tos dos grupos esladuaes apparenle-
mente unidos, a frcocciipaçâo das ri-
vàlidadès intestinos enlre pessoas, ri-
-.¦alidades que não hesitam em expio-
dir e procurar prevalecer, mesmo nos
momentos em que mais deveriam dis-
forçar-se.

I esse respeilo, á de uma cloqtten-
ei.» conforladora a- altitude de São
l atilo, pleiteando a reeleição indis-
ttncta de todas as commissões, mes-

daquellcs cm que os representou-
les 'da dissidência do partido situa-
çionisfa eslão conteirplados c ainda
das outras, menos ambicionadas, .on-
de Deputados como o sr. Rodrigues
Alves Pilha, ligados tambem pelos la-
ços affçctivos a- nma- situação iiovà,
acecitaram um ligar de pouca evi-
(lencia.

d. importação, Se
esie dever, bem pó
sem que nos assista

estabecleer esses mesmos impôs-
tos para ns noss.s frutas, que cila já

Tratemos,Inconsome em larga escala
P"i*. quanto atues, de resguardar os
nossos pomictiltores desse golpe, que
pôde até acabar de lodo eom a po-
mienltura par., a exportação, que só
afora começa a <!i!atar-_c a avaliar
e.ilre nós.

A panida, pcio segunda vez, dum
mensageiro do Sr. Wcncesláo ao Gover-
nador de Santa Catliarina dá a espe.
rança de que esle venha a abandonar
a sua attiiuilc de intransigência d -ante
do problema da pacificação do Contis-
lado por meio dum accordo,

fim mais de uma oceasião, asslgua-
limos a lioa vontade do Paraná, sem-
pre que se tratou desse assumpto, ao
aiesmo tempo (jue púnhamos em relevo
a repugnância dos dirigentes de Santa
Catharina por qualquer solução craci-
liatoria.

Agora, dizem-nos, lia a convicção,
que não sabemos se bem fundada, de
que o Governador deste ultimo Eslado
está disposto, a modificar a sua httittidc,

Esperemos os factos, com tanto
maior anciedade quanto sc conhecem
já, a respeito da irritante questão do
Contestado, as boas disposições do. Pa-
raná.

Ao mistério das Relações Exterio-
res foi coinmunieado que o governo da
Hespanlia resolveu reduzir 03 direitos
de importação do assucar e outros «ene-ros de consumo naquelle pai., augmen-
tando os direitos Je exportação do car-
vão de pedra.

Gil V1DAL
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O presidente da Republica recebeu
liontem, 110 palácio do governo, em att-
diencia especial, o presidente do listado
do Rio, que convidou s. cx. para asss-
lir ã inauguração do Horto Florestal,
110 Fonseca, etn Nictheroy, c que se
realizará amanliã, ns 9 horas do dia.

Ainda foram recebidos por s. e\.: o
dr. Azevedo «Sodré, prefeito municipal,
que confcíencioit sobre questões affe-
cias á sua alia funeção e relativamente
a medidas que pretende adornar em
sua administração, e os srs. senador, s
lopes> Gonçalves. Walfrèdo Lca), Arau-
jo Ceies, José Eusebo, Domingos Vi-
cente e Bueno de Paiva e deputados'"""tão I.eal, Octacilio Câmara, Justi-

sentação limpa. Nota-se mesmo quc cila
offercce uma certa excepção ao conjun-
to parlamentar,

Como se poderá comprelicnder, assim,
que o Rio Grande só pense cm appare-
cer bem fóra das suas fronteiras, quan-
do dentro dellas se conserva positiva-
mente humilhado com o governo do
sr. Salvador?

Que. Estados sem importância na Fe-
dcraçâo sejam dirigidos por quarsquer
Salvadores, comprehende-se até certo
ponto. Mas quanto ao Rio Grande, isso
é francamente um absurdo.

mada do propósito do deservir a todos.
Não ha razões que a demovam de um

máo acto, e como não ha para quem
appellar, as coisas ficam por isso mes-
mo. Entretanto, temos uma lnspcctoria
Geral de Estradas de Ferro, que pare-
ce ignorar a excellentc prova que está
dando de si a aetual administração da
Oeslc dc Minas...

Esteve homem na Secretaria da Ma-
rinlia, em visita ao titular dessa pasta,
o ministro do Chile.

O sr. írarrazabal fez esta visita es-
penalmente, para eommunicar ao altui-
rante Alexandrino de Alencar, (iue deve
chegar, amanliã, a esta capital, proce-
dente daquella Republica, o clieie. do
estado-maior da Armada chilena,

O illusire official general da mari-
nha chilena será aqui recebido com to-
das as honras inherentes á sua alta pa-
teitle.

O coronel Américo Almada, comitian-
(laiilc do Corpo de Bombeiros, conte-
reneiou hontem com o ministro do In-
terior, a quem apresentou unia amos-
tra de brim que lhe Ioi entregue pela
firma Rodrigues Vianna, fornecedora
do Corpo de Bombeiros.

O coronel Américo Almada não acha
o brim nas condições do contrato para
fornecimento c islo mesmo lez sentir
aò ministro, quc approvou ti resolução
daquelle coiiiinandantc recusando a
mercadoria.

A directoria da Despesa Publica
concedeu hontem o credito de réis
_ 15 : .75íai.., á delegacia do Thesouro
cm -ondres, para pagamento de despe-
sas com as obras do Porto de Pernam-
buco.

A sala da secretaria do Senado Fe-
deral está abarrotada de livros c do-
cumentos eleitoraes referentes ao ulti-
•uo pleito carioca. Os interessados vão
ali diariamente examinar aquella im-
n.cns.1 papelada, reunindo-se pov partes.
Ha as horas destinadas ao grupo poli-
tico que ampara a candidatura do sr.
Thomaz Delfino c hn as reservadas ao
pessoal do sr, Irineu Machado. A divi-
são do serviço foi uma idéa razoável,
porque, se os partidários que ora se dc-
batem em campos oppostos ali sc cn-
centrassem todos reunidos, a sccrela-
ria passaria fatalmente por sérios e
amargos dissabores.

Do exame alé agora feito por esses
interessados, tem-sc chegado á conclu-
são de (pie o amontoado de copias de
aullicnticas eslá quasi todo viciado.
Entre os livros, porém, aquelles que
mais denunciam a flagrante trapaça com
que furam arranjados, são justamente
os que o sr. Irineu suriipioti do arehi-
vo do cartório da 1" Vara Federal por
oceasião do inesquecível arrombamento
de armários. Estes, que foram radical-
mente transformados, são os que estão
cscriplos com melhor calligraphia c os
que maior somma de votos distribuem
ao barbudo deputado, assegurando-lhe,
assim, o diploma com que o brindou a
junta aptiradora,..

Não é só a imprensa particular que
está sendo attingida pela crise do papel:
na própria Imprensa Nacional a falta
do papel está difficultando muito o
boin andamento dos serviços adminis-
trativos.

Assim, não pode ser attendida uma
encommcnda dc sa mil blocos feita para
a Repartição dos Telegrapiios.

Esta noticia não podt; deixar indiffe-
rente o governo, que tem de providen-
ciar para impedir que se esgote a re-
serva dc formulas para telcgrammas.

Chegou, portanto, o momento de se
adoptarem medidas profícuas contra a
escassez, c consequentemente, a carestia.
«Io papel de impressão.

Lançando mão dos meios que lhe
eonip.tem, o governo deve interessar o
Congresso cm fazer com que seja es-
tudado seriamente um meio de comba-
ter a crise do papel.

O mais triste, porém, será, talvez,
.ue uma boa solução só chegue quando
tiver acabado a guerra, e passado o pe-
riodo de difficuldadcs para a imprensa

K' dos nossos hábitos legislativos e
administrativos,..

O MOMENTO EXT_l=_0__=»__SXT

Continuam os furiosos co
ates no sector

Becomeçaram as operações na região balkani _/__-•

estando travado violento combate em Vmlona

Por ter sido nomeado delegada de
policia do Eslado de São Paulo, pediudemissão do cargo de 4° official da
Contabilidade da Guerra o dr. JoséAgostinho Marques Porto Junior.

Foram nomeados para o Laboratório
Chimico Militar: nitinipiiltidor de 3"classe, o aprendiz dc i" classe, Alberto
Paes Rosa; manipulador de 2" classe,-
o de 3', Sebastião Alberieo de Souza
Duqtic-Esirada; manipulador dc 1* cias-
se, o de 2*, Octavio Meira de Vas-
concellos.

Foi exonerado o manipulador de 1"
classe, Godofredo de Carvalho.

COISAS JM-TARI.S

Um»» vcllin peni-imca
entre medico., niilitiiftts

Segundo fomos informados, o presi-
dente da Republica resolveu a velha
pendenga existente entre os médicos no-
meados para o quadro do Corpo de
Saude, em visla do concurso que fize-
ram em maio de 1909 e os adjuntos
nomeados pelo governo de então, sem
preencherem aquella formalidade, esta-
tu da cm regulamento. Accrcsccndo queestes, devido á antigüidade que tinham,foram collocados no almanacl- militar
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D. íKurfravpio do Zeppclin "L, 15, nu madrugada de 1 de abril, 110 mar, segundo o desenho dc uma
testemunha de vista

PORTUGAL

Requisição de officiaes
que estão fóra das

fileiras
Lisboa, 11 — (A. A.) — O coronel

Norton de Mattos, ministro da Guerra,
mandou afíixar editaes, requisitando os
pfí.eiacs do exercito quc estão servindo
em commissão no Ministério do Fo-
mento, os quacs deverão sc apresentar
aquella Repartição dentro ¦?_ menor
prazo possivel.

Lisboa, 11 — (A. A.) — Km Porto, e
Coimbra preparam-se grandes manifes-

ram
Por actos de hontem, do ministro da I íicitna daquellcs, mas cm vista da de . .

Marinha, foram exonerados, respectiva-1 cisão dada pelo sr. Wcncesláo perderão tações para a recepção da missão com-
mente, dos cargos dc comniandantc do I « adjuntos a antigüidade que lhes foi. mcrcial hespanhola.
Barroso, o capitão de fragata Ccsar j contada
Augusto de Mello, e de immediato do
aviso Oyapock, da flotilha de Matto
Grosso, o cãpitão-tencnte Alberto de
Miranda Rodrigues.

S. cx. nomeou para eòmmaiidar
aquelle cruzador o capilão de mar c
vtuerr.i José Libanio I.aincnha Lins de
Souza, e para desempenhar as fuuc.õcs
de inspector do Arsenal de Marinha
do Pará, o capitão «le fragata lleraeltto
llelfor-t Gomes tle Souza,

Foram exonerados dos cargos do il»-
ternos gratuitos, os civis Luiz I.inden-
bií-K c Sebastião Ribeiro, quc scrvum.
respectivamente, na enfermaria dc Co-
parabana e no Hospital Central tle Ma-
rinlia.

Sa-r- c José Gonçal-

AS COMMISSÕES
Começou hontem, ua Câmara, a

f,i'tçih das C.immissões permanentes;
mas põ:le-se dlser que essa eleição já
tltá, de todo, effectuada, São conhe-

mano ue oerpa,
ves.

Tambem ali estiveram cs membros
da bancada paulista dcpulados Arliol*
pho Azevedo, Galeão Carvalha!, Ccsar
Vergueiro e Ferreira Draga, quc, e:unome do governo de São Paulo, foram
rcaffirmar ao sr. Wenecsláo Braz in-tetra solidariedade e apoio á sua adaii-
ntstração.

S. cx. fez-se representar por s.-.iajudante de ordens comniandantc Al-
yim Pessoa na inauguração do Hospitalliaiine:iia-.in-aiio,.qtie se realizou hon-tem a tarde nesia capital.

Nos círculos rio-grandenses, era no-
tavcl, hontem, a alegria com que foi
recebida a noticia do reconhecimento
dos srs. Rivadavia Corrêa c Soares dos
Santos.

Os dois novos senadores são dois ho-
mens profundamente rio-grandenses, c
através das borrascas da politica tem
timbrado sempre em fazer valer o Rio
Grande do Sul. Accrcscc que, cm rela-
ção á situação dominante naquelle Es-
tado, elles estão numa condição exec-
pcional, por isso que no Congresso rc-
presenta:*.» o que ha Je mais c
ticamente governista,

Xão ignoram os sr?. Rivadavia Cor-
rèa c Soares dos Santos que, cm lodo
o paiz, r.ão se contprehcnde o facto de
estar o Rio Grande a ser governado
pela figura bronca c inexpressiva do
general Salvador Pinheiro Machado.

F/ forçoso reconhecer que a repre-
sentação daquelle Estado, na.Cantara e
no Senado, excepção feita do sr. Vido-
rino Monifiro e de alguns poucos prr-
sonagent <Jo seu quilate, é uma repre-

aractens-

O coronel Marcondes de Souza en-
viou ao cen Congresso uma mensagem,
relativa á situação da divida externa do
Espirito Santo, i-issa mensagem foi
motivada por um telegramma do repre-
sentante do sr. Marcondes, represen-
tanto ou coisa que o valha, junto a ban-
«llieiros francezes, em que se evidencia
que o Espirto Santo está ás voltas com
bem latinmtaveis complicações de cre-
dito.

Ha nesse telegramma referencias a
credores que não foram pagos, a reso-
lu .003 do pendências relacionadas com
empréstimos antigos, ha pagamentos do
juros que ficam para quando se annun-
ciarem, e ha, por fim, a affrmação ca-
tegoriea do ial representante do sr.
Marcondes, de que é necessário que o
governo espirito-santense envie, com ur-
gencia, ao Banco dc Paris, duzentos c
sessenta mil francos, para qttc o paga-
mento dos coupons possa ser feito em
tempo mais ou menos remoto.

Isso não está positivamente Je acenr-
Jo cotu as communicações, que o sr.
Marcondes para ,-iqui enviou, asseverai»-
do que o Espirito Santo estava em dia
com o serviço da sua divida externa c
interna, e cotu o seu funccionalismo.

Refcrimo-nos á divida interna, por-
que ha pontos dias o Banco Ilypotheca-
rio do Estado fez um balancete, e com
elle provou o alcance do tres mil <¦ tan-
tos contos por parte do governo. Nesse
caso, continua de pé .1 verdade de que
o sr. Marcondes não passa de utti men

O presidente dn Estado do Rio, porintermédio de seu official de gabinete,

Lisboa, 11 — (A. A.) — A imprensa
desta capital elogia a deliberação das
casas bancarias nacionaes aqui estado.wv Creso Braga convidou hontem os b*__i__s dc pagar integralmente os em-dr;).^ .rrojado Li.boa, Carlos Eulcr e1 -

.1. Cortez, rcspee.ivamcneo, director,
stib-dirccior c secretario da Central do
Brasil, para assistirem, no próximo sab-
bailo, ás o horas dn manhã, ú inaugtr
ração do 'Horto Botânico do listado.

Para liquidar o saldo de vestidos de
verão a Casa Colombo faz grande redu-
cção nos seus preços e expõe o seu
novo sortimento 'de artigos ido in-
verno,

1 > «g. * 
O presidente do Estado do Rio do

Janeiro esteve hontem no palacid do
CaMete c convidou o presidente da Rc-
publica a visitar o Horto Botânico Je
Nictheroy, que inicia timaiih,. a distri-
buição gratuita, á lavoura fluminense,
de cerca de uni milhão do mudas de
arvores fruti feras c madeiras da lei.

O chefe da nação comparecerá, dc.
vendo chegar a Nictheroy ás 9 horas da
nianliã.

S.t ex. far-sc-á acompanhar do chefe
do Mstado-Maior da presidência, sr. Co-
ronol Tasso Fragoso, c ajudante dc or-
deus, capitão-tçncnle Alvim Pessoa.

. A festa da inauguração terá a maior"i.nplici-.laJel apenas alumnos das esco:

pregados das mesmas que forem cha-
mados a prestar os seus serviços nas
fileiras.

Lisboa, 11 — (A. A.) — O governo
autorizou as firmas Wisscman c Erncst
George a continuarem seus negócios em
Portugal, por isso que ficaram gerindo
os interesses das mesmas cidadãos por-
tuguezes, que já regularizaram sua si-
tuação perante os poderes competentes.

Lisboa, 11 — (A. A.) — O general
Pereira Franco tomou -posse do cargo
de director da I* repartição do Minis-
terio da Guerra.

Nos Balkans

Violenta fuzilaria no
sector Doiran—

Gievgli
Alheuas, 11 (A. II.) — Xo sector

Doeraii-Gicvgli houve violenta fuzilaria.
Os allemãe soccupar.im Mayada, mas

,',L'n ,ii„ - ca',ita1'. cm numero dc 1 _m enérgico contra-ataque dos francezes ' 
expulsou-os de todas as posições con-
qeistadas.

Os allemães eslão coilocando peças
ric 420 ao longo de toda a linha de
frente.

3.000. tomarão as meias colunas do
Horto, entoando hyninos patrióticos a
s. ex. As aluninas da Escola Normal
tomarão a alameda da entrada.

O ministro da Agricultura acompa-
nhará o presidente da Republica.

O director chefe do gabinete do Mi-
nisterio da Fazenda recomniendou ao
delegado fiscal em Minas que informe
se as apólices ns. 24.775 e 351829, que
pertenceram a demente Consta»»... Ro-
salina Je Oliveira, e foram transferida,
ao Estado Je Minas, estão gravadas de
cláusulas c desde quando não são pa-
g03 os seii.-í juros.

¦ul *_*¦ llili» *> IWr_«

BIBLIOTI-IECA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás 21 lioras, no
Lyccti de Artes e Oiticios.

»«a o ms* w»i 

ttroso vulgar, ou mais do
um presidente de Estado
perdeu toda «mportancia.

que isso, de
cuja palavra

O ministro da Fazenda, etu arldita-
mento á sua circular de 20 Je março
findo, rcconimeudou aos delegados íi..-
cães do Thcsuoro Nacional nos Esta-
dos que devolvam ás repartições tle
Marinha tios mesmos Estados as se-
gundas vias das folhas de pagamento
feitos, devidamente authenticados e
acompanhados de nina demonstração
meu;..! das despesas cSfcctuadas porconta iio orçamento etn virgor do Mi-
nisterio da Marinha.

Na próxima segunda-feira, os drs.Azevedo Sçulré, Afranio Peixoto, Costu
L.-itc c Miguel Calmon visitarão naPenha o horto florestal da Sociedade
Nacional de Agricultura, afim tle com-binarem ,-t installação da secção acri-cola da Escola Profissional Viscondc"dc
Mana.

Foi exonerado do cargo Jc professorda Escola de Aprendizes Marinheiros
desta capital o sr. Waklcniiro Silveira.

De ordem do ministro Ja Fazenda
vae ser submctlido á inspecção de sau-
dc o 2° escripturario da Alfândega des-
ta capital. Sebastião Amancio Soledade.

Alhcnas, 11 (A. II.) — An norte de
Vaioua está travado um renhido com-
bate. Tudo indica que os austríacos
iniciárani a offcnsiva conda os ilalo-
servios.

Alhcnas, 11 (A. II.) — O príncipe
Alexandre. Ja Servia, permanecerá em
Corfú, onde chegou recentemente, afim
de reassumir o conluiando do exercito
sç-rvio, que já está reorganizado.

A BATALHA
DE VERDUN

A AnsiiNisTtuçAo do Correio da Ma-
nhã, assim como Jodos os seus agente..
e viajantes, acceita assignaturas paraa revista portueueza O Rosário, unia«Ias mais bem feitas publicações calho-'ir-is editadas em Porrueal.

O presidente do Tribunal de Contas
pediu ao ministro da Fazenda provi-Jenear no sentido de ser feita a rr-
ruessa ao mesmo Tribunal das ordens
de pagamento de despesas dos diversos
ministérios, até o dia 23 do cm rente,
além do qual não serão recebidos pa-
peis referentes ao exercício de 101-
a encerrar-se a 31, e afim Je que pos-sam ser devidamente examinados os
processos de despesa relativos ao in.s-
mo exereieio.

A administração da Estrada Je ver-
ro Oeste de Minas está se notabilizai!-
do por 11:11 real desprezo pelos desgraça-
dos que não tèm outro meio senão
utilizar-se dos seus trens. 'ão ha

Pingos _ Hepps
•O Senado acecítou n rcnuncln do s«i.i-

dot Riiy Barbosa, de membro da Commis-
são dc Finanças, c immediatamente elegeu
o sr. Alfredo Kl.s.

Xuncn o Senado agiu com ta:.... sabedo-
rb ; â falta do "discurso" foi chamada o"aparte-*1, a substituil-o.

to registrámos a anarchia que vae pelos
domínios administrativos da Oeste:
grandes atrazos no pagamento Jo pes-
soai. sugado miseravelmente pela mais
tlcsbragada agiotagem; o material ro-
d.r.itc em lastimável estado o a incúria
que se nota por tudo aquiüo. Hoje te-
mos a ajuntar ás muitas outras, nvais
outra belleza de desastrosos resultados
para os habitantes da vasta zona minei-
ra tão mal servida pela Oeste. Qucrc-
mos rcícrir-no. aos novos horários da
Estrada, horários cm completo desac-
cordo com as necessidades daquella rc-
gião. Os protestos já se fizeram sen-
tir. mas a direcção da Oeste está aai-

O millionario Manoel Ventura do Carmo.
ar.te-hontcm fallecido, deixou a s:i_ fortuna,
calculada cm trc3 mil c quinhentos conto-,
a ii-ti seu irmão, o padre Ventura qtte con-
ta S; annos de edade.

Q.ic- faz a Academia de Letras qtte não
convida o padre Ventura n apresentar-se
candidato a urna das vagas existentes, como"expoente*1 do Clero ?

O Fr. Lcíte Ribeira falou hontem no
Conselho Municipal sobre a purificação d.\s
ageas nas escolas,

— E' um homem qtte leva seu nome a
stri dizia, hontem, o Emilio quando uüo
legisla para o »V..., occnpa*s_ com o rí*
beiro l

Cvrano & O.

[A GUERRA NAVAL]

A odysséa de nove
náufragos do
"Bernardette"

Londres, H — (A. II) — Move so-
brcvivetiles do vapor de nesca francez"Be.attílettc", torpedeado ha (lias por
um submarino allemão, desembarcaram
hontem cm I.iverpool,

Os rcccm-chcgados viram-se na ne-
cessidade de .procurar refugio nas cha-
lupas, mesmo sem provisões, c ficaram
assim, á mercê do acaso, etn pleno
oceano, a 160 milhas Je terra, sem
probabilidades de receber o menor au-
xil..

Ao fim de seis dias, tendo-sc cx.ío-
tado a agita potável, tiveram de nassar
a beber agua Jo mar. Nessa altura cn-
louqueceu um gruniete, que, querendo
lançar-se nela borda fóra, leve de ser
dominado pela força.

Us marinheiros avistaram tim pouco
niais larde, mas no mesmo dia em que
se deu aquelle -faclo, um navio, ao qual
pediram auxilio. O navio, porém, sus-
peHando talvez nue as velar, Ja chalti-
oa; arranjadas á pressa com art:gos de
vestuário, representassem a astueia de
aletini submarino allemão, que assim
tentasse attrail-o, mudou de direcção c
afastou-se ranidainente. Só mais tar-
de un» navio ingiez, passando eventual-
mente por ali, recolheu os náufragos,
que estavam mais mortos aue vivos.

Não ha ainda r.otici.s dc dozoYi ou-
tros marnheiros do "Bernadette", que
tomaram outro escaier.

- Londres, n — (A. A.) — Pela
França foi official itcníe conitimiiicado
ao almiraníado ingiez o afundamento,
no Adriático, oor uni submarino da es-
quadra franceza do Mediterrâneo, de
um transporte austríaco, qus conduzia
grande quantidade de munições.

Londres, u — (A. H.) — A Servia
acaba dc adquirir o segundo contra-
torpedeiro da s-.ta csauadra e um trans-
porte de guerra.

Londres, 11 — (A. A.) — Uma cs-
quadrilha de cruzadores da marinha de
guerra britannica capturou em alto mar
os vapores horueguezes Heligoland e
Christianafjord, por transportarem car-
reatamento suspeito, condtizin-lo-os para
Kilwall. _.

Os allemücsatacam com
violência a cota 287

PARIS, ii (A. H.) (Oííicial) — Na
marguem esquerda do Mosa, os allemães,
depois de um violento bombardeio, ataca-
ram com toda a violência, as nossas po-
sições nas inunediaçõe. da collinq 387.
O inimigo, porém ,foi repellido em toda
a tinha, deixando cm r.o.to poder grande
numero do prisioneiros.

Oecupámo. as vertente, a oeste dc
Mort-Homme e vários elementos de trin-
cheiras allemãs, fazendo 72 prisioneiros c
capturando duas metralhadoras.

No resto da linha da frente reinou rc-
lativa calma,

PARIS, 11 (A. A.) — O resultado das
operações hontem na linha de frcntc_ pu-
blicado pela- imprensa, dia que entre Le
Mort-Homme e Bois de Cumlcres, as
primeiras linhas francezas foram intensa-
mente bombardeadas pela artilheria inimi-
ga, não se verificando, entretanto, ne-
nhum ataque dc infanteria.

No saliente dc Chanffour, foi repellido
um novo ataque allemão, que teve assim
resultado dcsa3troso para o inimiso,

PARIS, 11 (A, H.) — Temos a regis-
trar mais uma boa jornada em Verdun.
Oa ataques allemües contra a collina 387,
depois de «um terrível bombardeio, foram
completamente repcllidos por nossas va-
lentes tropas, numa luta cm que a baio-
neta desempenhou um importante papel.

A acção da contra-offcnsiva franceza
permittm-nos expulsar o inimigo de mui-
tas centenas de metros da sua primeira
linha de defesa.

In/ormações chegadas dos paizes neu*
tros limitrophes da Allemánlia confirmam
quc as perdas do inimigo são iticalcula-
veis, o que produziu cm todo o Império
um effeito péssimo, ao qua) se junta a
gravidade da crise econômica. Todos es-
tes factos provocam nas populações um
enorme descontentamento e grande ancie-
dade.

O fracas-0 da offensiva contra Verdun
contribuiu em Rrcnde escala para os tu-
muitos que desde o principio do me_ se
notam no Império. Além de outros moti*
vos, as derrotas turcas, o iosucce_;so da
rcbcllião itlande.a, a continuação e ag-
.çravamcnlo do. bloqueiOj a intransigência
do presidente Wikon c a immínencia da
cri-je financeira, tudo isto leva o povo a
desesperar dos suecessos promeltidos.

Durante os tumultos tem sido saquea*
das, cra vários pontos da Allemanha, des-
de o dia primeiro -Io corrente, cerca de
150 casas comnierciaes.

Ao mesmo tempo que a situação na
Allemanha O tão negra, na França os «Je*
positos dc ouro augmentam de dia para
dia. Sò na última semana foram feitos
depósitos na importância dc 7 milhões e
melo, contra 6 miliiõe.. correspondentes á
semana precedente,

-ESTADOS UNIDOS
O embaixador Gerai .1 coníeren-

cia c m Güiltisrme II
Londres, n — (A, A.) — O Daily

Tclcgraph die, em sua edição desta ma-
nhã, dando um telegramma dc Amstcr-
dam, qtte o _r. Gerard, embaixador
americano em Berlim, coiifercncioti
demoradamente com o Itaiser, tendo
transpirado que nessa conferência
aquelle diplomata norte-americano «fa-
lou ua possibilidade do presidente
Wilson intervir, junto aos alliados, no
sentido de ser feita a paz no tempo
mais breve possivel,

Madrid, :i — (A. II.} — O conselho
de ministros, reunido na 'palácio real,
oecupou-se de vários assumptòs, entre
os quaes a troca de notas diplomáticas
eutre os governos ila Allemánlia e dos
Estados Unidos, fclicitando-se pela íe-
liz solução do incidente.

Ã CAMPANHA DA RÚSSIA
Petrogrado, n — (A. H.. (Official)

— A oeste e norte de Smorgen o ini-
migo tentou um violento ataque, que
irac.i53ou por completo.

A sueste de Czartcr.sk, o* allemães
fizeram explodir uma mina e atacaram-
nos violentamente, mas sem resultado.
A borda da cratera produzida pela ex-
plosjo.ioi oecupada pelas nossas forças.

Ü estado-maior do exercito do Cau-
caso jinniincia que a offensiva turca na
região de Mamachatun, entre Erzerum
c Erzingam, íoi sustada pela cossa
ficção.

Oecupámo.. Kasriãhirin, a no milhas
a nordes'e de Bagdad, Capturámos ahi
grandes res:_v;_ de írmas e _uni_i5e».

AS AVENTURAS I>A GUERRA
** ¦— ¦—'

A odysséa de um
aviador

— -agrei — disse o nvia.ior Trcdii."—
chegar a uma casa, num de cujos ângulos
me agaclici, pondo deante de mim umn pi-
Ita do garrafas varias. Ouvi, logo depois,
_ ruido de passos, que sc appro.-iiuavam,
líra um soldado que procurava uma gar-
rafa, acaso esquecida. Depois de buscal-a
do um e do outro lado, dispunha-sc a afãs-
tar-se, quando as garrafas empilhada, em
ir.inlia frento lhe attrairhm n attenção.

Foi nm minuto trágico pr.ra mim.
Acorcoit-se da pilha. Vi-o, senti-o ap-

proximar-se. Quiz saber o que occtiltava
aquella garrafaria... C-intentou.se, porem
com mcxer-liics com o9 pc_, com us grossa,
¦betas. Se o curioso tivesse sido mc.oj
apres.ado r tocasse n-_ garrafas com as
nifios, ter .nc-i*. visto. Sem duvida, porem,
estava a sorte dc meu lado. Mas cra neces-
sario procurar outro sítio niais seguro, e
logo que me foi possível abandonar a casa,
sai no momento preciso cm que um grupo
dc prisioneiros cra conduzido a um campo
de batatas, para trabalhar. Uni-me o, elles.
Ko trajecto; contou-nos o senlinola c, pela
expressão da sua physi-nomia, notei quc
encontrava um prisioneiro de mais. Nüo
insistiu, todavia. X.;o teria, porventura lide
essa dcsprcoccupaçãò, s. tivessu eneontrade
ram prisioneiro dc menos. Aproveitando
um momento em que o guarda se achava
. frente dn cólunina, arrojei.mo ao solo e,
arrastando.me, pude oceultar-nie sob um
n-.óllio dc arbustos rasteiras, que verdeja-
va á beira da estrada.

Tensci que a minha falta não seria no*
toda» attribuindo-so a uma somma mal feita
do numero do prisione'-.os. I. as minhnf
previsúes não falharam o ninguém me per-
turbou. A's 7 lions da ii.au!'.., vi, dc novo,
com alegria, u pi-f-.igom do comboio dc pri-
slonciros, que mo devia conduzir, e duran-
Tc. toda a uirmliÜ, íissisti ao desfile, no meu
esconderijo, de tropas c comboios outros
quc re dirigiam, para Rcnvoy. Afigurou-se.
mc quo se tratava dc uma retirada. O ca-
nhoncio e a fuzilaria eram claramente ou-
vUos da banda dc Kliral. Continuei im-
movei, pouco mc importando com os espi-
nlios, que mc feriam as mãos e o rosto.
Ao meio-dia, pa.sou um comboio do abas-
tecimento, de artillieria. Era muito longo.
Ancioso, desejava ver o derradeiro carro,
quando mc surprchendeu a voz dc alto I

Começou, então, uma série de idas c vin-
das em torno do meu fácil esconderijo.
Mais de mil vezes estive na immínencia dc
ser descoberto. Que angustia I Ouvi r,
respiração de soldados Inimigos, sentados no
solo duro c áspero. A sorte, porém, não
mc abandonou ainda. C comboio passa, d
r.cvo, em andamento, Deus louvado 1

A'.*, .1 liortts começou a cair umn chuva
torrci..Í:il. Atú ás to horas da noite, po-
rim, não me movi do sitio, onde me acha-
va escondido. Eslava tüo dolorido c os
meus membros se achavam tão turoidos, quo
não podia eu fazer uni só movimento que
rão arrane.i__e lagrimas dc meus olhos. A
s'tua.«o não era todavia par., lamentações.
_ai do esconderijo, dirigiudo-nie ao bosqut
de Goncourt, atravessando o p.iteo «le uma
fabrica de ladrilho., onde pude, de novo
cseonder.nic, acreditando-mc em logar senti
ro. lim d.vlo momento porém, quiz expio-
rar o sitio, mas apenas conseguidos os pri-
meires passos, divisei unia sentlnela alie-
n-.ã, a pouca distância. Bemúisse a chuva,
(traças a qtial não fui loffo descoberto, po-
dendo voltar no meu esconderijo. A's 7
horas da noite, tentei, it novo, explorar o
terreno. Fui feliz, porque consegui diri
(rir-me o Goncourt. A noite estava escura.
Para caminhar! live qnc estender um braço
afim do proteger o meu rosto. A cbovn
continuava sempre a cair copiosamente. Ti
nha eu tolo o corpo ensopado dágua, ca-
minbando com difficuldade, escorrceanòo
aqui, caindo acolá. Cheguei, por fim, a
tm claro do bosque, de .nue dc.iembocavain
ttc3 avciiiiJas. Caminhei por uma deltas.
Ouvi, dentro em pottoo, o trope! dc vários
CíVallo-, tendo tido nn.na. tempo de me
occtiltar. Er.i uma patrulha de ulanns. A*s
c horas da manhã, depo*. dc mil outras dif'
ficuldades, cheguei á_i primeiras casas da
aldeia. Eslava salvo. Respirei. Alegre,
apresentei-mc cm uma granja, onde era co-
tihccido. Tive, porém, que me oceultar, de
novo, pois me Ínform.ir,.r.i q*.ie grande quan-
tídado de tropas li.nvl.i p..=sad«). á noite, no
local, e ainda !A existiam al_ttll3 pelalücs.

 Esconda-se, escondi-se — aconselhou-
n-e um dos aldeõcs — porque p.Jcm elles
lobrígal-o aqui.

Uma mulher velha veíu ao sitio onde rr.e
havia eu escondido e di.se-me:

— Siga-me. Conlteço o sua historia. Tar..
to pc-^r se me sueceder alguma coisa, mas
o meu dever í salval-o. Em casa ha "al-

guns*', quo ainda dormem, -.scondel-o-ci-
porém, onde não possam elles ver. Mas ouça,
ouça e não se ntexs.

Pouco depois, era eu posto num quarti-
nlio. onde havia um leito. Um leito I Dei-
tei-me e logo adormeci profundamente.
olvidando-me de tolos oi porsiveis perlfres.
Quando mc despertaram, vi d.ante de mim a
dona da casa acompanhada de um tenente
dc dragões. 0.3 al!em3c9 haviam saido da
aldeia, depois das 8 hoies da manhã, e â«
io chegara .. primeira pMrulha franceza
Pude respirar livremcmtt. K.tava, emfitn
cbiolutatnente lalve. •¦*'"-¦

A. palavra official
AGUERRACONTADA
VOR ELLES MESaUOS

Ati.KM,.xt[.». _ Berlim, __, _ OiJiiartel-Keneral coiiilimriicn cm data Ja»o de maio:"Nos Ar.-.otines, foi repellido utn ,.:>
quc «Io iriiiiiigo coinbiiiado com a cx-
plo.ão de um.i mina.

N.i encosta sudoeste da aíttirn jo.*.os «lestacnincntos avançados do inimigoforam obrigados a recuar. Uni des-.é.
posto., foi capturado. Conseguimos cs-tçntlcr as nossas posições na •¦•¦'-.i.a
altura.

Üs nosso, aviadores
rosas bombas sobre
l'_tàpc,

Vários ataques rHSSOS entprclinnilido.numa frente estreita, ao sul de Garbu-noiv,;a, fracassaram con, grandes perda,para o inimigo,"
Berlim, ii _ o Almirantailo com-mímica com data de o dc. maio:

i,.„, torpedeiros allemães tiveram,liontem de manha, durante u__ roconhe'cimento, um encontro com cneo contra-torpedeiros inglezes, um dos quaca foiseriamente avariado pelo nossa artilhe-
..; .n 

"0SS"3 n;,.,i03 voltaraih incolu-mes ao seu porto.

arrojaram nume-
Dombasle e Kaon-

Varias noticias

A marcha dos russos
em direcção a

Bagdad
Londres, u (A. A.) — Teiegraronia»

da Mcsopotamia «lizem que os russos,
constituídos em numerosa avançada, o->
cuparam, «l.-pois dc uni pkqueno 

'tiro-
teio, Kasristliirin situada a no milhai
de Bagdad, onde os teuto-turco. abaii-
iloiiaram alguma munição c varias ci u-
tenas de fuzis,

Londres, ii (A. A.) — O general
Johnnison, gcneralissimo das tropas in-
gleíàs quc oneram na Mesopotamia, _•-
nimcioii, devido a grave enfermidade da
quc foi atacada, ti effectividadc daqu» 1-
lo cargo.

Havrc, n (A, 11.) — O comnmn.
cado -iio estado-maior do cxkrcito belga
diz que a luta sc limitou hontem a duel-
los^dc artillieria na região dc Dismudo,
e Stecnhstraccte.

Roma, ii (A. II.) — Depois do va-
rios trabalhos preparatórios, as nossa»
tropas occiiparam a 4 do corrente, pelo
lado do mar, Marsa-Moresa, na costa
da Cyrenaiea, próximo do Egypto, n
no dia seguinte, por terra, o -porto -1(1
Bardia, centros dc contrabando c da
abastecimento dos submarinos inimigos

A bordo dlc um dos navios italianos
quc escoltavam a expedição, aebava-sa
llillal, irmão do Sehoussi, e vários ou-
tros chefes das tribus da Marmorica,
quc participaram espontaneamente das
operações.

A oecupação dos territórios cm po;i:_
dos rebeldes e a travessia das águas
semeadas dc minas dcscnvolvcu-s.c sc.u
incidentes.

mmml

Roma, it (A. A.) — No vale dá
Lagarina os austríacos tentaram uma
sortida não obtendo entretanto os ef-
feitos esperados, graças ao vivo fogo
da artilheria italiana, que a inutilizo»
totalmente.

X'essa acção foram feitos muitos pri'
sionciros aqucllas tropas.

Londres, u (A, A.) — De .necn»to-.vn conimunican» que foi ali fuzilada
o chefe revolucionário irlandc. '.'Iiomai
Kent.

Londres, it (A. A.) — Entre os of-
ficiaes revolucionários da Irlanda, quodevem ser brcvculrnte subnícttidos •»
jiilgainento, encontra-se um estudanta
argentino chamado Eduardo Bulfin.

Londres, ii (A. A.) — Tclegrapham
de Atlienas dizendo que os austriacos
rc-iniciaram a offensiva na Albânia,
conjuntamente com as tropas búlgaras,
realizaiulose um novo ataque a Vai-
lona.

Segundo esses despachos, está-.e trt-
van.-.lo um importante combate ao nor-
te "daquella cidade, entre a-^-liulga-
ios e albanezes fieis a Essad Pachá.

Londres, ir — («A. A.) — Realizar-
se-.i, na próxima segunda-feira, a pri-meira audiência do processo a quo rc-
sponde o agitador Upger Casoincnr, um
dos chefes d„ movimento revoluciona*
rio irlandcz,

Londres, it — (A. H.) — A Cama.i
dos Lords approvou, com as mãos cr-
gtiidas, uma moção apresentada pot
lo.rd Lorcburn cm que se exprimo a
descontentamento pela adininisíraç-O
dos negócios da Irlanda.

Londres, ii — (A. II.) — >;.-i Cã-
mara dos Communs, responileiiflo a
uma interpcllação, o sub-secrclario d->
Almirantaüo declarou qttc o numero Je
vapores mercantes ing'ezes não arma-
dos c que foram torpedeados pelos sub-
marinos inimigos, sem aviso prévio,
entro 7 de maio de ioi. a 10 demaio
de 191., eleva-se a trinta e sete.

O numero de vapores neutros torpe-
detidos em condições idênticas, durante
o mesnio periodo í approximadamente
áquellc. Com certeza, sabe-se que foram
afundados vinte c dois. A lista com-
pleia será porém publicada amanliã.

_ Amsterdam. n — (A. A.) — In-
formam de Petrogrado quc no sectoe
de Dwinsk, de Garliunovka a Ginovka,
os russo; obrigaram os exércitos atis-
tro-allcmães a operai- um sensivcl re-
ciio. devido ao mortífero fogo Jc sua,
artilheria,

O inimigo deixou cm poder dos mos-
covitas grande quantidade de munição
e muitos homens,

Roma, ii. (A, II.) — Com assislen-
cia de grande multidão, inaiig.iro-.i-.e
hoje em Villa Colonna a grande Espe-
sição de Arte Franceza organizada pelo
príncipe de Broglie e em que fignrarr»
800 obras dc artistas da França.

A Exposição reverte em fator da
Cruz Vermelha Italiana.

Hoje, na cerimonia inaugural^ esti-
verani presentes os srs. Martin;, mi-
nistro das Colônias, Citiffelli, ministro
das Obsas Publicas, marquei Bor_nrelli<
di Riffredo, sub-secretario de listado
das Relações Exteriores; Celsia di Ve-
gliase, sub-secretario de Estado do In-
terior, e os «rs. Camiile Barrere e tit
Kennel Rodd. embaixador da França, «
da Grã-Bretanha.

Na cerimonia tomaram parte varia1!
bandas que executaram o» bymnoí it
todos 01 pai_es »n»ig«J». r
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0 penoso trabalho
legislativo

Jtf nda ha deputados
que se consideram

em férias
A, vadiação dc certo numero de depu-

tados, não obslant* as considerações e
as advertências a que ella deu ensejo
no decorrer do anno passado, não teve,
ao qtte parece, correcção. Essa gente,
que tão cara custa ao nosso depaupera-
<io Thesóuro, não sc quer emendar:
continua a levar as suas funcçOcs em
pilhéria, auferindo só a vantagem quesubsidio proporciona, sem se pre-
oecupar cem os encargos perfeitamente
sérios que o mandado parlamentar
exige,'Iodo o povo sabe a relativa diffictil-
dado que encontrou a Mesa da Câmara,.para consuguir numero legal para fun-- ccionar essa casa do Congresso, no dia
marcado na nossa lei magna. F„ pon-do de parle essas ou aquellas circum-
st alicias que occasionarain suecessivas
suspensões hontchagcaa.es de sessão, a
verdade é que hoje já é o 12" dia do
meu e a Câmara nem ao menos lelil
iodas ns suas cominissões permanentesm condições de funecionar, por isso
que a'_futuas não foram ainda eleitas.

Apezar de deverem tomar parle nos
Irabalhòs parlamentares daquella casa
ilo Congresso, desde o dia e? do mez
transado, ainda se não resolveram a
embarcar para esta capita!', deixando-se,
pois, ficar nos seus Kslados, cuidando,
cçrlauienle dc politiguice, 011 nesta ca-
pitai, tomando cs chás das 5 ns se-
cuintrs deputados: Theotonio de Urino,
Castello llranco e llento Miranda, do
Fará; Collares Moreira. Duncher dc
Ahranches e I.uiz Domingucs, do Ma-
lanlii.o; Anlonino Freire e Joaquim
Pires, do Piaiíhy; José Lino, Álvaro

. l-'irnandes, Eduardo Siudarl 1: lide-
fonso Albano, do Ceará; Cunha l.ima e
Octacilio de Albuquerque, da Parahyba;
lta'«.hazar Pereira, Simões Ilarbosa,
.loão Eiysio, Frederico Lundfircn, Cal-
das Filho. Julio Maranhão, Netto Cam-
peito, Rodolpho Araujo, Estacio Co-
imbrn, Clervasio Fioravaiile, Gonçalves
Maia e Julio de Mello, de Pernambuco;
Alfredo de Mayn, José Paulino c Meu-

VIDA POLÍTICA
A renuncia do sr. Abdon

lia dias, registrámos o boato da possl-bilidarle do sr. Abdon Ilaptinta, senador peloEstado de Santa Cathariua, renunciar o
mandato que vem exercendo, para ceder a

sua cadeira ao sr, I.auto Müllcr, ministro
das Kelaçõcs Exteriores. Confirmando ns
nossas previsões, soubemos hontem queaquelle senador tivera uma conferência rc-
servada com 03 srs, Urlono Santos e Aze-
redo, aos quaes cominunicára esla sua dispo-
s!.ão, cm favor do sr. Lauro.

Não conseguimos saber qual teria sido o
pensamento do vlcc-prcsi.cnte da Republica
c do.vice-presidente do Senado, mas é certo
que o sr. Abdon deseja ver o sou amigo e
conterrâneo ora plena actividade parlamentar,
Interrogado pelos jornalistas que trabalham
10 Senado, o sr. Abdon cxcusr111.se a qual-
quer informação, ollcgaiulo nio haver nada
oinda deliberado.

Rol'.
....

in.n Martins, dc- Alagoas; Antônio
inberg, de Sergipe; UlhaMino dc

.. Prisco Paraiso. Carlos Leitão,
José Maria e ii.tfenio Toiirinho, da Ha-
íiia : Jcronynio Monteiro, Paulo de Mel-
Io e Dcoclçcio liorj.es, do lispirito San-
iu; Veríssimo de «Mello, Faria Souto,
Mario de Paula c Paul Fernandes, do
i! indo do Uio; I. Machado, do Distri-
cio Federal; Arthur Bcrnardcs, Anto-
nio Martins, Munira Brandão, Mello
Franco, Camillo Pratos, 'Manoel. Fui-
ficncio e Epaiuiiioiidas Oltoni, de Mi-
nas; liarros Penteado, Prudente de
Morais, Cincinato Braga, Álvaro de
Carvalho, Francisco Alves, João Faria, jValois de Castro c Costa Júnior, dc São I
Paulo; Luiz IJarlliolomett, dn Paraná;
Henrique Valga, de Santa Cat ha ri na:
João Simpliciq, Maciel Júnior, Rafael
Caheda, Joaquim Osório e Simões l.o-
pes, do Rio Grande do Sul; Costa Mar-
«nics, d.- Muito Crosso; Kamos Caiado.
Ayrcs da Silva e Marcello Silva, de
fiO.VÍlí.,
-—————¦*"Mt«^CÇ> r&tXM.w — t—— —
A',1 IliiSFA-XIh!

A greve geral dos fer-
ro-viarios

, Madrid, n — ÍA. Ul.) — Os comi-
nos dc ferro-viarios realizados cm
varias cidades da província, votaram a
greve geral da classe.

ilfoulcni á noite, o minislro do Fo-
niento, sr. Cassei, recebeu uma delega-
i;ão do Syndicato tios Ferro-V-iarios, ;i
qual se oííercceti parn servir dc inter-
mediano junlo das companhias de es-
trada:? du ferio, promcltcndo empregar
io.Ííis os esforç03 para conseguir a rea-
lização das aspirações operárias que
possam ser nltendidas,

ti sr. Gassct declarou que lem a maior
confiança na solução do incidente por

A posso dó sr. Rivadavia
O sr. Rivadavia Corrêa, que continua

vcrnnrvmdo cm Petropolis, descerá lioje para
tcimr pos;.!.* da cita" cadeira dc senador pelo
Rio Grande do Sul. Scicnte da coniniu-
iiiraçi.0 que hontem mciriiio lhe fez o i°
secretario do Senado, d. haver s. ex. sido
rteonhecido c proclamado, o novo senador
Gaúcho comparecerá hoje ao Senado, fican-
do assim completa a bancada rio.grandensc
(lo sul naquella casa do Congresso.

* * *
A complicada historia dos "con-

pons" espirito-santenses
Vierem.., 11. (A. A.) — A propósito do

pagamento de cojipous da divida externa,
entre o sr. presidente do Estado o n llanco
Paris-Paizcs llaixos, foram trocados os sc*
guintes telefirar.imar.:

"llanijiic Paris.Pays B.is.—Riie Autin, ,..—Paris.—Peço informeis ingente so rece-
liciics quantia para pag.racnlo coupons, di-
üctldo sommn rr:ac'a recebida por cr-sc Banco,
— (Assignado) Presidente, Marcondes dc
Sousa,"

'Tárls, n dc maio.—?. cx. Marcondes dc
Souza, presidente Estado Victoria.—Ucccbe.
nos duis milhões, se.cco_.tos e um mil, qua*
troce 11 los e cincoenta ..untrn francos-, para pv
Kiuncnto atrazados. Esperamos ainda a ie-
mossa de durenlos e 0112c mil, trezentos o
uilcnla c novo francos o vinte centímos,
para o coupon dc abri! de 191Ú, do cm-
prcslímo do i8o,(. — (Asstenatift) Uanque
VarisPAys ÍJas.n

— > K-B11 1» *»» . *. .'rin..soii:o nacio.vatj
de

na solução do
ta f.iriua
Madrid, 11 — (A. II. 1 — O mar-

quez de Urquijo anniincioii cm nome do
governo qne os vapores de pesca pode-rão coutar com o carvão necessário
para o seu serviço.

Km vista disso, a pr-ca recomeçará
dentro em pouco.

111 - f| ^B> * _—i ¦

AS COKSÜES DG SENADO
Estão reeieilas as onze com-

missões permanentes
Xa ordem do dia de liontem da ses-

sã» do Senado, figurara a eleição das
quairo cominissões permanentes quefaltavam para que a alta easa do Con-
(.resso ficasse defioilivanienle orgalli-
zada. listavam reeleitas, conforme a
relação que já niibl.oámos, as dc Poli-
cia, Poderes, Constiaiçã.i e Diploma-
cia, Finanças; Justiça c Legislação,
-Uaiinha c Ouerra o Agricultura, Indtts-
tria, Commcrcio e Artes.

1 lontcin foram lambem reeleitas as
seguintes, compostas dos senadores
abaixo declarados:

Obras Publicas o 'Empresas Pri-
vilcjpadas: Generoso Marques, Silverio
Ssery e Bcrnardiilo Monteiro.

lnsti-ticção Publica: Alfredo lillis,
José Murtinho c Luiz Vianna.—- Saude Publica, Eslalistica e Co-
lonização: Costa Rodrigues, José Mar-
ccllino e -Ribeiro de Brito.

Redacçâo d.is l,cis: .ValfredoT.cal. Antônio de Souza e Thomaz «\c-cioly.

Os pnemnentos
liontem

O Thesóuro Nacional, de accordo
eotn o registro do Tribunal de Contas,
cffcclltou liontem os seguintes paga-
mentos:

De 1 ioGiÇSoS, da folha do pessoal
subalterno da Fazenda Modelo de Cria-
ção Sanla Monica:

De 1 :(í6s$ooo*, das diárias a que fi-
zèram jus os funceionariòs do serviço
geológico c mineralogico;

De 1 :aoo..oc), de exercícios findos, a
St «Ila Galvão e oulros;'Oc S-.Ci77$Gqo, a Compagnic Ai.xi-
liairc de Cltcniins de Fer du Brasil,
egiialmcntc de exercícios findos:'Dc io:noo$ooo, de ajuda de custo á
vários congressistas;

De .¦ :0M(,í..|io, das folhas das gral!-
ticações a diversos empregados d.\ Di-
rectoria de Saude, Publica;

De 3:349$ggp, da folha do pessoalsubalterno da mesma repartição;
. l'c 50 :..Sp$-'Co, a diversos de forno-

cimentes feitos a varias repartições da
i farinha; e

Dc 5_::9no$ooo. a José Ignacio Cno-
lho .'« C. de fornecimento dc calçado
feito ao Ministério da Guerra, cm 1.115.

GORREÍRtTDÍCrlllRfl

..

O ministro dn Fazenda autorizou a-itrega das_ apólices depositadas no
Nacional, por José Joaquim

ex-agciile do Correio de
Thesoiirc
de Azevedo,
Campo Grande
—"** «ii m <m *a tu

Apuradas as clmpns da eleição das Com-
sa:ssõor. permauciilcs, verifícou-se que eslava
Integralmente reeleita a dc Saude Publica.

Isso prova — conimcnta o Sr. Pai-
meira Rippcr — que estamos bem de saude.

Xa sala do café:
Que idéa a de uiotcr n Annibal de

Toledo nn Co.:..*.]...¦::.o de Constituição c
.If.slíça ! O logar para í]i.e elle estaria na-
li.ralniente indicado setia na dc Marinha e
tiucrra.

Como íis:;..!. ?
Como Annibal e ciai do Toledo:

cuaio Annibal. porque ula mn nome hislo-
r ío de (íucrrcim; como de Toledo, porouç
é lú que sc fabricam as nielliores lâminas
para as espadas,

Falava-se dum Dcpulado quo está fazendo
grandes progressos.

Pois fiquem cabendo: embora não pa-
reça, elle adquiriu, em ['.suco tempo, grande
copia de conhecimentos.

Menos uai: ainda vão ro c:-:ihere a si
nier*!'.o.

As Gommissões
permanentes da

Gamara
Começou hontem, depois do cxpéditón-

te, a eleição das cominissões peruianen-
tes da Câmara. Foram tcleitas seis com-
missões.

_ A chamada para a votação teve ini-
cio ás 2,15, terminando ás 3,40, quandose deu principio á apuração, que se pro-longou até ás 6,15 da noile. A primeiracomniissão eleita foi a dc Constituição

c Justiça, sendo a seguinte a votação ve-
rifieada: Prudente de Mor»»3S, Sj; Mel
lp Franco, 80 j Arnõlpho Azevedo, 78;Gonçalves de Souza, 70; Gumereindo
Ribas, 69; Ilarbosa Rodrigues, 69; ll'en-
rique Valga. G5; M. de Figueiredo, 63;
Gonçalves Maia, 6j; Annibal dc Tole-
do, 56. Além de outros deputados, o
sr. Pedro Moacyr obtevq 38 votos e um
representante carioca, 22. Soniuiadoses-
ses votos, por pouco que a chapa das
combinações das Icadcranças não seria
furada...

A commissão dc Diplomacia e Tra-
tados ficou constituída do seguinte mo-
do: Auguslo de Lima. 74 votos; Mata-
licio Camboim, 72; Alberto Sarmento,
70; Joaquim Osório, 70; Sinicáo Leal,
69; Leão Vvlloso, 65; Arislarcho Lopes,
04; Antônio Souza e Silva, 63. c Ce/.:-*
lho Netto, Oi. Para essa comniissão en-j
traram dois novos membros: os srs
Joaquim Osório e Souza o Silva, com
exclusão dos srs. Celso Lay.iia e Na-
buco (louvêa.

A de Petição e Poderes, depois da
apuração feita, im relação :i do anno
passado, soffreu as modificações abai-
>:o: Lamoimier Codofredo, 75 votos;
Pereira Braga, 73; Rodrigues Alves, 15;
Luiz Xavier, 70; Octavio Mangalieira,
tio; Xetto Campello, 67; Hcrnicnegildo
Moraes, 67; João Bcnicio, Co, e LuizCarvalho; 6;.

A commissão de Saude Publica, ex-
cluido o numero de votos da apuração
feila, ficou desParte constituída: Alfre-
do de Maya, Honorato Alves, Octacilio
Câmara, Domingos Mascarenhas, Pai-
meira Rippcr, Octacilio de Albuquerque,
João Penido, Simões Barbosa o Affon-
so Barata.

•A dc Inslrucção Publica teve a se-
guiute constituição: Auguslo dc Frei-
Ias. Jotio Simpücio, Valois de Castro,
Rodrigues Lima, 'Passos de Miranda.
José Augusto, ].. de Brito, Caldas Fi-
Uio e Antero Botelho.

INessa comnísíão liouf/e, pois, *tres
modificações, eni relação an modo como
estava constituída, na ultima sessão le-
gislativa: saíram delia os srs. Cosia
Rego, que insistiu pela não indicação
do seu nome á reeleição; o sr. Gilber-
to Amado, que se acha s.ib a acção da
justiça publica, c o sr. Augusto Testa-
na, que deverá ser eleito, hoje, para a
comniissão de -Finanças.

A ultima comniissão a apurar foi a
de Marinha e Guerra, que ficou assim
organizada: Veríssimo de Mello, Mario
Hermes, Lebon Uégis, Ferreira Braga,
Alberto Abreu, lldefons.o Pinto, Cosia
Marques, Camillo de Hollanda e Joa-
qiiiin Silva.

Nessa comniissão, verificaram-se duas
alterações: os srs. Veríssimo da Mello

-Mario Hermes substituíram os srs.
Augusto do Amaral, fallecido, c Cas-
leilo Uranco, dc quem ninguém pôde
dar noticias,

¦Hoje, -deverão ser eleitas ai coi.itms-
soes restantes, inclusive a de Finaii'
ças.  ai a « »¦

INSTANTÂNEOS

Q UM) lê01MJGAL
Synthese das quatro dy-

mnastias portuguezas

BILHETES DE MINAS 1

Continuação da segunda
dymnastia (Aviz)

-- cs ' ¦• ..-

As

IV dalgos acompanharam-na., introduzindo-
¦ I sc nessa oceasião as lendas bretãs,

navegações continuaram intensas mu'-tas das quaes se fundiram com o
e repetidas, coroadas dos mais excellentes resultados, ainpliando-se ^forte-incute a geographia e desapparecendo
muitos preconceitos e lendas em voga.Os portuguezes cortaram os mares eril
varias direcçõ.s; primeiro contornando
o littoral africano, da costa marroquina,
a Guine septcntrional, e depois, da :rc-
gião dos Congos ao cabo das Teuipes-
.. cs" Z'é qlK' navegando -pela cosia deMoçambique, chegaram a Calcem, rca-Iizando o sonho dourado do gloriosoinfante d. Ilenriqui.-, operando notáveis
jeitos na terra das serpentes, dos 'fa-
Itirs e do rio sagrado.

Causas diversas contribuíram páraque Cabral se afastasse de sua rola.descobrindo _ inesperadamente a famosa'
1 patna dos Ttipys, a nossa cara pátria,terra do mavioso sabiá.

Fi.Tiião de Magalhães atravessando,
pela primeira vez, o estreito formado
pela .«ponta meridional da Patagônia ca; lierra dcl Fuego, descobriu o Paci-fico, operando a primeira viagem decircumnavegação, no periodo dc 1519-

Hsta dymnastia tornou-Se celebre naHistoria de Portugal pela intclligencia,
animo c arrojo dos seus monarchas, pe-netrando cm seu tempo o benéfico in-fluxo da Renascença, polindo-sc a lin-
gua 110 século XV com os quinhená cuja frente s.» acha o notável
Luiz de Camões.

listas,
épico

Assim como na antigüidade o i.léaldos homens, o encanto da vida
tia ein ser Bello e F
dieva, ser Bom
lcnuiia die todos.

'o r-te;
C0I1SIS

. na efotle í.le
e Puni constituiu 1

Xa edade antiga. as

Ilio,

João l.wh Aivc.», Senador
l.spirito Santo..,

V,' o hoíucin político que tem
P.rasü a coragem de po.-istiir toda-t
seus. 1'iia do Frcsidcnlc Affonso

ir—V—*f)

mineiro pt:n

tido 110
as cora-

lViina,

macs procuravam, a todo o transe des-
cobrir o sgicdo da callipcdia, a arte Te
proçnar filhos _ formosos.

Na edade média, pelo contrario, ochrtslianismo fazia aborrecer a vida,desprezando o amor, os prazeres terre-nos, a contemplação da nauin.za, poucosc interessando pelos phenomenos na-liiracs, isolando-se o homem nos cuu-lentos, nos ecuobios de altos muros,onde a hera crescia exuberante u as
palmeiras e coniferas, marginandri cx-unsas alamedas, svinbolizavam o Des-
canso e a Melancholia.

Os nobres, favorecidos pela fortunaencerravam-.... nos seus castcllos feu-d.ies,, .protegidos por valentes cohorlcs estudos
de alabardeiros, revestidos de couraçasde aço. procurando honrai- os seus bra-
zões c prcoecupando-se iiiiicaineiu*.* eoma mctaphysica e o cspiritiinlisino.Oj sábios, verdadeiros troglodytas cs-forçavam-se pela solução de compiíca-dos problemas, taes como o problema Ili'.rme!ico e o da pedra pliilosopiial,
praliçando os actos mais degradantes
para a obtenção tio clixir da loiigá vida dc ser

o fabrico do ouro. riso d

que <i mandou vir dc Minas, leve n cora-
gcni d.* ser senador pelo lispirito Santo,
como adubo duma .promissora olygarchia.
que apenas sc fffrmava. llonu-n fiel, cora-1 nadas
josamente enfrentou n poder do Senador
Pinheiro Machado contra o seu prelector
morto lVana, soube ndlicrír, eom a mesma
coragem, a., inimigo de honlem.

1'ar.íiite muito
fui 110 -"HlKl.líi o

tempo, João Lu... Alves
mais corajoso dcgòllador

it03 que o Sr. Pinlieirodos candidatos c
queria rc]vl!Ír.

U diso p;i;3ava*?e o'rdÍnn'rianicntc <h
ma íó.-.na : os candidatos chegavam,
cutiani, giicrrcavam-sc, perante
de Poderes, e Joúo T.uiz, devotado â
píteira e ao seu ci;;arro, escutava,
a; és, Etirgia a flifiiculdade.

— iVul.iuo está eleito ; mas o riu

Xão ('¦ sõiifcntc
iftlu/.ido e as
Villltll.jOSllS (I(>
«iiio iittrnem o

' O 1U'('C()
loiuiicõcs

íui-tninciitii
mi blico á

Red-Sfar

l.rgiHani-se, por ioda a parte, timbro-s.-is cathedraes de esiylo gothieo, cujasflechas rasgavam a ahoboda iinmeiisu-
ravel e imangivcl, dando _ impressãosolenne de uns monges de braços ale-vantados, iinprccando a graça 

'do 
Sc-nhor, emqivinlo os sinos saudosos daseriuidas, plangendo, lentos, á hora me-

«•. ll", cl'in'sculo, pareciam dizer:— Ave Maria, patrona miTUam, ora t-ro
nobis .

O ódio acerrimo dos christãos pelopaganismo apagara, aos poucos, a cultu-
ra hellcnica, postergando iodas as ar-ter. clássicas, e, os ternos olhares dosmísticos só repousavam nas imagens,
sentindo verdadeira repulsão por tudu
quanto se cxlnhisse ao ar livre, como
naquelles templos de columnalas illiimi-

pela luz inebr.iaiitc da claridadeastral.
M.i^ Por um desses paradoxos que'.soem appareter na vida Cientifica

como na vida social, foi justamente nos
conventos que a literatura greco-latina
leve esmerado c.iltivo, procurando o.s
monges, nas obras eruditas, tlistrncções
para a ociosidade.

I Dos monasterios a erudição passou á
,_,_.. côrle, onde, nos serões reaes, muitos

... poetas se faziam ouvir, embora em lsi-
.. . '-' Ruagcni puraiuciile religiosa, entrança-'¦''• ' '°lda dc sons suaves c inflexões piedosas.

Vindo a Portugal 1). Pbiliapa dc
measter, dama ingleza, jiara coVisor-

ciar-S". com el-rei 1). João I, muitos fi-

lyrismo nacional,
Com D. Diniz o gosto pelos estudos

de humanidades foi despertado, surgiu-
do então biblothccas c faculdades, re-
quintatido-se a corte de etiquetas, po-
lindo-se o gesto e a phrase, campeando
o apior na corte folgazã.

Germina a poesia épica com Garcia
de Kezcnde, .poeta da corte de D. João
II, que descreve a morte de Ignez de
Castro.

D. Duarte nomeia o historiographo
Feruão Lopes, ehronista do reino, e
este historia a vida dos fallecidos reis
de Portugal, seguiiido-se-lhe Hanncs de
Aznrara e Ruy dc Pina.

A imprensa, reccm-descoherta por um
allemão, divulgou as obras (pie se acha-
vam oceultas eiii Bysancio, começando
os espíritos a se libertarem do dogma-
tismo thcologico.

O véo dos mysterios íõra dilacerado
pelas explicações scientificas, pelo 111c-
thodo experimental de Bacon, . pela
theoria heliocentrica do conego. Copcr-
nico, pelas viagens dos portuguezes,
procurando os europeus esquecer, 110
ouro existente nas costas, o ódio vo-
tado pelo paganismo.

A ciddça e ambição do clero dclcrnü-
miram a reforma de Ltilhcro e a Itália
despertou do sí.nino lcíhargico em que
se lançara, sacudi-la por Dante, Pctrar-
ca, lloccacio, Sanazarro, Machiavel,
Bembõ, Tasso c Ariosto,

Os fidalgos portuguezes, eiitlnisiasma-
dos pelas viagens c expedições coloniacs,
sentiram o despertar de seu estro, e,
relembrando os tempos da edade _me-
dieval, deram curso ás barcarolas, eglo-
r.as c novellas paslorães, o que attestam
as obras :le Beniardiin Ribeiro, Christo-
vam Falcão e Gil Vicente. . |

As lendas cavalheirescas da edade me-1 que
dia, filndindo-se com as tradições gre-
cO-ròmanas, produziram em Portugal, o
cyclo das novellas de cavallariã e con-
tos pástoráes. .

F,-.ii 1324, nascia cm Lisboa Luiz Vaz
de Camões, que se tornou o maior poeta
épico portuguez.

Beni cedo obteve Luiz de Camões,
matricula na Universidade de Coimbra,
onde 'fez notáveis progressos, não só-
mente devido ao seu gênio precoce,
como lambem aos mestres «Ilustres que
o iniciaram na carreira da vida scien-
liíica, literária e artística,

Concluindo, bem joven ainda, os seus
universitários,' affeiçoou-ie á

bella dama d. Catharina de Athaydc —
¦mais conhecida pelo aiiagrainina Natçr-
cia — por quem sentiu, desde logo, vio-
lenta paixão, advindo, dahi, varias dis-
senções (pie lhe trouxeram o desterro
para Lisboa, após se haver balido em
duello. Cabem" perfeitamente aqui as
seguintes palavras de Julio Damas, na
"Ceia dos Cardeaes" — Porque não ha

Em Ioda a mocidade ha um
mulher.... Também 1 Fódc-sc

O GRANDE MAL:
A FALTA DE TRAN-

SPORTES
MrXAS Novas, maio de 1916. — A

."nião precisa, quanto antes, encarar
seriamente o c«aso da estrada de ferro.
Vicloria-Diamantina. A mais premente
crise a resolver, no norte de Minas, é,
sem duvida, a de transportes. Não c de
agora que padecemos deste mal.

Pensou-se, a principio, que a Victo-
ria-Diamantina viesse, senão resolver,
ao menos melhorar a situação. Puro
engano. As tarifas desta estradazinha,
que apenas tem um curso de vinte e
poucas legoas, são tão exorbitantes que
se despende menos no transporte de
Curralinho ao Rio, do que dali a Dia-
mantina, Os seus trens trafegam com
os carros de 1" classe completamente
vastos, cm razão da grande somma
que se exige pela passagem, O mesmo
se dá com o despacho de cncommendas.
E não é senão devido a isto que, em
geral, o tropeiro prefere ir lo_;o, _dc
uma feila, despachar suas mercadorias
na Central, a submetter-se ás tarifas
da Victoria-Diamanlina. De fa^to, sáe-
lhes muito mais cm conla. Ora, so as-
sim é, continua sempre a crise de *trans_-
partes e o un'co meio dc resolvelia é
baixar as suas tarifas ao nivel das da
Central.

Ainda ha bem poucos dias nos refe-
rimos, destas columnas, á differença
colossal entre os preços nos mercados
norte-minciros e, principalmente, os da
Capital Federal. O que aqui se despen-
de com arrobas, lá mal chega para os
1,-ilogrammas. E' obvio que um motivo
existe para justificar esta despropoiv
ção e não se o encontra senão na falia
du vias publicas, porque ÃS esfradas
particulares, como. a VicJoria-Diaman-
liua, prefere-se o dorso do burro que
embora menos rápido é, todavia, mais
econômico e ás vezes mais seguro.

¦A União, sc 'bem ponderasse estes
factos, não tiraria saus vistas de nos.
Somos um contingente que bem pode-
ria equilibrar a bakinça orçamentaria,
figurando com os nossos prediletos na
primeira linha dos mercados.

.Fala-se 110. defeiio do nosso rcgfmcn
de irresponsabilidados; é um grande
mal, não ha duvida, porém não ha mal

compare ao de um deputado
sem programma. E' uma lastima. Em
ser responsável perante seus concida-
dãos importa em responsabilizar-se pela
sua própria nacionalidade. E' assim que
elles vão de dearáo cin degráo até ao
apogêo, sem apego ás coisas publicas,
sotopondo a politica das coisas ao ca-
pricho de vaidades pessoaes. Não, ha
parte nenhuma do mundo civilizado,
senão 110 Brasil, cm que o deputado
se elege sem prograiniiia. Na França,
uni candidato sem programnia não será
eleito deputado, salvo se as suas tra-
(lições dispensam esta pragmática e, ai
delle! se não, cumprir o que prometteu.

Aqui não; um indivíduo qualquer
galga as mais elevadas posições na po-
litica, envellicce-sc nellas e, por fim,

A SUCCESSÃO GAP1GHABA
O sr. João Luiz está
falando no Senado

curso do

sr,
se-

Recomeçando a serie de discursos
antc-liqntcm". interrompida, o sr. Jo.ão
Luiz oecupou hontem a tribuna do Sc-
nado, analysando a situação financeira
e politica do Espirito Santo. Nas ga-
ienas alguns curiosos *e nas tribunas
onde trabalham os jornalistas alguns
correligionários do orador assistiram á
continuação do seu libcllo crime aceusa-
torio contra o syndicato Monteiro &
Marcondes, dc Victoria. Tomando as-
sento perto do sr. João Luiz, instai-
!ou-sc o sr. Raymundo de Miranda,
para apartca!-o. O rouindo .parlamentar
substituiu com vantagem ao sr. Ber-
nr.rdiiio «Monteiro, insistindo cm affir-
inar que a situação financeira dn União
çra pcor que a da terra capichaba.
Batendo «aqui c apalpando acolá, o sr.
Raymundo não teve reservas e fez a
sua profissão de fé opposicionista ao•governo federal.

Em resumo, foi este o di;
«st. João Luiz.':

Lamenta o orador a ausência do
Bi-.riiardiuo Montoifo; que lionteni¦guíti prua Victoria..

Explica a sua íuter.ferciicra no pro-Weuia da suecessão presidencial do Es-
todo e os motivos que o levaram a se-

.parar-se do partido dominam.! no Espi-
rito Santo. Esgotou todos o.s recursos.
de que dispunha, chegando 'a 

pór*
ú disposição do 'presidente do Hstailó'
a cadeira que oecupa no Scuado, tudo
ccili o fim de evilar duvidas c attrjtos.
políticos que -só poderiam prejudicar o'
Estado. Náo tiiiha candidatos â presi1*
dencia c apenas quiz sempre a paz • lio
seio da família esp.rito-santcnse.,

Viu, porém, que eram baldados os
seus esforços, porque comprchendeu,
desde logo, •que o qiie se queria era-f.Tz-.-r, 

por todos os meios, presidente do
listado uni membro da familia Mon-
teiuo, Analj-.sa o modo por que a con-
vciição indicou o nome do sr. Bernar-
duro Monteiro. A convenção foi pre-sndida pelo coronel Marcondes, presi-dt-nt-c dò Eslado, c tomaarni parte o
chefe de policia c outros funceionariòs
públicos, sendo que cm nenhum Estado
faltou ainda tanta compostura em indi-
cações de candidatos a cargos poli-t:cos.

O orador diz que o governo elevou
a força publica a mais mil homens e
a .cila juntou quatrocentos cangaceiros,
assalariados para o mister de amedron-
tar a opposição e as populações ordei-ras do inlerior.

(Estuda a situação economico-finan-
ceira do Espirito Santo c mostra queella e péssima, aggravada de grandescompromissos, e diz (pie o que era .ire-ciso era sair desse iriste estado o íoi
para |al conseguir que o orador se cs-forçou, procurando unia candidatura á
presidência capaz de envidar meios decombater os dcficils orçamentários esta-(Iuaes.

Era preciso 11111 movimento no sen-lido de melhorar1 a situação do Esladoi',r
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O cemitério ds Maxambomba

O V regimento faz annos
amanhã

O 1" regiiuento de cavallariã do Exer-
cito festeja amanhã o sou anniversario,
que orça pela bagatella de 10S annos.
A festa (pie amanhã sc realiza 110 sen
quartel O pul.liei, tendo sido organiza-
do o seguinte programnia:

in parte — to horas) —
hymno nacional cantado pelo
10 e hastear da bandeira.

z" parte — (14 horas) —
curso de saltos a cavallo para gradua-
dos o praças. 1'rcniios: ao 1", u:n re-
I^gio de algtbcira, no valor do 40^000,
e ao 2", uma "c...vache", no valor de

Como r-ujiurrM-o pnrrt fi
cil ! Em vista (!:>« r.ct-.s, 6 impossível !

E vinha, em sc«'.ii,b, a idéa luminosa :
Itnlrcgucmos ns papeis ao João Luiz 1

Desde catão, todos descansavam. João
Luiz não encontrava difficuldades [ara
nada : era uni lionicai iireduelivcl, dc co-
ragcin.,, lim dois tempos, cortava a ra-
beça a um senador cleilo. .Ocve ter pelo
menos d-.ias duzir.s desses crimes im con-
scíeuci.i.

^^ortot por sua ver*, o Senador Pinlieiro
Machado, não havendo ninguém mni-s a de*
gorar, nem mesmo c.indid.ilos, João Luiz
ficou abi para 11:11 canto, sem prestimo, s,'-:i
opporltuiidade para i".r á prova a sita co-
ragcni.

..Mas s*.-rge o caso da Espirito Saillo. Ili
quein hostilisc os .-virgos de João Luiz, a
cujos desmandos elle sempre deu a solida-
riedade .Io seu silencio. João Luiz ia ee;--
tamente dcfcndcl-os. .Mas uio ns defendeu.
Ila Ire; (Pus que os nt.i.-.i nn Senado, muna
série nnnunciada ile discursos.

Está felizmente ainda feira .le qualquer
duvida, c si c salva, a coragem de João
(Luiz. Nem para i-s.i o Sr. Pinheiro -Ma-
chado fez falta, — 1'uoto«Ajiados.

w» a» a». -. ,.

lá viver sem ter amado alguém \
f.enio audaz, e orgulhoso, partiu para |

o Aleiutcjo, onde igtias disputas o «aguar-!
davam, c, resolvendo militar no exercito
de Ceuta, perdera uma visln em con-1
seqüência de um combate naval em que ;
tomara parle, |

Voltando cm 15.19, a Liíooa, em vi-
sita á sua progenitora, nada pôde apro-
veitar dessa villegiattira, porquanto, in-
tervindo num conflicto de dois .seus |
amigos, foi obrigado a alacar a Gon- i
ealo Borges, moço da corte, a quem fe-
riu com uma estocada, contingência que
lhe valeu tuna prisão, por espaço de tun
.-.uno, na cadeia do Tronco, donde saiu
em 1553, dirigindo-se para as Índias,
sdffrcndo as inclcmencias de uma lem-
pestade, sendo a nau que o conduzia a
unica salva, das quatro que compunham
a expedição de remando Alvares Ca-
bral.

Cruzando, no anno seguinte, o Mar
Roxo, começou a escrever os "Lttsia-
das". Desembarcou em setembro cm
Gôa, donde seguiu com o Viso-rci d.
Affonso de Noronha para a costa da
Pimenta, onde se feriu encarniçado
cembate, do qual os portuguezes sairam
victoriosos.

_ Proscgitindo a carreira das armas par-tiu, çm 1555. ,111 uma armada, para o
estreito de Meca, onde se demorou lou-
go tempo, soffrendo as mais duras pro-vações. — Jorge Aamiu.

nunca soube o que foi um compromisso, VSZ„ "1°.™,.)!."'°. sc "«-«Oil, partido de
• *¦•-¦ - tonas as classes, esbarrando no planomacliiavelico do governo estadual pro-rogando o mandato do Congresso doEstado,

Sobre esle assumpto, continuará hojeo orador ns suas observações c a suaanalyse, desempenhando-se do dever quese impoz, como representante, na Ca-mara Alta do paiz, do Eslado do Espi-nto banlo.

nunca se -bateu por uma idéa. Quem
sc der ao trabalho de examinar ns an-
naes do nosso Parlamento, desde a
Constituinte verá quantos silenciosos
1'achccos não perliistrarain c ainda per-
lustram aquellas cadeiras, na mais pro-
funda nuidez. Já houve um -curioso (pie
dando vexi balanço uos nossos annaes
verificou que um certo deputado, havia
ganho cerca de duzentos coutos só para
dar um aparte'!

l"m povo como nós que sc contenta
com as lentilhas, nunca passará dc
vassalo humilhado, e miserável, con-

j deninado tio eterno retrocesso, lí a
I culpa não é senão de nós mesmos; é
I uma questão dos nossos próprios brios.

Emquanto premidos por todas as
I sortes de difficuldades, nós que tam-
I bem somo*; mineiros, vemos os nossos
1 conterrâneos de leste e de sul muna si-' 

Inação invejável. Porque, então, esla
disparidade?

Porque para uns — tudo, para ou-
tro.s — nada?

Nós ainda somos os culpados! abri-
mos mãos de prerogativas das quaes
não devíamos prescindir.

Nada exigimos, nada pedimos, por
isio que não somos nada... — Jo.io na
Koça.

Depois da sessão, o sr, Toão Luizmostrou-nos o seguinte telegramma, re-celudo de Victoria, honlem:'A Junla Apuradora fiinccionou lc-
galmentc, concluindo lionteni (io) osseus trabalhos. Foram diplomados vintedeputados da chapa opposicionista ccinco avulsos. Saudações, (a) jDeo-c.lccio Borges. "

--ff-tT» Ul*» i|>flli--i

NICE cigarros
ra 300 réis,
brindes, LOPES
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GOMMUNiGAÇAO DOS CHA-
MUDOS MORTOS

AFF0XS0 ARIXOS

Alvorada,
regimen-

ai Cou-

namente
secretari

Affcct.:o-.,i ......mações _ o*¦ J. (". Silva Pino".

In Concurso d? saltos a cavallo, paraA propósito de uma local que publi- sargentos. Prêmios: no 1", uma inisso-cantos honlem, recebemos a seguinte Ia, no valor de <to$ooo, c ao 2", um pe-1'oniniumcaçao: dometro, 110 valor de cot-ooo.(.amara Municipal de Iguassu' — c! Concurso de saltos a cavallo, para
1 

¦ '•"' — Maxauibomba, in dc maio officiaes. Prêmios: ao 1'. uma "crava-
'.' 'Hio — Exmo. sr. redactor dolehe", com castão de praia, e ao 2". um(orreio da Manhã _. Deparando com "stic!;", offerecido pela'Escola de Equi-11111 escriplo cm qne o sr. Sylvio Aieu-1 lação dos officiaes do regimento,car, pelas columnas du vosso jornal dei 3" parte -- (ás 11 horas) — dllioje, reclama contra o estado un que I Gymnastica coai armas, pelo ç;" bata-se 'cncoiV.ra uma pequena paio do Milão dc caçadores,muro ilo cemitério desta cidade, «apres- -ei Sal:,) em altura, com trampolim,so-mo em vir declarar-vos que, lendo Prêmio: uma cigarreira de prata, 110esta Lauiara, cm sua sessão de 29 do valor de ao$ooo.
p.p.. como consta da rc.-.pecliva acta. í) Salte cm largura com trampolim,tratado, entro outros alvhres, sobre os Prêmio: 1:111 "porte-monnaie", 110 valorcone i-.os de que carece o referido rc- ! de ^oSooo.
nulerio, o presidente.^ exmo. sr. ,!r. ] g) 'Gymnastica nn apparelhos. Pre-tMnnoel Reis, já providenciou para que'mio: um relógio pulseira, uo valor deí ¦ s serviços sciain execniados opportu-1 íoSooo.

hl Salto niorlal, transpondo cadeiras
com pessoas. Prêmio: unia pbosphorcira
de prata. 110 valor de eoÇooo.

a" parte — (tis 17 horas) — Surprc-

Final (an -pór -'lo poD — Arrhr a
bandeira e hymno nacional.

j Jury do concurso hippico: presiden-
tc, tenente-coronel Pedreira Franco;
niciubros, major Affonso Castilhos, ra-

; pilão Castro e Silva c capitão Castello
! llranco; director da pista, tenente Luiz
Faria.

Jury das provas atllieticas: presiden-
li, major K.eury; membros, i" teacníe
ií. Figueiredo e segundos tenentes José
Figueiredo c Arnaldo Cítlcncourt.

() minislro da Fazenda deu provi-
mento an recurso cx-o*'i'icio interposto
pelo delegado fiscal 110 .Rio Grande do
Sul do seu acto que julgou improce-
dente a multa imposto pelo administra-
dor da Mesa dc Rendas de Guaraliy ao
negociante Eduardo C. Sequeira, porinfracção do regulamento dos impostos
de consumo, í*. rcformanilo a d«*ci>âo re-
rorrida, confirmou a do adir.iuistr.ador
da qtte ir-poz ao infractor a multa de
tácír.oo.

Vm retraio do prosaflor
mineiro

le exposições da casa 'Red
e exposto um exccíicntc re-
.-.iiltj--ii Affonso Arinos, o
prosador mineiro, ultima-
ido.
do_ conhecido pintor pauli?.Vaz, recommeuda-se p. I.i

seniclhança e felicidade
destiiiando-o o artista
Estado que fora berço

rio estudioso do nosso

Nn sala
Slar, acha-s
trato do s;
cuidadoso
mente fallct

Trabalho
Ia Trajano
factura sóbria,
de composição,
ao governo <lo
do illustre mo
sertão e da nossa lenda

Trajano Vaz. que privou anr.os eannos a fio com o seu retratado, co-nhecedor do sc: lemperamcnto, dasseus hahiko; e inclinações, sttrprcheu-deu-o cm uma atliiuto muito familiar,comqtíaiilo em ambiente elegante e rc-
quintes de vestuário.

Trajano Vaz pt-o-ncüe dar-uos "
uma exposição dos seus trabalh*

t.rcve

O dii
«a-

director chefe do gabinete do Mi-nisterio da Fazenda declarou ao dos
Correios, ca resposta á uma consulta.
que os certificados de comparecimento
usado nas repartições postacs c queservcui de base para extracção das fo-
lhas dc pagamento csião isentas do im-
posto de sello. por serem documentos
de expediente da repartição.
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Tf-ATASH-NTO DAS "I0r.l.STl\3
I-EI.AS OUANDES MEDICA-
CfiRS .MUSICAS, Pi.1,0 KS-
PKClAIilSTA"OR. ÁLVARO ALVIM - Exame

pelos raios X. Installação especial para
o tratamento das moléstias do peito,
tuberculose, bronchite, emoli^scma. Dc
10 lia ás .); largo da Carioca, 11, r
and..-.

—«^:<-ft-ett>-:>-Cp..

MISSAS OE HOJE
Jíe-\-im-."e as íeguintcs^ f*^
.Ai.ieiio Cândido da Silva

oi;_-, ua egreja de S.
Paula.

Ercili.i de Soiiri Barros, Ss
•,. egreja do Santa Rita.

Man'.. Ottilla Uarroso Moreira
Ki, ás 10 iioras, ra Car.dcl..

Carlca raria Veiffa, á->
eçrcii dc S. Francisco de-Manoel Machído, ás o i|a
egreja do EnRfíido Velílo.

líuiiii.i Ros' Teixeira, ís 1
í»>rt';i do Campinho,

N.i.-arctli,
Francisco de
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de Sou-

Iinra?, na
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Restabelecido dc
cebera no dcsaUrc
foi viclinia eni Ja
liontem as funeçõe
nete do ministro das Relações Extòrio-
res. o dr. Sylvio Homero.

Honlciii mesmo o digno diplomata
íoi á residência th, sr. Lauro Miilli r,
agradecer a s. ex, e á sua familia as
constantes altenções com que o distin-
guirain durante a sua enfermidade,— Na matriz do Sagrado Coração dc
Jesus, á rua Iknjamin Constant. será
celebrada amanhã, ás 10 ;<2, a missa
em acção dc graças, mandada rezar poralguns amigos d,-, dr. Sylvio ..omero,
pelo completo rcsíabelecimento do dis-
1:nrto tliplomaía.

Celebrará a .aitissa monsenhor João I cercado
Alie:

A parte, musical será executada pormlle. M.iry Galvão Btieno, que cantará
a .-í.-í- Maria, dc Ltizzy; O Salntaris,
de Massenct, por mlle. Luiza Gonella,
ambas discípulas de mme. Fernando
Guerra Duval; o deis solos de violino,
por mlle. Luiza Cardoso Rebello.

Os acompanhamentos serão feltcs pelomacs::-,, Luiz Wcíterle.

PROVAS
" Razões dc familia impedem a sra.

L. de dar o seu nome para a narração
abaixo, a qual devemos á fineza do co-
ronel Taylor. do Real Collegio Militar,
cm Farnborough,

Cm dia, em fins de julho dc 1S60.
ás 3 horas da larde, eu estava sentada
na .-ala do presbytero lendo, e meus

! pensamentos estavam inteiramente pie-1 oecupados com a leitura.
De repente, levantando os ollios. vi

I mui disl.nctaiuente um senhor cdoso,
1 magro e de porle alto. entrar 110 quar-
. to e dirigir-se para a mesa.

Filie levava uni capote singular que
| reconheci por pertencer a meu lio .avô.

Olhei então fixamente para o velho,
I o. se bem que eu não tivesse visto meu

tio avó desde minha primeira infpn-
cia, lembro-me perfeitamente dos sciu
traçófí c da sua npparencia.

Filie tinha na mão tun rolo de papel
e estava coiu um ar muito agitado.

Eu não estava de modo algum .as-sustada, pois acreditava firmemente
que era meu tio. e, nada sabendo da
sua grave moléstia, perguntei-lhe se
elle queria ver meu pae que, accrcscen-
lei, não se achava cm casa.'Elle parecen-nie tornar-se ainda mais
agitado c mais afflicto, mas não fez
nenhuma observação; depois deixou o
quarto pela porta scmi-abcrla, e notei
que parecia não ter andado ua lama,
nem na chuva, apezar do dia estar
chuvoso,

Xão trazia chapéo de sol mas sim
uma sr.\-.;-.a bengala que cu reconheci
imniediatamcnte, nuatulo meu pa? a
trouxe para casa depois do enterra.

Quando argtii os creados a respeito
dessa visita, elles disseiam-mc que não
tinham visto entrar ninguém.

Meu pae recebeu pelo correio segttin-
te, uma carta cm que se pedia para ir
á casa de meu tio, que estava muito
doente cm d.eiccstershire.

Elle partiu iiuiiiediatamente, mas, a
sua chegada, soube que nosso tio ha-
via fallecido ás 3 horas do mesmo dia
cm que cu o linha visto.

Antes de fallcccr elle chamara va-
rias vezes, por meu pae, de uma ma-
neira anciosa e adiada; c -achou-se
utn rolo de papel debaixo do travessei-
ro. Devo dizer que meu pae era o seu
unico sobrinho; elle não tinha filhos,
c dera sempre a entender a meu pr.':
que lhe faria um legado Importante; o
que não aconteceu; suppõe-se que,
lcmbrando-sc da boa amizade qtie o
linha sempre ligado a meu pae, iives-
sc experimentado na sua ultima do-
ença, o desejo de fazer novo testaineu-
10. mas ira Ml*ITO larde."

O REVERENDO 1. ItARNI.V. P1T-
TINGTON VICARAGE, DURHAM,
.'o DE OEZE.M.BR0 DE 1S84." A narração scguinle foi comniuni-
cada verbalmente ao reverendo .1. T.
Fowler, bibliothccario c profess-or dc
hcbreti da Universidade dc Durliam,
peio sr. Clarl.e, nm dor. prineipaes ne-
goeiantes cm IIulI, a -j de outubro dc
1Í72.

O sr. Fowler tomou nela por escri-
pto, 110 mesmo momento em que o sr.
Clarke lh'a transmittia, e me entregou
estas notas no mesmo mez de outubro.

Depois do as ter recebido, ctl lhes
d. i a forma seguinte:

Os acontecimentos narrados, aconte-
ecrara atiatro annos ames da entrevista
do sr. Fc:clcr com o sr. Clarke.

O sr. Clarke, de Ilu!!, conhecia ha
vinte annos, uma senhora cha-

Santos decla-
a presença de

O Senado trabalhou
O resumo tia sessão de hontem

A' 1.30, o sr. Urbano
rou aberta a sessão, com
trinla e Ires senadores.

O sr. Metello leu a acta da sessãoanterior, que foi approvada sem obser-vaçoes. O sr. Pedro Borges deu comado expediente, que careceu dc impor-
tancia. Apenas um officio do dr. Azc-vedo Sodré, comniunicando haver lo-mado posse do cargo de prefeito inte-rino do Dstricto Federal. O sr. Victo-rno Monteiro requereu urgência paraa discussão e votação do parecer dacomniissão de Poderes, pedindo depois
que a Mesa dess. juramento e posseao sr, Soares dos Santos, novo senador
-\. \.ZZ t,,;"n,c ,'.'o Sul, no que foi

s dos Santos

retemleis mobiliar a vossa casa
com elegância, segurança e modi-
cidade de preços ? visitae a Casa

Ijcmu-1'o Martins & C, rua do Ou-
vidor 03 c 95 c nos antigos armazéns
á rua dos Ourives 39 a 43.

A CBIST-RAIJ ll O GARVAO

XACIOXAI/

O director da Central mandou lion-
tem proceder á analyse de quatro amos-
trás de carvão nacional, as quaes lhe
foram enviadas pelo Club dc Engenha-
ria.

Essas «amostras serão submetidas a
estudos e experiências uo laboratório
da linha permanente,

—m » me> o tm

U CÂMARA
> sr. Soares dos Santos

renuncia o seu
mandato

na sua primeira columna, referiua nossa carta sobre a idéa do es 1Içcimento de um campo de conccnlde menores abandonados, ha
publicada no Cor«í-i. *EaI-o
uma fôrma tão solidaria comnosc, ,,,*,.nao podemos lugir ao desejo de ins s-ur no assumpto, tJ0 i„,1)l)rl;u,,,. '-
P..1CCC elle Apenas aconselha a ?>,.*i««o que ii policia cabe, etnquahto não
t - „T'-Jilr- -a ld,e8- "-eprimir, dentroda., atlribuiçoes legaes, o abuso dos
cidade08 

l'"e "K'"dis;"u P1-'1^ "'-'s da
-Infelizmcnle, o apparelho legal .deficiente e, apezar dis.so, não nvezes, sc ve tolhido, por circulaoutras determinações superiores, quelhe limitam o raio de acção. Vão éraro, por exemplo, qUe esses pequenojdelinqüentes visitem a c.adela seguida'mente o, não obstante oc conselhos 9

„_.''..-V"*--0s Rer?lniciilc empregados, 0resultado e a reincidência no delicio
Í?,Í*.ÍiÍ Tá?0l'S' *'"t:-'0' tc"1 :i particula-i.dade to 05 possuir em quantidade dproporcional á sua população,trando-se a causa no íacto devirem, durante tuna certa paneanuo, nao pequena quantidade desoas nbasi.adas e cuja caridade éverbial.

Por nutro lado, t felizmente,os bondosos funceionariòs
lazcm pelo bem di!
moral da sociedade
cola gratuita, freqüentada por ale,,,mas centenas de meninos. \,*i'ientretanto, são matriculados, geralmei.'tc, meninos, filhos ,|e familias pobrese certo, mas para quem ainda existeum lar, embora modesto, donde resulta
qne esse aspecto da questãoo abrigo de uma positiva e consolado,ra realidade o que, aliás, mais salien-ta a necessidade da creação dos cam-pos ou colônias para menores, sem ou-tro amparo que o da caridade publicaaqui nunca ausente, e que os attráetle forma a lornal-os involuntnrianientc
ociosos e predestinados ao crime.!¦.' aos governos que se impõe á rca-lizaçao de medidas capazes de restrin-
gir o mal, determinando o preparo d-homens para, honestamente, .pod
freqüentar a sociedad.
lhes possa reservar.

Iv o vigor da nossa convicção não s,«estabelece porque tenhamos ensejo deexhibir doulrina, mas resulta firmenien-
te de 11:11 facto cruel, qual esse de se
poder ministrar soccorro official a umacamada de povo que participará neces-sariamente de uma sociedade futura! ea mais criminosa indifíerença ser dadaa 11111a questão, cuja importância não
pode ser posta em duvida, com,, é odo amparo aos adolescentes desgraça-
dos. '

Transcrevendo os algarismos fome-
cidos pela colônia do ..Metliay, fundada
por Deinctz, com a máxima melhorar
o homem pela terra c a terra pelo ho-mcm, pensamos ter confirmado a effi-
cacia dos resultados, lim 34 annos re-
cebeu ella ,4.287 menores, sendo 6.17
filhos illcgitimos; 1.657 orphãos; .?*n
engeitados ou abandonados; 503 sujei-
tos a padrasto ou madrasta; 381 fillios
de uniões illicitas; 8S9 cujos paes c
irmãos tinham eslado cm prisões c 7cujos paes foram condemnados i pernaultima. E assim nol-o diz Viveiros dc
Castro, ua A'_i...,, Escola Penal, quasitodos esses infelizes têm tido vida ho-
nesta e feliz.

O Estado do Rio, repetimos, pode e
deve tomar o assumpto a sério, tanto
mais quanto poderá fazel-o sem mo.liíi-
car o orçamento da despesa. Estudem os
seus governantes o caso c as colônias
não se farão esperar.

¦a » m 1* f
O TIlIIili.XAI. 1)0 JC1ÍV

que o d*.

^^ . I
João Ferreira Monteiro de Barrot

que, no logar chamado Páo Ferro, em
Jacarépaguá. feriu a tiros Annibal Pe-
reira, que vciu a fallcccr, tendo enlrie
do cm julgamento 1:111 1909, foi absolvi,
do. Chamado a novo jury, foi o réc
absolvido hontem.

OS CONTRABANDOS DE CUERRA

Sob
Dutra,
Ribeiro

a presidência do sr. Astolphosecretariado .pelos srs. Cosia
Juvenal Lamarlinc, foi hon-lem aberta a sessão da Câmara com apresença de 59 deputados. A acta dasessao_anterior foi auprovada sem ob-sesvaçu-s O expediente lido constou(le um officio do sr. Azevedo Sodré,comniunicando haver tomado posse docargo de prefeito desta capital e deuma carta do ,sr. Soares dos Santosrenunciando o -seu mandato de denu-lado, por ler sido reconhecido sena-

O CASO 1)0 15° DISTRICTO

oare iu-

cdo Eli:
comniissão

portanto, o

attcn.1i.lo. O sr. S
legroit-se na bancada gaúcha.O sr. Urbano disse que o Senado jáconhecia os lermos da caria na qual osenador Ruy Ilarbosa renunciava á suaeleição pira membro da commissão dcfaianças. Assim, stibmattia á conside-ração da casa o pedido do representan-c bahiano. Acceita a renuncia, o srOrliauo designou o sr. Alf
para substituilt) na referida
lechnica. Confirmou-se,
•ine havíamos adeantado,

Çouttiiuaiidn a hora destinada ao cx-
pedicnle, o sr. João Luiz Alves voltoua atacar a stuação politica 110 Espirito."-an.0, fazendo u::i discurso, cujo resu-1110 damos em outra local. Não haven-(Io mais oradores passou-se á ordem donia, sendo receitas as quatro cnmi-.rs-soes permanentes que faltavam, isto é,as de Obras Publicas c Empresas Pri-vilegiadas, Instrucção Publica. SaudePublica, Estatística e ColouKedacçao das Le'

Km scgtuda k
3,20 da tarde.

nizaçao

se a sessão, as

pobre Mat af.ato-Oh! sr. Clarice
goti-sc."

O sr. C. respondeu-lhe: Como aseiihora soube disso:-". Ella repiico.u:afogou-se á noite passada, quan-a bordo; emquanto atravessavaa prancha escorregou; eu vi-o e ouvi-odier: oh I mamãe I"
A

Elle
do i:

lia nessa mes

nome

moda Pallisa
tua cidade.

Ella tinha um tmico -filho, dc
Matheus. e que era marinheiro.

Xa (dade -dc vinte c dot.-i-anno
embarcou para Nova York,

Pouco mais ou menos um mez
róis da sua partida, a senhora Palliscr
."iu .0 sr. Clarke c disse-lhe, chorando;

elle

de

seu leito,
allusõcs

imagina-

•¦nhora Palliscr affirniou que cilase achava 110 leito naquellc iiioincnto."nas que estava perfeitamente accor-dada.
Declara-a também icr visto a mãenella, fallccida desde muitos annos, eque se niantinlia «ao pé- do seu 1clioraiiiio e fazendo algumas

ao acontecimento.
.0 sr. C. disse-lhe: "oh! é

çao; mio creio em nada disso.
Ella persistia seriamente em ma con-vieçan e ia procurar o sr. C, meia du-zia de vezes na semana seguinte,
Para tranquillizal-a, elle escreveu

para A ova York .ao agente do navio, abordo do -riual estava seu filho; foi a
pedido da senhora P,j//íjrí- qae elle fezisso. pois es-.a pensava que eliehomem de negócios, saberescrever do que cila.

Depois da partida da tar'ra P. continuou a
semanalmente, paralido alguma nolicir.

Cerca de um mez depois, cl: .*•* 
Carn ;!C A"":''7 >''"'i'- di*'SÍ !a á senho-
ra 7 alliscr, nos cuidados do sr. Clarkeí ^ ,*;il.- j-, _._. ri ...1. . 1 ' *ao .-*,. _.t.„,.e aorut-a em pre-sra. Palliscr, que disse, an-tes que a caria fosse aberta: "Ah!
ella conterá a noticia que cllc se afo-
gou.

A carta dizia que Mathetis Palii-erdc tal navio, se «afogara em tal ou 'aí
noite, porque a prancha tinha escorre-
gado, quando elle a travessava, afim Jeir para bordo.

«\ no;:e era aquclla
Pallis-r livera

como
melhor

senho-
procurar e sr. C,
perguntar se linha

respeilo.

sença da

c:u qae
visão.

Osear (P.-KOOVyiX.

sra.

COMO O JUIZ EXPLICA O CASO
Sobre o incidente oceorrido entre o

juiz da 1" vara de orphãos c o delega-
do do 13" districto policial, colhemos
daquella autoridade judiciaria as se-
guintes informações relativas aos inoti-
vos que a levaram a representar, porofficio, ao dr. chefe de policia, contra
o procedimento do mencionado dele-
gado:'Xo dia 4,do corrente *mcz foi o Jui-zo «cientificado pelo tutor deiuissiona-
rio daquella menor (o anal a tinha
ainda sob a sua guarda), que a mesma
se ausentara de sua easa na noile dc
.1 do correnle, tendo sido presa, cm
companhia de seu namorado Ignacio
dc Oliveira, ao sair da hospedaria da
rua Mariz e Barros n. 37, c dahi con-
duzida á delegacia local, cuja antorida-
de a depositara na casa do guarda-11111-nieipal Gabriel de Moraes, eoiiounhado
do próprio offcnsor, onde lambem cs'.c
residia.

Surpreso com essa medida policial,
que entregava, por ass:m dizer, a of-
fendida ao próprio offcnsor, havendo
este a deshouestado, providencia essa
que constituía grave irregularidade, de-
terminou o juiz que imniediatamente
¦lhe fosse apresentada a menor offendi-
da, afim de tomar as suas declarações
e depositara provisoriamente em logar
.«c.cairry.

Para esse mister ordenou ao e;cre-
vente Braga, do i" cartório dessa vara,
que tolephonasse para a delegacia c
officiasse, afim de que o delegado pro-
seguisse 110 inquérito .policial, preso co-
mo constava achar-se o offcnsor, dc-
vendo opporttintvmente intervir o novo
tutor, a quem se avisaria da oceorreu-
cia.

Embora lacônico o officio, que o ai-
ludido escrevente fizera apressada-
mente, por ter o juiz de retirar-se em
serviço publico, as instrucções verbaes
o completavam.

No dia seguinte, cansado o juiz dc
esperar pela resposta do officio c anre-
sentação da menor, até- ás 3 horas' da
(arde, resolveu então dirigir o officio
era questão ao dr. chefe dc policia,solicitando-lhe providencias que o caso
rco/M-rio..

IC cm boa hora o .fez. porque dahi a
pouco n.prcsentava-sc-lhe no Fórum o
dcelgado, csciisando-se da demora e ai-legando ignorar o parentesco do ofíen-
sor com o depositário da menor, e quenão a havia remettido a Juizo por se
achar a dita r.-.cnor doeive, conforme
alíestado que llie fora exhibido.

Fez-lha vêr o juiz a necessidade im-
pc-riosa da remoção da menor, vindo
nara esse fim a mes.tta á presença do
JU!Z_-

Xo dia immcdiato comparecia a me-
nor cm Juizo, de boa saude, sendo en-
tão entregue a uma familia insuspeita,
por ordem do juiz.

Quanto á duvida opposta pelo dele-
gado ao cumprimento do officio, ellae de todo_ improcedente, já .porque ndelegado livera communicação de queo novo luíor interviria. como também
porque, encontrada como foi a menoreotn o seu offcnsor numa casa dc to-lerancia, deveria a autoridade policialter lavrado o flagrante nos tertuos doartigo e?S e sua letra C, do Código Pe-nal. modificada pelo nrligo 1" da Leieooz, de 25 de setembro de mis, ter-vindo de denunciante ottajquer
que tivesse seiencia do caso.

Como se. vê, foi uma taboa Tragi!essa da queixa privada, a que se arri-1:10:1 o delegado, procurando justificar-se, concluiu aquelle juiz.

dor.
Após

diente,
tribuna
Ia Ribc

leituira da matéria do expe-
occuparain suecessivamente aos srs. Frederico Uorgcs, Cos-ro e Cunha Pedrosa, que pedi-ram a inserção, na acla, dc uai vo'.o dcpezar .pelo fallecimento, rcspcctivamcn-te, dos srs. Torres Portugal, cx-depu-.ado pelo Ceará, Alfredo de Oliveiracj.-uien.bro da Assembléa de Peruam-Juco, e 'Eduardo Penedo, egualmentcantigo congressista no Eslado da Pa-rahyba.

Depoi.-
tribuna

<ic=3.-s oradores oecupou a
. sr. ...limo de Andrada, quepronunciou o discurso cujo resumo nu-uiicamos noutro local.'O sr._ Fausto Ferraz, em seguidacomo «ao houvesse numero para scproceder a eleição das cominissões pe--uiaiientes, discursou longamente, oro-curando matar o tempo. A's :,i; da¦ arde -a lista da .norla aceusou «a nrc-sença deuo deputados, verificando,>*'ois, a existência, 1:0 recinto, de mio-rum para ,-iquel'- ' ¦ - ••

disso, avisado,
buii:.

eleição. i F.-xi
orador deixou

vista
a tri-

No Senado

pessoa

Reuniram-se as com-
missões de Finanças
e Marinha e Guerra
Depois da sessão, reuniu-se numa dassalas da bibliothcca do Senado a com-missão dc. Finanças reccm-elcita. Foia sua primeira reunião dcs'e anno1 residiu-a o sr. Victorino Monteiro

que era o vice-presidente da mesma noanno passado, 'listavam presentes ossrs_. Ilueno de. Paiva, Alfredo Eilis,
João Lyra Francisco Sá, João Luiz,i.rico Coelho.•O sr. Victorino declarou que abria areunião ainda como vice-presidente dacomniissão. O sou primeiro movimen-lo nao podia deixar de ser uma pro-po-sta_ de voto de pezar na neta da com-missão pelo fallecimcnto do seu
presidente^ o senador Francisco110 Referiu-se em termosvelho republicano paulistaos serviços prestados pelo

antigo
Glycc-

elogiosos ao
«salientando

morto.

Mais uma circular do
ministro da Fazenda
O sr. Pandiá Calogeras, minislro da

Fazenda, expediu honlem a seguinte
circular:"'Na conformidade da decisSo profe-rida no aviso do Ministério das Rela-
ções Exteriores, 11. 4, de 10 dc abril
findo, declaro aos srs. chefes das re-
partições subordinadas a este Ministe-
rio, para seu conhecimento e fins con-
venientes, que o governa francez fez
as seguintes modificações nas listas dn
contrabando de guerra, anteriormente
publicadas;

Contrabando absoluto:-Modificações:
Ko pàragrapho 8, cm logar de "nec-

lona", deve-se ler "acetonas e matérias
primas brutas ou trabalhadas, que pos-saiu servir .para sua preparação". Nu
pàragrapho 9. em losar dc "phosphoro",
dcvc-SC lêr "phosphoro e seus compôs-
tos". No pàragrapho 21, acerescentar"todas fibra:, vegetacs, assim como
seus fios componentes. 1N0 pàragrapho26, depois das palavras "peças com-
'Poncntcs, accrcsccnlar as palavras "as-
sim como seus accessorios". No par.a-
graplio 38, substituir o pàragrapho pelas
palavras "chumbo, sob todas suas fór-
mas".

Addiçües;"Cortiça, comprohcndcndo a cortiçH
em farelo". Ossos sob todas suas fór:
mas, inteiros ou quebrados e ossos cal-
chiados"."Sabão".

Contrabando condicional — Addiçõcí
— Cascina, bexigas, tripas clivolticras '
pclles para salehiolias".

TJ3L-1 DAT.V HISTÓRICA

(11 de maio (le 191G.
Sem ruido, sem manifestações; pas-

sou honlem o 04° anniversario da inati-
guração do .serviço Iclcgraphico no Ura-
sil, coisa que naquelle tempo sc fazia
com uma simples troca de Uclcgramnias,
entre o imperador d. Pedro II, installa-
do no paço da Quinta da Boa Vista,
c os srs. Euzebio de Queiroz e Guillier-
me Capancnia, que para receber o des-
pacho inaugural de s. 111. estavam 110
quartel de policia na rua dos Uarbonos.-

Commemoraitdo essa data. os fimccio-
narios do Telegraplio Nacional orna-
montaram o busto do barão de Capane-
111:1, o qual se encontra 110 saguão d*J
edificio da repartirão.twa 1 ai .u-ni

de coração que' pedia
Era um voto

aos seus collcga
Approvado unanimemente, foi estepedido itranscripto na acta. 'Em sc-ui-<*a, o sr \1ctori110 lembrou que a com-missão devia eleger o seu novo presi-

ÍZ,%;?n "'d? ,il S5001"1 «o senadorpelo *R.o Grande do Sul. O sr. Victorinoagraiteceu a proia de confisnça dosseus pares e fez logo a distribuição dc*ea membro pelos orçamentos dos mi-instei-los, obedecendo ao critério da lc-Sislatura li.ida Os .trabalhos foramdistribuídos: Bulhões. Receila
João Lyra, Marinha; Bueno deApricultwa; F.rico Coelho /„-11 ranetsco ba, Guerra; Alfredo

João Luiz, Viação c

assim
Ccral
Paiva,
lerior
EUis,
Obras

Exterior;
Publicas.

trabalhos da
convidou os

parte num ai-
mesmos, dtse-
residência, na

Não ce reali-

Antes dr encerrar osreunião, o sr. Vlc.orino
seis collegas a tomaremmoço que, em honra do,•a offerecer-lhcs em sua
próxima segunda-feira

IZmi Z-^" d° ''«-Presidente dareSf ' qU0 " í*irá "a •)rimeira
Nunta otilra sala da lubliotheca, rc-."•-se a commissão de «Marinha epresentes os ?rs. Lauro Sodré,- Intuo do Urasil F0ram reeleitos, scu presidente" o sr

rn.t,-Í'eírC'io •'; vice-presidente, otnuio do Lrasil.
Tanto a commissão de Fm.nrat:«mo a de Marinha , Guerra Sàrao ns suas sessões ás quar as-íc'ra<semanalmente. *"'"•'

Guerra,
Pires Ferreira

Pi-
sr.

O Rio tem mais um hospital
Foi inaugurado hontem

o Hahnemanniano
Realizou-se, hontem, ás 2 i]a da tar-

de, a inauguração do ho»pital do In-
slituio Hahnemanniano, installado no
antigo palaceté Vista Alegre, á rua Frei
Caneca.

A ses.ãoqttê precedeu ;i inaugtiraçã»,
foi presidida pelo dr. Licinio Cardoso,
tomando assento á mesa os srs. Cario:
Maximiliano, 111iuisi.ro do Interior; lia
rão dc Brasilio Machado, presidente do
Conselho Superior do .Ensino, o dr=.
Dias da Cruz Filho e Ma:; de Oliveira

Aberta a sessão, usou da palavra o
dr. Diar, da Cruz Filho, que se congra
titlou com o director do Instituto pele
definitivo cstahclrcimtnlo do hospital,
que eslá destinado a prestar iiieslima-
veis serviços. Falou 110 mesmo senti.1<
o pliannaceutico Souza Martins.

Em nome doa alttmno3 -da Fscol?
Hahn manniann, usou da pal.wra o sr.
José Soares Di.-.', que saudou o dr, Li-
cinio Cardoso, salientando os seus ser-
viços pela seiencia e cs seus esforçoj
para conseguir o çeit dcsielcratum qui
era a inauguração do hospital Halm -
maiiniano,

Encerrou a sessão o dr. Licinio Car-
doso, que agradeceu as demonstrai,õe'
de apreço, de que fora alvo, manifes-
t.anlo o seu i-cgosijo por ver transfor-
mado cm realidade a creação do hospi-
tal, que de ha muito vinha impondo a
sua m,ce.*.sM.".(lr.

Encerrada a sessão, o dr. Llrinio C->--
doso, acompanhado pelo dr. Carlos «Ma-
xiniiiiano. representantes da impren-a e
p.los demais convidados, fez uma demo-
rada visita a todos o.s comparlimcnlos
do hospital, dispondo de indo na melhor
ordem e devidamente preparado para o
seu humanitário mister.
_ O mobiliário de todo o hospital, quee todo muito simples e branco, foi of-
ferecido pela pharmacia Araujo Penna
& FilhOs.

A assistência foi numerosa e sele-
cta, noíando-sc a .presença de tlisünclal
famtlias da nossa sociedade.
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0 sr. Bueno de Andrada dis-
corsa a respeito

-liontem, na Jiora do expediente, oc-
eupou a tribuna da Câmara o sr. Bucno
de Andrada, tratando do caso. do íor-
pedeamento do vapor brasileiro Rio
Branco. Disse o orador," inicialmente,
quc não havia ainda o Congresso come-
çado os seus trabalhos, quando chega-
ram ao conhecimento da população <la
Brasil as noticias do naufrágio dàquelle
paquete, em viagem em águas inter-
nacionaes do Mar do Norte, protegida
pela nossa bandeira.

Ha, portanto, bastantes dias quc esse
lamentável acontecimento agita e com-
move o povo brasileiro, e, no entanto,
nem uma voz, quer no Senado, quer na
Câmara, ainda tratou do assumpto;
nem o próprio governo enviou á Ca-
inara ou ao Senado as notas que tem,
a mãos largas, espalhado «pélá impren-
sa, quer officiosa, quer independente,
quer neutra desla capital.

Na Câmara esperou o orador longa-
mente que—ou o presidente, como dire-
ctor de nossos trabalhos, informasse
aos deputados niiacs as providencias lo-
iiiwdas, cm que pé eslá o inqurito, o
quc ha a" respeito desse facto, on quo
algum dos leiidcrs c«u sah-leaders mes-
mo viesse trazer esses esclarecimentos,
ou que o fizesse algum dos deputados
que lão dignamente se oecupam dos
trabalhos da cònimissão dc diplomacia
t tratados.' Na.la ouviu, entretanto, Como que
um silencio propositado se fez dentro
do Parlamento a respeito desse facto.

O orador, porém, não pôde, por uni
«mpislso dalma, por um habito de pôr
ns seus actos de nccoiOo com o que a
sua consciência determina, não _ pódc
resignar-se ao silencio c ousou vir pe-
dir aos Icaders, aos chefes meiitacs da
Câmara, aos amigos do governo, aos
representantes mais dirc:tos da politica
aclual, que digam a)go sobre o caso.

Pódc elle ser grave. Talvez não o
seja, pois as versões que correm diver-
gem entre si. Uns dizem «pie o navio
íôra torpedeado por submarino, allemão
em águas internacionaes «lu mar aber-
io; outros aifirniain que a embarcação
não era mais brasileira; i|iic tinha sai-
do do nosso porto, á sombra do nosso
pavilhão; quc, mais tarde, íòra ven-
«li-lo sem a audiência do nosso governo
a armadores de outros paizes; e que
nessa qualidade soffrcra o sinistro ma-
ritituo. ¦lim qualquer das hypothcses o
governo tem urgente necessidade .de
ngir; ou para defender Os direitos da
nossa bandeira, ou para punir áquelles
que acaso hajam delia abusado.

Nada se sabe; tudo se ignora, e o
orador, representante da nação, tendo
talvez amanhã rapidamente de resolver
sobre o caso, pois que aos deputados
pódc compelir a solução de muitos pro-
blcinas «ine desse acontecimento rc-
6tlltcm...

—Os deputados nada resolvem, opina
O sr. Pedro Moacyr — Podem apenas
Criticar, Nada resolvem, porque não é
da competência delles, porque á riso-
lução se oppõo n lei, e nada resolvem
da sua .competência, porque dc lia mui-¦to os próprios deputados se castraram,

Proscguindo, porém, diz o sr. llucno
«lc Andrada que a Câmara pód? resol

ultima instância, .pois que at.

A cerimonia civíca de
amanhã

¦Realiza-se amanhã, ás 9 lioras da noi
te, a segunda sessão ordinária do lnsti-
tuto Histórico c Geographico. Brasileiro
no corrente anno, sob a presidência do
conde dc Affonso Celso. Tomara posse
o sócio effectivo reccm-clctto, dr, fcr-
nesto da Cunha dc Araujo Vianna, quc
será recebido pelo orador do Instituto,
dr Bcnjamin Franklin Ramiz Galvão.
Logo depois será votada a proposta que
apresentou o dr. Erico Marinho da
Gama Coelho para sócio effectivo. l',m
seguida o sócio effectivo dr. Alfredo
Valladão lera 11111 trabalho quc especial-
mente escreveu sobre a data 13 .«
Maio, encarãndo-a sob o ponto Ue vista
político c social.

O vestuário não scra o de rigor e
á sessão poderão comparecer os que
isso desejarem. .

Terminada a sessão, será inaugurado
o relrato da Princeza Isabel, trabalho
do conimendàdor Petif, e offerta do
sócio honorário sr, José Carlos Ro-
drigues. Esse. retrato terá collocação
definitiva no gabinete do presidente do
Instituto, por isso <|ue no salão nobre
das sessões, cm • virtude de resolução
immutavel, só pode haver o retrato do
Imperador D. Pedro 11.

— O "Centro Civico Sele de Sctcin-
bro" está activamente empenhado nos
últimos preparativos da soleunidade que
vae realizar, . .

O programma da festa cívica constara
de uma sessão solenne, ás 8 horas da
noite, na sédu da 'Escola, á rua_ liarão
do Kio Branco, M, sob a presidência
do senador Lauro Sodré, presidente
honorário do Centro, sendo orador offi-
ciai o dr. Lustosa Arngão.

A escola de desenho do Centro está
confeccionando um artístico painel de
4111X2111, em que sc ostentam todos os
vultos históricos que tomaram parte na
campanha da abolição.

E' uma feliz concepção do professor
Ociacilio Nicacio.

Os alumnos das escolas do Ccnlro
entoarão liyninos patrióticos, durante a
solcnnfd.adc, acompanhados
orchestra composta de dez

A* margem da guerra

O EXERCITO
PORTUGUEZ

Organização c
eííectivos

As recentes victorias das armas por-
¦luguezas em África, bem como a pos-
sivel cooperação de duas divisões mili-
tares em Prança vieram novamente fa-
zer incidir as attenções geraes sobre o
exercito portuguez o, por isso, nos pa-
rece opportuno fazer sobre elle .11111
estudo, embora sunimario.

A aclual organização data de 2(1 «le
maio de 1911, 'I"c dividiu o exercito
da pátria de Camões em tres grandes
grupos:

i° — As tropas activas 011 de 1*
linha;¦2" — As tropas de reserva ou de 2'
linha; . .

30 — -a5 tcrritonaes ou dc 3 limia,
O primeiro escalão é constituído

por oilo divisões; uma brigada de ca-
vallaria a tres regimentos, tendo cada
um quatro esquadrões e uma bateria

é o maia aí'amado remédio
de França, hã BO annos,

contra a PRISÃO de VENTRE,
embaraço gástrico, Mis* e acidez tio sangue.

NUsseciaçao Comiercial"
TOMOU POSSE HONTEM i NOVA DIRECTORIA

«le metralhadoras; oito companhias ..de
sapádòres mineiros; oito secções divi-
sionariiis de pontes; oito secções de
projectores; tlcz secçõed de itclegra-
phislas de campanha; um parque de
pontes; unia companhia de tclegraphia
sem fio; uma companhia de acrostei-
ros; um grupo dc duas companhias de
caininhos de ferro; uma companhia de
tclcgraphistas de praça; dois regimen-
tos de artilheria de montanha a tres
grupos de «lois batalhões; um grupo de
duas baterias a cavallo; um grupo de
tres baterias «le 0b117.es; tres baterias
de montanha independentes; um regi-
iiienlo de infanteria a tres batalhões;
dois regimentos «le infanteria a dois
batalhões; tros baterias dc mcti-alhado-
ras independentes; oilo companhias de
saude; oito companhias -de subsistcn-

, cias e outras tantas de equipagens; e,
: finalmente, as tropas de engenharia e
1 arl-ilheria do campo entrincheirado dc
i Lisboa. ......
| 1E111 tempo de guerra cuia divisão o
1 aisim constituída: um quartel general;

regimentos de infanteria a tres
de artilheria

nuur.ada , - ,, ¦
de cavallaria

imn',lnr«. batalhões; um regimento _.

„,,..,,liana Ka,,,,, **«,&§& | 
— 

;< %« ^ 
"^ * 

^
p •„'iiucs esquadrões; «ma companhia;.de'-0lT™>' sapadores mineiros; uma secção

sionaria de pontes; uma secção de pro-
,.. , outra de telcgraplnsti

Depois da sessão ....... .
citará algumas peças clássicas.

O edifício «la Escola, e bem assim

Américo Diniz, Queiroz P, d
José Machado, Armando A
Claudionor dc Araujo, João da Cunha,
José da Ponseca a Alfredo Barbosa. , jectorcs.da sessão a orchestra exc- 

j 
Jcaml,:ll,i,'a 

{"mm companhia 
* 

de saude
I outra dc stibsistencias

(li vi
ro
de
le;

linda uma de

JÍ visão c
. equipagens. .

O effectivo aproximado ua
de 20,000 homens.

O território continental .portuguez
¦ o=tá dividido cm oito circutuscripçucs

do divisão e cada uma destas em qua-
| tro districtos de recrutamento, liaveu-
' 

do nas ilhas adjacentes dois comman-
i dos militares com sede nos Açores e
I Madeira.. _divisões

respectiva rua, serão ornamentados, eom
íestões, flores e bandeiras,

. A comiiicmoração terá caracter popu-
| lar, sendo pcrniitlido a qualquer cidadão

lazer uso (la palavra, para consagrar o
grande acontecimento:

Na egreja e apostolado posi.tivisla
do lirasil conunemora-se a libertação da
raça negra e a personalidade de Tous-  
saint-l.onvcrttire, eom tuna conferência 1" ,\s divisões militares i«'in as suas
publica, ao meio-dia. sedes, respectivamente, em Lisboa, vi-

A directoria do "Centro Acadc- zcit, Porto, Bcja, Coimbra, V. Kcal,
mico" realiza lambem uma sessão so- Tliomar e Braga

Realizou-se hontem, no edifício da
Bolsa, na grande sala da bibliOt|teça,_a
posse da.nova directoria da Associação
Commereial.

A's 3 horas da larde a sala estava

Peio' présidento da directoria artte-
rior foi declarada aberla a sessão sen-

do convidado o
si*. José Bezerra,
coiho ministro do
Commercio; para
presidil-a, e. o sr.
Pandiá Calogeras,
ministro da ha-
zenda, para tomar
logar á mesa.

O sr. José Bc-
.-.erra, assumindo a
.presidência, agra-
deccti a li o nr a
que lhe era «lis-
pensada, asse gu-
rando '«pie o go-
verno acompanha
com interesse . a
vida da Associa-
ção, estando prdm-
pto a attende! a
tanto quanto pos-
sivel em ..todas as
suas reclamações.

Em s e g it i d a,
convidou os mem-
liros da nova di-
recioria. a assu-
mirem os s e u s

o «íue foi
presi-

deneia fez entrega ao barão de Oliveira
Castro, do diploma de sócio benemérito
da \ssociação, confeccionado pelo sr.
Raul Pederneiras, agradecendo os bons
serviços prestados, quc justificavam a
alia distineção concedida,

Obteve a palavra o sr. Buarque ce
Macedo, que falou commissiouado -pela
directoria anterior. Depois de reclamar
para o commercio a maior consideração,
ustificando os inestimáveis serviços

elle presta, na satisfação- de ínte-
entre fornecedor e consumidor,

ua origem através; dos tem-

A arma de engenharia eslá dividida
tclcgraphistas,

lenne, ás ij horas, na Escola de Minas,
em Ouro Prelo. | em serviço dc pioneiro..

O dr. Joaquim Furtado de Menezes j caminhos de ferro, torpedos e lortiti-
fará uma conferência sobre: "A liber- cações. , ,.
dade". allusiva á data que se festeja. ! O serviço de torpedos fixos encon-

— Consoante a condueta seguida até tra-se, porém, mais intimamente iigacio
agora, cm relação ás datas nacionaes, á artilheria tcchnica, conforme tauibc m

Grêmio Floriano Peixoto coiimic- 
' succede nos Estados l nulos, paiz este

ver cm ultima instância', .pois que até I ______ so!l,mlc. _¦_ _'_____{ .~0lk',..-
para prover as despesas _ mesmo even- ,0l|os os cidadãos,times, quem disso trata e o Congresso!  . .

mora a dala de amanhã, cm sua séile
rociai, ás 7 112 horas da noite, á rua
General Câmara, 11. 25G, com uma ses-

fio comparecer

Nacional. Assim, náo lhe parece que
seja cedo dc mais para que dirija esta
pergunta aos homens que estão orien-
tando o paiz «• áquelles que represen-
iam o pensamento governamental na
Câmara.

¦O assumpto é ainda relevante pelo
Seu aspecto pratico.

Urge que se saiba como os nossos
navios podem navegar pelos mares do
globo.

Todo mundo sabe, e é conhecido na
Câmara, qtie a crise mais temerosa quc
se levanta para o nosso commercio,
para as nossas finanças, .para a vida
«Io uosso paiz é a dos transportes ma-
íntimos internacionaes. A agricultura
está trabalhando, o commercio comi
vontade de effectuar trocas, o traba-
5ho. mais ou menos regularizado den-1
¦tro do .paiz, no cmtanto, o produeto |«lo nosso trabalho chega nos portos de
saida e náo encontra transporte ou o
encontra em quantidade tão diminuta
•;ue não corre-.;.onde ao esforço rcali-
zado pelo braço do trabalhador.

Esta situação temia a aggravar-se
diariamente pela diminuição de toncla-
f.ein dos barcos dc commercio — fado
susceptível de influir bastante na crise
«ie transporte:-, tornando-a cada vez
mais premente,

Ora, qual o armador brasileiro oa
estrangeiro quc, vendo os seus navios
ameaçados de 11:11 sinistro egual ao que |
soífrcu o Kio Branco, não se quererá'
garantir contra .prejuízos prováveis, att-j
giuciilaudo os fretes, já por si pesadis- j
simos, nos transportes internacionaes ? [Assim, em cada dia que passa, uma
¦lifficuldadc surge; em cada momento
tiu «íue se deixa de resolver, augincn-
latn-so os embaraços para a producção
nacional,

li' preciso, portanlo: 1". que o paiz
Milia sc os nossos barcos correm pc-
ligo; ;", até onde vae 011 alcança esse I
perigo; ,-,", qual o meio de cvilaÍ-o, . |

De outro modo, a crise aggravar-se-á i
piincipalmciitc para o Fitado dc São
1'aulo, (pie exporta mercadorias de,
grande peso e volume, relativamente ao |
preço dc vinda.

Todo mundo sabe que,. se tivesse
físe inluilo, não o occultarin, teria au-1
ics a coragem <le declaral-o,

Desta ut, não. '1'ralando-sc de uma
questão que se pódc tomar dc gravi-
dade internacional, não censura o ora-
dor sequer o silencio quc o governo
"._:u guardado até agora, porque, sabe
que esse silencio é muitas vezes impôs-
10 pelos deicres dc patriotismo nos 11c-
goeio., internacionaes. E-ic é o motivo
|i:lo qual não terminará o orador as
considerações por apresentar um reque-
rimcnlo de informações,

Cumpre, entretanto, — diz o orador,
rcpondrnda a apartes — rcsalvar a
affiiT.iação já feita de que os.jornaes
oíliciosos, neutros ou adversários têm
recebido do governo informações, algu-
jilas, aliás, desencontradas; de tuoilo
que o tiparteante, sr. Souza e Silva,
jiatinaliiieiue por não estar então pre

116046
50s000$000

e lodít a dezeiiii da Loíeria ex-
traída liontem foi vendido no

Centro Loterico
L. -TTTIW 1 T lll IH—

a Rua Sachet, 4

SrEUANZA & VETBHB

O dr. Augusto Ra-
mos, novo ser.

ci-etario
cargos,.

feito. Empossada a directoria,

J
que
resses
¦procura

dcmonslran-pos o faz a sua apologia, .
do que os que a elle se dedicam um
recem a mais nobre e a reais elevada
posição social.

Feita esta observação passa a outra
ordem de considerações, demonstrando

commercio de hoje, consciente

deve ser tomada como as necessidades
dq momento forem aconselhando, c ter-
minou dizendo:"Aqui, estamos promptos para advo-
gar todas as causas justas do commer-
cio, para nos fazermos éco dc suas
reivindicações, mas resistindo aos im-
pulsos da vã popularidade c acatando
sempre a soberania dos poderes consti-
Utidos da Nação.

Pela benevolência mutua c pela par-
tilha dos esforços poderemos stiavisar
a. circumstanciàs mais rebeldes c iriuni-
phar dos acontecimentos mais adversos.

Nosso grande empenho será por me-
recer o respeito de todos e captar a
estima do3 mais generosos.

Guardaremos sempre na memória este
pensamento de Pascal: "Temos uma tão
grande idéa da alma humana, que não
podemos' soffrer seu desprezo c presein-
dir «la sua estima; c ioda a felicidade
dos homens consiste nessa estima."

Seguiu-se com a palavra o sr. Af-
fonso Vizcu, que justificou a sua alli-
litde na eleição realizada, deante da si-
Inação que atravessava a Associação.
Saúda a nova directoria, de quem tudo
espera o commercio, desejando o cou-
giaçainento da classe para a reunião
ile todos os elementos necessários .ao
destnvolvimento do, commercio, li apon-
ta á directoria assumptos quc julga ne-
cessados já, tacs como a creação de
biiréau de informações nacionaes, a re-
gulauicntação de contas assignadas, a
reforma das . tarifas, etc, terminando
por congratular-se eo.m a Associação
com o dia de regosijo «pie te passa.

Falou depois o sr. Sampaio Corrêa,
para agradecer ;,s referencias feitas ao
seu nome p-. los srs, Buarque de Mace-
do it Pereira I.ima. Explica a sua
acção na assembléa de 5 d«« corrente, vôo
em «|ue foi apenas um auxiliar para o
bom resultado,' conseguido, nessa as-
setnbléa, «pie se demonstrou compene-
trada do seu valor e feito valer a nua
vontade. Apresenta em nome dos pre-
sentes o,s seus votos para o 'bom exilo
da acção da nova directoria.

'Concluiu o sr. -Sampaio Corrêa o seu
discurso regosijnndo-sc por ver na as-
semblea reunidos o commercio; a la-
vo.ura e a industria, as fontes «le maior
riqueza de um paiz, e a razão de ser
de uma nação, incitando o governo a

O Brasil e a aviação

A próxima chegada de
Santos Dumont

Santos Dumont, que sc' acha actual;
mente em S. Paulo, deve chegar aqui
110 Rio cm breves dias, ,-,

Para a sua recepção já se eslão fa-
zendo preparativas, o que dá a enten-
der quc será grandiosa. Diz-se que os
festejos com que agora será recebido
o nosso patrício excederão em brilho

os das recepções
nteriores, e isso
jor dois grandes

motivos: — o jiri-
íneiro, porque
vem tritimpliante
d« uma excursão
pelos paizes aiiie-
ricanos, desde os
Estados Unidos,
honrando com as
homenagens que

lhe foram prcsla-
das, o nome do
Brasil, pois que
representou no
Congresso Aero-
inuiico do Chile
a maior nação da
America; o sc-
Bundo, porque a
sua vinda agora
ao nosso paiz,

1 assignalada pela
da

ias*??-.
.' viSi.'--.:'' * ' ¦.]-.'¦-"...;¦
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SALDOS E RETALHOS

Santos Ditmoiit

fica

do seu poder, está cn-

NOVO SENADOR

A posse do sr. Soares
dos Santos

onde a defesa das costas tem sido
tudada com extremo cuidado, .

•\s tropas activas «le pioneiros sao
formadas por oito companhias de sa-

padores mineiros; oiio secções de pou-
tes; egual numero de secçiies de pro-
jectorcs; um parque «lc pontes c ainda
cinco secções de conducíores.

A artilheria está separada cm duas
•¦raudes especialidades 3 artilheria oc
campanha c artilheria a pé, estando 111-
cluidas nesta nllinini a artilheria dc
guarnição, a de costa c a artilheria te-
clinica. , ,,., • ,

.\s tropas activas de artilheria de
campanha são constituídas por 0110 re-

de artilheria montada; dois
; «le artilheria de montanha;

de duas baterias a cavallo;
s de baterias de ohuzes de

campanha e Ires baterias de artilheria
de montanha independentes.

\s tropas de reserva comprehcndcm
oito grupos dc baterias montadas.

O material é parte 70 í R (.Unct),
e parte 7,5 e 9 M K. .

¦\s tropas activas da artilheria ac

guarnição constituem um batalhão a o
companhias 10 um gn»po de duas compa-
nhias e bem assim um batalhão de arti-
Ibéria de posição para a deiesa movrl
do sector sul da defesa marítima ilo
campo entrincheirado de I.^boa, armada
com quatro obuzes de 15c 1 R (Cancl;.

A artilheria 'de costa é formada por
dois batalhOes a sete companhias «les-

delendeui

á indus-

giuicntos
regimento;
lim grupo
dois grupo

•Xo expediente da sessão
tio Senado, o sr, Victorino

-do

SÍiiíó e ainda' por uma companhia de es

Dependendo dircctanlcntc da arma de
.Arsenal do
adquirir lodo

bem como o seu

erreira e o
abara de -fazer o

seu pciiido verbalmente. O novo sina-
dor cncaitiiuliou-se até. junto do fr. Cr-
bano e, com a .soleunidade do costume,
prcslou o juramento «lo estylo.

lim seguida, o sr. Soares dos Santos
recebeu os cumprimentos de diversos
senadores e da bancada gaúcha ua Ca-

I mara, quc acompanhou o seu antigo
j companheiro até ao edifício ilo Senado,

_. •-. . .. Di-.xe luz au debate, como j— _—»¦?«» »•— - - —
costuma fazer. | V, excellencia quer obter, a preço

Foi eom o inluilo meramente dc razoável, utn chie, elegante c bem con-
mostrar (pae o Congresso 'Nacional não feccionado cliapéo? Queira dirigir-se a
é itidiífcriute, 111:11 póito ter ;i casos | casa Aguiar — Theatro, 13, .1. 2239.
Uu---, que o orador occ.ipon a.tribuna.

Pe outro liv.sse sido o intuito, seria
duvidai- do .patriotismo do actual RO-
vc-.no. Fa.; o orado» justiça a toJos
os brasileiros. Tem certeza de que,
«:u queslões «lessa ordem, todos sen-
'. ni .Io mrsiiKi unido e cem a mesma
in-cn-i.ladi' quc elle, Todos estão dis-
V.i-tos a trabalhar paia qne o Hrasil
appareçu, nas contendas internacionaes,
«Biire as nações n-.ais dignas e que mais
sc consagra su ú eu ilizo>;rnj c ;i
liidade. 

'

I linadas ás íortificações que
o liontem !«x- '• l,or lim K'"po independente a duas
.Monteiro, | companhias., para «i defesa da tez

pedindo a palavra paru matéria urgen-1 S.ulo e au
ie, requereu que pccinlislas
fosse ininicJiata-!
incute discutido c
votado o parecer
da commissão de
Verificação de
Poderes, já publi-
cado, mandando
reconhecer c pro-
clamar senadores
pelo. Rio Grande
do Sul os srs Ri-
vadavia Corrêa e
Soares dos San- i
<os. Ápprovado o
requerimento, foi.
o referido parecer jtambem approva- j
«lo, sem discussão. 1
O sr. Victorino;
voltou á tribunal
c, declarando que j
se achava r.aatile-
sala o sr. Soares
dos Santos, pediu ,
á. mesa tiuc neát-1

O novo senador gnasse tuna com-1 .
missão para intro- Com este procedimento commcllcu-st

dttrü-n no recinto. Poram nomeados os I w.n duvida um grande erro. pois que
Pires Ferreira e o ! todos os organismos militares dcvcni

conservar avarameul'- as suas tradições
pela grande forca moral «íue ellas m-
catem 110 soldado

artilheria, encontra-se
Exercito, ao qual comj
o material de guerra,
fabrico e reparação.

DesltJ estabelecimento lazrm parte:
tuna fabrica de pólvora sem fumo; ou-
tra de pólvora negra; uma fabrica
material «le guerra e diífcrcntcs depo-
sitos lerrilonaes.

A arma de cavallaria. quc não te','-'
um grande desenvolvimento devido aos
poucos recursos do paiz em gado cavai-
lar, comprelicnde oito regimentos ai
quatro esquadrões e uma brigada de
tr s regimentos, tendo cada uma dois
grupos de dois esquadrões o uma ba-'
t. ria de metralhadoras a cavallo. |

As tropas de reserva desta arma são
constituídas por oito esquadrões.

Na infanteria foram extinetos os an-
ligos caçadores dc gloriosas tradições c
c«mh'.cidos pelos soldados negros de
Portugal, conforme os denominou Na-I
poleão.

que
da sua força
carregado «le resolver os
tantes problemas, para que
ligada como está á lavoura
tria, pôde e deve prestar serviços que
modifiquem por completo os processos
velhos e colloquc a sociedade sobre
moldes novos para o trabalho comnuim.
Relembra a grande assembléa dç 5 do
corrente, -i quc estiveram reunidos os
elementos de maior valor e prestigio
das classes ligadas ao commercio, para
observar que jamais se viu unia
reunião como aquella na Associação
Commereial. Saúda a directoria pas-
sada e a que tomou posse, citando o
nome do sr. Affonso Viseu, como
"leader" da maioria, e o sr. Francisco
de Souza Costa, que do lado oppbsto
não poupou esforços para a victoria
dos seus candidatos. Faz ligeiro histo-
rico do que sc passou nessa assembléa,
para salientar a attitude imparcial do
sr. Sampaio Corrêa, que a presidiu.
Refere-se ao sr. Pereira Lima. que pelo
seu passado de trabalho "»-'í predesti-
nado a fazer uma excellente adminis-
tração. Saúda o governo da Republica
pela sua honrosa representação, o que
colloca a nova directoria no dever de
cumprir dignamente o seu mandato e
de collocar a Associação Commereial á
altura a que lem direito, e saúda por
fim o commercio.

Ü discurso do sr. lluarquc de Ma-
c«do, que por vezes foi interrompido
por applausos, ao terminar recebeu uma
ovação do auditório.

Falou depois o sr. Pereira Lima, que
produziu um longo discurso, tratando
de diversos problemas, salientando a si-
Inação difficil (pie o commercio dc lia
muito vem atravessando, Mostrou que
a acção da instituição, que vae agora
presidir, não pódc ficar subordinada a

sc.euir uma orienta-
cnio e lógica, iiue

ouvir
lhos

sempre com attenção os conse-
¦ reclamações da Associação Com-

¦bem

que o o
inauguração, cam a sua presença.
Escola Brasileira dc Aviação,

A commissão do Aero Club llrasilei-
ro, encarregada dos festejos e:n home-
nagein a Santos Dumont já tem orga-
nizado o seu programam, e cm ultinii
reunião tomou as deliberações quc coni-
plctam esse programma.

No dia da chegada do grande desço-
bridor da dirigibilidade do balão, _ a
avenida Rio Uranco estará euibandeira-
da, sendo armados coretos eni que. to-
carão bandas do Corpo de Bombeiros
c da Driigada Policial. A illuminação da
Avenida será deslumbrante.

Consta tambem dos festejos uni
corso na -avenida Beira Mar, em que
deverão tomar parte as principaes fa-
rililias desta capital.

A directoria do Acro Club Brasileiro
convidou o presidente da Republica,
ministros de Estado, Senado, Câmara
o Conselho Municipal, para que se fa-
çam representar na recepção do grande
brasileiro. Foram tambem convidadas
com o mesmo fim as principaes asso.-
ciações e academias desta capiial.

O aviador Darioli, na tarde da che-
gada de Santos Dumont, voará sobre
esta capital, deixando cair durante o

papeis vcrde-ainarcllo com uma
iuscripção.

O cortijo, que se organizará em sc-
gtiida ao desembarque do Santos Du-
mont, terá essa ordem: turma dc cy-
clislns, rarro á Dnumont, com o avia-
dor patricio e íamilia, representantes
ilo presidente da Republica, do ministrei
das -Relações Exteriores, ministros da
Guerra, Marinha, Justiça, Viação, Agri-
cultura, comniissão de recepção do
Acro Club Brasileiro, representantes
das diversas sociedades c academias.
———•¦ i«ii»i»

mais imnor-1 mercial, contribuindo, assim para o
a sua acção, 1 eslar c felicidade da nossa pátria.

do commercio

Villela dos San-

dire-

lout:
ção

lias, devendo
egura, inlelli;

Usaram da palavra logo depois: ' o
sr. Miguel Calmou, pela Sociedade Na-
cional dc Agricultura; o sr. Osório de
Almeida, pelo Centro Industrial, ç o
sr. Honorio de Araujo Maia, pelo Cen-
tro do Commercio de Café, que ¦feliei-

lárain a nova directoria, congratulando-
sa com a sua posse, aprcsenlando-lhe
votos de solidariedade em nome da la-
vci.iira e da industria
dc café.

Falou por fim o dr.
los.

A todos os presentes mandou
etoria servir uma taça de champagne.
Foi nessa oceasião quc se levantou o
dr: José Bezerra para encerrar a ses-
são.'Disse quc se congratulava com o
pensamento harmônico de todas as
classes, assegurando que o governo pro-
curaria 110 limite dos seus esforços
trabalhar ao lado da Associação para
satisfazer tudo quanio fosse necessário
para regularizar a sua vida, a que se
acham presos o.s,,grandcs interesses do
paiz.

Assegurou que guardaria grata km-
branca da festa, a que presidira, em
que vira congregados a Iauvoura, a
industria e o commercio, unidos com
os- mesmos 'louváveis desejos de concor-
roí co,m o governo para o engrandeci-
mento da pátria. Ii levanta a sua
taça, desejando prosperidade á classe
unida.

V. assim termina a sessão de posso
da nova directoria da Associação Com-
incrcial, na qual se fez representar o
prefeito federal, pelo sr. Mario Bulhão;
o, sr. Tavares de Lyra, ministro da Via-
çaó. pelo sr. Sérgio Barreto, e a Asso-
ciação dos Empregados 110 Commercio,
pelo sr. Alves de Araujo.

Na aclu.-ilidaile, pensão a 60$, só na CA-
BAÇA GRANDE; av. Meai de Sá, ij—«5'

l-OCIED.YDU 1H'1 (iKOGIUPWA

Maiipa sobro o territo-
rio do Acro

Sob a presidência do general Thn.it-
mattirgo dc Azevedo, realizou-se hon-
lem, ás 4 horas da larde, na sala das
sessões da Sociedade do Geographia do
Rio dc Janeiro, á praça Quinze de No
vembro, a reunião de directoria e con-
selho director, convocados para toma-
rem conhecimento do novo mappa «lo
engenheiro João Albcrlo Masô, apresen-
tado na conferência realizada em 27 de
abril ultimo.

O presidente, depois de examinado o
mappa e cotejado com o anteriormente
apresentado pelo mesmo engenheiro.
sobre o qual uma coinmissã-i da Socic-
dade de Geoirraphia já emittiu parecer,
nomeou a seguinte commissão para di-
zer sobre o mérito do novo trabalho:
almirante A. C. Gomes Pen ira, dr.
Antônio Ülynlho dos Sanlos Pires e
marechal A. Vicente Ribeiro Guinia-
rães.

Afim de ser organizado o rcgulamen-
to das medalhas honoríficas da Socic-
dade, foi nouicaila a sesguiute comtnis-
são: dr. José Artliui- lloiteux, coronel
J. M, Moreira Guimarães c dr. Auto-
nio Olyntho dos Santos Pires.

O "CHORO"

"Seu" Antoninho é
tenor p'ra burro

O Antoninho é um moço dc reconhe-'
eidas aplidões para o bcl-caiito. Em-
prega-se em não fazer nada o nas bo-
ras vagas é tenor cm penca. Tem,
como todos os ctmtlos de Caruso, o
chodô de fazer praça aos seus dotes
vocaes e cm se apanhando cm corda dc
o fazer é um aluir de guélas e peitos
capaz de fazer morrei- dc inveja ao
próprio Honci.

O destino anda, porém, de picardia
com o Antoninho. O nosso Zcnatello
dc contrabando foi por elle collocado
na dolorosa situação de ter de renuu-
ciar á sua veia eautatoria ou de com-
¦plicar a situação do toda a íamilia.

IC. que o ¦ pae do Antoninho, o sr.
Oliveira, é encarregado da avenida.51
da rua S. Christovâo, o como tal im-
põe ali aos moradores duas medidas
violentas, mas profundamente louva-
veis: a de não dar bailes cm casa c a
de não ter gramophone, Graças a isso
o 51 devia ser o Edcu cm ponlo pc-
qtteno.

Só o csíar livre dos gramophones!...
Mas — o eterno irritantisino do"mas" — o Antoninho, dadas a sua vo-

cação e a sua vontade d? cantar, não
deixa que gozem os moradores do 51
lodo o velludoso silencio de sete noi-
tes dc paz em cada semana. O Amo-
ninho uão pode passar sem cantar.
Dahi deu elle de organizar uns Hioon-
concerts, começando ás onze }' pico da
noite c terminando ao vir do sol dos
domingos.

¦lia violão, golfadas d'agna que pas-
sarinho náo bebe, sapaíeados, anecdolas
rebarbativas, e, uma vez por outra,
h.ta livre, com molho de vocábulos ea-
belludos e amabilidades,., muito antes
pelo contrario.

A presidência desses cspcctaculos «le
programma variadainentc ruidoso cabe
sempre ao guarda nòcturno da zona,
que. como bom representante do -povo
da lyra, não pede ver defunto sem
chorar, e entra de corpo inteiro na pe-
rcreeagem, nos bcbcsttvcis c até nos
cascudos, quando lhe tóea a sorte.

ii os moradores do 51, que não po-
dera dar baile nem ter gramophone em
casa, -não pagam mais nada por isso,
lambcndo-se, absolutamente grátis, com
esses sonoros serões dc algazarra
que o Antoninho, casando volalas
com o retinir das primas e dos
does, sapeca a caiiciiamblança da
toria:

Jl,« domingo á sexta-feira
Pico de bico calle.do,
Mas sabbado, c noit'inteira,
Temos concerto pegado.

O pissuá repete em coro o chimixeué
de lambreqiiim de ponta do telhado
corte de boca em boca, a refrescar as
gargantas, e o pagode continua por ahi
além.

Amanhã ha inoon-coneert no 51,
 — » «»¦

O Contestado

em
suas
bor-
can-

O caso de Timbó preoecupa í
espirito publico

Florianópolis, 11 — (A. A.) — O'
caso do Timbó, contimPa a preoecupar
o espirito ipubJicOi apezar «los teld'
graminas do dr. Affonso Camargo,
[.•residente do Estado do Paraná ao co-
ronel Felippo Schmidt; governador des-
tc Estado, dizendo que o escrivão do
paz, sr. Francisco Salles, morador no
Timbó, está sendo processado em União
da Victoria e que a Força Federal
effcctuou a sua prisão, attendendo ti,
requisição do siib-delegado paranaense.¦'•' Dizem os jornaes ser curioso que a

.'Força Federal attenda á requisição do
siib-delegado paranaense paia effectuar
prisões cm localidades sob a jurisdicção
catliarinensc, quando essas mesmas for-
ças procedem de modo contrario com
autoridades nossas, a quem .prendem ei
desarmam setn motivos, já tendo essa.sí
forças procurado até impedir a passa-
gem por Poço Preto, do dr. 1,'lysses
Costa, chefe de policia do Estado.

Dizem os mesmos jornaes que a pri-
são do sr. Salles só poderia ser feita
de accordo com a lei quc regula a ex.-'
trãdicção dos criminosos c aííirtnnin
que a oecupação federal . do Timbó.,
tem dois pesos c duas medidas eom as'
quaes se procura obrigar Santa Calha-
rina a abrir mão dos seus direitos.'
Acercsccuiam que os fados do Timbó
não -podem ler outra explicação.

Curityba, 11 — (A. A.) — O pre-
sidente do Estado, dr. Affonso Caniiir-
go, enviou ao coronel Felippe Schmidr,
governador do listado de Santa Cntha-
rina, o seguinte telegrammã: "Tenho

a honra de commiuiicar a v, ex. .pie,
nesta dala, acabo de receber eseiare-
cimentos da autoridade encarregada «la
syndicancia sobre o caso do Timbó, «¦¦
posso affirmar r.ão ter havido por
parte da autoridade paranaeiio-e.a mini-
ma violência. A pri.-áo de Francisco
Salles íoi cííectitada em virtude dc ser
pruces^uiü por crime dc tentativa dú
iu,-.iiicidio, com ferimentos, contra Sun
esposa, de Iia'vel-o o .Superior Tribunal
de Justiça mandado a novo julgaincn-
to. A autoridade policial, portanto,
nada mais fez que cumprir o mandada
do juiz de 1'niáo da Victoria, onde o
mesnio réo ja respondeu ao primeiro
julgamento, Accrcsce «pie a prisão 1.11
lííeelnada, não por força policial, qne
ali não existe, mas sim .por força do
Exercito encarregada dn policiamento
da zona que fez a diligencia mediaum
.requisição da autoridade compelcutv
Attcnciosas saudações".

DINHEIRO sob jóias e cautelas
do Monte de Soe-

i,orro, condições eipeciacs — 45 e.47.
rua Luiz de Camões, C;.i'a Gouihier.
Fundada em 1867.
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OS DOCUMENTOS HISTÓRICOS

INTEP.ESSANTES

Uma carta de Pedro I a
seu filho Pedro I!

le i
n

CJBD1-ÍV13JA KoiiXlFlOAlSTIC I

.1 Pela sua quasi milia
dosagem alcoólica, 6 a
ccrvtíja qua substitue ga- \Hidnidiiiente os refresuos |!para as pessoas muito!'.sensíveis ao álcool.

no

merece nao

JXST1TITO mSTÒHJCO

.V "Historia dn Imlf-
pendência" do Vur-
íiliageiu

l''oi'am entregues hontem ao lu-
stiluto Histórico e Geographico P.rasi-
leiro, em virtude da offerta feita pelo
fr. Lauro Müllcr, ministro das Rela-
çóes Exteriores, os originaes da "Ilis-
toria 'la Inilcpcndeiiciu", escripta pelo
grande historiador pátrio Francisco
Adolpho d..- Varnliagcn, visconde de
Porto Seguro. Paia coordenar e rever
tacs originaes, o condo de Affonso Gel-
so, presidente perpetuo do Instituto,
nomeou uma commissão composta dos
sócios drs. Ramiz Galvão, Pedro Les-
sa, professores Max Fleiuss e liasilio
de Magalhães, quc será o relator, e do
biliHolhocario do Instituto, dr. José
Vieira Fazenda, servindo de secretario
da mesma comniissão o dr, Rodolpho
Garcia, funceionario do Instituto. Os
originaes «la ''Historia da Independeu-
cia." constam de muitas folhas de pa-
pcl escriptas todas pulo vis. onde de
Porto Seguro, de cópias das mesmas e
annotaçõcs feilas pelo barão do Rio
Branco e dr. Eduardo Prado, além da
cópia daclylograpliica mandada exe-
cutar pelo Ministério das Relações Ex-
teriore-, sob a fiscalização do dr Arau-
jo Jorge,

Uma _ vez folia a coordenação, a"Histeria da. Independência" será pu-blicada na Revista du Instituto,

l.M CKIMi; 15A1U5AUO

¦Buenos
juiz criminal
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KM Pl.li.MJ \n.\ JUSTIÇA MILITAR

-o no recinto
srs. Francisco Sá,
próprio orador, qu

Tambem o Bio tem ladrões I O caso do tenente Souto

i'01'l ;al,

CASA
dc tuu*;*.'.''

BOITEUX
-ias. Urugn

Foi entregue hontem ao presidente
dessa commissão. pelo comnieiidador
José Pereira de Sou^a, a quantia «ie
i :iiSuíooi>, enviada pelo sr. José Maria
da Costa Guedes, presideulo da com-
mlssílo d*.* Caxambú,

cavaíios

M->r AltMAZIUX
t:.\t:i!cixo 1)0

(.i chapi- adi
io tia c;i^a

—_> **!•¦**
'W

dil,O :
devida'
teme,
cautela
Nacional. O
niiiialidade do corretor .Muniz e do
guarda, da Alfândega d«? Santos Alvos
de I.ima. No seu relatório, que é longo,
o dr. Leon lioitfsonliércs, pede a pri-
«tão do guarda rei.tido.

1'm «íim/. mula um in-
feliz operário

| Os operários que trabalham no arma-
zem n. io, da Alfândega, ali na. rua

! Visconde «lc Itaborahy, foram tçsícinu-
| nhas, honleni, de tun desastre qtie a to-

huma-! dos consternou.
j 

'ü rei. :ido armazém é uma depen-
—.detlcia do Departamento .11 Guerra e
,.,]„ ali se guarda todo o material bcliico"lu;J 

j de procedência estrangeira,
Pela manhã, o operário Antônio Fer-
n-.les, |iortiiguez, de 23 annos de eda-

Ide o residente na ilha ilo Vianna. ira
balhava na arrumação de grandes obu-
res que eram empilhados a um canto,
quando um delles. de 350 kilos rolou e
foi apanhar em cheio o cranco do des-
graçado operário, csinigalhando-o.

Os companheiros du infeliz ncudiram.
.pie compareceu ao

o cadáver para o

J. -3*

1'iiiti emitida roubada
gado auxiliar enviará hoj

•nte relatados, ao iui/. comp
s autos do inquérito sobre
11, --.-.-, roubada do Thesouro ] chamando' a policia,

inquérito apurou a cri- local e fez remover
Xccrotcrio tia 1'olicia
terá lo^ar hoje.

«J SC ti enterro

UM
MOVEIS

MAGALHÃES MACHADO « C—
ltun lios A miradas 19. e 21. Os
maiores arnia/.ens «lesta capital.

1 4HW* —- *~
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O "Jtomíbllcil" v:ut parti
Santos

J ¦. • i.-:.-!or Republico logo que acabe
á soffrer os reparos por «p.tc está pas-
>!n<!o, partirá p:ua Si.:ü'n>, onde sc
.u-liri .. dcslroycr Matto Gresso.

•_•>-,• «aso «le guerra, uma vez. que o
n-i! chegue áiiuelle jiorto. irá <¦;

em logar da
11 nossa ba-

(acionar em Florianópolis,
stvuizoiüs, quc rcgrcítavã
hia.

O cruzador-torpcileiro 
'lymbira c o

dcstroycr Alagoas, que ista no dique
da ilha «lo Viana*, seguirão para p
norte, este para a Bahia, cm substitui-
ção do 

'!'.'¦' 
e.vo, e aquelle para o Ke-

tiú-, ..fim de renétt o Tirecçr.tes.

serviço «ouniUiu pnra jantar
(«1 pecas), nor r.õsooo.

S."> na CASA Mf.M/j iü——:':¦ Ouvlilor 71 Cf—•
. ¦ ¦ ¦¦- mm » ia» ¦» m>m ,

XO MIM.STFKK) DA FAZKMIA

di assim o iem praticado sempre a
Inglaterra, a Allcmanha, a Fiança, etc.

A infanteria eoinprehcnde. 33 .regi-
mentos a ires batalhões c dois regimen-
tos somente a dois batalhões (Açores).
bem como oilo grupos dc ires batalhões
de metralhadoras qtie fazem parte das
tropas das ilhas adjacentes.

Cada batalhão tem quatro companhias
c cada uma. destas 250 homens dividi-
dos por dois pelotões e estes ainda 1111
duas secções.

A cada regimento aclivo corresponde
outro de reserva com os mesmos «üi-
divos. . . ,Us sJ.-rviços de saude. vetei nana e de
administração militar, encontiani-se mui
tu bem montados c principalmente ao
ultimo íoi da.io utn grande desenvolvi-
mento cm harmonia com os ensmamen-
.os colhidos nos principaes exércitos.

A., tropas de administração militar
constituem oito companhias activas dc
subsisti:ncia e oito de equipagens, -cor-

respondendo-lhes c-utias tantas de re-
serva,

Uo serviço dc administração militar
dependem diiíei.-ntes 1 stabelcchncnto»
es|i.'ciaes taes como:

ni a manutenção militar destinada ao
fabrico de pio, bolacha, massas, cons. r-
vas, clc. ;

b) o deposito central dc fardamentos
quc tem por íim o fabrico «le matérias
primas e artigos do fardamento e cal-
i,:_(ío pava o xcrcíto;

c) o parque .le administração militar
e o deposito geral de material de aquar-
telamcuio.

A organização d-- igu previa um
effectivo to!.d de 300.000 homens dc
prime'ra linha, logo qiís sobre esta ti-
ves<e passado o tempo sufficiente para
produzir os teus ilícitos. — Kaul
KoMJtKO."

Gabriel Antônio «bis Santos é um Ia
drão de cavallos conhecidissimo na zona
suburbana c a cuja cata andava ha mui-1
lo a policia do -'3" districto. [

liontem, Gabriel, que sempre '.cm fu-1
gido á acção das autoridades, estava, do
passando o dia posisilivameuto com
muito má sorte, tão má sorte, que íoi
cair ás mãos da policia, que o pro-
curava,

Gabriel ia passando peio quinlal da
casa do sr. J"áo Manoel da Rosa, á rua
Domingos Lopes, em Madureira, quando

O Supremo Tribunal Militar, em sua
ultima sessão, julgou o processo militar
do 2" tenente dt cavallaria, Luiz Souto,
aceusado de cri ie de peculato.

O tribunal, depois «le prolongado d.:-
bate, eni qu'- foi feito o histórico do
processo, levantou a preliminar «ie iu-
competência da autoridade convocante

conselho de guerra.
Km seguida ordenou o tribunal que

os autos baixassem em diligencia, paia
conhecer sc n escala tios membros tjuc
constitui iam o conselho dc guerra esta-
va regular.

Us autos, á vista desta decisão, foram
renicttidos ao g1-neral I.uiz Barbcdo,

viu lá dentro' nm cavallo de proprieda- para ser cumprido, de accordo com a
dc 'daíjuelle senhor.

Enclí.u-íc de desejos de furtal-o, o
ene não lhe íoi diiiieil tentar, pois sa-
liia nuc o sr. João da Rosa nio estava
cm casa. E assim, muito embora fosso
dia pleno, não teve duvida: penetrou no
quinlal e de lá tirou o cavallo. Já saindo,
mas uni vitiuiio do sr. Rosa, «pie tudo
presencia:a, mais ou m- nos oceulto, deu
o alarme. O ladrão tcnioti fugir, mas
perseguido pelo clamor publico, íoi logo
adeante preso e autoado em flagrante
pela policia do 20" districto.

— »<¦>«

Aonde vier mer mn polvo fresco
,0 na CABAÇA GRANDK.

As portarias do hontem f.i<;.\ i;ii.\sil.Kli;.v COXTRA
O ministro da Fazenda, por

honteni. nomeou:
Theodolino Pereira lama, para o lo-

— r «le collcctor das rendas .federaes,
em Gtiaranesia, Estado de Minas;

José Augusto de Figueiredo, par,, e.
de escrivão do collceloria de Anuída-
Uan, Ksuulo <!<• Serçipe*

Fraiicisco Mhlervino, para idêntico
logar em Kio. Claro, S. Paulo;

José Antônio Arauio, paia idêntico
logar em S. Anionio dc Jesus, uo Esta-
do da 15ahi.it e

declarou sem effeito .1 nomeação «le
João Teixeira da Cunha
logar;

reintegrou Cllristovã) r.anos Mont.i
ro, 5:0 logar dc agente íiscal ¦¦io consv.
mo em Pernambuco, e ixvnerou ile?.-
cargo, Odorico Mello.

O AVALPllAlíliTISMO

Uma sessão commemo-
rntiva

A Liga Brasileira eonlra o Analpha-
l.iütiáino rcunir-se-á hoje, 'cm sessão
conimcniora|iva, para solennizar o 1°
annivcrsario de sua fundação, A sessão
será publica c honrada com a presença
de varias- notabilidadcs do nosso mundo
init-llecíual.

T^mlo rm vi-ta os fins altruisticos
4uc cojistimcai o principal escopo dessa
humanitária e útil instituição, é de pre-. vêr que o Lyceu de Aries e Officios,

aquelle ,)mle se vae effectuar essa reunião, seja
impotente para comportar o numero de
adepios dc:;sa causa í\uu c, preci^t-
mciite, ;i caitf.a nacional,

tio ás 4 hons O
¦¦li.

Drs. Moura Brasil e
Gabriel de Andrade

OCUl.ISTAS
T.AIlCiO DA CAlílOCA. S SOU.

solução do tribunal.
¦ma.

Os artigos (init a Casa Muniz
vende são iiiiiiiiim-linoulc ilu su-
perior Qualidade ir os seus preeos
limito razoáveis. —- Ouvidor 71

E.vanies tuira peaticni-
tes ile piloto

Foram classificados, nos exames fi-
naes, para praticantes de piioto, peran-
te a mesa examinadora, composta dos
srs. conunandante Luiz Lcnu-Ilo, presi-
dente; Luiz «lo Rosário, secretario: e
Oliveira Vallini Filho e Gonçalves Vi-
atina, examiiiadores, os seguintes srs.:
Constantino Leite Galvão, Guilherme

.... tu I 'Li Silwi La; 1, Cindido de Alencar
'.ria agradecido Castello Branco. Sebastião Rib.-iro Bar-

I ros, Aialiba Pereira Dia-, Rodolpho

COJSAS DE AMANTES

OS (II.MU,.\T.\r.S

Oliveira Uastos C- pilar-'
liiai-eutieo

Baliia, 11. — O secretario da Fa-1
culdade de Medicina publicou 110 Jornal jModerno a seguinte carta:"Com referencia a publicação inserta '
no vosso conceituado jornal dc 10 do
corrente, solire o pharmaecutico Miguel -
Oliveira Bastos, cabe-me, como secre-1
tario da Faculdade de Medicina da j
Bahia, informar-vos que Miguel dc Oli- j
veira Bastos iniciou aqui o curso pie- jdico cm 1900, tendo sido suecessiva- ]
mente ápprovado nos 2", 3" e 4" amios, j
sendo transferido para a Faculdade de I
Medicina do Rio em 30 de maio de!
1905, por officio n. 2,20, firmado pelo I
então director dr, Alfredo Britto, tendo, |
cumulativamente, feito o curso dc phar- ¦
macia, no qual é diplomado."

¦«eo-aa c m* [

O Wencesláo e a Maríisa
O Wnccsláo, -- João Wcnceslái) Ri-

beiro, sargento do 56o de caçadores,—
tem ligações de mancebia com Marfisa
Soares, abarracandó o par na rua Ge-
neral Severiano 56. A Marfisa, que
pelo visto é bonita, tem uma cliusma
de colos, e gosta que lhe arrastem a
aza. O Wencesláo não costa disso e
chega-lhe a roupa ao peilo todas as ve-
zes que pódc.

Montem foi dia dc banze. O sargento
soube certas coisas da Marfisa «. rão
discutiu, amarrotou-a.

Fòi uma muda de aleijar.
O Wencesláo foi preso c a Marfisa,

em pannos de vinagre, espera reinle-
vrar-íc na perfeito de sua "íermosu-
ra", para ir faceirar de novo cota os
piabas.

— >—»¦—

Tem todo o cunho de acluatidadi
1 momento diíficil que atravessamos
1 seguinte caria, dirigida por Pedro
| seu filho, enlão eni meuoriiladc, s

tutela du José Bonifácio.
E' um documento

I ficar esquecido,
A carta é datada d

ifi de abril de 1S3C." Meu querido filho. -- Recebi as
tuas amáveis cartas d.: .'ó de novembro
do anuo próximo passado e de 10 dc
janeiro du corrente: .lias me encheram
de satisfação, não só por iuo dares tta-
ticias tuas, que muito ambiciono, como
por ver que tens liberdade de me cs-
crevrtt5; sinto ao mesmo tempo não
saber se tens recebido todas as cartas
que le tenho cseripto, depois quc che-
guei á Europa, c que são imr.1e.1sas : 1 , , (>y,, [(HASrrjEmOnão sei sc terão levado o mesmo ca-]
minlio por lá que por cá lem levado
as que José Bonifácio lerá iiifallivel-\
incute cseripto, e que eu julgo que me j
são tiradas ua ligação de Londres; eu
soube que elle está lillti escandalizado i
eominigo, segundo alguém nic mandou
dizer, porque ca llie não respondi ás
suas cartas; 1:1 agora recebi unia. só
carta delle. e, quando tivesse recebido, jeu nunca faltaria oii.y rcgles de ei ••.-ee-1
nience: a prova mais convincente qu
se eu tivesse recebido alguma
dellc inimediatamcii
rcspondcndo-Hic, é qui' a 22 de 110 .... , .
vembro próximo passado lhe escrevi Ilildebramlo
pedindo-lhe que me mandasse t:oti.-it:s. I.una Freire.
tuas, dellc c do Brasil. Albano M. ¦

Eu estou bom, prestes a partir por -v
e.-trs .!•> «lias á frente da expedição
contra n usurpador do throno de tua

, irmã, aíim de restabelecer a ordc.it etn
I Portugal ir salvar a humanidade que
1 geme opprimida, e conjuntamente res-
I laurar a carta constitucional >.tu- dei á

nação ijorín^iic?:?! ouando s0,.i rc!-
Esta minha firme deliberação é filha' somente du amor «íue eu consagro c

j quc sempre consagrei ás instituições
livres: fui pelos meus concidadãos ta-

I xado de lhes ser dcsaííecto e ao
: B sil, mas o quc eu sei é quanto á
j primeira, «pie vou pela causa da li-

berilmlc (que é uma só causa) bater-
me e expor a minha vida, e quaillo á

| segunda qtte eu sempre fui verdadeira-
mente brasileiro, e. do coração, o quc

i não são áquelles «pae, posto que nas-
| cidos no Hrasil. não concorrem senão
I para a sua mina; e que. blasonando

dir amigos do povo e da pátria, o vão
I levando ao abysmo, exercendo despo-1 li>nios nunca .10 meti tempo praticado-.
JAhl minha desgraçada pátria! Brasil.

até que ponto te. ri dnzirá a anarchia,'filha daquclles de teus fillios qtie te
! tem levado ao miserável estado a que
; estás chegado! I! Ali! meu filho, cuida
| de ter instruir, para que «.nando maior,

possas tomar as rédeas do governo,
iilcitlificando-tc com a nação a

- Casn tFpücia!
ana 11, 31.

O autor eòjiiloiiiuado .1
morto

ires, u - (A. A.) ---.O
dr. iHenriqnc Rn.-edu,

condesiMiou á pena de morte o crimi-
uoso Michael Ernst, c\e_ nacionalidade
allcmã, que 110 dia 20 de junho do nnuu
passado assassinou o_ seu patrício <¦
companheiro Conrado Sclineidcr; depois
de esquartejar o cadáver atirou os pc
.laços do mesmo "o lago «lo parque «le
Paíermo, nesta capital, onde os guardas
dàquelle logradouro publico os desço-
briram, quando procediam á limpeza do
mesmo lago.

Os desesperados

Um suicídio descoberto tres
dias depois

Mme. Polônia de Souza «' próprio-
taria da pensão da rua dc S. José 11, r-'-
lim dia destes, alta madrugada, os ho-.-
pedes da pensão foram alarmados com
11111 tiro de revólver, mas passada a.pri-
tneira impressão, ninguém mais ligou
importância ao caso, apenas comnien-
U'do. , . , .

Honteni, ali por volta «ie «luas noras
da tarde, apparcccu na pensão o sr.
Odilon Tavares, á procura do hospei!--
Faustino Chaplin. Mme. Polônia expli-
cou-llie qiie o hospede em questão oc
cupava um commodo 110 .l1 and.,.- «• o
sr, Odilon subiu. Bateu á «poria do
quarto do amigo e em tomo do silencio
<|He »o interior reinava, resolveu abri!-.,
com 111.1,1 outra chave, de um commodo
próximo. Abata a poria, 11:11 quadro
horrível se deparou aos seus olhos:
estendido de bruços, morto, estava o

Grande Commissão Portugueza &&& .""í.ass^
desceu as escadas. A neva logo se es

pró-Patria E o tiro

Renato Homem, Osiris
Rubens dus lieis Santos,

la Silva Júnior, Bcnjamin
Almeida tScrra, Alcxandri-

no Campos e Pedro Guimarães de
Bacellar.

listando completo o quadro de prati-
cantes de pilotos e machinislas, •"!> ha-
verá novo concurso em outubro pro-

palhou. Um
madrugada?

A policia do 5™ dislricto foi scicnÜ-
| ficada do oceorrido e compareceu proni-
| piamente ao local, tomando as pto.idcn-

cias que no caso lhe cabiam.
Dada uma busca no quarto, encon-

trou a policia, sobre um move', o ;¦¦
guinte bilhete: "Peço fazer saber de
n eu suicídio a uni dos senhores ahaixo:
Lcon L-apagessc. rua Rufino de Almeida
11. ;-a'; Odilon Tavares, rua Itapiru .|?.t,
p o sr. superintendente na Western 'li

lcgiT.pl!".
O suic.ula era lelcgraphisla do I,:!-,

gr: pho Nacional, filho do sr. Guilherme
Chaplin, vice-cônsul inglez em Santa
Catharina o chefe da Western Tele-
graph cm Florianópolis. Contava apenas
23 annos de edade e, ao que se diz,
lcrou-o ao suicídio uma moléstia in-
curare],

O Seu cadáver foi removido para o
j Necrotério da Policia, dc onde sairá
1 hoje o enterro.

Dois grandes viveiros
de mosquitos

11—tf + ilO-^BW'- 
•'DS AW.Ui.S _¦'<»(KXSKS"

Di.stribtiia-se na seauníla-feir.T, uítiai-i o
n. 1; .lo "Os Annaes Fonjnseá", a niais
inltercssanlc ipubÜcação scnianal dc j;;ris-•prudência fpio njtpp.rccc nesta cidade, iiob a
dirccçrio du dr, Almachío l'i:i:>\

Uo «ammario do presente numero cnnt.i-
síí nm importante c completo iralxilliü du
Ul'.;s;re ilr. Paulo Je I..iecrJa, sobre o ;-';i-
HO^lO :iO:£«1 Cf»'lÍ^3 Civil, C Ü plJjJjjll.j 1-
ciiíflcnçao di direito privado,>K' u::i trabalho c^haitstvo,

A chronica versa sobre o caso da Standard
0:1 Company, dií^utinJo a rcme=sa áo pr-i-
cesfo criminal ao presidente da Corte de
Ajipelação,

Uai bom c elicio numero.

Francez, Iniílez ou llrabancãn
Suisso, rortiiKiiez, Hespanliol,
Xo lirasil todos gastarão
l"ra limpar inetaes: o HA 1)101.

se não levanta do estado a que chegou Aqm-lta direc.or prometteu atten le.
sem que o braço forte de um monar- •"' lao. justo pedido. «'. nesse sen.ido,;
cha instruído o ajude. Adeus, meu expediu as necessárias ordens ao enge-
adorado filho. Deus lc dé immensas •"-,.1*-"':"" ü0 districto. _ . _

Os rios Mupengue e Calogy p CEmtr-'^bS:
a!;n,l''^;'ie'V.bra^T0.vSt^|continú a lamenta-
encara os problemas da mais alta relc-
vancia, quando nclles estão envolvidos
os interesses .la população.

15' o caso quc os moradores da zona
banhada .p'-los rios Calogy e 

"Mv.gucti-

íjuc, antevendo yraves pori^os com a
estagnação das águas, dirigiram-se ao
director daquella repartição, a quem pe-
ditam, nio já a limpeza das margens
daquclles rios, desp'íza. que, talvez, 110
momento, uão supportasscm as finanças
da Municipalidade, mas, ao menos .a
desobstrução do leito, afim de que as

tivessem o seu curso desimpedido.

| felicidades c ao Brasi'. e recebe z ben-
I ção dc teu saudoso pae e antigo, —

D. 1'cdro, duque de Bragança."

K> quintas-ídras. Succulcnta Fcijoa-Ja. |
s .j «la manhã, íi na CABAÇA CRANDE.

l'.M PKlt.VAMIirCl)

Captura ile uma una-
iliillia do bandidos

Recife, it — (A. A.) -- Em vir-
tud.r das providencias totuailas pelo che-
fc dc policia, íoi descoberta e captu-
rada, 110 muuicipin de Victoria, uma
perigosa quadrilha de assaltantes, com- í
posta de, cit.o indivíduos. I

Veiam o ntnilllicio dos prêmios :
(10:00ü.S000 em dinheiro)-, 11:1:
paeiiia 11. S.

 ms t, m> * I* 1

xo i'j:iu'
,\ populuçãn d«- rim-j

ntiibamba amotina-so |._ (A, A.) — Conimuni- \
quibamba que parte da po- j

pulação local se amotinou centra as au-1
toridailes. sendo posto om seqüestro oj
juiz da 1" instância da localidade. . 1

1) governo já «-aviou fupr.s para r.'.i,
afim dc ser restabelecida a ordem,

Lima,
.-.111 de

Gibbs, i IX-
Si Cl. 

relcpIioTie 831, Central. — Rua
Sanla l.u;:ia Ü03

— ÍLWLO PASSOS & C. —

ESCOLAS ÂOÂDEMIGAS

Bebam só Café Ideal

FACULDADE LlVRly DK HRKITO.--
Pt d*"ii -n-js a j^.djajü^iiti do sejrmníu aviso:

Ut-alí/a-.-: hoje, nesta Fae.iMddc, â^i 2
h.ir^s, mais i*.a;a rcu::;ão d.is Ii^chárclr.-.iàuâ
d.i ine»nia, :ia <r*.al serão dai:iiliy.t:iie;;;e
cãcoilúdos o paraüympho e o orador da
tv.rnr.. Para t?*a reunião, que será pre-
.-; ií;! 1 pí>r um âoy íenít*. ;i£'do-«^ o coai-
Kreciinento ile tojlof vg çcilflUS."

vel crise do "chá"
fi sr. Francisco Pinna dc Caryciho,

negociante e morador á rua Clarimu'-.-
do tle Mello (i!)t>, cm Quintino Boet-.yu-
va, foi ante-hontem victima d- uma
violência que o cr. Arrojado Lisboa,
director da Estrada dc Perro .Centraldo Brasil, certo saberá punir, visto ter.
s:do a mesma praticada por subordina-
dos seus. Aquelle cavalheiro, tendo to-
-atado ua eslação cn «me reside in«
comboio «pie .por ali passa cerca da
10,30, fcl-o ao part;r do trem, eaiiror-
cuido, portanto, sem passagem. ..A'-'
chegar o comboio a Piedade, o sr. P'.i-
aa foi á agencia comprar o seu bi-lh'
te, o ali encontrou-se com um e-.-:1
ciar, que j>rous:ou centra o podido. ft
conferente vendeu, entretanto, a pas-
sageni ao sr, Pinna, une desde log"
paesou a ser alvo das insoiencias do
tal conduetor.

Ae. chegar ú Mangueira, o' 
funceionario pediu ao sr. P

euta.l..

Acontece, unir.tanto, que até hoje (e
lá sc vio já muitos dias), nenhuma pro-
videucia foi tomada nesse sentido, con-
linitando áquelles moradores na mesma
afflietiva contingência.

Afinal ile contas a quem cabe a r1 s-
ponsabilidade por tamanha desidia? Ao
director de Obras da Prefeitura, '.ue não| passagem, c," scado-lhe apre
tem a devida autoridade para tornar bilhete comprado om Piedade ;foi
effectivo o cumprimento de suas jn- recusado, srndo o sr. Pinna iatun:
htrucçõvs, ou ao engenheiro do distri- a pagar a passigc".: com multa ni (-¦
cto, «tue insiste eni r.ão ligar a menor trai.
importância ás ordeus «.uiaiiadas de seust ' N'cssa e?"ação fni o oassageiro .'
superiores? j Iciitanicnte conduzido para a agenc

Jí' preciso quc sc ponha termo a L-so. i onde o obrigaram a pagar 'Juas pass
Ksse desleixo c quc dc forma algunia ge.is com multa: uma ue Qiuntmo

pode continuar, porque está em jogo a Piedade, outra de_ Piedade a_ Cet^tr
sat-.Jc de grande parte «la população de! além da inutüisação «lo o
uma zona, até aqui salubre. como «j a j rido na gunda *«
comprchendida entre Honorio Gurg.l,'.
Iujertiada e Pavuna, ameaçada açora
cela espantosa procreaçío dc mo3auitos I

Cii.lt

sas estações. '

¦ ;.-e qae esse assalto 'íoi pratica-
o' tm meio a pesadas. insu-Uo», t sa.í»-
ues l.-ntaM e agressivo» ¦._

.-•:mr..ií-m,r-i, ;^.-\iZZ**k-m±3M

%:
pg_m^^>^^_imasàiÊ
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J/CORREIO DA MANHA — >Sexia-íeiia, ,12 de Maiode 191G
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BIBLIOTHECÂ DO "CORREIO DA MANHÃ"
*™"-»' <mtmVBSm

Aclinmi.sc d venda os volumes :
MEMÓRIAS DE DUAS JOVENS GASADAS, voe H. do Bal-aaç — UM CASO ESCURO, por H. de Baluac — MYSTEIUOS

«A VILIiA ROSA. por A. E. W. Manson — VOR UM Ail/ETOE,TE. por ,T. T. de Saint-Geinialii — MULHER »E MÁRMORE,
por Onrlos M. Ocantos — O CORREIO DE LEÃO. pon Marc

Mario — AUHAOESSA DE CASTRO, por Steiidlial (Henriquellçzlo) — O MARQUEZ DE EAYOLLE. nor Gírard de Nerval— O TAMANCO ENCARNADO, nor Hònry Mureer — UM CA-
SAMENTO NA E'POÜA DO TERROR, por Miiecmirt — LAZA-•RO, nor Dou Jacintlio O. Picou — DUAS 0RP1IAS. por Mietto' Murlo — PEDRO E THEREZA. nor Mareei Prevost — UM
ERRO; JUDICIÁRIO, por Maro Mario — AMOR VENDADO, por
Salvador Farina — ÓDIO IKRIíCONCILIAVEL. nor Carlos M.
Ocantos — SERVIDÃO E BRIO NA VIDA MILITAR, por Alíre-
üo do Vieny,

PREÇOS AVULSOS — Na Capiial : Volumes brochados.
28000; eticadüriuulos em íierealina, ít$O00; com encadernação
de amador (especial), -ISOOO.

No Interior : Volumes brocliados, 2.SS00; encadernados cm
lierrnlinu, S9S00; eom enciidcriiacão de amador (especial),'19500. Instrucções para iissisiuil.uras vide niiiiieros anteriores.

mmgmmmmsxmmi

A GUERRA
Verdun \

Os sports
TURF

O GRANDE PRÊMIO CRITERIUM
Na corrida que o Joekcy-Club rcalizari

amanhã, no hqipodriMno Fluminense será
disputado .o Grande P.romio Criterium, ex-
elusivu para animaes de dois annos inicio-
unes.

A essa prova, concorrem Arauto III, Del-
pliiiii. Favorito c 'Flíçlla.

Arauto III tem sua lama já confirmada,
eom as suas recentes victorms, onde Am
provas de sua grande llgcireza e resistência.

O rcprcscnlanle du turi paulista terá a
direcção dn jockcy Charles llouciiton, que
ptirn esse fim veiu do São Paulo,

Favorito, já sabem oa "turínieii" o quan*'to vale. Sua preparação nada deixa a dè*sejtir e cremos qtie será o concorrente mais
tiírwi com qnc Arauto medirá forças.

tfIcelta tèm melhorado alguma coisa, e si
n sorte n.ío lhe é adversa, pode tatubeui im*
Iior-se uo final.

,'E finalmente nclphiin (|iie segundo ou-
vimos têm apresentado sensíveis melhoras.

O filhu de Jugurclia £ um animal de
liasse o se a carreira lhe c favorável não
jlclxa <le ler tambem sua "chance".

Os demais, provavelmente não jerão apre-
sentados,

«
O GRANDE PRÊMIO SEIS DE
... MARÇO
.. Ilista importante prova desllhtnla n aui-
iti.acíl naeionaes que o Uerbj»Clul> ftiri
disputar depois dc amanhã, terá como con.
correntes :

tiitervieiv — Enrique Rodrigues:.
Saniorilono — Joaquim Coutinho,
Guaporé II — Cláudio Ferreira.
Mysterioso — Marcellino.

Subre ns probabilidades do vencedor, pó-dese quasi aífirmar que a iireferencia recac
em lulerview, jiorcm, como em corridas
nada ú certo poia qualiiuor contra-tempo
pódc muito bem alterar seu resultado, acha-
mios acertado esperar seu dcsculace, pois,iodos os concorrentes apresentam-se com"chatice" de liiiurar lionrosatncute,

AS MONTARIAS PROVÁVEIS
DE AMANHA

i" parco _ Lnver racha. A. Vaz; Di-
vçttc, Waldemar Oliveira; S. Clemente, li.
Oliveira: Miss Florence, II. Coelho; Gnldcn
huurs, A. F'ranco; Lady Pcriclcs, Aggco de
bou&n.

-•" ptiren — Triunfo, D. Suarez; Aragon;
1.. Artiy.i; You-You. D, Ferreira; Velhinha,
Ziiliiiln; Majestic, Marcellino; Fcniano; I.
hllvti,

.- }" pareo _ Mastroquet, D. Ferreira ;Otaner, /abala;. Sicilia, N. Oliveira.
¦1" pareo — Pontet-Canc*, A. Olmos;

.Tfcy, 1). i.Suarcit; Hulklus, J. Silva; Orna.
unho, Michaels; Wandcrbilt. D. Ferreira.
,, 5" parco _ Arauto, (leorgc Uiilhlcdgc;
Favorito, Mlclincls; Flecha, /.abala; Dclplmn,
fll areei li no.

C° parco — MaFtrocjuet, D. Ferreira; Ks-
, paiin, I,. Arnya; Marmlvn, A. Fcrnandre;

Alia,-, A. Oliuus; My Ilcart. !•'. Andrade.
,7" parco — Ganay. A|t(;co de Souza; lis.

Iilcte. li. Ferreira; (iutitninbll, lt. Femi-
ra; Demônio, Tortcrolli; Dyiuimile, I. lis.
cobarj Kscopeta, indalccio Carnwro,

OS FAVORITOS DK DOMINGO
A julgar pelas colações affixaiias c pelo<\\\b dizem os cathetlratlcos, são favoritos,'na 

próxima corrida do Dciby-Cliib, os sc-
tftiinlcs aniiuacs:

. i" parco _ Fraucia. lllittp, Htilila.
." pareo — Pajonal, Otaner, image,
i" pareo _- Hancur.

. .1" fariM — Jiliid.vitt e M.iipti.
5," parco — ImervtcH'.
i«'' p-treu — Zinfjaro c Argentino.
;"' pareo — Paraná, Hatpin c 1'ajonal.

VARIAS NOTAS
O galope -dc lispaüa,; liontívn, pela manhã,

no Jocj;ey-Cluh, íoi melhor que o da vespe.
ia, pois o cavallo zombou: á vonude de
Aragon, que fer a milha, por íavor,
í 111 1 lu".

... (.'(informe nnnmiciámos, já lia alguns
tlttU, não tomarão parte nas corridas de
iiiniiiihil, nn Jockey-Club; or. cavallos illoiuet.hn.stu c í,a^;r.n!.

-- ll campo do "Grande CriteriumV, a
realizar-se no domingo, uo Derby.Club, pa-rece que ficará reduzido a Intervicw (lí.Ilnilriitue-i, Hiiuli (Marcellino), Guaporé
(C. l-errclral. Sanmtiton» (J. Coutiuhol c
Lfílilhaço (Z-d.altil.

* * Ü:

LAWN-TENNIS
AS (iRANDES PROVAS EXTRE

MIO E S. PAITLO' Iiealiitnn.se amanhã o depois, «as qua-nras do lflumiucnso football Club, as pra-vas componentes dn urniido encontro offi*eitil dj Isiinis entre Kio o S. 1'aulu paraili.-piila de uma lata Inatittiida pcln Asso-eiaçSo 1'nullsla dc Sporls Atlilctlcos.
.1 represcnlMção dc ,S. Paulo está assitni-ouipoita :

,ii) J. IN*. Wliitc e L. Latliatr.; \y) W.l.awicl e ll. Williamsoii; b) l\l, Muuliúic-i,. AaiumpçSo.•\ iitif.i iljipla é a in,ic;l |incionaj q-.tcno» lia; o vlsinliti lOstathi.
Oa Icniiislas paulistas devem rátuar hoie

.Ulu noturno de luto, devendo ter rece-¦.iiilut pela direetoria du Liga e sua cnu-iiiissin ile icnnis.
, Ai d ipl.i, quo vão ileteiidct at r,"..-es ca-riocas são at; seguintes :

a) .1. t uitnlira ii /. Mello.
bj. A, Lago e «.'. Cruickshank.
ii lí. Vittorsou o d;, llartliolomc.t
lltipln reserva '.li L. Pitllcn e S.' Fui-

i. a.
Os jogos deverão ser rcaliüadoi d,; olioras da maliliã. ea meio-dia.
Os ingressos parti esta importante iü-ti-tu sertio cubrudo-i á razão de .'Jauo.

FOOTBALL
ri;.\:\li:\(;o vitmÍÍ'Pí.l'.\I',XEXSU

-•Si'1'.i amanlii imiigitrado o c.itnpo dov.. K. dn 1'Iaiiiengojsiiando á rim l'..y.«inilu . esquina do :l.uau::t)t:r.i, cotn uniencontro digno sob Iodos os aspectos dessaurulianij coiriiicmoração.
Assim, o chiIj promotor do fe-tival ba-ter-se ,i, em prova dn campeonato de foot-bali de ipifi, cum o Fluminense, cor.i n«uai proinelto proporcionar an |ublien um*los maia emocionantea j"R«s <la temporada,Os juizes nomeados pela Liga para nspartidas silo :
Friniciroí "teams": A. Todd,bcgtindiii "toam»": G. Wilte.1'aliliinrnincso amanhã o.» "te.-.ttts" quet>j vau embater.

OS JOGOS l'ÍK 
"Í>OMIX(ÍO

ira ns encontros dc domingo Doti' "versus" S. Christovão o Aincricver?tt., Andaraby -, estão escalados 'tigmnti-s juiz,: ;
Jlnlefogo x ,S. Cbiislovão :..nnteirus "li.nr.s" : W. Tllllt..legundos "toam-, t M. p0UoAr.irriei \ Audaraltr :1'iitiuit.n "leants": Sldncv l';,'l,n.Scgitiidot "teains": llufinu Almeida.O primeiro encontro serã levado a cftct«' no çampu do Uolafogo; o icgumlo uoam.ij di. Atnertca.

"team", Azamor D. Corrêa. Representante,
Waldemar Heis,"•Matchs" 14 — 5 — igifi,

NictheroycnseXGuarany F. C. — Campocio Xicíbcroyensc, -
Juizes i" "tcam", ilíiiclidcs Piliaitil; a°

tcaai", Octnrin J. Cunha; 3" "tuam",
Eduardo Miranda. Representante, Florindo
d Almeida.

YptrangaXrarahyba F, C. — Campo doCniaraiiy.
Juizes — i» "tcam", 'Francisco L. Mon-

teiro; a» "team", Leonel Aguiar; 3°"tcam", Amadeu Nascimento; Kepresentau-
tc Ucrnardiuo \rarga»,

* :|: *
O rOOTBAiLTi KM 3ILNAS

f;

\ II.I.A ISAI5KL FOÒTBALTi CLUB
A entrada na "Soirée" <lc lioje é o recibo do corrente m-x dc atai,., sem«ecinSo do pc.=>oa alguma. ,\ sesião dedireciona que sc cffectuaria atiiaiihã, sex-ta-icira, ei Eectua-se boje,

íf.n; dramatiüo^oo iíi:.\r.i:x-
GO versus SP0UT (Lli! no

IIKALKNGO
Realizar-se-á domingo, 1.1 d.i corrente otíu o-iicrado cuco-airo do$ clubs acima eaidisputa ::,. campeonato da Associação' Ca-rtc-r.t ¦!.• Football.
ll d rcct,,r iporlivo do Club Dramático,

;>ede por iiosío Ínt;rmcdio uoõ srs. iodado-ios do 3" "team" o camparccini.nito ua sédc
%lo Club no nicsmo dia ás_:? horaí, aos do
21' "n-d.v." á i bora e finalmente oos dc
i" "team" ãs j.30.

LICi.V SPORTIVA FLIMI.VK.NSE
1 tiXFiiDlLNTli OFFICIAL)

A cor.missãu dc football rm rcmiiSo vi*
tiiua. cscnllou jüizc e rqiresentantcs pata
os "matclis" dc sabi.ad?, 13 c d^.T.iiigo 14."Matchs" '.1 — 5 — 191b.
ArarigboiaXCubanzo Atliletico. — Campo
do Guarans-,

Juizes — i° "tcam" Jof..i Paulino S.
Paio; .1" "team" Ucrmtval Driitttiuon 1; ;""íc.ti::." nfio d.soutan! por ter o LiibiiiíO
«nfligiilo o regulamento tle fotball n. ;o.
Seprcíeiitante Ãnaclcio Aurnlieiaer.

, rittttti t.-ns.-XiKsroranw F. ü. C. —
Cimju .]a N:c'.íit,:rvc:isc.

Jutz .. — i" "team", Octavio DrtiramtuuSi
•» "tcain". Guita-»o José dt Coita; J-

America "rersus" Tinidcnfes
"Iiltcressatido-me vivamente pelo "foot-

bnÜ" em ALiitaS! peço a v. cx. se di^ne abrir
aa columna* dcí.-:u conceiLuailo or^jão para
nellas ser trauscripta esta ireqnena noticia
do encontro cffectuado entre as valorosas
associações America 1?, lí. C, -daqui, e
Tiradentes F. 1), C, de Ouro Preto.

Desde cedo ás vastas urehiliancadas do
Prado Mineiro epmeçoti a affliiir graiíileíiiassa dc jiovo, ond« te destacava, pelo"frou-írou" das "to.leies ricas e capricho,
sas e pelos gritinbos noa tfeus preiltlscios,
o elemento feminino, quo lauto brilho cm-
presta ao bello sport bretão.

A's 4 boras cm pauto, o "referee". sr.
Mario T.ott, <Ieti( inicio no jVjo, oprcseii-
ca::dcác as l'cr[tiii>Cíi" assim reprcsiMitadiis:

Trradcntfs
Scorpelli

Zcré — Sylvio
Osivaldo — Mario Diifílcs.— CauVIio

Penteado — Saraiva — iliticniic — Pinto—
¦Miranda

America
Didico

Mario — Luiz
Xaiuto — Oetacilio — Ceifo

Fausto — -Mattos — llorgcs — IJritto —
... M*mi.1 irado o "lass", este foi favorável tio

firadenies que sl* Collocoji ti favor do sol.
Os americanos dão n .«aídíi c se dirigem
ao campo inimigo, mas tão detidos pelalinha de "halves", sempre vigilante. Os
ouro-prelanos dirigem bons ataques ao"goal" liorizoulino, mqj as .suuo investidas
são 'iitfriitiferns. A reacçüo americana não
se faz esperar, c tres minutos após a ini*
cio, Mattos conquista brilhantemente o i""goal" para o seu club.

Posta a bola no centro, o jogo assume
proporções gigantescas; ora è o valente For'
in Rltinlia que põe em perigo o "goal" gtiar-dado por Didico, ora i a linha americana
que fecha e carrega tsobre o "goal" con-
trario.

, A's ^,;o, limita dessas brilhantes invés-
lidas, o America obtém o seu 2" ponto,cm estylo ímpeccavel. iíorses fora o seu
autor. Horgcs recebe iiiii passe da esquerda:f'in que vae "sltoolar"; tolo* avançam e
ei*e calmamente tira a csphera para o ou-
tro lado, dc onde, com possante "Uick",
impclle a bola para o *'Koa'l" adversário,
debaixo de estrepitosa salva de palmas.Us ouro-prctaiior, não desanimam; pro-curam a todo o transe -tlcsmancbar a vau-
tagenl que sobr,: elles iam 'levando cs ame-
rieauo.s; uo entanto, o iy "half-time" ter-
mina sem modificação do "sjore".

TermiikuI.is os ui minutos dc descanso
regulamentar, voltam r.o campo os duas"equipes", que envidaram os maiores es-
forços — uma, para eo:iservar a vantagem;
outra, para ílesmancbal-fl.

Os americanos são ainda iics=a segunda
phase do jogo miais felizes, pois consegui-
ram nngiiien|ar de utn ponto o "scorc" pre-cedente, Vai owidn dloryes o autor ílc-se
feito, 03 americanos investem nclo campo
adversário; llrilo "shoolti" n' ."goal"; ,1 li-
nha carrega; a cspbera de couro bate, pu-rém, lia trave e vem mansamente cair cos
pês d.i "ceníer" americano, qtio a impclle,

:coin calculado "shoqt", para u «interior do
!"Soal", Com e*te feilo c irl^uns ataques de
parte a parte, termina o "niatcli", eoai o
resultado -de ,uo, propenso ao -\mciica.

O "leam" do Ouro Vicio possue ,'p!ayers',
de valer incontestável.'Mario Ihitfles é um "cerrter-baJf" incan-
fiarei, digno de figurar no ''scraich" mi-
neiro;

iMüraiitla ou VovmÍmiÍn!ia-— medonhos, A*
uma estatura pequena alliiiin uuia agilidailc
extraordinária e uni jo;jo seguro e calmo.

F.ticnile ¦dif.lribue eom calma o precisãoo,jogo. lv' uni doò melhores elementos do
Tiradentes.

t/airciio —. jogo firme. Sabe-^e íair bem
dos grandes perigos. Estes foram es ele-
mentos de maior destaque; os outros ío-
ram, por sua vez, bons cjopcradorcs dos
primeiros,

l>o "tcam" horiiontiuo não ba nomes a
ilrstacar. Os seus "p!ayr;s" não prodtuiraniesse jogo estupendo, que arrancaram cxcla-
maçõís do pe.Ho <!as suas pentü e beilas
torcedora?, suas cavaram o bastante para
garantir a vicforía das ítuás core-;.

Km mn lauto banquete, ofterceido peloAüicvica a^s íciis convidados, servido no
lfotol Internacional, oudet foram hospeda*
dos, foram trocadas as mais ar.loro.-,is pro-
va.i de omizaJc eulrq 03 dois cluiis. t/sou
dv. palavra, cm primcírn -logar, o .sr. C!o\:s
de -Mattos, prcícdente do America, que san-
d.v.i o club visitante, respondendo o seu
djscurso f) vice-presidente do Tiradentes.
Ivni seguida, outro-; tomaram a palavra, ilcs-
tr-cando-se o ^r. Jair Itcis; que falou pila
Liça 'Mineira dc' Stiorts Alhleticos'; Octtt-
cilio Xcgvü;», que saudou o "team" ouro-
pretano; os sr;.. Miranda. 1'rancisco Mal-
tos. .Arlhur Pinto, etc.

Assim terminou a festa que o gloriosoclub local ¦organizou para Ci:;n:r.emor.ir o
6cu d** anniversario.

"' ',;" ~ ' 
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TIRO
COKPKDERAOãO 1)0 Tllll) IÍRA-

S1LKIKO
Hamos a seguir o programma approvado

pei.. ministro da Gucrrn, para as provas
preparatórias do campeonato de liro ao
aho^ ffuc, nos termos do regulamento da
Confcdoravão, deverão ser realizadas pelas
soclcíludcs confetleradas, no mcz corrente.

1'rriva -le 1-'u.í',1 — 300 metros — alvo in-
tcrnacional <te 10 zoaas com visual -tle 0,40;
— .15 tiros na? tres pQ3Ít;Ões regulamenta-
res. I.iaite ininúno para a classificação
221 pontos, eschudits os impactos,

Prova de llevólver — 50 metros —
alvo internacional de 10 zonas com visual
de o,jo; — aa tiros do pi c a braços li-
vres. 1,imite mínimo p.ira o classificação,
150 pontos, excluído; us impados.

A prova dc fuzil será disputada cem
fuzil Mausor modelos 1K95 ou roi^\ cem
nenhuma modificação t- rcípeeiivas muni-
çOi.'?, pcrmii:indtV;e o uso da bandoleira
systema americano.

A prova de revolver poderá ^er dispu-
la.t.; eom revolver ou pistola de guerra dc
qualquer systema,

¦As provas constarão de tres ser:e= cida
uma: dc 15 tiros para fuzil e dc 1 ¦> tiros
para revolver ou pistola.o regulamento para o eone-.:r?n é o mes*

o do anno passado c publicado r.a re-
o fríu liro

PEDESTRIANISMO
"SCIlWlIlZKi: \V.\NDKKVOGEIj

KIO I)fí .I.IXKIKO"
Realizar-se-á amanhã a 1 ti1» grande eveur

.'ão pr,listres. <la feri-- liscclsior, ,'i "Pedra
ilranca" (i.oes meiros de altitude, situado
na .-'.erra do Ilaiigu'). O prreurso será dc
20 kilometros, sendo a partida ,1a Central
cont o e\prt?>o d.s 5,2; da manhã,

Os allemães atacam posi-
i ções francezas de Vaux

Paris, 11 (A. H.) — Communicado
cfticial das IS horns:

Na Champagne, os nossos tiros de

destruição demoliram uma trincheira
allemã cerc.i de cem metros a sttéstc

.'de Taliure.
: A' margem esquerda do Mcuse, lula
dc artilheria bastante viva na região do
Bosque de Avocourt. A' margem lli-
rcita, o ataque feito pelos allemães ás
2 lioras da madrugada contra as nossas

jiosiçiics a oeste da lagoa de Vaux, foi

repcllido a baioneta q com granadas.
Nos restantes pontos da linha, noile

relativamente calma.
Na noite de io para ii, qualro dos

-nossos aviões bombardearam com =6

obuzes as estações de Danivillers, Titain

e um parque perto de Foaineik, oml
atearam um incêndio.

Berlim, u — (T. O.) — O major
Morah, comnicntando no "Berliitcr Ta-

geblátt" o ultimo avanço allemão no
seclor dc Verdun, observa que o ataque

'.foi coniprclicndido directamente da di-
recção norte cm logar dc ser dc flanco.
iTal medida foi adoptada para erftar

perdas, porque o ataque de flanco pi
tindo de Morl-Hotnmc teria ficado sob
o fogo francez do forte dc Marro c lio
forte de Bottrrus distantes somente da-

quelia posição, o primeiro quatro kilo-
metros c o segundo seis.

Por outro lado o avanço partindo dc
Haucourt ter-se-ia adiado exposto ao
fogo da principal .posição franceza das
alturas de lísncs, distante apenas dois
kilometros daquèlla região, c que domina
loda a região para nordeste. A offen-
siva allemã contra Verdun sc baseia no
effeito dentolidor da artilheria pesada
germânica. A tomada, ao principio ila
guerra de fortalezas de menor impor-
toncia na frente oecideutal era somente
o prelúdio do resultado agora obtido
pela artilheria. Km todas us oceasiões
os franeezes sempre foram e tem sido
incapazes de competir com a artilheria
i: munições allemãs. As enormes per-
das francezas são cm parte devidas ao
cffttilo da nossa artilheria c cm parle
ti tenacidade do inimigo, que não abati-
dona sutis trincheiras, quando cilas são
varridas pelo fogo allemão. Gcralmcnlç
julga-se que as forças atacantes dc-
ante de uma fortaleza devem ser qua-
tro vezes superiores em numero ás for-
çtis defensivas. No caso de Verdun,
porém, ns forças nllcmãs representam
i;a realidade tun numero muito menor
que a nicladc dos cffcctivos franeezes,
os quaes podem ser calculados cm Soo
mil homens no minimo. P.ste numero
representa a melado das forças de que
a Françn ainda dispõe para ,1 luta
activti. Todos os Iriumphos allemães no
leste e oitsíc foram obtidos cotn forças
inferiores. Os austro-liiingaros man-
tem suas posições lia um anno contra
um numero duplo de forças inimigas.
Dahi sc deprelicnde que o principal elo-
menlo Jc victoria ó a qualidade da.?
tropas c a sua energia moral, elemento
esse que augiiicnta sem eeófar do noito
lado.

JÍJ

-r.Jfiu 'S'.VI« «r-Viv-jA-oo
XlIOdS VOhlVItf
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yiNemanfia-Esfados unidos
Londres, u _ (A. A.) — Informa-

Coes aqui recebidas esta tarde, dizem
que o sr. James \\\ Gerard, embaixa-dor americano em Berlim, enviou o i"secretario daquèlla embaixada a Cope-nhague, afim deste transmitiu- pnri1Washington ura longo c importante tc-
legranumi ti 'Secretaria de Kstado.

Comquanto se ignore ainda o contou-
do Gxacto desse despacho do embaixa-
dor americana, acredita-se <|u0 o mesmo
se relaciona com as conferências havi-
das entre aquelle diplomata e o Laiscr
da AUcinanliii, a propósito da paz eu-
ropua.

lí' grande a anciedade aqui reinai!-
te .por esse facto, que constituiu o as-
sumplo do dia em toiltt a City.

COSTUMES CHIC?...
LaMaison Nouveile

o, noa. gox(.'alvios duas, o
O deputado' Liebknecht

continuará preso
AMSTHRDAM. u (A. II.) — Tele-

graphara dc Berlim:
''O Rcichstai; rejeitou, por 2:9 votos con-

tra 111, o pedido para :;cr posio cm li-
herdade o deputado socialista Liebknecht,
preco por oceasiâo das desordens que se
deram nesta capiial, no dia i ilo cor-
rente."
¦¦¦''' '— 1* <a> at mm ¦
BRASIL-UIUJGUAY

O intercâmbio agricola
Montcvidéo, 11 — (A. a.) — Che-

gou a cita capital o dr. Annibal Por-
to, director du Sociedade Nacional dc
Agricultura do Urasil, que aqui vem
estudar a maneira mais expedita c pos-
sivel de se realizar o intercâmbio agri-
cola cinte os dois paizes,

»BB • <9k*>~*^«nmm

O abalroamento do torpe-
deiro argentino "Pátria"
Itucucs .-tires, n — (A. A.i —• d

vicc-almiranle Sactiz Valieiitc, ministro
da, Marinha, mandou chamar ;'i ordem oi
cominandittite Arnaut, que soffrerá as
admocstaçOes precisas, como responsa-
vcl pelas avarias sottridas pelo cruza-
dor-torpedeiro 1'atria.

lisle vaso ii:i marinha de guerra na-
cional, como consta dos itclegfaminas'
anteriores, foi, no dia 2 do correnie,
de encontro a um baixto existeute uo
estuário do Kio tia Prata, recebendo cm
conseqüência um grande rombo 11:1 proa.

PRIMEIRAS I EEUNIÕES SCIENTIFICAS

"BOHÊME", DE PUCCINI,
NO I^VRICO

1'ara a representação úaiÉohême, de
Puccini, a empresa do Lyrico reservara
ainda um tenor, o sr. Del Ry,

Não sabemos se o stock já lestá es-
gotado; mas é liem possivcl que, dada
a fartura de artigos com que a compa-
nhia se installou na praça do- Rio, ain-
da tenhamos novas estreas.

Do estreante dc hontem, para bem
informarmos os nossos leitores, quize-
ramos colher noticias, antes que o pu-blico proferisse o seu veredictum, na
representação da opera de Puccini.

Mas não havíamos dado o primeiro
passo, quando o próprio interessado se
incumbiu de nos fornecer notas eluci-
dativas da sua carreira artistica. As-
sim, numa attenciosa missiva dirigida
ao encarregado dcsia secção, o sr. De.
Ry recomr.iendava a sua estréa; com-
imtnicando : "haver executado iiinmnc-
ras edições da dita opera, entre as quaesas mais recentes liem rS recitas em Mi-
lão, temporada organizada pelo maestro
Puccini e dirigida pelo maestro Serii-
fin".

Em outro lance da catta, o ¦tenor Del
Ry diz sentir não ter podido, de viva
voz contar a sua brilhante carreira,"tindo percorrido todos os principacs
theatros da Itaüa: Milão, Roma, l''lomn-
ça, Nápoles, Veneza, Turim, Gênova.
Palenuo, Parina, Bologna, e outros ain-
da, além do S. Carlos dc Lisboa, Ly-
ceu de llarcellona, Kcal de Matlrid. Ope-
ra de I.yon. Opera de Marselha, Kedi-
vai do Cairo, Mttxico e Havana, com a
Barricntos, llticnos Aires c Chile e
sempre ao lado de stiuimidadcs arlisti-
cas, como a Bori, Teírazzini, Torre-
sella; Storchio, Galiauy. Mazzolcni, etc
e lambem Titta Uuffo, Giraldoni, Strac-
ciari e outros, cujos nomes por br-.vi-
dade oniilto."

Por conseguinte, nesta geographin
theatral; illtistrada por cniinenjes cli-
ellcs da arte vocal, o vulto do sr. UM
Ry havia de, 'por força ròflectir lunii-
nosidailes coritsctintes. Ií sc uma ulti-
ma chispa .faltava á sua consagração
para asoindcr ao zenitli do firmamelito
lyrico. desferiu-a elle liontem, no an-
ccstrul tlieatro que tantas celebridades
tem alé hoje definitivamente consagra-
do.

Pódc, portanto, a Europa, belligcrait-
te 011 neutra, íictir sabendo, pelo lio
entreoceanico, que o Rio du Janeiro
acaba de aurcolar mais uma cclebrida-
de, na galeria dos Rodolphost

A Boliênia navegou em mar du rosas:
03 clássicos numeras, dados cm itarefti
a cada personagem, cobraram com ju-
ros as palmas que o auditório trailició-
nalmeiite liberaliza aos liohemios de
Murger-Puccini,

Os dois raccontos, dc Mimi c RodoL
pjio, o dó -finíil, ciu oituva, pelos dois,
fizeram estrogir palmas quentes de es-
pcetadores iiiílamntailos:

Mimi cru a sra. Clasenti, a qual.
pela segunda vez, sc viu forçada a
morrer tysic.l, vendendo saude, a tossir
de 'fraqueza pulmonar c a emitlir 110-
tas retumbantes.

A Mtisctta, pela sra. Cacibppo, tor-
nou-se a figura saliente du c" acto, a
valsa lenta foi dita por ella com mui-1
to espirito, muita afinação c muita va
lcntia. a serviço i]c unia voz agradabi
lissima.

No 3- acto o quarlotto foi repelido, ]fntre arelamaçòes da platéa, sendo cha-
nítido á secua, com os interpretes, o i
niaeslro Dc Angclis, que tirou alguns jeffeitos da sua oreliestra um tanto
surda. ,

O barytouo Kederici afogou Pharaó 1
uos horrõi; da tela, mas palltctou como I
artista n parte musical ilo Marcello, jO philosoplio Colline esteve a cargo |
do formidável baixo Melocehi, o im-1
ponente sacerdote de Aida, O fim que
a IY.t/iÍii Zimarra leve não será diífi-
ci! adivinhar-: subiu o Sncro Monte
duas vezes, com acompanhamento de
orchestra e de applausos dc uma platéa
QvaduitãtUc,

"O HOMEM QUE ASSASSINOU",
NO RECREIO

Devido no adc.111t.1do d.i liora, não
podemos dar hoje, em detalhe n missa
rezenha sobre a prèmicrc da linda peça
O homem que assassinou, levada á sec-
na liontem no Recreio,

PiVIc-sc, entretanto, assignalar qtie
o desempenho dado <'i emocionante prça
c o mais perfeito dc quantos até ;r.;ora
nos apresentou a conipanliia do, Poly-
tlicainii, dc Lisboa, sendo ocioso refé-
rir á loxcellencia da peça que é, segura-
mente, unia das obras primas do thea-
tro francez. Hoje repette-se O homem
que assassinou, c os amadores do nom
tlu-atro não devem perder essa repre-
stmtação, que é a ultima 'da estupenda
peça dt: Kromlaii', a que Oldcmiro Ce-
snr deu uma muito acccitavel tradu-
ci;ão.

As scenas do 3" acto, jogadas entre
as srtts. Elelvina Serra, 'Elvira Bastos.
Clemente Pinto e Kurico Braga, im-
pressionaram oplimamciltc.

Na Academia Nacional de
Medicina

Hontem foi o dia de reunião sema
nal na Academia Nacional de Mediei-
na. Não era grande o numero de aca-
demicos, mas sclecta a escolha dos que
lá compareceram.

Aberta a sessão, teve a palavra o
dr. Theophilo Torres, que pediu tomas.
se a Academia cm consideração os ks-
tudos do dr. Alcântara Gomes acerca
do tratamento ,da tuberculose pela tisio-
vaccina. Como o dr. Gomes está fazen-
do a applicação da sua tisio-vaccina no
Hospital S. .Sebastião, o dr. Torres pro-
poz a nomeação por parte da Acadc-
mia, dc uma commissão para acompa-
ilhar aquelles estudos. A proposta íoi
acceita.

Fala o dr. Emílio Gomes sobre a mo-
nicntosa questão das hottas e capin-
zaes. Ucforc as •pesquizas feitas nas
águas que servem a certa zona da ci-
dade, a Tijuca, que encontrou conta-
minadas por gernicus diversos — mais
abundantes do que nos esgotos de
Paris — e entre ellcs o colibacillo. in-
dicando a mistura de matérias fecaes
aquellas águas.

Sabendo-se, diz o conhecido bacte-
riologisla, que aquellas agitas são usa-
das pela gente do bairro, c mais em-
pregadas na irrigação das verduras;
que os proprietários das Jiorlas costu-
mani fazer orifícios nos canos dc cs-
gotos para nclles tomar a agua que
irriga suas verduras: pode-se concluir
que semelhantes desatinos são a causa
dos casos de febre typhica observados
¦para sa bandas da Tijuca.

Não concilie, como fura de suppòr,
pela extineção das hortas: porque todas
não estão nas condições da referida, e
lamenta que já se havendo decidido
acabar com outras hortas ainda se não
houvesse pensado naquella que repre-
senta 11111 perigo imminciitc. Realmente 1

Refere os meios de propagação da
febre typhoide: o doente, o portador
ile germens, as verduras contaminadas,
as frutas, as moscas vehiculadoras.

Eslava concluída a questão das hor-
tas. lí os capinzaes? Por que os referir
no enunciado, para or, esquecer na cx-
posição? A precisão dos^ homens dc
seiencia deve começar no titulo dc seus
estudos.

Km seguida o professor Aloysio de
Castro irtitmiiitiit ti Academia uma ob-
servação feita em São Paulo dc um
caso de atnxia aguda.

Finalmente o dr. Bonifácio da Cunha
Figueiredo, medico da Marinha, con-
tinúa suas considerações dti sessão an-
lerior dobre o "beri-berl e a amplos-
tomosc na Armada Nacional."

IV ouvido com geral attençâo c o as-
sunrpto, qtte se prende á nossa pallin-
Icgia exótica, c realmente digno da
altenção da Academia. Pena foi que o
dr. Bonifácio houvesse prejudicado dc
cu-to modo a sua oxpo.sio^o com a in-
titrcai.tção de textos, citações e refereti-
cias, algumas biinaes, que não cabiam
cm uma asscmbléa dc gente asstis conhe-
ccilora do assumpto, o muita dclhi pro-
fessora.

Mas a leitura do dr. Bonifácio da
Cunha Figueiredo mereceu o applauso
Unanimo dos acadêmicos presentes, it
dos médicos qitc a cila foram assistir,

I c todos o saudaram com uma salva de
I palmas começada pelo professor Miguel
i Couto, digno presidente daquèlla corpo-
ração,

j | Os nosso? votos são para que con-
titnie elle as sitas pesquizas e apresse
a sua publicação, sein a preoecupação
porém dc discutir doutrinas tissás venti-
lidas. _ scpãò dc analysar factos, qncirais justificam cm si do que a mais
variada argumentação que os acom-1
panlte.

Oe Portugal
Lisboa, 11 (A. II.) — O-major-gertc

ral da armada offerece agora á noite
1:111 banquete aos membros da Missão
Naval ingleza que sc encontra nesta ca-
pitai.' Assistem ao banquete numerosos offi-
ciaes da marinha de guerra.

«UM
ilMÊ

D»
Ernesto Souza
IRONCHITE
Sinqaidi»; lutai,

robítculo» pulmonar
GRANDE TÔNICO

lim 11 apjtilie e produz a
forca muscular.

CRANADO • C, 1* d» Março, 14

Por uma questão de lenha
roncou o páo

(Atàliba Cindido de Campo.», de 50
annos, e seu filho João Cândido: dc
Campos, de 17, foram cortar, lenha 110
logar denominado Cachoeira, na Ti-
jucá, e sendo impedidos de o continuir
a fazer, devido a intervenção dos guar-
da-inattas, denunciaram a estes o em-
pregado da Prefeitura Manoel Vianna,
como sendo laniocm tirador furtivo de
lenha.

_ Manoel Vianna, sabendo, de dentin-
cia, esperou hontem pae e filho, dan-
do-lhcs uma bruta sova de páo. Em sc-
guida fugiu.

Ataliba ficou cm estado tão grave
que teve de recollier-se á Santa Casa.

'¦.» 1 *mm
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Passa lioje a da-
Ia n.italiclã do dr.
Agenor Mafra, co.
nhecido clinico
desta capital. O an-
piversarianto, com
ser um nome aca*
tado entre os seus
collegas, ú uni ca-
valliciro dc trato-
fidalgo, gozando ua
11031a sociedade 11111
vasto circulo dc re
laçücs, que llie ila-
rão hoje sobejas
provas de estima e
consideração,

e escalas; deixe*
paquete nacional

_ pessoas: \mdx<t

cadò Abnc-

Os trabalhos da commis-
são Pró-victimas bel-

gas, na Argentina
fliiciioí Aires, 11 — (A. A.) — F.m

seu numero de hoje, noticia /:'/ Diário
que fracassaram todas as tentativas cm*
pregadas pelo senador Bonito Villar.ue-
va, na iiualiil.uk- dc presidente da com-
missão Pró-Victimas Belgas, junto tio
conde dc I.uxbiirg, plcnipotcnciario al-
Icmão littíta capital, para obter salvo-
çondueto _ tis _ mercadorias destinadas
aquellas infelizes creaturas, atiradas á
miséria pelos .horrores da guerra curo*
¦]>éa. __

Og srs. lichevcrria, Islii & C. parti-
cipani-iios qm: abriram, a 1 do correu-
tc, o Hotel-Pcnsão Flor da America, á

\cru ns. S.| c S6.

EPISÓDIOS E IMPRESSÕES

â IIF1I1 DO CÜNTESTADO

— dr.

O f§ieafs«o da campanha

"O FADO H MAXIXE", NO
APOLLO

•O Fado c maxixe, a revista tão nossa
conhecida c já por nós tão applaudida
ha annos, reformada c rejuvenescida
cwno hontem rcappareccu, 110 Apollo,
coni ;í.s niytlificíiçõcg por <\\\c passo ti,
levo o aspecto dc tuna pcçti nova.

t\s substituições que lhe introduzi-
ram, 110 sentido de fazer dcsapparcccr
o caracter de vctttr.lez de que pudessetn
revestir-so episódios locais de oceasiâo,
tornaram a revista htso-brasileira, que
já era bastante interessante, mais ale-

'acidade c movi-

oue o publico
lhe dispensou,

vitimados

lito farta c
o.s min-
durante

o attestado mais
1 Pado o maxixe,
satisfez por com-

£rt\ mais cheia
tneiito,

Os applausos
incessantemente
I03 pedidos ile íii.f n
.1 representação, são
irrofrngavel dc que 1
cm sua nova ctlição,
plcto o publico.

As innovaçõits ora introduzidas ua
peça de João Plioca c Ait-.lré Britin não
.-ó attiiigiram o libretto. Taiitlit-m se
irradiaram cilas sobro a parle attinciitc
ao desempenho da revista, que hontem
nos offereceu uma grande no.vidailc,
qual a de ficarmos conhecendo Geraldo
Magalhães como actor.

Auj aqui eó o tínhamos comn canço-
nclisla, gênero etn que conquistou rc-
nc.iiie nu paiz c fóra> Honteni, ti iioilc,
porém, 'ficamol-o conhecendo como
actor, i|iie é de merecimento.

Xa interpretação do papel de Ma-
Ia peça, conduziu-se

o.s mais ni-
que

cxcel-

e as causas d.i rebeSdãa
A tnòrle

acoiá unia
tidaile, da
um outro

dc "João Maria" deixou por
.pronunciada auréola do san-
qual sc valeu, muito dtpois,

individuo que se. dizia, cha-

eu

SVíovimenío da Armada
Koram dCFÍgnados: n c:r:.r",n dc corvota |

Manoel Caetano tiouvèa Cotitíulio li r> ca-
Iiitü.i- UT.unto Victor Putol, para servirem,
respectivamente, na iniiiect'-ri.i ilo Ar.,etial
de Marinha desta capital e no Corpo dv Ma-
tir hei ns Naeionaes, e o meoanico da -'
cbrse IvJuardo luistncliío tíoa Santo.*, pnra
servir tu ICscola de Aprendizes ílariaheíroí
di l':npúr.i.

Kstc mecânico servia nn .V. Fãuio,
Tiveram ordem dc ctrb.-.rcar: o capilão*

le.fcntc (irr.dundo Jayme Crrnciro da Uo-
oli 1, no Tymbira. v. o iJ tenente I*uíz dc
Arêa Leão. no Dccti. ro.

O JOCKEV CLUB ARGENTINO

A eleição da nova dire-
ctoria

. TIhíiiiw Aires, n — (A. A.l — Hoa-
lizam-sc hoje, á noite, as eleições pára
renovação da Coiumissão Direetora do
Jockey-Club Argentino.

Ha duas chapas, sendo u-tta dando ,i
pif-.-rdi.ucia ao sr. To;'.iju:;n Anhorena, t
e outra, entregando-a ao sr. Martinez I
dc Lo- I

Noticias de Pernambuco
Recife, 11. (A. A.) — Os prejuizos

caus.ulos pejo incêndio oceorrido nos
wagons da Greit Wesli rn iliiportavaiii
cm -5 :oo!i^ooi!.

Recife, 11. 1./. .-l.l — O "Diário ile
Pernambuco" applaudc a iniciativa da
imprensa ptfulisln em face da crise de
papel para "3 jornaes c as medidas que
resolveu adoptar a propósito da mes-
ma.

Recife, 11. (A. .¦!.) — Corro com iu-
listcncia que será apresentado peloPartido Republicano Conservador o no-
ttc do conselheiro Gonçalves Ferreira,

para a vaga no Senado Federal, apre-
sentando lambem paro deputados, do
primeiro districto, na vaga do sr. Bor-
lia, o dr. Antônio Vicente e, segundo,
na vaga do sr. Augusto do Amaral, o
dr. Lourenço de Sá.

xixe, o compadri
cllc de modo a co.nqusitar
ihitsiastiços _ applausos da platé
Ilut fez justiça, premiando
lente trabalho.

() outro papel de compadre da rc-
vista o Pado, foi desempenhado por
Ftigcnio, Noronha, que lhe emprestou
grande relevo.

Os outros pcr=onn ^0:1.5 principacs
do Pado c maxixe liverain cabal
interpretação, entregues como foram a
Ziilmira Miranda, que, graciosa c cor-
recla, como sempre, fez unia Canção
Portugueza encant.ido.ra; a Carmen
Osório, .pu- apresentou adoravclmente
vários typos; Alia Teixeira, que dos-
empenhou co:n brilho vários papeis:
llcrtlia .Miranda. Ma.ttia Arruda, Josc-
l'ttitt.1 Soares, l.iui Fer feira, lida Sti-
chini, Jorge flenlil, Roldão, José Vi-
elor, Arthur fiodrigttcs, Joaquim Prata,
Antônio 1'eixoln, Aurélio Hi ,ciro, que.
formando muito bem uo harmônico
cc.njiuilo, foram outros tantos elenien-
tos gíirtinliilorcs do exito obtido pilo
Pado e maxixe, que, assim bem repre-
sentado it montado a capricho pela com-
panhia líua:-, promette manter-se por
muitas noites lio cartaz.

mar o novo JoãD Maria" nu "José
Maria de .Santo Agostinho".

Mas, o "velho npparecido não se sabe
de onde, que se fazia adorar por aquel-
Ia pobre gente de quem recebeu o titulo
niystico de monge e que lhe creou a lenda
que envolve o nome dc "João Maria",
talvez nem mesmo o próprio; lesse ve-
lho exqnisito que não acecitava liospe-
dagcin em casa de ninguém, .preferindo
repousar no matto ú beira' das" estradas,
que dava remédios aos doentirs dos ser-
toes, recebendo como paga apenas o
prato dc comida quo lhe offereciam os
seus innumeros clientes, dcsapparecíti
tini dia, não se sabe como, pela mesma
forma dç sua apresentação' it é admi-
rave!I ainda hoje 03 seus fervorosos
CU;ntes esperam vel-o rt*«u?ciíar. "

\ alendo-sc da supersticiosa convicção
dos sertanejos, cm íoir, "o cx-soldado
do liiicreito, desertor do regimento de
Segurança do Paraná, Miguel I.ucitiia
dc Boaveiitura, á imitação daquelle as-
cetae congnoininando-se "José Maria
do Santo Agostinho", arregimentam os
crédulos do_ monge então desapparecido.

Usjiiirtalhão do modernos tempos,'José Maria" não passava de um em-
Uitstciro, "caçador dc dinheiros e tam-
bem dc amores". Tinha em seu cou-
vicio intimo, numa mesma barraca, a
prtttitx.o dc praticar as curas, as mais
lindas moçoilas, filhas dos seus ade-
P<os.^ Para cre.ir uma "Pliarmacia doPovo , ellu arrecadava todas as Sonunas
que 'os incautos sertanejos lhe entrega-
vam; mas, cm vez dt: drogas, distri-
bttin orações e rezas tlierapeulicas ca-
pazes de livrar do mal a quem as pos-suisse — é o que ainda existe em pro-fusão por aqucllc infeliz recanto, copia-
do e recopiado em baixo portuguez. (1)Mas, o refinado ex-soldado que sue-
cedera ao Monge, estrangeiro, com o
suppnslo nome dc "José Maria", imi-
tando-o apenas nm malefícios, até mor-
ler 110 embate dos Campos do Irany,
foi positivainenlc <iucm primeiro armou
os "fanáticos" contra .15 investidas
ameaçadoras das autoridades locaes.

fnda aqucllc tempo os "fanáticos"
não estavam rebclladós; antes, ciles re-íuinciaviiiu a luta it evitavam 03 cn-
coniros para os combates: destroçavam
os seus próprios acampamentos ti ap-
proximação dos soldados ou mesmo dos
itcimdos inspretores tle quarteirão.i's religiosos aindti temiam .1 acçãoilo? homens dc farda; ntio tocavam nas
armas nem nos 'objectos nur.oitpier quese lhes deixasse ao alcance. Tinham
singularidades interessantes. Eram di-
ynos ainda de compaixão. Absorviam o
tempo todo nas praticas dos reduclo?,
então denominados "qurtdros santos".

_ Acossados nos Curitybanos, por inter-
a rencia do coronel "Chiqtiinlio" ilo
Allitiquerqni'. 110 correr de 1912, pela
policia cathariiieiise, dirigida eni pc.*--",!
Jido então chefe de policia daquelle
Kstado, o velho pernambucano dr. Sal-
vio Gonzaga, rumaram 03 "fanáticos"
para o Irany, zona jurisdiccioilada peloraná, nas proximidades du antiga

iiagLiii costumeira, um falado regiona-
lismo e a questão dos limites, uma des-
cquillibrada aspiração restaurndora das
antigas instituições, embutida na cabeça
dc alguns matutos; ,10 final, surgiram
quasi a um só tempo, abruptamente e,
occultas nas avançadas do fanatismo
que infelizmente ainda lá existe, avas-
sujaram a immensidade do campo eu-
raivecido.

'O problema que comportava resoltt-
ção fácil 110 principio, assumiu momen-
taneameulc, 110 annu dc 1314, depois
das expedições ao Taqiiariissu', uma
complexidade quasi insoitivel.

Fora, então, encarregado de levar .1
tranquillidade á região um general e
mais unia vez os matutos se convence-
ram ria fraqueza do governo, ua qual,acreditavam.

O relatório dessa cxpediçío c até
hoje desconhecido da nação, não obs-
tante leio apresentado ao governo o
general Carlos Frederico de Mesquita
que descrevera a verdadeira situação
da rebeldia, logo depois do combate de
Sanlo Antônio, cm maio de ifli<|.

Ciivelaro JLURCIAL.

1) Uma (U-st.is orações muito ti^u!a.í;
pelos fanaticoa é a que se seg'
copiad.i fielmente du onyinnl

breve que pendia ao peito
dc

; e qtie
colhida

nm breve que pendia ao peito mascnlo
um "l'ar do .França" fulminado, liit-a :"lvspada clctica pertence 11 Antônio
Scni?a nobre cavaleiro -de São .Seliastião cn
nome ilo Santo João Maria quem atira no
«leu corim atira nn liostí;i ('(•nsa^rada, por*
ipie entre a parva c a esptilcta .fesus Chris-
to ( fc7. morada Dcua adiante è por noso
ííiiíaeti .Antônio ine cnei.itr.endu a Ucih e
a Virgem Marta que eu nâo dea prezo
ixim aliil? nem d-i iWubc üíentado .mc
guarde meu São Celeste, cotn 7 anseio
quebro pedra, cotn 7 anseio quebro fero,
quem, llie aponta alma ile íoito etn pedassos
ficará e 03 meus inimigos compt'ii?ara que
Deus o Vivo P.idrc c lilho esi»eriio Santo
.iiiictii Jeíus c esla oração penses São José
joãu Maria."

¦«i-»-«^>-»*«"

Pt
coloniti militar do Chaj:

Desbaratados, mas vencedor!
niciro recontro com as força?

tiny

ts no pri-
a raiadas

.1 <e re-
formaram

quadro san-
eiieS C0^;i0-

as das for-
ts , levaram,
religiosos a

O sr. Magalhães Lima
esperado em Paris

Paris, it (A. A.l — Está sendo cs-
perado nesta capital o conhecido repu*
blicano portuguez, sr. Magalhães l.ima,
que se acha actualmente cm Mádriü.
qu.- aqui vem realizar varias confercn-
cias na3 principaes cidades francezas
sobre o lhema de Portugal na guerra
européa o sua ailiar.ça cum as r.açõrs
que constituem a "liiitcníc",

Um vagão da Central
descarrila e fere um guarda

chave
líõiitciii, á noile, ao passar utn trem

peia estação Senador Vasconcellos, o
ultimo vagão descarrilou, avançando
fora dos trilhos cerca de roo metros.

_ i\'o s'çti avanço, virou sobre uma gua-
rita, onde se achava o guarda-chr.ve
Osoriu Lage, cagado, de 26 annos, bra-
silciro, residente á rua Maravilha, no
Bangú. Osório recebeu ferimentos por
todo o corpo, ,-endo mandado pelo nus-
mo trein a esceber curativos na Assis-
lencia.

O engenheiro residente, dr. Sá Frei
re, compareceu immcdiaiamciitc nc local
toiiiairJa toda» as providencias.

do Paraná, voltaram do Ir
unir etn Taquarassú, ondi
novo reduclo — um nova
to, a nova Jerusalém por
minada,

Duas investidas sttccessii
ças federaes o eatliarincns
ao novo acampamento dos
destruição completa.

, Novos reduclos surgiram depois, di-
rígidos por empreiteiros da pequena
guerra, acolhidos os elementos que pordiversas razões se fizeram adeptos da
memória dos monges.

Os^ Caragoatás, os Santo Antontos e
os Tamanduás se surcederara como
centros de populações íanatizadas, em
pleno estado de exaltação.'Novas expedições, mal organizadas.
pequenas, mal suecedidas como as pri-
mtiras, algunias das quaes perdendo ar-
mas e munições, tangendo apenas o
objectivo c logo se fazendo em victo-
Hostis retiradas, que aos bandoleiros.
naturalmente, sempre transparecia como
fraqueza, clevo:;-llicü o moral em vez
ii.: .'ibaícl-o, a ponto de cada vez sc
tornarem r.taisi arrojados no enfrentar
as tronas expedicionárias.

A politicagem, o banditismo^ « rapi-

Consultório
Bcrllta — Aconselharam-.! muito mal.

Só conseguiria com isso inflammações e
talvez mesmo infecções. lia tônicos cs-
peciacs para os olhos. No seu caso a
lavagem dos olhos, dc manhã c á noite,
torna-se conveniente. Para estes banhos
ha uns copos de vidro ou porcellana,
que encontra á vcnda_ cm toda» as phar-
macias, Unclic-Se ate meio esse reci-
piei«c com o tônico, adapta-se á orbita
e conservando-o assim com firmeza i ti -
clina-se a cabeçtvpara traz, de modo que
o olho fique banhado pelo liquido.
Qualquer medico, mesmo não sendo um
especialista, lhe dirá que compressa-;
quentes solire os olhos podem destruir-
lhe completamente a vista.

Mlle. Lydiu dc S- — São variáveis 03
symptoinas cotn que sc produz o appa-
riciiiruiio do iczema. Geralmente appa-
rece na cabeça e nas faces, sob o aspe-
cto de pintas vermelhas que depressa se
niulti-plicaiii, distilando um liquido rspe-
ciai. Uma comicháo, ás vezes intoler.v
vcl, acompanha o cczeina. A alimentação
c a ihygicne "ão parle importante 110
tratamento. Por que moiivo perder a
esperança? Hoje a seiencia não cunhe-
ce doenças clironicas da pelle. Nos
agentes physicos se encontrou o rente-
dio pnra as mais rebeldes, Um logar de
se deplorar, procure tratar-se conve-
nientemente,

Dona Sol — Pelo contrario. Xos ho-
teis dc luxo os preços dos aposentos di-
ininuiram. Pelo menos em Londres. O
que atigmeiiíou íoi o preço das refei-
ções, tanto cm restaurantes como cm
hotéis. Todos ou quasi todos 113 thea-
tros de Londres funccionani, menos a
opera em Covent üarden.

/.. V, — Xão tem razão para admi-
,rar-.sc. Alguns aiiesthesicos custam
aüUKihr.finíe tresentas, quatrocentas c
quinhentas vezes mais do que' custavam.
A cirurgia encontra-se dcante de diffi-
culdades immensas para operar sem
dòr. A guerra está fazendo padecer
milhões de doentes cm tedos Os hospi-
taes do mundo. A guerra vae-se infil-
trando, pouco a pouco, em toda a
parte.

Solda TOTOCKA.
Toda a correspondência destinada ao "Cor.

sultorio da Atulhcr" deve ser reaieltida
pnra a residência da n-.nie. Seld» IV.o.
cka, i r.ti Paj-sandu' n. m. " ,

Fazem nnnos lioje .
O <Ir. Jiuthymio Newton ;mlle. AUce Ailvcs, filha do si

Alves e dc d. llrtisilia Alves .a sra. d. illermlnia Mattos, e.S|iosa ilo
sr. tlito Mattos, empregado 110 commercio ;a sra. d. Adelaide Hosa Pereira, es.
posa do sr. José da Itoía 1'ercira, capita-
lista de^ta praça ;

mlle. Ktclviila de Carvalho, irtni do
capitão Alberto K. de Carvalho :o tenente João Corrêa da Silva Tinto,
auxiliar de vehiculos ;

o joven Luiz José da Rocha Silveira
Jltnior ;

mlle. ¦I.auriada Guerra :11 menina Stella de Oliveira, filhat do
sr. l-lraz José de liveira, luneciunario do
Ministério do Kxterior ;

mlle. Hilda 1'ereira da Silva ;Bernardo Jacintlio <la Vetga :-- mlle. Augusta Paiva, aluiiiaa da iEs»
cola Rivadavia Corrêa ;

.— o major Augusto Condido Cafny Ju*mor, funecionario da repartição de Agitas c
Obras Publicas, c encarregado do abasteci-
cimento d'ngua da iilia de Paquetá.—, o coronel do Exercito João Principe
da Silva, ehvic da 2' divisão de Ucparta-
niento da Adtuüii st ração da llucrra ;o coronel Oscar Gonçalves dc Albu-
querque, administrador do Posto de Cas-
cadura, da Limpeza Publica.

—- o sr. Jeronymo Pacheco, funecionario
da Companhia Intlemnizadora ;
,— o sr. Aprigio Ribeiro dlcssa; funeciona*

rio da liscola 15 de Novembro ;mlle. Augusta Coelho ;•— mllc. Istihel Nascimento de Freitas,
iillia.do fallccido 1» tenente engenheiro*
macluhisla Uiogo Cnperti.no <lo Freitas;ttulle. Ijurydes Marques Pires, dístln*cta proicssora municipal ;a sra. d. Maria Rosa da Silva, es-
posa do sr. José Cyprintio d.i Silva, iun*
ecionario da .secretaria da Ouerra :a sra. d. Neréa da França llrusffer,
esposti do 2" tenente tir. Kdgard llrugger :o galante uienmn Américo, filhinho ilosr, Manoel M. Vidal, negociante de noísa
pinça ;
,.~ o sr. Joaquim Rodrigues ferreira
\ ci^a ;

-- mlle. C.ira da Silva, alttiana da Es-cola terreiro Viamia ;o menino Armando Sarmento.

CASAMENTOS 
* *

lim -Meniles, realizou-se no dia ifi do
nic-.: lindo, o enlace matrimonial do dr.
Mano lkllo, engenheiro residente dn Cen-
trai do llrasil, cotii a senliorita Olga Bar-
reto.

Auibai ns cerimonias, quer n civil, quern religiosa, foram realizadas na residência
do d:. João Nery.

iN'o neto civil foratu testemunhas dos
noivos,os drs. Josino do Araujo Medeiros,
conhecido advogado no foro desta capital,
ii o dr. José Perraz de Vasconcellos, in.
spector do, 1" districto daquèlla csir.idn.•No religioso testemunharam o acto o dr.
Jctio '.Ncry e senhora e o dr. ,H;nil Bello.

NASCIMENTOS
Acha-se enriquecido o lar do sr. Joãoirotires Amorim, guarda-livros de nossa pra-Cl, 9 dc d. Ketty Guahyba Amorim, com o

nascimento de seu primogênito, que, na piaottptisnml, receberá o nome do Alcy.

Acha-se enriquecido o lar do sr. Kliseu
Linhares de Souza c de d. Iracema Moro-
nha Carvalho de Souza, com o nascimento
do interessante Ilelio, neto do conimandan-
te Pacheco de Carvalho, subúirector do
Lloyd Urtiiilciro.

* * 1».
COXPEKENCIAS

. Hoje. ás S horas d.i noite no Club Mi-
hia:. o capitão Joaquim de Castro Iara
uma i interessante conferência, subordinada
no titulo: "Assumptos da defesa nacional,"

BANQUETES'" 
'' '

Iíeaiiza-r.e hoje, áü fí horas da noite, o
banquete que muitas amigos e admiradores
do major Carlos Reis lltu offcreccm por
motivot da oua receme promoção. (J c^a-
pe teri lognr uo salão da Confeitaria Pas-
choal, fazendo o discurso do ofíerta, pvloá
manlfo5taiitcs, o dr. Vital Soares.

CMTDS E FESTAS*"
_ Pasmou autediontcm o anniversario notali-

cio do dr. Josino de Araujo '.Medeiros, ad-
VOÇado da nosso fero.

¦beus araigoi encheram Pua re?idcn::a atéalia inadrugada, recebendo scatpre 113 pro-vos fidalgas de delicadeza du sua esposa,
mine. Aida Medeiros.

Ao jantar c i ceia, servidos num bosqueile rosas c avencas c illuminado por lin-
dns lâmpadas do cór, muitos brindei foramit-iins .10 tinnivcrseriiinte, que mal se podedividir para acariciar os stuis amigos iimu-
meros.

Iiouvc excellente nms-ca, cujo prograin-ma, soh .1 inspiração da scilhorita Alzira
I Mauro, professora do Instituto Nacional dcMusica, agradou uos mais exigentes.

Sob a .profusão de ílorci c luzes, ns dan-sas correram animadas atú pelo inadrugada,
deixando a todoi uma viva saudado puriatit.il Kpntilczaj recebidas,

CASCADURA' CLLT. - Terá locaramanhã n-.tus uma iixcellcnti
Lascadurti Club.
, lista festa, que ipromctle brilho, esti01 organizada eotii o maior esmerosivid.

Os convites estão sendo distribuídos pelodireciona dr??.a a^reniiaíAo na secretari;,
du club e está havendo f-ra:i.le procura,

VIAJANTES
Acha-se no Kio. transferido da estaçãotelcgraphica do Juiz de hora paro o Tcle-Rraplio Ancional desla capila', o tcIcEraphisia sr. Gonçalves Galliza. ' '

'Segue amanhã pira a Bahia, pelo Tlassiieío dr. Izaias, Pereira Sottres. clinico, iriúdente çni l.ctião da Cunha. Csitido do Riu.O, il.ustre clinico vae em visita á suafamília. resi.!,-nio nuittelle listado, e regres-Í2VA Ijrcvc:n(.:ite.

. s
ti, Gcisani Penclli. Rtthen Reis dó Aiidtaiie,
Benigno Praneiseo dc Assia; Atilonio Mhrin
d.-.» Uiiveira, losé Peresnno t. SerraiiD, bre-
derick hiugeli.irt e senhora. Victor Olihlek,
Elias .1. Achcar, Roberto Hcniiiliu, l.acy
Silva, Joanna 1: Clotildc Alcúios, Octu-viu
iVttuocl dc Oliveira, e 15 paesgeiros cm
ja classe

Telo paquete nacional Itopuca, que boi»
teto Zarpou tuna Porlo Alegic e e.-etilas. se-
gttir.-iin esles passageiros: Ce.ndida Kcquifm,
h.iiridice dc Alincida. Uüefoimo Balido, Luii
Verreira ,Jl:ir!-iii«a c fjuuilfa. Au.üiiío Mhria
Aííi^za. lícrtha Varconc-.dloj Joào Aiignstu
Amaral, Vietta e Jbílò N Ford, nur.e. I,u-
ciu. Josú V. Belleza, 11. R. Cuy. Coellm
Ca vau ti, Samuel Gomes Fercira' e bcnhu-
r.i, Rblnero Silva, AI. P. Ctirter. Uertlia
L'oy, Maria ilusclika, Antônio Alvadiã, Fran-
ético V. ifiiKalhãfL!, Tlie.ipli;.'o ilorgcs, capi-
tão Oodofredo Oliveira, l^ucio MltltOH, .Ma-
noel da Silva. João lferreira Lasen Seyofi
Jnlio Válladaros, A. Nucci, Antônio Rebel-
lo. Romeiro Ptidilha, Augusto Maria tí.,
P.cnold Algront, 1'aul llugele» e Armaiidu
Cliatel.

*
Com destino a Recife

liontein o nosso nor,to o
k"ènus, condu/indo aitau
Clteriihino, Tancrodo P. Snhrosa. ISophiu
Ribeiro e um filho, dr. Kdgard S. Chcr.
n.ciit, Alons.i A. Bispo, Celso Toiirinlin,
1,'dson e Raul Paixão Maria Paixão, lidtuu-
do Facheco, Adolpho Uerauner Júnior, sc»
nhora e unia creada; Poroin^os Gouvêa, Al-
herto Leito, Pedro o Aurélio Simas, e seu
pessoas cai ;í* classe.

K>Er,IGÍOSAS'"
Renliza-ise 110 dia M do corrente, c.isa

o tempo permitia, do contrario nn dia 21,
a grande Uerniefisc em bciictieio das oUras
da matriz da freguezia de X. S. da Pie.
dade.

Haverá lambem leilão de ricas prendai
e musica»

* » •
JOSSAS

Foi celebrada houtem ás o t|a horat,
no altar-niór da egreja de S. lfrnnciseo
de Paula, a missa de sétimo dia que em
sufirtigju da aluiu do coronel bVanciscn
Ribeiro da Silva mandou celebrar a su»
faniilia. O acto que foi celebrado pormonsenhor Jluura Guimtintes. pro-itimi-mis5arto da ordem, teve çraude assiste::-
cia de amigos e de família das relações
da extineto. *

Realizou-se hontem. i» 9 hon* na ògr»-
ja do Saiuissiuio Sacramonto. a missa de
;to° dia que por altua dc U. Piedade iki
Costa mandou celebrar òou irmão o si.
João Costa, funecionario do Deposito Vtt.
blico.

¦O acto esteve muilo concorrido,

Rcztir-sc-á boje, ás 9 horas, ita matriz
da Gloria, largo do Machado, missa lie
?" dia por alma dc Didia da Cunha Caiu.
pos Kocha.

* :|i Üi
FALtECIMEMOS '

Falleceu homem, após longos pailccimcft.tos. em sua residência, .1 rua Alia: Flguei-
redo 11. .1.1, o antigo e conceituado ilespu*
chame gerul da Alfândega Atitonio I.opet
da Silva.

O enterro será realizado hoje, saindo n
feretro as 4 horas, daquèlla rua, ;.iru u
cemiterio do S. Francisco Xavier.

*
O dr. Antenor O' Rcilly c sua espeta

possaratn hontem pelo duro goliie de poi'der sua extremecida filhinlia ,.\íaria Xozti-
retli, que sc íiuou após enteia padecimeu*
103.

O enterro da inditora creança terá lojar
hoje, no meio-dia, saindo o pequenino te-
reiro dti residência dc seus paes, na Villa¦Militar.~GLÍZÃS

K-mmmis (tiisfii.u-.ia só iii»
CASA LONDON

ünlco deposito 110 Rio. Terno»
sob medida

50$000, 60$000 e 70$000
Aviamentos do 1* quiilidado.Ciiidiido eom os imitadores. A

uossn casn 6
KUA UKÜGUAYANA. ISO
 i*!»!» .

iVO CATPBTB

As

í Novos decretos na ^as*
I ta da Fazenda
I O presidente da Republica assignou

liontem, os seguintes decretos, da pastada Fazenda:
j Nomeando:• o a" escripturario da Alfândega &*

Santos, Francisco dc Araujo Domingos
Carneiro, inspeçtor. em coiumissão, d.i

| Alfândega do Pará;
o 2" official aduaneiro di Alfândega

dc .Santos, Tolydectes de Oliveira, 4"escripturario da mesma Alfândega;
, o 3" escripturario dn do fará, Hora-

cio de Souza Fortes, inspeçtor, em com-
missão, da Alfândega da Parahyba;

o 4" escripturario da do Rio Grande,
Baldomero llraga da Silva, para iden-
tico logar u.i Alfândega desta capital;

aposentando:
o chefe do Laboratório de Cliimioa

da Casa da Moeda, José -Manuel 1'adua
Cortes;

dispensando:
o 2" escripturario Francisco Dotr.in-

gos Carneiro, de inspeçtor da Alfaif
t dega da 1'araliyba;

<i 3" da do Pará, ili. de Souza Fortes,
dc inspeçtor da Alfândega de SanfAn-
na do Livramento; a pcdjdo, o i" cs-
cripturario do Thesouro Nacional, An-
tonio de Padua Mamedc, dc inspeçtor
da Alfândega do Pari.

reumuo

poi

I!; ptrcESOU
r, X«coní(las

te rui \
Ribeiro. S. Paulo o

Ptrlc
l'\'.uer,
que ali vae buscar
que vem praticar 110

hoje para S. Paulo o =r. Fredericoconhecido negociante desla capital,"médium" M/rabello,
ltio alipmiao dcnions.

PIB A' A.irAZONAS

Os do

traçóes de effeitos píiysico:

Por ter dc sreuir pnra acommissão do .Ministério daiir.r. os suas decpcdiilaa o engenheiroAugusto oa Rocha Frcytag.
O distincto official cegue no dicorrente, a berdo do Amazon.

Pe

ncontccimcnlos
'JDílIlHJOÍS

Belém, it -— l..\. A.) — H' r,ni-
m.idor o estado do tenente Panipolha,
victima do couflicto oceorrido na re-
pião do Tapajoz, e que já vem dc re-
gresso a esta capital.

A.l noticias telcgriipliicas, ante-hon-
tem recebidas, confirmam quo 110 Ta-
pajoz reina inteira paz. As autoridades
paraenses, soh a chefia do major Mes-
sias Horgcs, fiscalizam .1 zona entre ti
margem esquerda do Tapajoz e as ca-
beceiras dos cursos d'agua que paracllc se dirigem, mantendo cm perfeita
tranquillidade o trabalho nas pronrie-dades paraenses na margem do' Tapa-
joz e estendendo a sua acção ate além
de -Tainanquoira, uo centro.

Sob ,1 protecção das autoridades
racnses o trabalho parece todo

que .fora invadida peta

Dinamarca, eu:
Cucrra. Irutixc-

militar

M do

rorlo Alegre e cscalu, chegou hon-tom ao porto, disa cioital o paquete na-cional Itassuce, trazendo os sccuinies pas.s.ye.ros: M.randa Co-tro Nunes, A. MeiraLima, capitão Joaquim R. Horacio e fa-niiliit. dr. Barata Ribeiro, Htttenie dr Fia.vio Lleiiicnte David e família, Olinda Fer.rara, João Salvador dor. S;ntos, IJIes.trioRibas c senhora, I aura de Souza' Cttntóro,José dos h.imo:-, Herherlo Rachler, MariaCastro .Ncvis c u:r,n filha, 0=rtir Tor,]:,,., csua progcmtora, Emilia Mi.-sine, Samuelíclxcra, Carolina ll.tyer. Slella i'einsilherFrederico, A. Ç. Roberto. Alberto•;;-' «ose.Koss, \ tiente Barbclo. Ro.mano Baliichersis, Joio Tlieonhilo de Me-dcirps e senhora Josc Barbosa, Josc Ma-
cÍma;0MerVM;,MÃír1?a ^'Kir°'. Antontata"mariBa, aadir Mello, Cletn Carrjo, Phi-luuena Silva. \,cento Savarb, lenenté loséjovimano. Tliomaz Schtytter. Olga Massa'I,. ç. Brti.tra 1 Iicrc-za Fonaresi, Deiticr
vSiS; 1-f'V ?m- J"nn«aianteigaltt Líder!. Antônio i),.'t...niuia, e 40 cm ,i» ciasse.

Artlui
II. II

Rivell,
e fa.

cheloSa,Id»,0n!í?'f!ona! l"";"hi'' 1"° lml™cjiegou, dc Recife « escalas, trotac as «e.
Ciiinlcs pe«oa;: Carlos Alves Soare. Cc*zinato C^rri-a de Rodriqucs, Annibal <S.
Lima o senhora. C. Arnojd e senhora. An-tomo G. de Lima, Kdilazio .Silveira. Alfre.oj Dias e senhora, Oscar Guínarãej. AlfredoPaiin, Antônio José dos Santos, dr. SouiaOliveira, dr. Cícero Mendes. Antônio HallnIo:e Diamante, llo-.is Akl.intt-r. mme. Ilv-
palito de Lerqucira, Albino Caceres, Magno*Io \:cira do Satcimento. Luiza CarazzaneLa.tinq e uai» n.ha ntener, Andría Ctiao-

Itzado na zona
força amazonen

Alfândega

pa-
norma-

scgtiinli
ccomnic íortariai

da, co sr. guarda.uíliciucs atluunti. ui
de nppreltonsúcs qu»immcdíatamcntc «'•

eus..

poi

l'oi br.íx.iila a"U inspeçtor 1
mór determine
<jue, noa participaçòtâ
drwrão ser prcicnt'„-5
Rnliineie para o procedimento quecouber, façam sempre constar o local, dt;liorn em que ellas íeretu cffcctuadas, o»ntjiiti-3 dj.s auxiliares, uttttndo houverotuciiiO, e, bnn assim, itdas as tircu.t!cias qtte oceorrerem.

Rccomnienda, outrosim, que oc officiacioitoanciros, opprehensores ou auxiliares.opresentem-se tambom inutiediatauicnle, paruriiesiarcm as declarações necessárias, afim deevitar demoras prejudiciacs 3 nurclu dt
—. l'"r portaria, tambor.: o inspetor de.' ninou que o continuo João Pimenta u.

intime o immediato do vapor ,V. f"-'-lo, entrado em .| do correm» a ir á Alfnn-hoje. ao^ meio.dia, pre-.ttir dcdaraçõMipprelicobãí) cf£ectuadat no dia o,
daquelle vtin,r, nio guariL-ntór.tonforme nouciamos hontem.

Stlv
Io, .
dega,
sol-ire
.1 hordo

iucrimento do
de Jant.rc pe.

Foi deferido um rtcremrio do F.stado do !'.
d tido levantamento da quan',,.. dc 2»iV$tíau,
picvenicntc da differcnça d.- direitos qtiepagou pelo material desunado á coitiraivâ»Oc saneamento daquelle listado, imiiortadipo-tis notas 115. S.6;S e 5.0/fi, uc sclcnibriuítímo.

O commandante do vacor fr.v.tccz Pr»'~C!'-S- """do cm nitir<o ultimo, foi responsauilizndo peio pagamciito dos direitos dinercadoria exiraviada dc ia c.m-is, perten.cernes a Sonrcr, Azevedo s CFoi deferido utn requerimento de DjIfim Fontes & C., pedindo n.!cvt.{ão ,1a 11.-Eazenagem vencida pela oio-eadoria sub-
oLtI ul"" 

dt5iii';llü' **m »«« n. ""4. ^
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HEATROS | CINEMAS/

NOTICIAS & RECLAMOS
A PEÇA DE HOJE, NO S. JOSÉ'

-\ companhia do S. Josá dar-nos-a T*o*«
. primeira representação da peça do Katil
Pederneiras — "O gaúcho'.

Como facilmente su deprchendo do seu
iimlo, .rata-so de uma peça dc costumei
'"o"'"emrcch- da peça ...cnrola-sa atrayez
... ires actos de intensa acçao dramática,
qu. (lesei, vem, com as tintas da cur lo-
__1 typos o hábitos dessa gente cha, boa
, leal quo í o matuto rio-grandcnse.

lim "O gaúcho" trava-so uma luta entra
contrabandista» o guardas aduaneiros, que
f,-„, ,,1 fiscalizadorcs das fronteiros conlra
a naiíagcm de mercadorias que nao tenham
tam .1. respectivas laxas aduaneiras.

lt. descantCB c bailes característicos ; /o
rapto de unia gaúcha, levada, a cavallo, cm
anéio d. uma festa, pelo namorado, a cujo
casamento se o.l>iie o eslonciciro pae da
moça I o incêndio do uma estância, ateai o
mur um volcnt.to. que assim se vinga da
nilfronta qnc sofírera, sendo expulso Ua
mesma i>eln sen comprador. ,

Perseguido o ferido, o gancho morre,
confessando o crime que praticara, levado
por e-pirito dí vingança. ,

Como so vê, a peça tem episódios, nu-
«rcsslmiantcs, mais realçados pela dcsçripçao
característica dos -personagens que nella cn-
tram, segundo os costumes locaes, com as
Rins vestimentas typica_ o a linguagem cs-
ipecial qno lhes «i própria.

Raul Pederneiras, quo levo occasltio, eni
mu ultima viagem ao Rio 'Orando, de
estudar o ty.po gaúcho, em todo» os seus
«Ictallies. procurou apreseiital-o cm scena
com verdade o fidelidade. ,.,

A empresa Pasclioal begreto montou O
Kaúclio" com grande cuidado c multa pro-
ipricdade, encarregando da confecçaq dos
scenarios Jajmo Silva, Joaquim Santoi e
lF,niili. Silva. . .

A musica, interessante c graciosa, lol
íscripbi iiclo applaudido maestro lamino

No fim do cada sessuo, trabalharão os
duettiatai "I.ni Ineguali" quo mo ruidoso
suecesso trm feito, mórmciile a encantadora
menina dc oito annos, eximia no tr.nsíor-
¦nisiiio e na maneira do representar.

— • __P

O PROPRIETÁRIO DO CINEMA
IDEAL

O cstiinavcl cavalheiro quc 6 o sr. Ma-
iiocl Pinto ftiz hoje annos.

_'roi>rielnrio d. cineuio Ideal, o querido
centro de divcr-
sõcí quíl tão po*¦pular sc tornou
ipelá cxccllcjieir. dos
progríimmas q u c
apresenta, sempre
coi.siiaütdjo-- pcIab
mais (grandiosas
obras da cilicmato-
graphia moderna.',
dono do posto avi-
cola ld._U ondo sc
tem revelado uni
ercador do mereci*
mento, pelos finos
o raros exempla-
rei quo ali conse-
guiu reunir, o «it-
n.versar.anto con*
fiuistou, filtro nós,
nm vasto circulo
dn amigos e «ipr-
ciadores» .uo hoje
certamente, apro*
veitarão a data do
seu nátalicio, para

fc.-.ffirmar-llic n alta estima o consideração
cm quc o têm, como merecida homenagem
sos seus apreciáveis dotes dc espirito e dc

A INDUSTRIA DOS PERFUMES
Quem conheço o meio Artístico do Rio»

sabe quanto os apreciadores das' boas di-
versões devem a esse homem de espirito em-
prehondcdor e activo, quc consegue manter
V3iias casas de espectaculos de gêneros dif-
ferentes, numa cidade como o Rio, onde
não ha publico para muita coisa.

Tempo ji tivemos cai que 03 tlioatros
permrineciam -fechados, c foi nessa oceasiço
justamente que o sr. Josó toureiro tomou a
seus hombros a tarefa dc dirigir empresas,
tirando o theatro do inaiasiuo cm que vi-
vio.

O sr.' José Loureiro é por isso, justa-
mente estimado è não chegará hoje para os
abraços.

m—i imihii-r.rr_ri__ii-">-" i—¦*'~"-""fJ---'~-^^'ÍOT"^^,"l*,^v**Jfc* "'1T'*m

Uma grande fabrica que desenYoi re
um importante commercio
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O sr. 31. Pinto

0 CARTAZ DO DIA
NOS THRATKOS

APOU.O — Tela companhia Ruas, te-
reinos hoje a segunda representação cm
"reprise", da popular revista de João Pho-
ra o André Urun, quo agora 1109 aprcs-i-
Io n novidade de ser o papel dc •'.Maxixe
desempenhado pelo aprcciaelp ç-iaçonctistaGeraldo, quc o creoü cm Lisboa.

A innovação agradou iihmchsò hontcni co
publico que encheu o Apollo.

-AI_,OS COM-S"- Repete-se hoje a
querida opereta — "I.a Rcginetta deliu ro-
so", um «Ios maiores' triuinphós da compa-
nhia -Maicse.-i St Weiss. Clara Weiss faz n
protagonista da popular opcrct.-i dando-lie
l?r,-inile vida. no que ú acompanhada pelos
collegas, do quo resulta uni desempenho
do primeira ordem• ,

íiYKICÒ — O programraa do hoje, neste
theatro. consta «hts «luas inseparáveis _ ope-
ras du Mascam»! o _,e_iicavallo — "(lavai-
leria rusticana" c "l'a!haços", que de ha
muito, como irmãs xyphopagas, figuram
juntas nos «jspcctaculós das companhias ly-
ricas. K; iiatiwalmcnle, o JVyrico deva up_-
nhar hoje uma ¦cnclicutü á cunha, pois o
nosso publico continua a manifestar a sua
admiração pelas duas bellas e vigorosas i/ar-
tituras,

íi
RECREIO — Üm espectaeulo magnífico

foi o que hontem offercceti nas sena "ha-
bitii-s" íi companhia portugueza d>. Poly-
theama, de l.itjboa.

O drama — "Õ homem quó assassinou",
tanto *pch intensidade dc sua acção drama-
tica como pelo desempenho que a elle de-
ram 03 principaes interpretes, (agradou cm
cheio.

liojc rc.etc-so o mesmo cspectaculo.

KKPURMCA — Estreando constante-
mente novos 'artistas, n ffrando companliia
do t "American Circus" torna, dia a din,
m.-.i. attralicntes os seus cspecUculos. Para
hoje, annuncia a magnífica "troupe" uma
funeção t com programmíi surprenendente,
constituído pelos mais sensacionaes números
do "seu interminável repertório.

NOS CJXMMAS

coração.

A FESTA DE IIOJ_. NO
S. PEDRO

O espectaeulo de hoje, neste fealro, é
«ni honra ;i9 nações ailiadas.

Km camarotes lindamente ornamentados,
com as cores das respectivas nações, ,.;>_is*
tirão ao festival oa representantes diploma-
•ticos -dos referidos paizes, ¦<» senador Kuy
Barbosa, peki I,iga pelos Alliados, c o vis-
conde de Moraes, pela commissão portuguc-
v.i Pró-Patria.

O proçramnifl 6 o seguinte: a revista
Meu boi morreu, pcl.i companhia Antônio
dc Souza; Rosas de todo o atino, de Julio
Dantas, pelas íiclrizes Adelina c Sarah íío*
bre; A Crua Vermelha, versos de Cardoso
de Menezes por Isabel Ferreira; a valsa da
opereta Os mosqueteiros, pela soprano «li-

Sciro 
Maria Hcnavcntc; versos pelo aclor

cynal.lo peixeira; uni interessante nume-
ro de dansas excêntricas, pelos bailarinos
norte-americanos Cline and Whitney e ou-«tros números,

Terminorá o magnifico espectaeulo pelo
cântico patriótico A alma portuguesa, orifii*
nal de iPelix Ucrniudcs, tnusica do maestro
Iftiiz 1'ilgueiras c quc será cantado pela
nctrÍ2 Isabel Ferreira e o actor Alberto
ferreira, com acompanhamento dc coro por

<oda a companhia. A orchestra foi augmen-
tada.

O "SO-AU DOS BARRIGAS",
NO PALACE

IFoi um suecesso a reapariçíio da quendaopereta portugueza "O si-l-.r dos barrigas",
•pie u compa-iíiia 'Palmyra Ü.i-tas levou hon*
tem á scena no Palace Theatro,

Hssa jóia do theatro Dortuniicz, devida a
celebre e saudosa trindade formada pelosnotáveis cserlptores d. João da Cornara c
Ocrvasiú í.ohato e pelo maestro Cyriaco
Cardoso, teve hontem uma interpretação
jierfeita cjii que sobresairani cm primeira
jiiüna, 'Palmyra Ilastos c o José Ricardo,
ijue no papel de Trajai!o Pires, manteve u
platéa a rir constantemente.

Tantos estas primeiras figuras da compa-
nhia, como Armando de Vasconcellos,
Adriana dc Noronha, Juliola Saares e to.
dos os restantes artistas que tomaram par-
íe na representação foram ...uitj opplau*
didos <

AS PRIMEIRAS DE HONTEM
Ucm acertado lindámos quando escreve-

mo.i que cm vista da inegualnvel suecesso
j alcançado pelos "progrunimag do Parisiense e

do Odeon cra multo provável que os dois
elegantíssimos cinemas da Avenida conscr-
vassem no cortas essas duas obras primas
(fie sc intitulam MarceUa c Nobreza Gaú-

lia. Pois, assim aconteceu coniu havíamos
previsto : ilcsperia, a formosa c extraordi-
naria actriz italiana continua empolgando
03 innumeros imbituCs do cinema da cm-
.presa Staffa, cmqtianío os syntpathices e
.disciplinados artisí.-ts lirgcntinos quo des-
cmpcriliam a Nobrcca Gaúcha attrácni dia-
riantente no Odeon uni numero considera,
vcl de espectadores.

Tambem o íris -5o mudou o programmai
Suborno, empolgante drama palirittl da con-
ccituatla 'fabrica Universal, c Pingada pelo¦peire, irresistível comedia americana, só-
mente amanhã aerão substituídas por ou*
trás fitas, tambem lindas, bem assim as
duas ultimas séries da Moeda quebrada.

Totlos os outros clncmatograplios opre
sentaram bontem novos programmas : o Ci-

Talais deu-nos, cm primeira, a soberba
acçao dramática em 5 netos, .xtrnida do
celebre iromaneo do illiller VVIiito, sobre
scenas e quadros do "Valle da Morte", ma-
ravUltosatncntc -editada pela Fo-iFilm-Cor-
poratlon. As aventuras de dois infelizes
fazem lembrar o grande drama Os dois oa-
roles, e por isso, o traballio adaptado ao
clncmatograplio pela consagrada fabrica
norte-americana alcançou, como era do pre-
ver, um suecesso formidável, interessando
vivamente a platéa,

QVallc da Morte faz parto dn celebre
série artística da 1... íilm, quer isto di-
zer que é dccsinp.nliada -pelas melhores fi-
guras do elenco dessa querida e já lão
popular companhia.

Só temos elogios para a empresa do Ci-
ne, feliciran-o-.. pela feliz escolha cm sub-
_litui.no ao lindo film O lori operário.

No luxuoso cinema Pathé, ii hora era
qttc l.i «-tivemos, não havia um logar. Ti-
aliamos entrado sem olhar o carta-, mas
não estranhamos o agradável aspe.to da
Saio, inteiramente cheia, ao verificarmos que

A' iniciativa particular impulsionada
por alguns .espíritos .cmprcliciidc_o.es
que tomaram a brillianle tarefa de
emancipar as industrias 110 paiz tc-n
conseguido nestes ultinios annos re sul-
tados tão lisoiijeiros, que o pessimismo
coni «jue muitos encaravam os produ-
ctos nacionaes terti sido obrigado a rc-
conhecer o seu pernicioso desanimo
deante da eloqüente demonstração Uos
factos.

•Entre as industrias que sc erearam
entre nós para emancipação do nosso
cotinuercio, lia, sem duvida, muitas dei-
Ias que rivalisam üsoiijeiraniente com
03 similares estrangeiros, não somente
no preparo c na escolha da matéria
prima, como tambem na excellencia e
no primor dos -'condicionamentos.

iA fabrica de pertíuinarias Bizet está
nesse caso.
' Propriedade da -Sociedade Anonyma
Pctifumar- Bizet, constituida com o
capital de .00 contos, a fabrica Hizet
pódese ilizer setn -exagero eoniiui.toii
o cnercado cotu uma rapidez lão nota-
vel que o seu exito logrou tornar co-
nliecidos c reputados cm -todo o paiz
os cxcellenles artigos dc sua .produ-
cção, com uma tal rapidez <|tie poucos
exemplos -poderão ser apontados na vi-
da industrial do paiz.

íi' que os .iiduslrtaes da perfumaria
Bizet comprclientlcram, desde o inicio
da sua prospera empresa, que o produ-
ct'o nacional para reputar-se devida-
mente no conimercio deveria ser, pelo
menos, tão bom como o similar cs-
trangeiro.

u\ fabrica Bizet, -occr.pando uma ex-
tensa área na rua Maria Amalia, trnns-
versai i do Uruguay, inslallada eni
edificio próprio, 110 qual se encontram
os -mais aperfeiçoados mecanismos 1110-
demos, que lhe facilitam uma produ*
cção intensa c variadissitna, está apua-
rclliada -paia alimentar um comniercio
generalizado em todo o paiz, sendo de
notar o louvável e precioso cuidado
cotu quc ella de <!ia para dia apreseji-
ta ao mercado novas especialidades e
novos produetos originaes, cotn que
vae consolidando o seu credito e o sett
renome,

ESTADO DA BAHIA
^_ .—o ¦"¦"¦

MENSAGEM APRESENTADA A' ASSEMBLÉA
GERAL LEGISLATIVA DO ESTADO DA
BAHIA, NA ABERTURA DA 2" SESSÃO
ORDINÁRIA DA 13" LEGISLATURA, PELO
DR. ANTÔNIO FERRÃO MONIZ DE ARA-
GÃO, GOVERNADOR DO ESTADO.

Cha.péo duro

Unia com Ioda a i'Oup»i

LEVEZA E ES TAXO

A venda
nas canis ni" Rúa da Carioca 8 e 401UaS »' Lárqa / J4

A variedade da producção da fabri-

ca- Bizet ó um attesladó vivo da pre*
ferencia com que os mercados accei-

tam as suas inair.. de perfumaria.
Para não citarmos a extensa lista

dos .produetos Bizet, nos limitaremos

no destaque dos seguintes»
.Águas da Kolognia Russa, Mimosa e

Imperial, todas ella. aprcciadissiiuas.
Dcntifric'-os Kosmos (agua, pasta e

pós refrigerantes e antisepticos).
Ivxtractos delicadissimos, sobresaindo

entre elles as marcas Manon, Carmen,
Manacá, Victoria c -Mtisèttc, acomlicio-
nados caprichosa -e elegantemente -em

estojos de seíim c de velludo.
Pó de arroz, cujas variedades (Car-

-nen, Maii-on c R.Ve d'A:uour), riyali*
saiu com os m-elho.-S produetos es-

trangeiros conliccidos.
Loções vegetaes, de vinte c tres mar-

cas -iffereritcs, todas fabricadas cotn
esmero c caprichosamente acoudicioiia-
das.

Óleos para c!_cllo dclicailanicnte

perfuinados, Agua dc Quina superior e
Brüliiintiiias concretas o líquidas de ur

numeras variedades.
Sabonetes dc agradável fragrancia e

de rcco-inieudavçl durabilidade, como
sejam os das marcas registradas: Bi-
zet, Kolognia e Cosmos.

Emfljli, o fabrica Bizet conseguiu
ainda impúr á acceitaçfio do mercado
unia longa série de produetos de fa-
bricação original, verdadeiras especia-
lidades, que não necessitam de reclame

para lhes garantir a procura, como se-

jamt a loção tônica Jaborandina, o
Petróleo Oriental, o Talco Mimoso e a
Tintura Favorita.

A propaganda da Perfumaria Bizet,

que é feita por -meio de ininips 'oflere-

cidos ao publico, c.ttio a distribuição
de VL-nturolas, musicas, «etc, te.nl con-
segui-lo para os seus produetos -tuna

verdadeira popularidade, <|tie se -traduz
numa acecitação sem precedente.

uV fabrica Bizet, púde-se dizer, sem
receio (le ser recebida a ttífirmaliva co-
mo elogio immoilcrrido, faz hoiira. á
industria nacional.

(Transcripto do Jornal tio Cemnicr-
cio).

(ÜOX '_ l _ - NAÇÃO)

REFORMA ELEITORAL

CO.\TAi-ir_.l.ADl. DA GUERRA

Concurso Diifii cscrl-
l>tlU'il»'»OS

Hoje oti amanhã deverá o Diário
Official publicar as instrucções organi-
zadas para o concurso que será aberto
na Directoria de Contabilidade da
Guerra.

São tres o numero dc vagas de quar-
t.s-officiacs, sendo a inscripção limi-
tada aos reservistas c ex-sargentos do
Exercito.

CONCURSO NA CENTRAI-

J-UIZA SATANE-LA

,íJ«-\% **slW

u.c:<}!•• »i'.:o mais
t.rc=;.i;ut; revista lusitana

Contratada pelo
Cyclo Thcatral
brasileiro, estréa
hoje, uo Palace-
Thcatrc, na revi--
ta portugueza —
Cêo aatfi, n arüs*
ta I,uiza Satiuiel.
Ia, qtiQ aqui já sc
fez multo applau-
dir, quando repre-
sentou üo S, Josc,
numa certa serie
do espectaculos,

A nova contrata*
da do Cyclo teta
os requisitos nc-es*
saríoj para agra-
dar n qualquer pu-1
blico — grata,
desenvoltura Q vi*
vacidade.

Para cila foran:
«scriptos noves nu-

raheute tornarão a in*

A REABERTURA DO TRIANON
Keabre*se amanhã o Trianon. Theatro

cltgAtitc, concorrido pelo escól da sociedade
ciriuca, co Trianon uma ca_o. de espoctaculos
dc iargo futuro entre as suas congêneres do
Kio. Faltavam-lhe, poróir, condiyões ti*-
clinicas p.tra ser, dc íaclo, uni theatro. ü
p.iU-o erat pequenino, sem fundo, alt-i de
irjis, diffieultando c sacrificando o dcseni-
lenho de muitas pegas. Suhmettido a im*
ir.itantes obrar, o Trianon rcaliro ama*
uhã, ema sua scena con.ideravclmcnte au-
Ki-Kitta.i.t, t com niodificat;ôe3 quc tornam
itv.is coníoitavel a nl.it.>, e tendo uma
caixa iHide vivam os artista." com a com*
i; qdj !r le que o antigo caeifo quo cia a
ín!.n*.i/ii. «it» Trianon, — _. ífií.nan"
lhe chr.invnm, — não lhes oíícrecia.

A iwimriiração « fcíta nela nova comp
Iiliin Al. .-..r.nlre ^le Arcvedn que se rodeou j no
cos ' •.¦-¦'iV«'.'. - clemente_ que o cercavam no .
Tiicatro ... Natureza, e de alguna outros jiio.os, il. egual valor, c quc, eom aquelles,
ft.rniam mn bu:u elenco, l-.itria ,i compa* |nhia com a pe.a Vinlc Piis á Sombra, tra.,
dnciil.i cspccialmonte pelosr, Portugal da
Silva \rM".\ a nova c.mpanhia, e quc pre.net*
te ser um si.ccc_so.

A síi-gutr, dará a nova companhia peça.- de
crande suecesso, taes como Ü .....íii (Ia
ilébre), í..- Ivnlictr sans ia inain. MjciJiJc,
i'..v, ct«.

O sii.---.-sso theatral da semana será, pois,
a iiwujíuraçâo do Trianon. que, sob ,. di;
rteção d: Alexandre de A^evcda, voltará
tm l'i»nc a aer o theatro das piai-las ele*
.antes do Kio.

a 5° série tVOs mysterhs de A*uia 1'erA íi.
gurava no progranima,

A 5" série do ostupendo drama policial-
seientifico coniprcliende dois episódios, di-
vldido cada um cm dua. parles: ns "ra-
diaçõcs Hiortaes" e os "beijos quc matam",
Justino Ciarei, o famosa detective, e sua
arrojada collaboradora miss Klaine, continuam
implacáveis a perseguição tenaz e perigosa
centra a formidável quadrillia cia ".Mão do
Diabo",

A serie que ora e_!á sendo cxluMda no
Patlté é uma das niais interessante, do po-
pular romance policial,

O ideal tambem cxhibc o nono e décimo
episódios d'üí mysterios de Nova York, c
como sc isto não bastasse, é apresentado no
mesmo programmá o soberbo c sensacional
drama de amor c aventurai», cm \ longos
actos, da Aquila*-_Ini, di Turim, ti filho

\ da Sibéria-, ü Paris escolheu a dedo c
programmá novo, poia aprcaenta films como
cble: Angustia uo lar, eoininovcntc drama
em a partes, de Gaumont; .i sereia e o milÜo-
nario, empolgante drama americano, cm 3
actos; o Garoto da rua, emocionante episo-
dio dramático dc um menina, quc, caindo em
poder \!')3 bandido.*, é salvo por um cão, t*
.. fabrica de eanliães, importante 1
tur.il, reproduzindo aapectoa da
cenhues Crcusot, otn I-Vança. 1.' precis

As provns do hontom
Realizaram-se liontem, cm prosesui-

mento, as provas- oraes do concurso
aberto ipara o provimento dos cargos
de praticantes dc cohfcrentcs. dc con-
duetores de trem c de confcrentes.

Nas provas de liontem furam apbro-
vatlos; plenamente os sr3. Antenor JoséFerreira Gedeão _ Armando Moutiulio
Magalhães; e siniplesmcnte, Amadeu de
Oliveira Guimarães e Antônio Vieira
Cortes.

O CASO TAiONISSA

Ftilso medico ?
No.ticiámos, lia tempos, a dehiiiicia

quc o dr, Von Doeünger daClraça apre-
sentou no t" deleitado auxiliai* contra
Miguel Leonissa, que se <li'-tia medico
sem o ser. O inquérito, preciso foi iu-
statir.v.lo, c lioiitetn comparece.ll ua po-
lici.i o sr. I-eonissa, que recusou depor,
declarando que _'ó o faria cm juizo.

«VO I5EC0 J).V I_U..l
Um 1'oiíiiislti roubado

sr. Antônio Estcves í foguislii doO"seput" Bahia e reside w. beco da I.a-
pa n. n, sobrado, üm dia destes uo
regressai* a casa encontrou o foguistaos
seus moveis arrombados, dando por
falta das suas jóias c algum dinheiro.
A bordo levou elle o caso ao conheci-
inento do commandante Dento Maclia-
Jo -Ja Silva, suspeitando dns marinhei-
ros Ângelo dos riamos Albuquerque e
Antônio Amorim Stinton, que deserta'-
rum. liontem o coinmaiulantc Machado
Ja Silva levou o facto ao conhecimén-
to do 2° delegado auxiliar, -pedindo a
prisão dos dois 'marinheiros que, ao
qtie se di., estão em Lal.-iyctte,' Minas.

JÁ^3 _£L */Fj
_^&Bh*J^ j~**fr~ *V&<<*f

A fpagante e anthrpticã 
'espuma 

dò

Sabonete de Reuter
limpa e refresca a pelle e, em curto tempo",'
torna-a suave e tersa como a dc uma creança.

COMO A INAXA

Dept.ls da nossa longa peregrinação aos
cinemas, voltamos ao centro da cidade c.
oaiqiianto esperávamos um bonde, na rua
da Assct-.ildéa, não nos lurtámos ao prazer
dc assistir ;'i ultima sessão do Avenida, go-
zando estas outras fitas encantadoras: A
pequena mascctte, drama sentimental, cra 2
partes, desempenhado pela graciosa menina
Uabj* iiarley; .Vo.; ciiaimiiiU th desuno, ma-
ravilhoso drama etn 3 partes, o n sempre

orno | it.tcressante Jornal Universal n, 205, com
esccllentcs reportagens da muda o ôos ulti-" nentos sensacionaes.

---¦-r^<^^*3i>-<>*-nn*>«i-

PEQUENAS OCCOREENCIAS

Furtos, desastres, cabeças
quebradas, etc,

Anlon

J.'^||Um bilhete que topparece e
de novo surge

sina da companhia
t direcção do aeior

COLVSEO SPINE-LI
Keali_a se arnanhã a (

dramática n *ivin..l «joh ;
Francisco M !.-;itiila

A eslrt-a si rã roai n applaudido drama em
.. actos e ;¦ iitiadros .1 Cnt-ana do Pae Tro-
«'-1-. J*V primeira drama di companliia a
notável atriz brasileira Maria Castro, des* fempenhar, lc- pila primeira vez o papel dc apenas.
Mulata KlitJ.

Do elenco í.cem p.-.rte, entro outr-
.itjt-.í Francisco Mesquita. Manoel Pinto,
Pereira da Costa. Álvaro Costa. Kolierto
Guimarães, .Maria Castro, Cora Costa, Can-
«lida Machado, etc,

VA MAS X0'J-CIAS

O operário Antônio Iíuzohio de Oli-
veira, dc do atinos, casado, pardo»
brasileiro o ínortulor á ledeira do I.cuie-
15, foi liontem atacado de tuna eólica
110 interior «Io botequim 11. S da rua
General Polydoro, onde .0 foi buscar a
ambulância tin Assí&tencia.

Ao chegar 110 Posto Central Euzcbio
falleceu, sendo seu cadáver recolhido
ao "Necrotério.

Suppõe-se tenha o pobre operário in-
gerido qualquer tóxico.

— ..;.!do da Detenjão ha tres dias
. ..penas, o larapio José Marcellino de
! Souza voltou a ser preso liontem,

quando furtava utna peça de
110 armarinho n. 13 da rua
Pedra.

Já é ser descarado!.• 1
——  —1 <¦. _s> ¦» ii»- ¦¦-¦

fazenda
General

Segunda-feira próxima lia.erá, na Rcpu-
bl;ca, uma apre-i entala o emocionante — a
dos (Uns k-ües si-1-.afi'iu. dos mais ferozes
ccn.ccidns e caçados na África, já bastante
desenvolvidos, üs dois bravos animaes vi-
.¦ri-Yv-Tii ti sen primitivo proprietário, r.ão
li.vcndo, durante ninito tcin.ini. domador quc
st atrcvfáf.c a entrar na jaula.

Sò mais tarde, apoarcecu um homem au*
«laeiíisn — o capitão i-uiii.a, iiiic se prop-j;
a subjugar os do;s terríveis animaes.

— .v__ic.io.ando a eramle data da
«l-olicún da escravatura, a a.lminirtraíjão do
Kcstauraiite Assyrio. 110 tlii-trn Municipal,
rt-alis.. amanhã uma grande soirée, com pro*
(tratr__« variado e aitraente.

 l.i- annos hoje o sr. Jojó _*ciirctro,
.incansável eapresari. thcatral.

JiXTHM TI IICOS

Brigam tres e dois saem
feridos

PRAÇA S.U_Xy« I-KxA

A retretn do Iio.lo
Rr este o programmá da retreta que

Sírá executada na praça Sacnz Pefia:
1* parte — "A Continência'', marelia,

F. Barros; "Mitnbliti Mo=s", two-step,
T. \V. Tliurbait; "La Barcarolle", vai-
se, E. Waldteufcl: "Tyrolienne", po!-
ha, J.icqucs Lafi-te; "I-a Petitc üo-
liémc'1. ouvcriure lkn-i Hircliman.

2' parte — " Siinforos..", mazurka,"Bolero", (variação dc cl.irinett.), h.
Olcinent; "Jovial", scliottisch, Gurgnli-
no; "La Forza dei destino", simphonia,
G. Verdi; "O Carioca", dobrado, José
Xascimcnto. Regente, s.-.rg r.to Pedro
Augusto.

Um fiscal das Loterias Xacionae. de-
nunciou ha dias ao ministro da Vtizcn-
da. o dcsappareciinento iio bilhete 1111-
mero -6.-C. da loteria de á. Paulo,
niysteriosnniente desapparecido da rc-
partição qu'e dirige. Succede que, uni
senhor que já foi delegado de policia e
deputado, c que airora advoga, procurou
o referido fiscal u pciliu-llie que 14 sti-
ttíisse uns bilhetes da loteria do Rio
Grande do Sul, appreheiididos jiclo
mesmo na casa Gancha. A recusa foi
positiva e o advogado cm questão exhi-
biu no fiscal o bilhete 2t).2_;>. Conto o
ohtivera? K' o que o ministro da Ka-
zenda quer saber e neste .tníido offi-
ciou ao chefe de policia.

O dr. Aurelino Leal mandou abrir
inquérito solire o caso, inquérito este
que está convmlo pela 1° delegacia au-
xiliar.

11U O-_BP » t_»* ..-.—¦ —

COPACABAXA PROGIÍIDB

l"ui sfi-vi.o n»ic protuette

Como sc sauc. a Guarda Nocturna
do jo" districto foi dissolvida por ser
grande o numero de irregularidades vc-
rificadas em seu seio. Resultou dahi
que a referida guarda sofíreu. unia fun-
(lamentai reforma, preparando-se agora
para reviver em magníficas condições.

Assim a Guarda Nocturna dc Copa-
cahana, que ja leni 15 guardas cm ser-
viço, vae ter de junho em deante unia
sédc própria, na qual será installado
um serviço de "rápido" e tclcplione
gratuito aos seus assignanícs, augmen-
tando para mais do dobro o eiieetiva
aetual de rondantes.

A ser reorganizada sob essas bases
a nova guarda vae prestar,, de facto,
relevantes serviços ao populoso bairro
dc Copacabana, merecendo, portanto,
toda a syinpathia dc seus moradores.

**_*-•'?"__*'¦ ¦*?*-'fl_-l—

XO AJ-FAXDEGA
O leilão do

¦São qttitandciros ambos, Josó Saio-
mão c José Salomão Saul e ambos tur-
cos. O primeiro reside á rua de S. Pe-
dro 11. 335, e o segundo na mesma rna,
casa -próxima. Como de costume cedo.
liontem ,os dois furam ;io mercado coni-
pi-ar verduras (pie revendem. Succede,
porém, que por qualquer motivo ambos
discutem. Intervém um outro quitan-deiro, este italiano, quc procura aeal-
mar os tinimos. Conflagram-se todos e
quando n policia açudou encontrou o
primeiro Salomão cotu uma ptmlialada
na clavicitli» direita e o segundo cem
uma na reirião cscípiílar esquerda.

Quanto ao autor dos ferimentos, nem
sombra: azulara ao li-ilar dos apitos.

Os dois ferido--, foram soecorridos na
Assistência e em seguida removidos pa-
ra a Santa Casa.

ERROU O .'(.LO

Poi npniihndo eu» fia-
(iTUlltO

O indivíduo de nome Bcnjamin Mot-
ta, que se diz empregado no commer-
cio. "bateu" hontem, á t.ir.le, da porta
da casa de ferragens de Almeida & C„
á rua do llospicio. umas colheres de
chrystoflc, Os caixeiros de casa sairam
em perseguição dclle, ..elidindo os gtiar-
das civis 213 e 342 que o prenderam.

Quando Motta cra conduzido para o
i° districto acudiu um cavalheiro, que
se dizia advogado e que tentou arroba-
tar o preso das mãos dos policiaes.

listes reagiram c o autor do furto foi
autuado c recolhido ao xadrez.

AS OBRAS 1>.\ r.VCTLDAW-;
1)1_ MEDICINA

Salutarissima foi a modificação que
se operou em o nosso regimen eleito-

ral com a instituição de uma só junta

para apurar a eleição de deputados è

expedir os respectivos diplomas.
. Dentro e fóra do Estado mereceu os

mais francos encomios de espirites

cultos e desapaixonados.
No projecto de reforma, .cccntcineii-

to apresentado á Câmara dos Deputados
Federaes, a tio qual foi relator o illus-
tre representante da Bahia dr. Augusto
de Freitas, é a sua adopção proposta
como medida de saneamento.

Outras alterações, porém, .cclnma a
legislação eleitoral da llahia, entre as

qiiaes lembrarei :i necessidade dc rever
a divisão dos districlos, cujo numero
reputo conveniente augmentar, como
meio de melhor garantir a vontade po-
pular, Os circulos pequenos, apezar dos
reconhecidos defeitos que lhes são iiihc-
rentes, offcrcccm essa grande vantagem.
Se bem que seja crença geral de que
mais dos homens do que das leis de-
pende a verdade das urnas, pertenço ao
numero daquellcs que acreditam ainda
lia força da lei. Ao menos difficulta
A acção da fraude.

•• • ' SITUAÇÃO ECONÔMICA

Impetro limito especialmente a vossa
preciosa attenção para a situação eco-
noniiea do Estado, a -respeito da qual
assim, não lia muito, me externei:

"A Bahia, dizem todos, é o mais rico
dos Estados brasileiros, porquanto seu
solo tudo produzindo, nenhum outro
tem uma pauta lão variada. Entretanto
a industria agrícola está em lamentável
situação. Para os nossos agricultores
a sciencia quasi nada ainda tem apro-
veitado no domínio da cultura dos caiu-
pos. Sobre o assumpto -recordarei o
que disse o exmo. sr. dr. Sit.uiiu na
sua primeira mensagem ao Corpo Legis-
letivo: "Os velhos processos da cultura
c as praticas 110 bcncficiamciito dos
produetos mais importantes, como sejam
o fumo, a borracha c outros, com cx-
cepção apenas iio assucar, crearaín para
a Bahia uma situação de declínio, quc
tende a acccntuar-se 11a média dos cs-
forços empregados pelos diversos outros
Estados do paiz, a bem da polycultura
«t dos novos methoilos admittidos na
exploração da propriedade rural, sc o
nosso Estado continuar, como até agora,
inacíivo deante dos perigos dessa aniea-
çailora concorrência",

A energia por s. ex. despendida para
melhorar esta triste condição ainda não
produziu 03 seus mais desejados ef-
feitos.

Cumpre continuar, sem um instante
cie descanso, nem de descncorajamenlo.
Precisamos de "estações experimentacs,
dc campos de demonstração, dc postos,
-ooleclitiicos, de cursos ambulantes de
agricultura e industria -riiraes." Neccs-
silamos, tambem dc estradas de roda-
gem, de açudes, de irrigações cm va-
rios pontos, máximo na zona seria-
¦nsja.

O cacáo, fonte principal da nossa ri-
qtieza, 6 na Bahia, pódc-se dizlcr, indiis-
tria extractiva. Quasi nada sc tem fcite
para bcneíicial-o. O mesmo acontece,
excepttiado o assucar com todos os
nossos outros produetos. A pecuária,
que "é o ramo da actividade do qual
cm mais curto prazo podemos tirar pro-
vleitos materiaes", está na Bahia quasi
cm abandono. O nosso criador uão co-
gita, em geral, de augmentar o rebanho,
que, aliás, podia ser muito mais consi-
durável. Basta salientar que não temos
produeto para a exportação; não pode-
mos concorrer ao mercado da carne
congelada, cujas v.iutagtns seriam in-
calculaveis. No assumpto tudo está para
fazer na Bahia. A instrucção veterina-
ria não existe entre nós, assim como
não temos policia sanitária animal,
Raro é o criador quc cogita do apertei-
çòameiito da raça, A intervenção do
Estado, pois, sc impõe. O poder publico
precisa, deve o tem que agir dirccla c
indircclaiuciitc, consoante os assumptòs
c as circiimstancias. Não esqueçamos
que por largo tempo a riecuaria consti-
tuirá a principal riqueza de grande fa-
cha 110 nosso sertão.

Somos um paiz essencialmente agri-
cola, asseguram toJos; entretanto, não
possuímos, ao menos, um programmá
elaborado scicntificanicntc dn nossa vi-
da lecouoniica. E sem isso não poilere-
mos ver organizado o trabalho nacional.
Xão desanimemos, porém, nnte tão tris-
tonha situação. Ao contrario, sirva cila
de incentivo para a reacção convindo
ter cm mente que esta já se acha en-
cetatla, com vigor, cm vários pontos Jo
paiz."

o as necessidades da nossa vida -tinan-

ccira, seja o prenuncio de um futuro
auspicioso.

O lançamento e a arrecadação devem
constituir tambem objecto de sérios cui-
dados e ponderados estudos. Assim
como uma má arrecadação annulla por
completo as previsões do legislador na
elaboração do orçamento, a boa arreca-
ilação corrige erros por ventura com-
meltidos o compensa as diífercnças
oriundas dc causas acçidentaes. Condi-
ção essencial de boa arrecadação, sem
a «piai todo o esforço será baldado, é
tòriitil-a inteiramente independente da
política partidária. 'Esta nada teu» que
ver com o collcctor. Os exactores são
empregados da confiança do Thcsouro.
Devem constituir uma classo especial
no funcciontilismo publico, com grada-
ção c promoções, dividindo-se as collc-
ctorias em categorias o estatuindo rc-
gras para as nomeações e accessos, além
de outras medidas «iue garantam o cm-
pregado e o Tliesouro, occitpando logar
de destaque entre cilas o estabeleci-
mento da fiscalização regional, sem ca-
racter permanente",

Não leveis a mal faça alguns reparos
sobro o -modo por que C; entre nós, ela-
borado, ha longos annos, o orçamento
geral da receita e da despesa do Es-
tado. Sobre o asssumptò já tivo ense-
jo de euuiici""-me, c o fiz com a maior
franqueza, quando, como deputado, fui
relator da Conimissão de Fazenda. Cia-
mei contra a pratica vigente eu» paro-
cere. e cm discursos.

Não quero, porém, cansar o vosso es-
piriío com a renrodiicção do que cnsi-
nau) os tratadistás, que bem conlicceis.
Todavia, lembrarei que, entre os requi-
sitos fuudnmcntacs do orçamento, tres
existem que so duve ter sempre cm
vista: siuccride.de, clareza c cxacla
correspondência enlre as receitas e as
despesas, não falando na univcrsalida-
de e na justa avaliação, isto é, na nc-
cessidade dos orçamentos descreverem,
in extenso, todas as operações dc recei-
tas o despesas, sem confusão, nem at-
Íeintação c na -conveniência dc attribui-
rem ás receitas e ás despesas uma
avaliação tão exacta quanto possivel.

"No orçamento, escreve NriTi, devem
apparecer todas as receitas, todas as
despesas, sem que haja fieções inúteis
ou denominações mysteriosas; por mais
desagradável qtte possa ser a verdade,
é sempre preferível á ficção."

lí' mister, pois, elaborar um orça-
mento quo retrate fielmente a situação,
com as verbas de despesas exacias, afim
de evitar a necessidade da abertura dos
créditos supplcmcntarcs, origem, em
toda pane c cm todos os tempos, dos
desequilíbrios quc tanto perturbam a
vida financeira das nações.

Por minha parte vos direi que me
domina o espirito o pensamento de
cingir-me tanto quanto possivel ás ver-
bas que votardes para cada serviço,
evitando o recurso da abertura do cre-
dilos. Mas, para isso é preciso que
jite auxilieis, votando, com máximo
cuidado c após o mais acurado estudo,
o orçamento geral do Estado.

O meu digno antecessor deixou em
dia o pagamento do funccionalismo da
capital. Providenciando estou para cm
egual situação ficar o do interior do
Eslado.

SAUDE PUBUCA

NEGÓCIOS DA CHINA

Duplicata tio chefes tle
Estudo

Pektit, 11 — (A. H.) — O governo
provisório' da China meridional, orga*
nizado 'pelos 

generaes revolucionários
em Catiião, proclamou Li-Yuan-Stuig
presidente da republica.

O gabinete tombem está já consti-
tuido, sob a presidência de Tang-Chi-
Yao.

Massa fi'e Tomate- "Cêriê'"
-anufac 1 cra

de Conservas Alimentícias.

OS ANNAKS .01ÍKXS1.S

Está circulando o 10o numero desta
apreciada revista forense, mie já está
uo seu segundo atino de existência.
Traz na capa um retrato do prof. dr.
Cândido de Oliveira c 110 texto varia*
da collaboração jurídica c diversas 110-
tictas de actualidade.

10.200 PESSOAS
Já se ulilisaram do gabinete que a

Casa Vi-.-itas, á rua da Quitanda, 99
installoti na sua see*ção de Óptica, para
exame. rigoroso o gratuito da vista e
determinação do gráo exaeto que cada
pessoa examinada devo usar. Da uti-
iidade desse exame não è necessário
encarecer a vantagem, pois muita gen-
te, por ignorância «lo gráo das lentes
de quc se deve servir, tem visto aggra-
var-se dc dia para Y.i a fraqueza do or-
gão visual, c não são poucas as pes-
soas que pelo mesmo motivo têm che-
gado á cegueira.,m » __-?—
NA RUA DB fi. __..Ol>0___0

A (üsanti* upniilioi,
xadrez

A's 5 horas da tarde de liontcin, o
anspeçada Antônio Souza de Lima,
11. 549, da 4'' companhia; do .»" bata-
lhão da Urigada Policial, conduziu
presa á delegacia do o" districto a na-
cional Carmella Pedudo, que na rua
de _ão_ Leopoldo tt,. 220 aggrediu, após
uma discussão, a I.eticia Gigante, de
43 annos, casada, empregada em servi-
ços domésticos,

De serviço na delegacia -eslava o
comniissario Deniocrito de Souza, qnc
fez lavrar o auto de flagrante contra a
aggrcssora, emquanto Gigante era nic-
dicada na Assistência, uuc constatou
escoriações e ferimento coutuso no
temporal esquerdo.

mr-.. qu - __-

AS RUAS QUE HKCLAMA.-

Muilo «tm abuiidnuchi
As ruas Capitão Machado e Marangí,

no districto de Jacarépaguá, achain-sa
transformadas em florestas virgens 1
falta tambem ali um encanamento,
d'agua, apezar do cano geral passar 11.
esquina, á rua Ur. Bernardiiio.

Queixam-se, pois, os moradores da
estado de abandono em «*iue sc encon*
tram por parte das autoridades raunici-
pães e federaes,

Registrando o appello, chamamos parai
o caso tt attenção das autoridades com-
potentes.

Charcos o Iiiiuii
'Pedeui-nos os moradores da ru»

Derby Club chamemos a attenção da
Prefeitura paia os grandes charcos de
lama que sc têm formado naquclla via
publica, com prejuízo para os trausetiu.
tes.

Além disso dá-se um abuso: os ca-
vallos que vão correr 110 prado do
Perliy são conduzidos pelas calçadas
daquella rua, resultando dahi ficarem
os passeios quebrados, sujos c com o
cimento imprestável,

Não seria possivel o agente do respe-
ctivo districto reprimir esse abuso?

S. Martinho do Porto
Casa especial dc peüsqueiras S portu-

gueza ABEKTA ATI*' A UMA HORA.
Tem gabinetes para lamllias —RUA DOS
AKCOS N. 3.

—m**»*%3*n ¦___»¦•¦¦¦ ¦ ¦ "¦¦-*.

El. FEITOS DA CRISE
Mais 11111a fullcucia

Pelo ilr, Alfredo Russel, juiz da 1*
vara civel, foi hontem decretada a fal-
lencia da firma A. 0. dc Carvalho Ju-
nior «. C, estabelecida com casa dn
calçado á rua Visconde de Itauna 461
c quc confessou a sua insolvabilidade.

lroi nomeada syndico a firma Queiroz
Moreira í. C, marcando o juiz a as-
sembléa para o dia 9 de junho e o
piazo de 15 dias para as declarações
dc credites.

«i CABUM"
Sabonete, ultima novidade de Paris;

11111 2*500, Xas boas lojas e pharina-
cias.

O QUE A TODOS INTERESSA SA-
Blilt, é quc a Joalhcria Esmeralda, dc-
vido a ter tle entrar cm balanço, está
vendendo por preços tão baratos que
causam espanto 1

_ffi-g-_r_
CONCORDATA CUMPRIDA

Pelo dr. Alfredo Russel, juiz da 1"
vara civel, foi hontem julgada cumpri-
da a concordata feita por K. .Sobral,
conunerciante de ..rtiKos sanitários, com
seus credores, 110 decurso da sua fal-
lencia aberta naquelle juizo,

O CASO XENliM INFAXTI-.

O processo vao s.r ar*
chiviido

O escandaloso caso Solficri-Iiifante,
de que nos oecupámo. longamente, na
sua primeira [ihasc, vae ter agora o seu
fim natural. ^Aberto nm inquérito que correu peta
3* delegacia auxiliar, foram os auto.
rcmcttidos no juiz da a" vara criminal
que os deu com visla ao promotor pára
dar denuncia,

[-(ontem aquelle membro do Ministe-
rio Publico opinou pelo seu archiva-
nicnto. '¦"¦) » «c » wm< — ,
Gottas Virtuosas J"0!^"'„
Curam hemorrlioides, mates do utero,
avarias, urinas i? a nroüria Cvst.tc.

"A cfficacia iio trabalho, já
sejo de o dizer em outro

Verdadeira cura da O EL li W i 1*1
ou

<l._sb-adiii'_
SEM OI-ERAÇAO, por meio di» CINTA lIMRNlARI.i HMíCTItl»..*.

, , .... .... NUMEROSOSNo grande estabelecimento «io Professor r.A/./.V
l.IM iodos os apparelhos suo fabricados __b me-
diih, conforme o caso c a enfermidade, não tendo
nenhuma mola de ferro, tão leves e invisíveis, i;.trari~tirrta unia contenção suave e pcrfcitai tambem das
Hérnias iis mais volumosas [podendo, o doente tra-
bal liar, fazer cxcrcii,Íos dc cymnastica ou cijuitaçüo,
ficando completamente curadu, sem operaçüo al-
E_iin.

ATTES-
TADOS UE
_.URAS _
Con_.i-.lta dal
ri) II I

das a Sr, 5,
O domingo
até meio .-

1.10 DR JAI". FIRO-LAI-CÍO DE S FRANCISCO ST. 
' 

_:.
Olicsidade, ventre caido, rins moveis, dures rlieimiaticas, cewüca, debilidadenervosa curada eom csneei-.es c modernos «ipp.relhus elcctríc-s, ltepartiçüodica para senhoras, dirigida p.r ema dama especialista.

ortopc-

hoj

Xo armazém n. 4 do Cáes do Por!.,
haverá, hoje, ao médio dia .leilão «te
mercadorias caídas etn comntisso. ha-
vendo cinre oulros: obras imnressas c
de fio de arame, farinha cm laias, li-
uos parr. ítif.ira c tecidos dc renda.

Uma confci-.-cli» «<oin o
ministro do luterior

_ O -Ir. Aluysio de Castro, director da
Faculdade dc Medicina desta capital,
conferenciou homem com o ministro da
Justiça, sobre o inicio das obras do novo
edifício da Faculdade.

Ainda não está assentado definitiva-
mente o dia para a colloca.ão da ipedra
fundamental, mas será por todo o cor
reine mez.

Esse acto rc-.-cstir sc-á de solennida
de, devendo a elle comparecer o presidente da Republica c ministro dc _s
tudo. S~ 

- - '

SITUAÇÃO FIXAXCEIRA

Assás minucioso foi o ir."u honrado
antecessor na sua Exposição de an >le
março ultimo n respeito das -condições
financeiras iio Estado, como vos ceiti-
ficareis com o estudo daquelle importou-
te documento.

Todavia, cumpre-me informar-vos qual
a situação e.acta da caixa do ThKsou-
ro 110 dia em (jeu assumi o Governo, con-
lore os dados qtte me foram ministra-
dos pela repartição competente.
Saldo en» caixa do cm-

prc.:ii!todea.ooo:ooo$
com o Banco do Bra-
sil , 911 t-óiÇ.o.

Renda dos dias 27 a .*_ -159 :6o ií.|S

Total ...... 1.»7i*35..5.S

Não cessarei de repetir que o nosso
systema tributário reclama feição mais
consentanca com os princípios o os pro-
_res;os da sciencia das finanças.

Conto, porem, já *.ivc opportunidade
dc enunciar-me, "esta reforma deve ser
levada avante com o maior cuidado e

a maior cautela, dc fôrma que não oc-
casionc grandes abalos, nem com refe^
rencia ao erário, nem com relação aos

que, directa ou indircclamente, coniri-
bticm para a satisfação das necessida-
des publicas. O imposto dc exportação
_ inconiestavelmente um mio imposto,
Mas dclle não podemos abrir mão, dc
cliofre, sem outros substitutivos fiscaes.
Seria a decretação da bancarrota. E'
preciso ir preparando os suecedaneos, c
ísío não se consegue de momento. O
certo, porém, é que com a collabora-
ção dos produetores e do commercio,
poderemos organizar mn regimen qu.,
satisfazendo as exigências da oceasião

tive cn-
momento,

não depende unicamente da instrucção.
Não basta, pois, para a solução do pro-
llciua disscuiinar-sc o ensino em todos
os seus grãos e especialidades. Urge
'auibcm que o cerquemos de garantias
outras para que possa desenvolver-se
amplamente. Preciso é que o Estado
assegure, quanto possivel, a saude pu-

j .lica, com tuna organização hygicnica j
| capaz de evi lar a propagação das 1110-

lestias infecciosas e de reprimíl-as com
segurança, caso não tenha podido ciu-
baraçar a sua irrupção. As qucslões
concernentes á hygicne publica devem
ser objecto dc serias cogitações dos
governos conscientes da sua missão.'1

Honrando as suas tradições como
brillianle ministro tia Justiça, quc o
foi, no benemérito governo do Exmo.
Sr. Cons. Rodrigues Alves, o meu

antecessor, apenas assumiu o Governo
do Eslado, seriamente picoccttpoti-sc
com os serviços concernentes á saude
publica, reformando uns c instituindo
outros, cotn real proveito para 11 collc-
ctividade. Dc fôrma que, como já sc
:11c proporcionou oceasião dc registrar,
" o nosso Estado tem a sua organiza-
ção sanitária montada, possue um des-
infectorio central, um instituto bacterio-
lógico, vaccinogenico e anli-rabico,
hospitaes de isolamento, serviço dc vi-
silas doiniclliarias c (lc verificação dc
obito.t, bem conto de prophylaxia con.
tra a febre amarella; tudo isso íuuccio-
nando cotu reg-ilari-.ladc c proficiente-
mente dirigido, ,

Das diversas secções de que sc cotu-
põe o serviço sanitário estadual, acha-
sc muito bem installado, em excellentc?
edificio.-, adrede construídos e provi-
dos de todo o material necessário,
trabalho — o Instituto Bactcriolo_ieo,
Anti-rabico c Vaccinogenico, inaugura-
do na dia 7 dc setembro do anuo pro-
ximo passado pelo meti digno ante-
cessor.

A Directoria Gera! dc Saude Publi-
ca, que até então sc resemia da falta
de um estabelecimento condigno, pois
funecionava em um predio -particular

para c..=e fim alugado, acaba de ser
agora muilo bem accommodada cm ma-
gniíico edifício, 110 mesmo cm quc está
estabelecido o serviço dc soecorros
mcdico-cirttrgicos c urgcr.cia.

Pelo contrato celebrado, por vos.a
autorização, entre o Estado e o Mu-
nictpio, relativamente á transferencia,
ao primeiro, do serviço de Assistência
Publica ás victimas de accidentea e
moléstias súbitas, assumindo o Eítado
o encargo de custear, por si só, esse
serviço, cedeu-lhe o Município o u=o
e goso do editicio que para aquelle fim
havia construído, não tendo podido, á
falta de recursos, inaugurar o íunecto-
namento do instituto.

Em um dos pavimentos desse edifi-
cio é qtte actuàlmente funcciona a Di-
rectoria Geral de Saude Publica, no
qual tambem foi regularmente instai-
lada a Secção de Estatística Demogra-
pho-satiitaria, qu; trabalhava no mesmo
predio alugado para acttella Directo-

CASA DALE
RUA 1>A AI/FANDEfíA S2 a SG

fCiinto eoin a rim ilos Oiii-ivc.)

FERROS DE ENGOMMAR
e FOGÜREIROS:
electricidade;
gaz;
kerozene;
álcool.

O DR. 03WAED0 DL. OLIVEIRA
o de novo encontrado diariamente 110
seu consultório á rua 7 dc Setembro, 33.

CORR-IO— Tista rep.-.rtição expedir., mi-
Ias pelos seguintes 'paquetes:

Hoje :
Drottninç SoJ>hÍat par.. Tcncriffe. Kir-

Iceral, Cbristicnia r.o.tliçmliitri: e Malmo, re-
cèbcndo impressos t\íé ás io bops 'Ja ma-
i__if_, cartas parat o exterior zic ás 11 c
ülficct.s para refíistrar até ás io.

Siyio, ora Santos n mais portos do stil o
Montcv.idco, recebendo imoressos, alú ú;» «*>
lioras da manhã, cartas para o interior ate
ás 8 i|2i idem com porte duplo e para u
eíttcjíor até ús o.

Amanha:
Itassiicô. rara Victoria, Ur.hin, Maceió e

Uccifo, recebendo imprcí.so3 ;»:é ás $ t lio-
rar, da manhã, cartas Dar., o Interior ate ás
,. i!j, idem com porte duplo a'.*- ás O c
objoctos para registrar ate ás 6 da tarde
dc hoje.

Estado de S. Paulo
Ilosumo da loteria do S. Paulo rea«

lizíida om 9 do maio dc 1916.
PRÊMIOS Dii lüiOOÜSOOO A SOO.uOO
02713.,
212-S8..
Í0302..
26825..
631123..

12..
8-5 OU..

21282.,
:..»7i_..
;i.:.'ii..

lli:000$O0O
2:0OOSO00
liOOOSOOÜ

liOO_000
.'.005 0»
300.000
30Í1.0 lf)
:io ijuco
300JOOO
30'JS UO

PRI.MIOS DIC2QO3O00
2218 2238 77'.)!'. 3071. 31622

bü'_5 Ü7226 li_0i)2 69IS9 71203
PRÊMIOS DK IrtOCOOO

12110 183M 20»i'i 2!'.lli0 2.791
H32.ll 1)5838 119880 «7.9 52161
5733. 58022 03132 73500 71115

76170 70.11 76976
PHEMIOS DE -í0-0;0

0819 11060 11Í02 I3SU 20063'-'
21355 27252 291170 3M79 ;_515
D6653 37155 .'6121 56597 61859
04991S 07188 .?í!)l (5-..1 721DI
74180 TtlT.l 77957 77975 7'.ltí.i

APPnOXIMAÇÕES
62712 o 6271 .0050.0
21287 o 21289 20OÍ00O
70301 o -Í6303 10J.UOO

DEZENAS
62711 a 62720 20.000
21281 ,i 21390 10.(11.
16301 a -16310 10*009

CENTENAS
62701 a 62800 SSOOO
21201 a 21300 6SÜ00

Todos os riumoros lermtnaJos cm
em 3 tem 18«« 0

O 1'scal do governo — Dr. Joaquim
J. da silva Pinto.

A -iitorlilade policial— Dr. Anta-
nidN icnruío.

A nutoridado policial—Dr. C.nü-
Dhn Filho.

Os conee63ionarios,J. Azevedo & C*

Capitnl Moderai Loteria do Estado da IMiia
. ,..,.. Itesumo dos prêmios da 2' eu-

nesnmo dos nremios dn 19-loteria (rncçao do plcino n, 18 om ije(ll,.
do plano n. .203103* extracção do fici0- (i0 instituto Geograpluoo a
anno do «916, retiluada em 11 üo Histórico dt» Unhia e outras institui.

ao maio de 19i0. ções, realizada em II do maio
PHl MIOS DE l.*O0C$09J A 1:005.000 *

16152 15:0 iOS.n
y.r.ni) l:50(»SO00
.16670 l:-'00. "O
S121 I:0i'0.!il0
33619 I:000i000

PltEMIOS DE 200.000
2..60 21)39 003', 9895 10125

17491 2621-'» 34076 39290 ÍI.02

" 
LOTERIAS

do 1910 sub a presidência do dr,
Edgard Doriri, üsctil do governo.

70* oxtráeçào da 1910
PRÊMIOS DE 15:0008 A 200Í000

na.
(Continua niuniiliã).

9200
166 W
23249
32829
39001

¦410.5,.
i5u966..
5342...

|50621.,
77915.,
6681.,

452"...
53899..
60133,,

16151
300.
46009

16151
30081
46601

16101
300IH
40001

150SOOO
100S"00
10Li$GOO

15:0005000
2:0.10.000
liOOiJSOOO

:;oos"00
sowíooo
2OO.H00
200.000
20OSO0O
2u0<0'0

PRÊMIOS HE.1OOS000

41044
5096.7

PRFMIOS DE 10..000
1318 1683 2747 2909 7103

13787 138.3 13S99 15716
17519 19582 20113 2:0.4
23433 2381)7 24021 2741'.;
34297 30133 36780 3S.43
397C2 39914 40292 40991

41650 43410 46687 49316
APPUOXI.M_.OCS
16153
30U91
Í06<1

DEZENAS
16160
30000
46670 

CENTENAS
1620.1 ;
3 100
487U0

Todos os números terminados em
52 tòni -iS-Ou.

Todos os numeros terminados em
2 t.m 2I00;I «xceptuanüo-se os terrai-
nados em 52.

O «lirecior-prc-idcntc, Alberto _*aro«Va .. Os numeres premiados pc! C8
Fcntea. ftnaas do primeiro premio nâo ten},

O «lirect.r-a8_!.*._t.. dr. Antônio direito a terminação simples,
Olxntho ios -„i'Pi Pire', yice-presi- 0s concessionorio'-"*. Pedreira -Cldeute. '

305000
2".000
20SÚ0) «ou'50961

G_r«í- 
'J'i'i-1

4.000 !
.$000

5313 26096 20118 41895
47022 66605

PP.EM10S DE 503000
SC85 90G6 26076 27116
0805 45423 46837 19478

APPUOXI.MAÇÕES
41016
50:167  ..
53129

DEZENAS
-11050
5097O
534*30 o*..... ....

CENTENAS
41100 
MO00  ...

471.

16305
71092

T.SüJO
50.000
25.000

IOM0O
1OS000
10*5000

41001
50901
53*101 Q 535UU * * - >

Todo1! números termin-idos
45 tem íSIKIO. .'loilio naiiurneros terminados

I5'i'>0

',.00
3-ÜCÜ
'-.'$000

ain
em

¦Y

11
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pO__SOu_C_B_a_%QXO
Ata, ia fie junto a. ig(«5,

KO-AAJ. UO DIA
Hoje, ii i hora da. tarde, deverá realizar-

se a assembléa do Iianco do Brasil, e ás 4
lioras da tarde, a da sociedade anonyma "A
ifvol mão".

Tomando conheciincr.ito da communicação
que lhe dirigiu a Companliia dc Seguros Aa-
ritimos c Terrestres Coiitiança, dc ter sido
deliberado, cm assembléa Rc^al axtraordlna*
ria de scus acptontstas, realçada cm 16 dc

. ieverciro tio corrente anno, aue fossem cre-
\ dMadüS mais to °|u de nitradii cm cau« uma

tíac 10.ouo aeções aue constituem o seu
capital, resolveu a Câmara Syndical, cm
aossão dc tuitednmtcm, annotar a nova en-
trada uu capital das ucçoes, que passam u
representar 35 "1°, ou 705 cada uma,

ASSEMBLÉAS CONVOCADAS
Companhia Manafnciora Progresso du

liai ubi, dia 14. á 1 luira. . .
Companhia Jvstrada de 'Ferro Mtiriahej

.'dia ri. -
Companhia. Administração Garantida, dia-

.5. ao meio-dia.
Sociedade Anonyma Fabrica Ilurlimann,

dia is. á 1 liara.
<Coni|ranhia Industrial Santo Ignacio, dia

45, á 1 hora,
I Cooperativa «Militar do llrasil, dia 13, ás
. s horas.
. "A Sul -Aiiicrica". dia is, as a lioras.

Sociedade Anonyma "Casa I_ci._ungerHí
dia 15. fls */ horas da noite.' Companhia de l-invâu c Tecidos ,S. Ecü.t,

- dia.. 16, á 1 hom.
Compatili-a Morro da 'Mina, dia 17, á •

Hora.

do sido, porém, pouco desenvolvidos os no
gocios levados a effeito.

As apólices geraes, as Provisórias de
1909, as de 1911, as Minclra9, as M_ni-
çipaej dc 1914, a, aeções do Banco do
llrasil e as das -.Minas ti. jerouymo, fica-
ram sustentadas; as dás Loterias, mantidas';
aj das Terras, frouxas, as das Docas dc
Santos e as das Docas da llahia, firmes

VENDAS

 l__^^**»«*--«****_M»-WWM__»_BM___>_>_ail

_ SECÇÃO

•ClíWRiai.ia.üiVfM4NHÃ —:-,_.exta--_í&8,..!_3 A&w^mWtôwtât® 
Í_*-J*_--»_Í--*_«-____MMri_*«_HM__^^

»•"._?«,X"i ii&HiMiièWk tH'Mw-0

LÍVRE

CAMBIO
; Hontem, este murcado abriu íirnie, com

os bancos declarando «acar a it 7.8 c' u _9|.r. d„ e comprar as letras dc cobor-
u.r,. a ic c ia itoi-A. ,',',*'' rouco depois de iniciados os trabalhos, o
mercada passou a funceionar em jctoiidiçpea
ttinda tnnts firmes, vigorando para o forno-

.cimento de cambiacü, a;í tasas de ,11.39)32
« iil.,|i.6d. c para n ac.uisição do papel'particular, a dc latLiad.
¦ A' larde, cm virtude da abundância de

1 letras dc cobertura em demanda de collócã*
.;C,?o, o mercado, continuou a firmar-se, cor*

tendo, para os saques as letras dc 11.15.161
11 ,.i|.t- e 12 d., c paia a compra daquelle* 
papel, a de ie r|i(_ d.

Os ticgoeioa conhecidos, foram rcjfiilarçs,
•íechando o mercado' cm posição firme,_ vi-
gorando para o fornecimento do canibiacs,

j.-.s taxas de ii ji ,1. c i;d.. e para a ncnni.
Lição (Ias letras dc cobertura, a <!«: 12 i|ifid.

Taxas a {fixadas nus taüellas dos bar
I.ondrcs

¦ ííhria. .....
Hamburgo . . , ,

A' viíiUá,:
r.olidrts. ....
Paris
Hamburgo. ¦ • *
Itália

jPorttiKnt- ... *
fiava Vork. ....
Ãtontevidéu» . • ,
Uc..p_n!la ....
Suissa
Hitenos Aires . . .
Vales ouro. uor 1$.
Vales do café • •

11 Ullü
f7tS
*S_5

n J0I..2
$7C?
SB30
$063

í?q8o
4S.u0
4$yo
$8«.)
$805

1Ç84S

'-+ a

.'13
1 .72.1
1 SS30

II T t JI G
1 5"JS

.-3S
$700

ô$0.(0
I 4..178

SS61
$833

I$-35
2Í)26
$.3°

Apólices .
Geraes du 200$, a 
filas de 1:00;, 1, 1, 1, 4, 3,

c 4 
Ilitas ideni ií, 
l-.m|i. de 1903, aa
1'ito de i9"9, 1, ti a a. • • •
llito idem, 3, 3, 10 15. 25 o. . .
Diiu dc iqh, 2, 5, 12 a. . » .
dJíto de 1915 <1q soo?, a a. . •
Dito Ídem, dc 1:000$, 10, 4, 26 a
Dito idem 1, 1, 20, 3. 23 a. . .
.Municipacs do 1906, port. 10, 9 a
Ditas de 1914, 'port., -ü a. . .•Ditas Ídem, ;í a. ( , , , , ,
Uiias nom., 10 
Ditai idem, 50. 
Ií. de -Minas Geraes dc 1:000$,

4 
1.. do Uio (4 °i<«> 20, 30 a. . ,

Companhias :
Terras c Colonização, coo a, , ,
iiOtcrias N. do liras;!. íoo, isd,

io-i 
Ditas idem, 100, 100, 100 a, . •
Centro Pastoris, íoo. ....
(Minas S, Jeronymo, roo a. . ¦
Docas da Uahfa, ido, 100, -'oo a,
Docas de Santos; nom., ,*;o s, ...
i.n*. Stearica, "-•, io. iu'u, » • •

Dcl-.nl ures:
Docaj do Santos, io a. . . ,

OFFIüRTAS

?2o$goo

8.t$ooo
H_.3i.juc.
tJ75§000
7~a$üüO
7!. 0?Q00
777?<JOO
735ÍOOO
77»Çooo
7H0?OQ0
i88?5oo
iSlfs.o
l83$OÒ0
1855000
ld7$U00

7858000
;o$õoo

pS$ooo

I.1Í750
14$00o
!,-$I100
18575O
31.500

.li»5v000
iou$uoo

2j:$joo

Illmo. Exmo. Sr. Dr. Delfini;Moreira, dd. Presidente do Ès-tado de Minas.

000?

•:--iio:
I.IBltAS

foram cotftdoü 2o$;3o, íi-
laudo com vendedores a CíiLe preço c com-
|.radores 00 de roS.400.

Aa iransacçõeá divulnod.is foram resírictas.

MiTÍBAS Ul> Tn-líSÓOUO
A§ letras uaiíd foram cotadas ao.s rebates

i!u 7 e 7 i|j DQe cento, ficando çom com-
(.radares, conforme a dato do emissão, aos
extremos dc 7 c B par cenlo, c vctidctioieâ
de íí i|_* a 7 por cento.

Os ncgQQÍo« conlioci-UfS foratr. dc pouca
tao utn.

SIJjVA T.Í.MA, K1BEIII0 & C.
Uua Marechal Fioriano- Peixoto, 46.

Únicos (tuc prestam boa. coutas dc café.

MOVEM
OAI'K'

,'i'l'U IJO UI5RCAD0
Kilos 

'

1:. 1
ií-, l'
Ca li o t

mia tra #,

adas cm io ;
CeaTal . .
l.Liipiitdtiu ¦

«jeni . * .

Total
ilvinl.atqmf3

li. Uiiiiks
líuropa . ,

.6.240
Ií8.ii_:li
134,Soo

J.000
.1 -75"

19: .8

10, «lc
102

1 de Julho
emtm retiram

l'„\-istcncui cm
•tarde ....
lÜutxaram Ucsdc o «Ji;

hontem ,^.0*15.79] snccíts•csual IHiio.lo 3.1-85.. .ir.
tlonlcm, este mercado alinu cm calma,

com imiilos lotes expostos á venda e alituina
«procura, lendo sido cffcctttadas dc manhít
iraitfir.cçõcs de r*_S93. saccas» «ar. bases dc
io$8oo a 11 Çooo, :. arroba, frio typo r.

A' tarde, foram negociadas cerca de
.-.000 saccas, aor, mesmos preços da ahertn-
:ü, fechando o« mercado em posição calma.

• ..Passaram por Judíahy 8.6oo saccas c eu-
ira ram por tíabotaRcni 1,355 ditas.

iA Coisa d--: Nova Vork, abriu com 1 a
íi pontos dc l>aií.a,

íi 11 $200 a n$400
içÇ8oü «u ii$oü«j

8 . . • . ¦ . 10S400 a 10SG00
• .,.... io$ooo a ¦.««$-".'0

1'ÍNXO, IiOCES & 0.
Rua Vlonano l-'eix9to, 174 —- Pres-

Uni aa inelhorsj coiitat dc cate.

Ccracs «I
límp, do 1003. . .
Dito dc igog, t ,
Dito do toti. # t
Dito dc 191a, . ,
lv. do Kio (t"i"J .
Dito dc 1915. . .
Judiciarias . , . .
iJito de 500$, nom.
Dito, Minas Geraes
iMiinicip, de i«jo6 .
Ditas nom. . • . .
Duas de 1904, port
Ditas -nom, . . .
Ditas dc I9U, port.
Ditas idem, com. •
DUas de 1909, port.

Bancos:
Commercial. • . •
llrasil
l.jvonra. . • , . .
(Jommercio . , • .
Nacional i»va:-iL » .
Mercantil, . . . «

C. dc Scuuros;
Garantia
Ilraiil
SlincrvA .....
Anulo Sul-Amcricana

4.030 ;'«""'ia»«.'«i-. ....^ísÜr liidcitinizariora . ¦ .
lntcgridadci • » »
Previdento. .....

listradas de Frrro;
Mi tí. Jeronymo• •
N oro esto. . . . «
Goyaz ......
Hcde Jltnetra. • •-
Norte do Jira.sil , ,
Victoria a Minas. ¦

C. de Tecidos;
l!ra««il Industrial . .-
-_..no«:a. ...*.
Cctcovado. a . 1 •
Coitf anca , 4 . .
Pctropolis ...»
industrial Mineira. .
Corülift. . . . . c

C. Diversas:
Docas da Caliía, .
J). dc Santos, uom.
Ditas ao port. . . .
Loterias ;

T. e (áirruagens, *
T, e Colonização. »
Centros rastorts . »
I.. Umftança . * «
51 .Maranhão . ...
Const, brasil, cio 9\v

Vcbcntttrcs:
Docas de Santos. .
M. ..Uinicipal, , ,
Tec. Alagecnsc . , ¦
America Fabril . •
JVF. Fluminense i . .
llrasil Industrial. .
Tec. Alliança . • «
Tec. llola.o_o. . .
!¦'. Patuisiana. * .
T. Conf.ança. , . ,
r. ladusu-iat. . .
.. l-'el!_ . . . . .
H. P. Alcântara. .
Tecidos Carioca . .

.'. tuliò de íjapopemba
Navecaião Costeira
i*.l. Progresso . . .
ü. V. dc S. lV-iiu
Hanscatica . • . •
C. Braluna ....

BasÇooo fiirüooo
8(J5$ooo

tSoÇoeo 77«jí'ooo777$000
Çi.S$ooo 780S000
7ÓÍ500 76Ç000

7_!o$oou 77üí»uúo7óo$ooo
420Ç000

/Ofíuoo 781^000
jtjoÇooo 188Ç00O
ItíSÇOOO —

3io$ooo
iS-',;oo
iS;-$5oo

l8l$500
IS0$5PÓ
ÜjOSOOO

riiiccss

r.t8$ooi i.{o?ooo
aoojooa ig8$5oo

ioo$ooa
i43$ooo
1/0^000

2I0$000 204?aoo

^005000 —
i 7ÇüQÜ —
28Í000 ^.|fOOO

«Ssíooc,
go?ooo —
IJÍÜOO —

So$ooo
Ú00$000 jjoSooo

I9$jOQ lS?500
7o$ooo —
3iS000 —

C5$ooo
-..ço0lj —

24Ç0QQ

200$ÒOO i8o$ooo
looSooo

iGuJooo

A Aceticta rci
colas do listado
fce^nititea
COTAÇOIiS Dl-3 CAIrl
fi-**m- ¦—t--—«-.-..*n—.^_—.

eral das Cooperativas
dc Minas commum'

Agri-
:i it

IMUNDAS 1'
RI-XMlJlíDÜlftA

Arrecadação do dia 11
Dc 1 a 11 . . . .
tini efiual período di

paesado ....

IQOfoOO
i.-io5o«jo

,1.-;$ooo
4IOÇ00Ü

I i$ouo
yoSüiiu
8Í350

185000
SG5>Ò0O
33Ç000

l.JOÇOOÍ

i8o$ooo
iouSüoo
^(¦jSoüo
100Ç000

I_»--í 000

1 lofooo

lüc^ou-i

1958000
itíoçtlOO
tí O $000

Cf,.$000
203Ç000

íini/iOA,s
DF, AI1NA

Os membros da classe
medica de Poços de Gal-
das, abaixo assignados, in*.
teressados em dar á cura
hydro-mineral e climateri-
ca da cidade de Poços de
Caldas todo o desenvolvi-
mento, para satisfazer as
múltiplas necessidades de
uma clientela, que é cada
vez maior, e defender os in-
teresses do Estado contra
as aceusações numerosas e
justas de protesto em face
da desorganisação comple-
ta de todos os serviços da
pratica balnearia thermal
e sua absoluta escassez de
recursos, vêm á presença
de v. ex. solicitar providen-
cias, expondo os factos en-
sinados pela experiência
que têm da localidade, paraa utilisação scientifica, ra-
cional e econômica da nos-
sa industria thermal.

Entendemos que a ex-
ploração da industria ther-
mal, das águas e dos esta-
belecimentos balneários de-
vem estar sob a immedia-
ta direcção do governo do
Estado, para serem abso-
lutamente arredados os
particulares .como arren-
datarios privilegiados das
Empresas, que nunca prós-
peraram nas suas mãos e

 <lue não devem ser concedi-
-o|dos privilégios para a ex-

io?ooo ploração de quaesquer ser-
viços relacionados com a
industria thermal.

A experiência européa e
a americana já têm consa-
grado o principio de se não
permittir exploração das
águas de suas celebres es-

1255-100
165^000

25?ouo

31$500
4.0S$000
4_.5$qoo
l3fS0O
ò.i.uoo
75500
I6S00U

I O')? O O O
155-fOOC

555000
iüo$ooò
I85SOOO

7!Ü_9Í4I.
S--:_oíf.|(.j

1.81.3.I.MI

at,i-'anih'.i;a no rio
Renda arrecadada hontem:

lim ¦ouro* ....*..» 7.
L.m papel , ......

7.i:34;$46o
l.i.JlJ.l<»?"-';<

POIÍ 1; KtI.(.S:

T«P0
Cafés do Sul c | ('.-.fés de n.-.trai

Oeste de Miuas I procedências
Coinin. Còr | Coinui. | C6r

I n-5.6; i.«3Ml I Í5$s6_ a ia$l!6.v
u?J55 (3$15!) I i-f-55 a i-'$-l:«>
uS').;* ;l 11SS47 I IIÍS.I7 a ll$8.|7
IIJI.IO a HÍ7.15 1 'iS-1.19 a nJr.5

Renda arrecadada de i a r
'Eui esual ii.-r.odo -dc i-j:

Üiffcrença r. maior etn 19:

i.-jGisa.tf.iSs

i.3iü:.|..-lS5C>.-
1.701;oB3?4So

0A1IM.Í.
abatidos liou

VMItDlOS
cm no Matado

seguintes

Ci firme.
. l'..'.n.i .MO.

Cf«irT.-(iCê«-.
!'«¦ accordo com a alta, as tjualida

¦ma d»; 7 "ão acompanham os prcç<
tivos, seuda sempre os dc côr mais valo
rijrados; cotrlmuatulo depreciados os café
tvixos, devido ás entr.1d.1s de S. .1'aulo.

c; am-
¦i rt.v 1-

I/a^c cr Irmão1; commuuicam q*,:?
teçõea do t:ifi; são as seguintes :.iJCi. __[*.__ —- - -

CO-

»•

I.'; J.to
1 !-1.1.00
11S60-
I1Ç30O
I I $0011
io$fion
ioÇjoo

sto:MKRCADO Dl-J 5
1CM 10

Entradas: 6.R74 sacras.
Deste 1" : úí.s.S Sdccns.
Médía : ft.fi'5j saccas,

! ic.*dc 1 de hillio: 11.003,1'¦*. S3"cas.
_>:i:das: Nno houve.
•Kxistcncia; t ,o;«H.7j8 saccas,
ICreyo : sí;,oo por 10 l;ilo_, __._
Í'uiivão Jo mercado : Firme.

A9S1ICAK.
.lvntrad.iâ cm 10 : _.,-'.;_• saccos»
Desde ttí : 51.793 saccos.
Saídas em :o : b.úCz saccos.
Mescle i°: 4tS,-joo Ract^ufi.
I;:.i.-tci.c'a cm ii, tle larde, ivj:- lrap:*.tc

v-U.osC Mceos; nus armaieüb gerava ....
..i.c-5. saccos.

L'uíÍção du mvrcii!..: Pirine,
COTACOIÍS

liranco, cryst.l }¦':¦'-, ,t $;1_->
t':ii_.'al. aiuarcllo, , * . * $580 o $ho
Ma-cavo ?¦(()¦*' a $..<io
Idem, *ta surte. .... Í6So a Í-"no
Muicaviuli-, í..- „ .lioi

ll.-.l

ALGODÃO-¦*.-us em 10 : Xão hotirc
1* : 1 ,ci7 farilos.
em 10 : *i .7 fardos,
1» : ..65R tardos,

icia ea» n, d*_ tar.le:

Vi W'.o do mercado: t;ir:i
COTAÇOKS

r< man buco.
:<. r.. do Ko
l'..r_!:v:,. . .
Ceara. . . .

Hontem, s

-¦.$.-.

i-J?o !'J .1 30?000 : lü,

BOLSA
I-úi; .1 Luuecionru

roram
Santa Crv« :

5.17 rezes, si porcos, 23 carnelr
vitellos,

A matança foi feita rara o
marchantes : Címdido ii. dc. 'Mello, ?t> re*

I zes e .1 porcos; Duiiscli & C, c.l re/c>;
Alexandre V, Sobruitio, 3 porcos; A.
-Mendes & C„ St rc?ca; I.ima .t Filhos,
,=;;t rezea, ó porcos c 6 vitellos; iFraucisco
X. Guulart, r,. rezes, iít porcos c o vi-
Ullo5; Cl . ul .Mineira, 17 rezes; Joio l'i-
incuta de -Abreu, ci rezeà; Oliveira frmãon
& C, $8t rezeá, 12 poycoa e 9 viteliosj
Hasilio '.r.iv.-reí, 17 rezes _• .; vitellos; Cns-
tro -íi C, 26 reses; t'. doa ÜetaliiistaSi
it) rezei:; Põrtinho ií?1 C, 17 feres; \,\\\z
ItarliOFo, 15. rezes; 1-'. 1'. O.rvcini & «.'.,
4ro rezes; l'*crnanrtc3 *& Marcondes, n por-
cos c Augusto M. da '.Mona, 5 rezei, 23
carneiro3 c 4 vitellos.

Foram rejeitados: ó rc_:c:, 2 porco3 c
1 carneiro.

So entreposto dc ?. Dio_o vigoraram o5
Preços du $.|6o a ?50o; carneiro, i$,;oo c
UÇSoo; «porco, i?._so c iÇjoo fo vitta.h,
$6ou a ^00.

MAIUTIMAS
VAruRi.s i-.m'i-.i..\ho3

Santos, ''Guahyba" , , ,
Portos do >«orte, "Bahia"
Portos do norte, "Murtiulio", . . ,
Calláo c escs, "Ãtexico". . . .
tltUiíto e escs., "I1. de Satrustcnui"
l.n_u:ia c escs., "Anna"
Uin iia Prata, "Anuram", . , , ,
Kio ih Prata, "Ücscado", . . . ,
lAmstcrdam e escs., ''Amstelland*1. ,
Nova York e e cs,, " Vaubtin", » ,
Kio da 1'rata, u Vestris"
Portas do norte, "Javary"
Norfolk e escs", uTaquary". , , ,
Portos do iiortt:. "Olinda", . . . <
Porres do sul, "'Jlaroim", . . , ,
Portos do sei, ".Saturno". . . •
Rio da Prata, "DarroM ,
«Nova Vork o escs., "lliiias
Ui,. da 1'rata, "tlaronna". .
Lnglaterra e cecs., "Urtega". .

VArORKS A SAIR
S lfidclis c escs., "Cc
Stockolmo c ese->,, ''Dr.
Montevidéo c esct., *' Sino
Iiecííc c escs., " Itacussc"
Portos do norte "(.lunltvba*'
Inglaterra e escs. "Mcxic
\< o da Prata, " P. «le .Satrusi
Santo?, ''Kio dc Janeiro".
Inglaterra e escs., "Amazon"
I.-.Klatcrra c t;_„ "llescado",

Ri-> da l'rala. "Amsteliaiui".
Ulicos c esc!?., "P!i:!.u!'-l|*'I;i.;"
.\ va V-;. e escs., "Vosiris"
Rio da Prata, fc\,ait5.an". .
I.ii.7"iia e esc-:., "Mayriu-í".
Porius do norte. "Maranhão"
Portes do sul, "Jtajiilm", . .
AraCRJu* c wcí, " tiaituba".
3.anima e escs., "Annn'. . .
í:..!;!.Hcr'.:t c c.c... "Darro**,
1'ortos do sul, "Jlaroím". .
Iterileos c ij-o.*.. "üaiontia".

| t aüào c eses., "Ürtcua". .
1 lmbítulu c l$:?i". '' ItapcÈtina"

Uasilart". .
Javary". . .

iSo?oo.o
i8o$ooaT^'»>jtações, por particulares,
7o$Too I Porque elles fogem de em-

pregar as suas rendas nos
melhoramentos e embara-
cam o progresso local,
como entre nós «acontece,
oppondo a toda iniciativa
particular uma concorreu-
cia esmagadora das com-
panhias privilegiadas.

V. ex. conhece o facto
[das numerosas companhias

jque têm explorado as
| águas de Poços de Caldas
|e não cumpriram as suasiros e 3c 
| obrigações.

A^ velha "Empresa" ain-
da é a mesma dos tempos
antigos, muitíssimo abaixo
das mais rudimentares exi-

(Transcripto da "Cidade
abril de 1916)

gencias das "cidades 
de

águas".
Depois que o governo do

Estado contratou a edifi-
cação de vastos edifícios
destinados a substituírem
os velhos estabelecimentos,
é profundamente lamenta'-
vel que o governo conçiàí
ta á actual companhia ar-
rendataria levar avante o
seu projecto, deixando no
mesmo estado o velho sys-
tema de captação das águas
de Poços de Caldas, reali-
zado ha 40 e tantos anhos
atraz, no tempo em que a
estrada de ferro não vinha
á localidade.

Sem fazer uma analyse
detalhada affirmamos de
antemão que as obras dos
novos edifícios das Ther-
mas, realizadas em enge-
nharia e sciencia medica
hydrologica, estão erradas,
porque deviam começar

pela reforma do nosso ar-
chaico systema de capta-
ção das águas das fontes
thermaes não só para o au-
gmento do seu volume,
como para assegurar as
suas condições de pureza.

Será inevitável o desas-
tre se a captação deixar de
ser reformada, como pre-
tende a actual companhia
arrendatária.

Para que o governo de
v. ex. não venha a ser rtv.-
ponsavel pelo erro mani-
festado e evidente, que
apontamos, é que nos diri-
gimos directamente a v.
ex. confiados no vosso re-
conhecido amor á terra mi-
neira.

Levamos tambem ao co-
nhecimento de v. ex. que
contra todos os princípios
da sciencia, a Companhia
Melhoramentos canalisou
agua das Thermas, para o" Grande Hotel ", o que
concorreu para desacredi-
tar a sua força curativa.

Assignado:
Dr. Oro2iimbo Corrêa

Netto.
Dr. Antônio de Rezende

Chagas.
Dr. Francisco de Faria

Lobato.
Dr. Agnello Leite Filho.
Dr. Antenor Villela.
Dr. Mario de Paiva.

Pigesftvo Infantil J avisos marítimos
* "¦mm^™»*,^*«*,***«*»*»»»»**»^_«w«»™..««u_««w««»««»«,

UM BBâSlLGiS
(a base Pápáina) *"*•

Poderoso eupeptico, digestivo e regularisador
das funeçoes gastro-intestinaes das creanças.

Peçam prospectos á Pharmacia Silva Araujo.
RUA i" DE MARÇO N. 11

Irmandade do Glorioso
Paírlarcfia São José

A mesa administrativa desla Iiinan-
dade faz celebrai-, no domingo, 14 do
corrente, dia oonsagrado pela -Egreja
ao patrociiiio de São José, a festa do
Orago, com missa solenne áá ri horas,
prttíaiido. ao Evangelho o illustrado'0'rador. rçvei-endissjiiio conego dr. «Be-
nedicto Marinho .de Oliveira, c "Te-
Deitm" ás 19 horas (7- da noite). Cc-
lebra a. missa o digni. cap.Hão da Ir-
mandado, o reverendo conego Jacomo
<le Vicehzi, e o "Te-Dcuiu" o digno
vigariu da freguezia ile São José, o
revodtno. conego dr. Benedicto Mari-
nho de Oliveira, que dará a benção do

.Santíssimo Sacramento. A parte n-.usi-
cál está confiada ao professor Juão
Kaynuindo Rodrigues, que sob sua re-
gencia. fará c.ucntai-, nor grande 01-
chestra, a ouvorlure.-."Pique Daiue",do
maestro Suppée," Seguindo-se a missa"N. S. Maria Auxiliadora",-do ma;
estro monsenhor Cagliero Diovanni;"Gradual", do maestro Raphacl Coelho
Machado. Ao pregador, a "Ave Maria",
do maestro Mariaimi; "Credo", do
maestro Tomasso Canessa. N'o offer-
torio, "Ave Maria", de M. Netto;"Satictus", do ninestro Tomasso Ca-
nessa. Xa ekiva.aáí o "Saltitar.is", de
JI. Netto; "Agtius Dei", do maestro
Tomasso Canessa. Antes da festa, em
mesa collocada no corpo da egreja, a
administração fará, por meio de sor-
umo, «ís pessoal, que requéreram, a dis*
tribuição das esmolas inslittiidas pelus
irmãos liemfeilores padre ex-vigario
João ProcOpio da Natividadc e Silva,
José de Araujo Vieira e Manoel Uai-
tliazar Alves Costa. Ao terminar o
sorteio, será entoado o grandioso hy-
nino da caridade, do maestro Rossiui,
como homenagem á memória dos bem-
feitores. Os irmãos secretario e tliçsou-
reiro estarão |«rcscules para admissão
de irmãos, receber promessas e dona-
llvos. A.'s- 'q horas (7 da noite), dc-
pois de executada a ouverture I.e Cha-
valier Brcton. -do maestro Adolp Her-
maiui, será lida a Noniinata dos irmãos
e irmãs eleitos para o anuo compromis-
sal de K11G a 101- sendo em seguida
entoado o solenne "Te-Dcum" do ma-
estro Francisco Manoel da Silva. Ao
cnsençar o "Salularis", do mneslro
Abdon Lyra, c terminando com o "Tan-

lum Ergo", dq maestro «Simounet e
benção do Santíssimo Sacramento. De
ordem «lo caríssimo irmão provedor, c
cm nome da mesa administrativa, con-
vido os irmãos c fieis devotos a -pres-
tarem, as suas homenagens ao glorioso
patriarclia. São José, padroeiro da
Kgrcja Universal, 110 dia em que esta
conimcniora o patrocínio do venerando
esposo dc Maria Santíssima.

Secretaria da Irmandade, n de
maio du .çiG — 0 secretario, Francis-
co l.opcs Ferra: Sobrinho.

I AMERICANA
739

Rio—11—5—916. II 2272

PROBA
680
-916 R 2269IUo-U-D

tKÀv,A uns rtãiMtmaAó
ENTRE OUVIDOR C HOSARIO

LINHA DO NORTE
O PAQUETE

Maranhão
Sairá quarta-feira, r?- do cor-

rente, ás 13 horas, para Victoria,
Bahia, Maceió, Recife, Cabedello,
Natal, Ceará, Tutoya, Maranhão
Pará, Santarém-, Óbidos, Pariu-
lins, Ilacoatiara e Manáos.

Caridade
783

R 2213

Fluminense
6432

Operaria
3799

Variantes
52-ÜO-S3-97-0(.

Itio—11—S—010 I

Americana
963

I.io-U-5-910. S 1107

Agniia de Ouro
161

LINHA AMERICANA
O PAQUETE

Hio oe Janeiro
Sairá no dia 23 do corrente, ás

14 horas, para Nova York, esca-
lando na Bahia, Recife, Fará <
San luan.

LINHA DO SUL
O PAQUETE

SÍRIO
• Sairá hoje, sexta-feira, u do

correm-;, para Santos, Paraná-
Kiiá, Aiitonina, São Francisco,

. itajahy, Florianópolis, Riu Grau-
de Montevidéo.

LINHA DÊ SERGIPE
O PAQUETE

JAVAB7
Sairá iitunia-teira, as do cor-

rente, ás n> horas, para Cabo
Frio, Victoria, Caravellas, P.

Areia, Ilhéos, Bahia, Aracaju,
Penedo, Maceió c Recife.

UMA CISA FELIZ
106, RUA DO OUVIDOR, 106

Fihíl a praça 11 de Junho n. s> — Rio
de Janeiro

COMMISS-ES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Os prêmios são pagos 110

mesmo «lia da e_trac«;ão.

FERNANDES & C
Telephone s.ost — Norte

Doenças da pelle e venereas —
Physiotberapia

Dr. J. J. Vieira Filho. íundador e dl*recíor do Instituto Dermotü.rnpico doPorto (f_rtui_al).Tratamento das doen.
ças da pelle e syphiliticai. Applicavâo
dos agentes phyiico-naairaeij (clcctrici-dade, raios X, radium, caior, etc), no
tratamento das moléstias chronicas anervo.ns: cons.: rua da Alfândega a.
05. das a ás 4 horas.

ic—*-_;—11—ív
ni.a-__~D-.l- H í*_09

A CARIOCA
M953

lüo. lt- -010, 1. _23S

EDITAES
V, 1) I T A 1/

13° REGIMENTO DE CAVALGARIA
{Avenida Feiro lio)

Leilão ile cavallos
De ord«-m do sr. tenente-coronel

cótiiiiiandaiitc, haverá neste quartel, 110
dia iü do corrcnle, ás 9 horas da mtv-
nliã, leilão dc 13 cavallos julgados ira-
presta veis para o serviço militar.

Rio d«: Janeiro, 10 de maio dc ipifi.
— M. L. Vargas Dantas, 1" tenente iu-
tendente,

ÍI»
RODA DA FOI-TÜNA

Casa Guimarães
Rna Sole de Setembro 121

Telephone C. 2563
A pro vei lfi m a Orando redacção.

Calçados cm todo o
S.loçk preços abaixo do custo

Depositário <l;is alpercatas
marca ..lignon do

n 17
38
91

a yn
a 41

<HSOOO
4*500
C$000

CAViViURU'
Cojii cate poderuso rcmctlio,

qualquer Tosse, Asthma, Lron.
cliite, Tuberculose, liacarroí dc
BOiiHue, llcmoptise, Iiiiluenra,
«uru-sc radicalmente, em pouco
lompo. U preçn «le um frasco es.
... ao alcance do riualquer pessoa,
l«oij custai alienai 2$o_i>. Quenirã» poderá despender tão parca<|ti_nti,-t para se ver livre da ura
mal «ine desprezado t.-a_, a mais
dai, vezes, fmiestas lonacquen-
ctaa ? Üfte precioso ji repara do,
nléin das virtudej mencionada?: é
cm poderoso toui.u reconstituiu'
te, « uio Loaléiu narciiticos, sa.rante-sc.

Sncsnt. _>M cm qualquer phar-macia, dronana e uo. depósitos—¦ Ruas UriiRiiayaiia gr, 7 de
setembro St, c Andradas .|j a 47.

(R a.)

PHARMACIA
Vende-sc em um «los melhores poutoi

do centro d;i cidade, com optimo sorti-
mento, e as formulas da casa, todas já
liem conhecidas. O motivo de venda _o
dirá aos pretendentes. 

'iVata-se, 
por £»•

vor, com o sr. Abreu, rua da Asscmbléa
n. 75, Drogaria Central. (S 18.j)

|_Í23'1 .1(5.1.i lííS
221 (Uí. 

~ 
TIS

21 dtíi 7S

.5205 f--"-^-*

IMPOTÊNCIA
BSX13BIiLlDAl>E,

-VKUIIASXHIWU,
GSPERMAa'OKEHi_A

Cnrn certa, r.iilicnl c rnniiln.
Clinica olecti'o*incdlca ospociul

iili. CAETANO ,10VI.\I_
das Faculdades dc Medicina de
Nápoles e Rio de Janeiro.

Das o ás 11 c das 2 ás 3.
Iitúgo ilu Caüocn, 10, sob.

BANCO LOTERICO
R. Rosário 74 o R. Ouvidor 7G"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 1.10
Suo «is caaiis tine offerucem usmaiores vtintaerens e «uran*

tias ao inililico.

Compra de livros usados
-Compram-se niillidades dos actog jit«

ridicos -por Martinho Careca (2 vols.).
Dos assjravos por Martinho Garcez. Do
direito das coisas segundo o projecto
do Código Civil üiasileiro, por Marti*
nho Garcez. Theoria Geral do Direito,
nor Clovis Bevilacqua. 1'riticipiu» de
.Direito Internacional.

Novíssimo diecionario Latino Portu*
guezj por F. K. doi Santos Saraiva. 15;
rrata-se na rita Luiz G-ama 1:, sobrado,
com Domingo. (J 3148)

OUR011900 A GRAMMA
Platina, praia, brilhantes, cautelas do

Monto dc Soecorro o de casas de "e-
nliorec, compram-se i rua do llospicio
n. 216. única casa ijue melhor -paga.

R 2287

...taaiJ.....Ésta
Médium videnfe e curador. Consulta

cjh todos o.s sciitiiios, descobre qualquer
segredo por mais occnlto <ltie esteja,¦mio desappareccr os atrasos o riva-

GONORRHÉAS
cura infàllivcl em 3 dia», sem
arder, usando "Gononhol". üa-
ranle-s. a cura completa com
um só fiasco. Vidro, 3$ooo, pelo
Correio 5$.,ou. Deposito geral:
Pliarmacia Tavares, praça Tira-
dentes, 6_ — Rio de Janeiro.

de Poços", de 16 de

da vida. Das «> ás 4 da ta»
ÍS da noile 1 ua Senador
11, sobrado. J

GILLETTE
r.egilinias lâminas Gillette, cm cai.ri-

nha. dc nickel; dúzia, <tS5o.>; rua da
Carioca n. _S. Irmãos Acosta.

0*11 9700
4U TOO

II 00 05

»I_I.[i15 MATTOS
MANICl KK

I.spccialidadcs cm preparos
unhas.

Sete de Setembro 11. ..S (_°•*¦¦" --' ¦ ' *«^_'>*4?^-__3>-»«**>l
andar).

FOll.MlClDA MEHISO
O unico cxiirnunador «ii... formigas,

M«-rii;o & Maiiry, rua Ouvidor 11, 163,
•*»Kl*m>4G>*A>*Zim™

13 — 5 — 916
Colhe !*ojo mais utua flor no Jardim«1 • s-.ia preciosa exisrencia a senhorita

Cândida da Silva. Felicidades lhe dc-
feja sua irmã A. A, S. (S _.S._1

flCLIipEÍ
fi» 

¦ ¦— ¦ ¦-'¦¦ -*¦ -

Cera

uiRola'"_ .

-tre:'.

U.
Tra

1 ASSOCIAÇÃO DOS HMPRI-.OA.nos no co.uiiírclo do mo
lt!'! .IAN'1'.HtO

ASSEMHLüA DELIBERATIVA
EXTRAORDINÁRIA

De ordem do sr. presidente, são tou-
vidados 05 si'?, associados membros da
AsscniBIca Deliberativa, |>ara se reuni-
rcui «ui sessão extraordinária, no dia i_
ilo corrente, ás 20 horas c i|.|, afim de
tomarem conhecimento dos actos da
administração u resolverem sobre o pe-
ilido dc destituição do Conselho Admi-
nislrativo, nos lermos do rci|ucriincnto
assiirnado por membros da mesma «\s-

ORDEM DO DIA
15 'ExpoMção i!-«s acm. da administra-"-'ção; Dcítiutiçâo do Conselho Adininis-
JH| tr;«.ti-,o nos termos das alincas «ii e c)
.:. : «Io paragraplio unico do art. KS, d«js
iS estatutos, assim expressos:
18 Art. 8?. paragraplio unico.
iS a! — de desobediência .1 ti.", rr.-.ina-
HJ «;ões legaes.'¦'2' c\ 7~ <'e reconhecida c provada má
_."_ - administração «ios interesses sociaes.
23] IX' conformidade co:n o art. C3, só
-M j se poderá tratar dc assumpto que mo-

QIFADKO .HlílDICO DO CKS-TJIO
DOS CHAlUíWíURS DO 11IO 1)10
J.VNHIRO
De oiui-m do presidente -deste Oua-

dro, convido rodos e-s associn.doj qiíttcsa tomarem parte na asscuiWéa geralordinária, a rcali .ar-se , e.i i_ «Io cer-
rente, ás _«> lioras.

Ordem do dia: leitura «In Relatório
da commissão de coutas; clei«,-ão «l.i nova
direc«oria c posse.

Rio cU- Janeiro, u de maio dc r.iG.— O secretario, Joaquim Aires 
' 

de
Mesquita. v] „J(;0

5318 1251. .>'ís:.

Í31S í-51 2Sü[
l«S 

~B.f" ~83,

AO ÍVIONÜPOÜO
DA FELIGÍDÃBE

RuuicUo-se lilllielc. ile loto-
í-iiis para o interior, nicdiaiito

, o iiorli: ilo Correio.
Iiú-M' vaiitn.losas conuuissõGS

aos srs. oaiuliistas nus cnconi-
niiailas superiores a 100$()0(1

 Rllll S.-icliet; n. 1-i riiAxci.sco & o.
Kir*rv-^"7iii^rí;...T_iJK_i?iTi_.3_i:

OURO 1S900 A GRAMMA
Platina, pra-tn e brilhantes compra-se

qualquer quantidade, na casa ".M-.-.idia-
tio", rua Urnguayaiia, 77. J 1970

CURA MP.OffciJ
DERAM HONTEM

. ,, ia l)I«l MAIO
A V. Irmandade de N. S. do Ro-

sano c S, Benedicto fará celebrar «.-ín
sua egreja,. na data solenne <la Abolição;
missas ás 9, o i|_j «.. ro horas, p«iralma dos captivos, do saudoso jorn.,._.lista Josú do Patrocinio e dos abolicio-1
ii^ias failecidos. E p:.ra assistir á estes |actos dc religião e caridade, couvid
todos os irmão- c balalhadorcs da im
perecível causa.

Rio di- Janeiro, 10 dc maio de 1916— O procurador geral, Iharisto Jos
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Rclaçío d-
(no (ivcho rn
ras «ia manhã.

Ilu r.rt.i;

UMIJAR CAÇOES

liavam atracados Ci.63 do Porto ;

«ta convocação
de Janeiro, .| de ¦

.'//;¦(*.? í/t. Arnnto, i

Tõã.t. vãv.
IX) RIO

iisio de
¦' secret:

1916.

mas
secr.

17.

GXXG.:.

c, ses.:.
Pinheiro,

(J. 1066)

BANCO DA PROVÍNCIA
DO RIO GRANDE

DO SUL
Secção de Depósitos

Populares

1
Â Rea
A Hora

397
50

AVISO
Comir.itiiicanto. aos interessados que,' ¦—-a partir du r «lo jttího próximo cm

deante, a taxa de juros-ua sec.ão dc
Dl-.POSITOS Pül'UI.AR15S
z'd.« dc 4 para 3
ae a mu.,

Kio dc Janeiro, ÍI d.- maio de 191.— ímnrf de Mendonça, gerente. -
Castclar bahaterru, contador

956
II ied)

Da GOXOl.RHiU CURONIOA ou
RECENTKi em poucos dias, por pro-
ct-ssos modernos, sem dôr, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphilis,
App. C06 e 914, Vaccinas de Wright.->__cinbl_a, 

54. «Ia3 S ás 11 e 12 ás 18.sioitvico NocrruRxo, s ás 10—— IV. Pedro Magalhães. K 437

jYIAS URINARIA
SyplUIis e niolcsUas úu

scnliofas
DR. CA KTA.VO OOVI.VR

1'oi-inailo pela FiicuUliiilc dc
..leilieiiia dn Nápoles c Iiabili-
íiulo por lit uio s ila do Rio do
Janeiro,

Cura especial e rápida dc ei-
treitamciUos urctUraQ/' (sc:u opera-
ção), nonorrliéas clironicas, cysti-
les Jiydrocclcs ,tumorc5, impoten-
cia. Consultas das 9 ás 11 e das 2
ás 5. Jjiiii.0 ila Carioca 10, sob.

MOLESTIÜS OUS 6ALLINHÃS
A gosma, o pi;,'o n corysa c o rheti-

matismo das gall.nhaa e de outras es-
pecies dc aves, são combatidos com sc-
gurança pc!o Corysol.

Com o uso deste preparado ai (jalli-nli.as engordam e a postura augmenta.
l'.m todas as drogarias e phariiiaciasc íi rua Liriiguayiia, 66. A i..(i-t

oepíiíoÍBiicÈi

Aos srs, proprietários e
mestres de obras

Vendc-so a cantaria das fachadas s
nuis algum material, dos predios nume.
roa _8 e 40 do larpo dc S. Franciscn
do Paula. Trata-sc á rua dc S. Pedrn
ti. 1S.1, officina. (B 215*)

LIÇÕES DE KULTUR
Mas com C. Dão-se á praça da Rc>

publica 45. Francisco Cabrefio e Ame
rico Almada. (J 2171)

TINTÜREIRO
Precisa-se de um, habilitado, «pie co*

nlicça alvejamento c saiba trabalhar cm
jigger, para uma pequena fabrica do
Norte; tratar eom Corrêa, í rua i" da
Março u.1, (S 2176»

S-->l)rc liypothec.s e promissórias. R.
cia Quitanda 133, com Carlos. (S 21R8I

AVICULTURA
Vende-se uma magnífica quadra <ls

Orpington pretos, por preço módico.
Rua ftapirii.' 273, chalet n, 3. (S ai3.il

NEURÃSTHENIA
Eu soffri horrivelmente deste ma! <3u.

rante ninhos annos, tomando tudo
quanto me indicJv.im 6em ter tido uni
pequeuo allivio. Hoje «cho-me perfeita-
mente boa. graças a um remédio que
«una casualidade me fez conhecer. Km
agradecimento, indicarei aos que sof-
freni das conseqüências deste mal, como
sejam: anemia, moléstias nervosas,
palpitações do coração, etc, como po-
Jem recuperar .1 saude. Escrever a
D. Atiit-lia C, á Caixa do Correio 333,
Rio de Janeiro.

NSf

Vendem-se,
icro ..«).".

rua Joc!;cy-Clu_ mi-
II. ií.HS.

SEMENTE
Para um pequena laboratório precisa-

sc de uin, c.ue faça pequenos encaixou-
mentos, mandados, rotular e auxiliar
na manipulação., «tc. üoulcvard 28 de
Setembro 337, sobrado. Villa Isabel.

IR -1.13)

Alugam-se a familias distinetaa e _
cavalheiros respeitáveis, esplendidos apo.
setitos, a preços razoáveis. Cozinha do
1* ordem. Rua Fialho n. 20 (Palarclo
Fialho, Cattete-Qloria). Telephone Cen-
trai S732, (R410)

5-
c suo3 cmi.plicações, Curo
Iiroctaiuj eeifuroi c rápidos. Ur
ABREU, Das 8 ás n c dn l'| útoris: c« rua de S. Pedro. 6».

ndicil p"i
JOÃO

riix.sio.v i;r resta__r.__vt
I.a Táblc du Commerce, Av. Rio

liranco, 157, Io andar. Telefone 4.13S.
Almoço ou jantar com tres pratos a
escolher do mcn», sobremesa variada
e cafií 1Ç500. Ahigain-sc quarios a. fa-
n-.iiias c cavalheiros, fornecc-sc pensão
a domicilio. 1 2*81

sera r«.dit-
(.ires por cento)
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.- D-vcrsji
.1 Di\-.r_a5
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D.-H-. dl
t_bí!!_ II,

Km„ «lc ir.
Cie. d-, v.

! -«'sso.
, 1 Cabotagem.

I C'.«!«>i_...m.
.1 C.Mt_ae_:.

I V.-i_-.«.
I \'ago.
I )l,.sc. «L- Ul

I «iícc- couros
I (»!.«).

! \ p no,

do Ja-
•ros da

valores.

.1 Ci.
slúrs

do C;.rd':i'-:..n-

Ij Tlc.a-i",
b..K_e«u,

RKX.:. 1,IU.:, CAP
i)i-:..ii'CÃo

liixa-fí-ira, iij úo corrente,
dc eleição, l.f.u.*, OOff, e Rep:
seinbt. Cr:, «jue tem de scrv
anno de H115 a nj.ó.

12—3—916. — «l/«f««7i Silva.
secr:. (i
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.ao
A' PRAÇA

F. Upton {. C, estabelecido:
Paulo e K:o de Jane ro, comimtnieain
a esta praça c ás de:n,ais com quemantêm transacções, que, por iccivo
ds doença e úc comaium accordo, u.-s:..
data,- deixou de ser scu empregado o
sr. João Ccsar ibs inatos, que ate a o-
ra assumiu a_ Rcrcticia da filial no Rio
d«_:_ Janeiro, ficando, assim, d; nenhum
effeito a procuração que outorgaria! ao
mesmo senhor.

Com.iu.nican"! cgual.iier.íc qy *, pc-sta
data,_passaram procuração aa sr. Anui
bal Gonçalves jura
Rc-rente da referida

er o lo .ar
fil ai tio Rio

Jaat-uro e c.ijo s.-nhor, nesta co:íormi
assume hoje o «Iludido cargo
Paulo, i) de maio d: 1016. — p.

& '*¦ (J- ITM)

dades

SUCil-liADl.; IXlAf) I'l;i)Ti:i TO-ra nos rkt.UjHista-s di;
CAR.VKS VKI.DK.S

RUA I.UIZ DE CAMÕES X. 3.
Sessão d> con.elho administrativo

hoje. as ; botas da noite.
,K:o. ij de maio de ipiti. — /. Mon.

teiro Guedes, secretario.

socmiiADn ia*.\-j_R_u.i_vsriii :rijaxa
bede provisória: KUA VIOLAXTE, e.

Asseiub ia geral extraordinária, hoje,
é. 10 horas, para aâsumptos urgentes.

riedade, 12 de maio de 1916. — O !'*
secretario, Antônio Allão. (2044J)

"A B_U.1UCE_U.XSE"
¦1" prrrt.in paço \.\ sürif a- 56»NA SMUllC II. c su» NA SKKIK'C.

bao_ convidados lados o.» saeioa 1'riuiei-roí Contribuintes e Conuibuintes da se-nc ds 1. :„_._. 000, inscriptos ,-.:_ . dia iei-.- jjuciro Jc 1915, di serie dc ío:ooo$,inscriptos <Uí o dia 24 de deze-nbro de• tf'4, e ^da 
¦»_-:*.e dc 5o:ooo$ooo, iuscriptoacli a ú'.,i o de j,in«-i.-o du corrente anão,

a maadar pajar, dentro do nrar_ «I* i«>uu.3, a coiuar da p:t?ente data, na íMeou aos banqueiros locaes, as «j-jantias rei-
i-ec..va:iieiuc dc site, r,u.i.orz<: c trintanul reis (:$oo_. i.|Sooo e jojooo), quotasdcviaaj pelos ._lIcci_i»__o_ «1= uosses cou-sócios d. Crsuliua IV-rcira ds Senr.a, oc-corrido em Corinbanha, listado di. U.ihia,
João Paulmo Kerreira, ocefirr .lo ern C«-
mo do Uio Claro, Sul ds -.Minas, e I.aizlarlos Bchuonte, oceoirido «» capital dal--r_L>l«i da Norte.

i:«r!»ac«o«, .io Ue 4:r'; d: iç-.j. ..

1

Rio-t.~5

Propaganda
N. ÒS4
òie. n 5.71

m: Inesultado ontem:

Anligo. . . PavSo
Moderno • Borboleta
Hio Urso
Salteado. . Gallo

Variantõs
50—44—53—-SS

IIio, II —o — 616

2^6
Hoje _s C l.oras

I'.i.~l!-5-..G.

It .210

n 2;)3:

CARROCINHA
Vende se unia própria para miúdos

de rezes, açougueiro ou padaria, ioda
forrada de zinco, com pouco uso. Ver
o tratar á listrada da lírfguc_ia n- s-3«
.luva do Rio. Jacarépaguá. (S i6|;

ZINCO VELHO
Veudc-se até 200 folhas _ muito mais

objectos, mármores, portões, etc. 1'.
da Republica u. ?i, 011 frei Caneca, 7.

] 2817

DE CABELLOS

CABELLOS BRANCOS
1 '• Crilhantina Triumpho" para

jcastnnhal-os. 1'rr.sco 3$ouo. \ ende-sc
r.as seguintes perfumarias: Casin, Nu-
nes, Casa Tostai, Garrafa Grande, Cirio,
Hermanny e Perfumaria l-ope*. rua da
Misericórdia, 6. Mmc. C. Guimarães.

CASA DE CAMBIO
RIBEIRO & C.

Compram-se c vendem-sc libras, jóias
usadas, objectos de praia e bronze,
pagar-se bem, na rua i° dc Março «13.
esquina da rua do Rosário. (51S21)

BOLSA LOTERICA
O.UEREIS TRATAR REI/ACOES

COM A KOHTüNA ".
Comprno bühctes na B01SA I.O*

TERICA — Avenida Rio Branco
1_15. i'siiuiiui ili. iiin da Assembléa

Lá (Micontraieis n 1'eallzacuo do
vos.o ideni.

_ MME. OLIVEIRA iíiirc cabellos par-tiçularmcníe, só a senhoras, com llen-né. Actualmenle garante a maior per-— 
| feição 110 s.-ti trabalho. Duração: qua-Iro mezes. Completamente inoffcnsivo."

1'reparados recebidos .la Europa pelosultimos vapores. Avenida Gomes Frei--;¦ 11. 10S. sobrado. Telephone 11. 5.80G,
J 23S4

GELADEIRAS
Vendas cm prestações*
L. Rufficr, fabricante.
Kua Vasco da Gama 11. 166.

Canos de ferro galvanizado
Compram-:

:.". Trata-
rua do So ad

j"o metros, usados, dl
com Ezcrmiel Gonçalves,

26S. (j ,;,j_

CONSULTÓRIO MEDICO
•Aluga-se parte de nm, completamen.mobilado; na rua du Carioca 31.

(J. i".8)

[TORIO
Aluo .'i-?e -,im bom e eopaçoso coiuaí-¦crio para medico, uruguayana n. 8.

(.B. 1072)

Central.

ÍOBBJP OE CAFÉ
- Compra-se uma. Rua do Senado rui-
I _r:o -r,s- (J. 1589)

MACHINISMOS

Pílulas Furgativas e
Anti-biliosas de Brito

Apprc

ADOLPHO WOEBCKJ.-. «. KREBS,rtta da (Itutanda, 117, offcrecem o se!
grande stock «le MAQUINAS ALt.K-
.-..-V.,.';''. 5l,r"'ri"r qualidade para OI*'*
!'« Vo*'^,, M»*CA«ICAS e SliRRA.i«i\.^. Grando s:oel. em l'OI.I \y
;.1':l,V,,-.M,1.V,'"rAS Para mecânica-. MO-TOREá ELliCTRICOS e OLEO CUOBOMBAS C.OUl.l)... DESN\TA DEI-
5*f- IRI?*™ -«O Pan. CALDE i
RAS. MANOMETROS 1;L'_I \ \-. n_r.
AUTOMÓVEIS, etc. 

l-3'A-'a para

oenças do
Não pro-

adas e premiadas com meda-lua de ouro. Curam: prisão de ventre
dores de cabeça, vômitos, do.
fig.do, rins e rlieumatismo.
duzem eólicas. Preço, i$sco.

Depósitos: Drogaria Pacheco, rua dosAndradas 431 á rua Sete de Setembro
ns Si e ço, 1° oc Março 10 c Assem.
bica 34- -ahrica: Pharmacia Santos
Silva, ru» Ur. Anstid-s Lobo 11. 229.Ic.cphone n. 1.400. Villa. -n-3

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Casa rara familias e cavalheiros de
tratamento. Optimos aposentos rica-
mente mobilados de r.ovo. Accesãorcs,
ventiladores e corinha de 1' ordem.

End. Tetegr. "Giar.diia-e!",

Comni
fios que da
sextas, dc 1 á
macia Mallcí, :
telephone C,
quáita. e saht
pular, ,1 run (I

DR. VIVEIROS
mica aos seus clientes_ e ami-

nsulias uas segitudas c
s .3 da tarde, na phar-

nia Prci Caneca n. 52,
1052, ccnii-iu.-.ndo lias
idos, na pharmacia Po-•neral redra 11. 6, tele-

do iaeio-dia ús . horas.
R. 7_8.

ALUGA-SE
o predio. da
co numero

Vende

rua Visconde do Rio Brai.'• (S i6s6

Rock Carijó
:-se frangos, boni
ildocl; I.obo 380,

os < baratos,
(S *___..

.Mme. IA-.ii.d, iniciada nos mystt*r.os do occultismo, possuidora de grau-
trJÂi? 

Cm sc':c,n«" oceultas, di_ Dpresente o passado c predií o futurFaz qualquer trabalho
como sejam:
conciliações e embaraços commereiaej,etc. , n_ rua r.-u Caneca, s., sobrado.

J 197'.

prediz o
para o bem estai,

casamentos difficeis, re«
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Rua 7 Sete ia
bro 153

CASA IMPpETAPQRiV L«S JÓÍÀS, RELÓGIOS E METAFS FINOS w-
abatimentos por» motivo tie _3__Bas_ço

Varladiseimo sortimento de ricas jóias será vendido por preços de vepttãd&ire reclame

¦__.•_>- s_» __*_-ras — Ti-av _*.__. a &. Jfrancisco ti —• IU«
Aflriano fle Brito & G.

Po: ta-tt ...-. i-.up.rier
iriOaiil Sj.ij.0 •'¦*

PotOes prata dc lçi
1.8.0

I <da is da pvftU
1.500

Jarrnti crj_ ,i e-meial inal*
tcf.aycl üe_do .$51*0

RBPfSSgnp
^^R^á^ji*'^^

gi___l-;f

Vei'i'0 i'1'éaú no.n
metal 23J

Cons reguladores ouro
de lei donde ó'J_

flotòes ouro
1CÍ000

o Io* Cr.ixn para pó
da ârraal-l-S

Cli3ii_fl".|i cia com
cas-aiio ouro do lal 16.

., eiul

DisfioTléirà motal (lriissí
mo 28* 1'oí Ir. -retratos f.lhoodosu oure i.jjO

reitie ilras i\uo.
do .ei ;")$."(). inalterável 10$

rorls-lloros com guar* Ouro dn lei com 2 bri
uiv'i-0 praia SS-KW Ihantcs o rubi íliij

[apiseiias do praia Col'ai' .»,r,0 <-_ 1(__,
icion com medalha desde

18.0011l.íiOO

••'.Kttijo prata do lui pnra
«JílUIAS 7.0ÜU Ditas perfeita imitar;ão platina. .

Botões do prata para pu-
Modo!'.... norta retratos, follicadoi. i , .nll(!S

desdo , .5(:0 i'-P-t0. lollicados a ouro inaltera-
Correntes ftíUieadas. desde . : _jjj0.0 

' veis

C$000 i Pulseiras folheadas a ouro, desdo 2|000
Dedaes.de prata dc lei, desde.. . lflãUO

I..S00 Bengallus com castão de prata de
lei, desde ',. 7^000

(<iS00j Ditas com castão de prata dc lei
mitmmm^:mBtv^JKm3^mfASsxmB^Si

¦o.ii_el-__s. ....
Ditas com castão dc ouro de lei,
desde. 1S.000

Ghupéos de chuva com castão de
ouro dc lei, para Senhora, desde _8j_

Para homem, desde. . . . OõjjfQOO
Anneis de ouro de lei para cre-

ancas, desdo ¦S.t-OO
Ditos idcm, para Senlioras, desde 0.000
Bichas de ouro de lei, para meni-

nas, desdo ...
Bichas de ouro dc lei, para Se-

nhora, desde '.$000
Santos, medalhas diversas em

ouro de lei, desde. 5-5-000

mmm__mMmmBV_myÊ_^^

VENDAS m IEILA0
J. LAGES

fcr-CKirTOIUO J3 AUMAZI-M, RUA
DO HOSPÍCIO N, 83

'reloplioiie n. rpoij Norte
i.eilõcs á realizar-se ua semana de S

i i;t dc maio de 'J(.'i.(i:
•HOJl., SJ.XTA-KKUt.-, i=, .'. i hora:
Leilão de mna nona parte do predio

i rua .S. t.uir. Gnnragn, n. çio, tun ter-
.cni) á rua Miguel Ângelo sem numero,
liuco bois c 2 cari-oe, 'tudo pertencente
uo espolio do íúiikIo Rapbael da Cruz
Oonçalvra; setãu vendidos íi rua Une-
nus Aires S_, aruuiíciii, auliga rua do
Hospicio.

ilOJIÍ, S1.KTA-"1?EIRA., is, á i hora:
¦l.i-jliu de moveis á rua do llospicio

n. 85 ariunrcm.

TííoíaihgaST
Foi- intermediii de.itn rediecão, (íppellan.

jiara a caridi.de publica, ns sc_'.unt_.
•-.nhoras:

VIUVA ANNA DO AMAI.Al,, erga. t
ulêin íliftiru doente, c sem niligucui jjara £«?
compnniiÍH, recolhido u um quarto;

VIUVA ANOEI.A PECORARO, . co.il
8.- urino, de «dade. completamente cega f
liiiralytica;

VIUVA AMAMCIA, com C8 annos dt
ecladç, ([iisíi ccKa;

ANNA IJMII.IA ROSA. pobre ve.nl*
ilha, vturí, com yo annos do cdatlc;

ELVIKA I)K CARVALHO, pobre, cega
um umjiaro dc fainiiia:

í(RANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR*
I.OS. crt-.-i (le amli.i .os olhos e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
trevado, scin recurrus;

VIUVA I.UIZA, coai oito filhos me
"VÍÚVA 

MARIA EUGENIA, pobre ve-
Ilu sem o menor recurso paia a sua sub-
•dsteneia;

SENHORA ENTREVADA, da run Se-
nbor rie Mattoslnhos, ;t-t, doente, ini posai*
bilitadn de trabalhar, tendo duas lill.aí,
tendo tunii (ulierculosj;

VIUVA SOARES, (lelha, «tm podei
iraúaHiar.

VIUVA SANTOS, com C8 annos dt
-•ilucle, Bravenictc. líoenie dc moléstia in-
curavtf.;

THEREZA, polatc c<_ulnlia sem auxi.
liti de ttiiijj'ití(v»,

VIUVA BERNAKDLNA, com rS an*

_mmmmm

1JRECISASE 
dc 11111 b.-m uldcisl dc * l,_l'..\*SI'. efjrasoso eoniiuoilo mobilada, .» I.lK..\M-.-',K ...acnifieos coinino.dos; mo-. SV4,UC.-\iJl*SlJ «s lojas do «.reilio 17

b.""-.>da metalúrgica, á rua d.. I.i-'-"Vem casa de faniilia. c dá-se [icii-üo; rua 1 Z_.bilndo.i .: iicnaio. a pessoas ilu trata-1 _._rna do Lavradio, próprio para m
vraiüo ti. ji, loja. (.35.1 1>. J 1" de Mar.i n. *¦".-•" andar. tií.!.'i Kl i> mento; ....

«MAS mm E OE LEITE
1):ii:t:i.-.ASi-: 

dc uma «ins
ü r-fl nnuus ç atuais ?er

rua Juui Vincule a.. 71 —
secea dc :.

iços leves; «
Amíaraliy.

(-¦"«.t A) J

5>:ilX'iSA-S1-; 
dc uma uma scoea: orde-

uidii 20$«uoí no bocvo do Carmo u.
cstiitiim da ma

.ii,..
•SJtiitamia,

(.2100 A ^ S

1. 
UIJCISA-Sl'- de mn: menina para am::

('.¦.'(-.. 1 ecrvicos leves, na rua Santa
.', .ni 11, 115, (.>•} A) .1

X meio official dc marceneiro
meio official lustrador; ua rua do Livra-
dio 11. 183, dar<- _) l

Invadcira p-1*1*
pequena (amilia; .'. rua São

-. u.n"1 A 1.VGÀ-.SI. uura, boa
a um jX_Li*iiíi do Hospicio iii

I.Kl.OISaVS]. 
de uma

. ca 3a di

;ala dc frçiit.e; nu
ai, j' anda*.

(1783 10 j

  , ,-*-.-..... parn negocio
.1., luachuclo 11. i.ili.. ,« bastante claro t nrt-;ado; ar, chave, vs-

(22SÍ li) K i lão h.-i....pl.nrmacin junto e trala-se n:. ave-
nitia Kio Üranco ji. iuj, com l)avitl & C.

(-•-'83 io .1

'1Clemente ti, 2$.

I)KECXSA-SE 
dc mna lavadeira, 1.- ..«1

]), Anua Nery n, 362 — Rocha.
(19117 1 . .-.

VlaUOA-SE 
um esplendido quarto com -li-

rcito a toda a ci.sai na rua do Ou-
v.-ior 24, :"* (T,77 G) J

IJKEC1SA-SE 
dc li

. saieiras; rua do Ouvidor 11. ,72
cori>i»liciras ,c

(ul-13 li) S
¦pRJiCISÃ-SK dc 11111 troballiador de .l.a.
X cara; raa Ha.11.1 Ateandrina 11. .|o5.

(.-.,;., D) 11

A l.I.CA-Si: uma boa sala di. frei.:,', pri-
iVjiria para ci.cri.ario 0.1 officiua; nn
.,... Sete de Scleuibro «. S**---\-j truta se
na loja de trutas. (16.14 ''*) .'

A l.Cil.VSI-: i.:.-..-. coiinlicira do trivial.!
Z*.intta*.St! na rua do 1'íutu ti. 3-d morro
do 1'into. (..'.'Ha 15) J

Á ffUCiA-fílí um bom quarto com pènsSo,-A.i casal ou favjheiroí dü tratauicntoi
...t rua Srnailiir iJantus .:.-. (-''r-íi l'J J

A.l.UGA-SI? a loju do preilio 11. 1.7 U__£-\riia Ctcnural Câmara, próprio para uc-
roc.ii c moradia; cs cliavcs caio 110 bo-tequ.ui jmílo; tr.1t.-1 s,- na avenida liioRrnnco ... io;, com 'Uavid .-*•• C. (..-_-s; 1-: 11

DOENTESA I,L'C<Y-S1. uma lit-.i sala .lc frente, com
jriptínsno, niobilnda ou não, a rasai semi
filhos "ti ncsfua do re^ucito. cm casa tlò fa- [milia dc io,U, o icst.eito; ma Crusii.-.v......; ©Ulti*. radical da ttonorrhéa obro-

A I.IT.A-. F, un.a boa sala <le Ciente, n I _________ ___ __ (iH.u li) fo lliça 011 rccoutc, em ambos os sexos c
íirapazts decentes; 11a r.tra do Senado N. .' . 

", 
. 

~'~ ~~ ~ '" 0111 
poucos dias, por iirbco_S08 moder-

sobrado. nr.; ti) K A lal (J.\M-,SI', coiifinodo." *¦¦¦¦'.•'--'
, I.tT.A-SI, u:::a boa sala «le fraaiitc

. WH ¦"ol",a-|ii()S,st'iii(lôi-;_ai-ai!t(?-sHo tratmiicn
...,r,., -t-*"(,s' «-•«m-roiiim (io çatiin « pi;»- »to. Iinpot-onvia', chikimi s.vphilitico,'-Ms.-.o, a otivnlHoiro.s ilistinetüs), cnsa- uarlhros, eezema. feridas, u.eeras.A I.1T.A-SI-: 11:11 con-.:::

xi.in"dc:ictu2cntc, cm casa dc família; r.a ; ,!,_ .,-.,*,_» i*it_*.iti*ti* í-im í^iciii IIíir, i i » m„d* alJ _ . - ,• v-iid-i M.-.i ile Sá ... 50. 
i:-.ij li) I' , 'i.i' ..•s".1""'. "'" .1'. lA, ' ." ¦ A )|)l. GO« o S)l-t — Vascina de' '___._• 

il;,s.-?!'- .*i'.->li«o n min Jtiacliuolo. |iWriBht—estreitamento de uvetUra; appl

MnsijyfcTÉiii'
f. m.,i, >1—-M -¦

illomlns S, l-Viiucisço, OlilU, V.-W» 
' do poderoso especifico contra raoleslias

,11 o lí>. lei. (. *«1». t-jL-O-l-l) fc. 1 ven..-.cas, cie. Pagamento após a curti,
^ iA l.U(ÍA*Slí a casa da raa Ccneral t.'al-

JTl_.dwel'l 11. 10, por ito,$; tratasc com c
1 sr» Freitas, na rua íiu Hospicio i/ft.

(1.601 io j

I A-¦i.UUAM-SK fiuartos cnm pcnsüo; 11:1
I jT4.a\'cntda llcuritiuc Valiadarò-s n. 64, ío-

t:;iiS l!) S.•jr.i.lo

A
Para vencer difficu.uades pliyslcas c moraes, dominar vossos inimigos,

destruir inveja» c tnaleficios, gaiüiar diiiiu-iro cm negócios, scr feliz eni
amizades c gozar saúde e bciu-eslar. i-.oui|ire já uni CASAI, dc 1'1'.D':AS
DE CEVAR, poderoso talisman recebido da índia Oriental. —• Kcinetlo,
(IR.-VnS, informações minuciosas e interessantes a quem enviar 300 réis cm
sclios novos do Correio, dentro de carta. — AK.lSTOTK_,K.S ITAUA —,,,,.. ,
KUA .SENHOR DOS PASSOS, 08, SOBRADO — CAIXA POSTAL Co+ AM'^A-bi. utn nm

1 . _i.._ ; -A A-iiicrctci, cm c.i_:
| Tiradentes ti. *;^, ,

1,1'CA-SI-', uma F.r.i de írcntç
para escriptorio j na praça
.|S. ."; tratc-se -.... ." andar

|-ro',.r.í

Çpnsttltas disii.-.s das S .'.s 12 c das 2 as
-o da npiie Av. Mem do Sá 115.

A LIW.A.*:*.;'a loja do predio n. 227 da
ifXr.ua General Cnnutra, próprio paru nc*
gocio e moradia; as chaveâ catão no 1»
tetímm junto
I-.MIIO) n.

; trata ro na avenida Kio
(•0.11 David & C. (saE.iülj

RIO. I l>
a moço tio com-

lc família; na praça
ilida'.-. l..-i:K) S

. A laCtiA-SK mim iiiiianlficn casa'riraileiilcs .tl-á Mia do Kincliuclo u! 27(5; ns
f2f______ I chaves no n. 27-1; trnta-so nu run

da Ouilaiidu 151. Y,

PKECISA-SE 
dc uma mcniiii tale is

anuo?, para serviços leves de mn ca-
134 A, S5o
(1S36C) lt

eal; rua Teixeira Junior
Januário,

I)REC1SA*SE 
de uma copcua

madeira, branca, á rua Conde
_ Uota.ija ..

mu,

t arr'.:-
dc Ir:i-

l'relcrc-sc alie.
(1,-46 D) .1

->KliC_.S.'Y*__0 tio iperfeltas sai...-
A ras; uu rua da Assentliléa ?>!>,
Ia'ni'1 dn lati Modo. (J a^*'Jl) D

AUT..VSI' um bem ......m.ulo . sabinetc . *(UGA.SI; ll0, „_;„,, „ toJ-Xdeutarlo. com apparelnos electricos nara .\,........ „«:.:.,.«,., „.„ ..,,!..„,,.
funecionar das 8 ln>™« .1» m*int,í A 1 d.™ I-4-*.c?n 3°,aVeh "¦" *•>_'." íjI'!-' 'll-lr!'

A lãUGA*SI< uma b..;i casa, ua avenida
jTXGouica Fveirc n. ?8. sobrado; trata-se
ua mesma, das S ás io c das -' á;-; a lioras,

(-¦--.-6 E) j
funecionar das 8 lioras ila man iá .1 . Hora 7„^r.V;;."""•;."', ,." ::"° .'_",;. .'-,:,'Ii_ ,, _ -1 ]¦¦ i*-.,..,, r ¦ .., i."i i|i"'--"iia t. iir.utai, <or 7011 o outras maio-da lurde;-avenida l.iu Ilr.inca 5. U-HlQ 1 ,,.,,, __,,?_r_ 0,s r ,..,*. -._» _,,.,,._,, ,M;r._j|

A I,UGA-SIi eu cas:. dc faniilia, cr. pr.i-1
i"V.ão, magnífico quarto bem mobilado, | 

~
predio novo; mi rua do Üpsario n', i.;. ij*
au anda' Avenida c Gon» Dl

li) SI

IJRECISA 
SE de ...ua mocinha de

il turnos, para Irabalhos leves;
General Severiano d. i'òoidenado ¦-' 'Çooo,

casa IX—JJolá.oijo

A TaUfial-.SK unia boa snJn dc¦¦^íri-iili', inoliiliiila com peiisão,
luini casal do tiiil.iiiiciit.., cnsa úi-

Sjtodo rcsDcilo; run Coslw liuslosr-! un Dro.viino ii rua d» liiuclmelo.
I.2T/U C) K lloiidcs S. Francisco', Chile, l!i':lc:i

11 c 15. Tel. O. 1«1S. (líà-tíí)!',
creada l.ra

F^riu.'!1! trà""cn-ko"dí uina"sc":j-AWOI&V. o sçbrad, da rua d_ AK..ÍI-
-. costurar, dando fian-1 Adcga n. .14, imUado c forrado dc ..novo,¦ com aceniumoda-j c; paia famuta ti qv-.i-

lalu Ás chave, estão ua loja. t:.;i-i.) .1
..hora e <iue saú¦„
ça de sua eonducla. 'i'rata-se ua rua Ur.
Lima ll. .pi — Copacaba..... (2120 C) K

fi

T.RECISA-SE dc uma creada para co- A W-.G-VSE n boa casa dn run dos !
F ziubar c lavor o trivial; á .roa liarão ^!, ^.."'..J7?' .'r? - t" !'.... '"I.1"
de Igualem}' 11 1'aga-je bem

(I?53 11) .'

JJUECISA.SK 
dc uma creada com pi

. tiea ile botei, liespanliuhi 011 pi
giic/u ,a(i..:;i,adii; rua da at-.ipa :-.

iiini"i i.,iii;ii uva, , .,i.»i .-1. .a 111.; 11-1 A 5" [ I
üciiibltn tt. i0, loja, cen ,lor.;c de Souza. |']'. ."i-- t". li;-.: li) K I c

I "

, :('.-: (104-1 .-.' *>i '; "1"1'' oeiic.-icenc:..
 ,,".„.,...,. -__,  l.oltrn.ini, ci.i leis

__________5_Sí_!_-___-_2------!!!= \ l.l«-,\M Sli. a rapai! solteiro c .1 c.v-r.1 mda ltio Drancj ...

EMPREGOS DIVERSOS |g^^p:^^f

Juventude
Alexandre

Fnz ce::'. (jue os Cabellos bran-
cos fi.|ticm pretos, não -queima,
i;."in manciia ;. pelle.

A Juventude Alcxandi. d.csen-
volve. 1. crcsciiucnto do cabello
c ;cxtijignc :. cnspa com tres ap-
phcaçücs,

\'ende-sc cm Iodas as perfil*narias -- riinfiiiacias e droga-
rias. Prcco 3$ü,oo rs.

ttnoexaçsazzLyu^zit£

A l,t.'(.A.Si: :. ;boa cnsa 11. I.í_ tia rua Ce*
Ifiluiieral 1'idi-a. própria para qualquer ne*
i:',cio. "tendo n.s fundos boa moradia paraf.-.niiia; i;i.:,. (2G0S l!) J

A T,l"GA-SK. paia qualquer negocio üm-
-ÇlKpo, a magnífica loja do predio 11. 2,2 da
rua A'..'.....).... (-'(J.ir, ];) J

! A l.t.'('.A-Sli i.:...i rtrande sala com seis
j i"i..ac..[';..!. scncln quatro para a avenida
: Países e duas para a rua ..Senhor dos 1'as-

sos, onde sã trata no 59. i.-_'.-'.l li) .1

I A l.rCA-SÜ u.v.a .Bi-aivdc sala eu... divisão
XXao eertii», com direito á boa cozinha c
(iíranüc quintal, cara do familia, JVrcço 85$»
com hu electrica; 11a rua do Senado io;.

j Mibrado. (---: pli) j

A I.UGA.M-SÜ um quarto c uma sala do
XI [rente, com direito á cozinha; na n.a
Senhor dos Passos --o. (íSs-l E) o

A l.rOA-SE mn escriplorio com mobilia,
-"lui..-. ..mo c rala dc csi-cra; avenida Uio
lí-.anci .ao. Café Mourisco. UuSO E)S

A I.CCAM-Sl', a 100$ cada, o sobrado e o
Xiarmazeiii do predio novo,.-.rua Senador
Pompeu 10:.; chaves na leitcria e tríita-gc
na • rua Uruíuiayana 89, sobrado. ( ___^ _*

A faUGa\*Sli, por ores-o módico, optima
XXajala dc .'.cute, co.n lur. e telcplione, pura
escriptorio ou pessoas dc tratamento: casa
do familia; avenida Uio llranco i:;. .

U032 E) R

A LUGaVSE, ..a praia dc Santa Luzia
-i._-i.tS, ncTto dos banhos dc ...ur ..... (|iiar-
ta iitòbilado, nara solteira, visível ato io
horas d.i manhã; 5S$ niciisacs. (18.14 1.) í*

A 1,1'GA-SK um lindo quarlo, com moveis
/Xúovos, em cnsa do familia c completa-
mente isolado do corpo mincinal da casa;
p..ra ver c tratar, á rua da (.loria ti. 10.

(itioj 1') J
.1 I,UCA-Slt, cm" ?.int.r Tliercza. por ss$,

XXuma sala. a casal ou senhora só; rua
Eruielinda 10.1. (i?jo JO K

AliUGA-S . o
dc SS u. i.i-

sobrado tu avenida Mem
(1935 >•') D

A FaUClAair-SM nn Avenidn Central!
*--3*.ii. 15. Hobrado, 1'onsão Minei- f
rn, inimnilii.us snlas c quartos dc *-,
frento elccaiitoniciitc mobilados c
com iidnsãu; nara uniu pessoa dc
lt»OH :'• £50$0.0O; |):ii'u duns, dc
atSOS a aOOHOOO.: (S 1883)-13

. I,Ü(',A*SE, nara familia a ,casn de 2
_*.V|i;-,vi...c..i.'S, da 1-11:1 dos Inválidos ... y.n
as chaves no nrmancm da esquina da rua
da ltclacãc, c trat:-.->c ua rua d-a D*. M---:
noel .1... (1824 1.) S

AIiUGA-S-K 
por Po$ mensaes, só n ca*

v-nlbeiros, duas boas snlas dc frento, in*
depeadeutes, bem mobiladas, luz electrica,
c banha frio (tambem sc alugam sem mo-
l.ilia); r.a r-.-.a das .Marrecas 11. 43, so*
brado. (-•'. 1') .1

A LUGA-SE a boa casa de dois pavimen.
__.l_S, sitil ;i rua Moraes c Valle. II. 18,
na I.apa, per jo-í: trata-se á rua S. Pedro
::. r-'. co.n Costa llraga t< C. (ado F) J

A LUCA-SE, pòixmii quarto do
.15*. cm easa dc familia**
frente mobilado, g.n c

roupa dc cama; rua D. _arlos 1 04, Citteir,
(-.-•7 G) J

ALUGA-SE 
um fioiii quarlo, mobilado,

cm caso de família cstranRcirft; rua du»
Voluntário.) da 1'atrii. 4^0. (:»ri G) ti

Vl.l.'Ga\*Sli 
a easa, -'ri.parada e piuta.ij

dc novo, ã travessa 1?. Carlos ti. -i;
aluguel ?o$ mensaes; chaves com Manoel
Pirreira idos Santos, 291, tua Visconde d-;
Ilauna. (2084 G) H

A I#UCfA*S!í a pequena casa, v.n rua ai».
XXchado de Assis n. i$, próximo i Av-^
nida c banhou do lMamcnpo: a chave n« nu
do Cattete .'-,¦. oíficilia dc carpinteiro.

(•'.14 O) R

ALUGaUI-SE duas casas, 1 .p. ei 3SÍI
__"_Ltravc.s--a do Pau ,.o*3*, Gavcaj tr,U:i-.si
110 mesmo logar. (.-10- 11) J

A l.r.lA-Sli. na rua da Carioca 21, lodo o
_r_.p.-l!ticiro ..ndar, nor isoÇ, stndo um
salão com tínta jiequctia calma vo ccnLro;
o entrada .'¦ pela loia da Cumisaviii "A Vi*
ctoria Universal": loai .1 sacadas, dando
frente para a iravosia de.S. 1,'rancisco;
ponto magnifico para um atcÜer dc costura-;
lem -' balcões nara cortai e armac/ics pára
Dtruinaçõcs, tudu incluído uo u.c-.r.io .Jti-
cu-1; dópois de alugado, faz-se a devida
limpeza. U__ _\ ¦¦

ALUGA-SE un.a caalcmliila sala. bem
___tnol.ilaila, .. senhor distineto ou casal
nue Ir.ibalbi' fora. casa multo confortável,
l-.iuilieiro, luz, telepltone; avenida .Mem dc
Sá ... 93, perto da praça il-s Governadores.

(16.<o !-.) tí

lllBSaffll-SillB»BilliaBffl!SBBai!BHBl^^
CZAR I

í Guaranesia I
li' j-ROLONCAR A VIDA i

iMriiWüftiiiisfflMBiiaam
A Íal'(..\-SK o 1" iiiiiliii' da rna ¦*..",.,.,.. c—ir.—i—!~~„, i*„ ,iT"r"7i

^iGcueral 
-Gamava 58. Trn.i.-s,' A.a.hctm n'"com 2 I.Ò., ^"osfampln

ve* ALUGA-Sli o sobrado d. rua do Kiin* ícui.1 aício 11. t... rou. tre:. iiuarlo.-, d-.ias sala:,.

A I.UGaVSE. eu. frcnle no Tliosoiiro, uai
__uniiarin innbüadn, a cavalheiro dc ir.ua*

avenida Passos ao, sobrado, ca?i de'¦-.- (1-09 ío 1»

-SI'

a. ebave , cstã i
11: 1-al.is.: .,1

"-, eo:n li..vi 1 ,'-
(J.-2 E) 1 I —

. A LUGA-Sli nm .-
1 JCXá sala de espera,

ptorio, com direito
rua tia Carioca n.

(1K10 li' K

i .Ul*('lSA SE dc ema ama secea; na rua
I l m,i, c (Ju-itro dc Maio c. (.531 A'.l

.¦.fc.-_-.j'3-_-.-a>ia_-_-*-l»apa--^JW llllll

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
VI.UG.A 

U' Sli boas cozinheiras c copei-¦ .1 -. -orrutiiodeires, amas seccas, gente
.!. roca: i»a run Cvuimcndador Telles iS,
(..rc-idum. (1691 l"') 1*

Í_)l,_lCf.U.SA.SJ_I 
tle tuna boa1 cozinheira

d... ttivial, que Üurma uc
t!c íírilo u.

IJ.Ul-'.CISA-ai-; de uma 1
.1. avenida .Salvador tle Si
brado.

- Iluda da
(¦o.-o U; R

ii. :*•;, so-
(-064 il.) u

pitECISA-Sli de ui.ui loa cozinheira, :'.
I rua Visconde dc inhaúma n, 115, "'

¦ .'.31. (-•-•. O li) .1

S>KKt 
ISA-SK dc uma cozinheira, ua rua

V:...-.,..de d. 1'Vgucircdo :.. oi.
(-¦-.-5 II) .1

rna creada para cozi-
ré doméstico.-;; na

1'e.lro 11. 140. 
(--.-.;). 

II) .1

I.Ki-.i ISA-Sil d
I. nine c outros serviços doincslic

I. lil.riSA-Sli dc uma cozinheira para* i'.'"H Jc {iwtuetia faniilia dc tratamen*
. i\ .0 dorme no aluguel, ua rua Ma-

11. 21,1. (.:.;'• li) J1;

5l>-....'l.v\!-.;_ dc uma cnKcmmadcira í
í. < d. iirif.iia i»ttra ea«a dc um casal;
1... M.irl.1 Autouia n. 15—-lingcnlip

(ain il)

111
1

!l,SA-Sl_ de uma creada para cozi-
. lav.-.r: 1,1 ladeira dn líu-isill

(1-40 ll) .1

IS-iT!
ip.c «aib.i
n. 1'.-1.

id.i para, todo
.ilibar; ;. rua

(i;v> li' .1

'
V"f,UGA-SE um copeiro c arriiir.ad.-r dei A I.l (,'.t-Sli o ont.imo iiredio da

__-casa, dando fiança dc bom cniíipu.-laiiiçii* I X\| ravoKSH iMurnlori 11. -ií), com
.0; rua Senador Octaviano .:-- (2ii;S)J oxcelli-llles c nninlas nccoillllioda-

--.- — | ,.,-,(.s mira fnniiliii dc (i.itamonto.
ALUCA-Sli unia h.v..oe;r.. c i-:.(!'..u::ia_',n-1 _,._,,,_ ,._,_, (. lmUn, (,.|S s ,-s - (,_,

L. 1; liu-ilc.X-..1.' lu.tru; unem precisar, rua
to-u n. 11 ú, casa 10. C-o

... LUGA-SU u.n moço sllcntip, falando
__Lbcm o iiortuniic*, para f.erv.v.o .uc lim-
l.csa dc casa lurticitar;. para luiont-açao
nr. rua d.i .Lapa 11. /'.). loja.

(.1 ir.tU) li

1'-.

. ,,.,.. ... , A LUGASE I.0.1 c,\J.Ul..VM. uma boa casa. ua avenida Cá*' "-__& rua do Kcj
ji.Vr.uso. na rua Uaráo .... S. l''clix .)-; 200$; chaves .... vel...ia.se na mesma tua o". (_•_•._ li) íi

com quatro quarto*,¦ 11. i.c. Aluguel
tia csqimm.

(¦749 E) J

couiortavels commodos, a
filhos c a rapazes; preços
lelcplioiio; avenida llenrinuc

m. sob. (iú.14 li) S

A LUGAM-S
•__.i_.sal sei-.i
motüciís, luz 1
Vali;; lares ti.

A I.rCAM-Sli uma sala do frente e uni
-Viiinii.. rara ura escriptorio 011 para ca-
sal sem fülio., quo não cozinhe cm casa;
un run doa .-Vndradas i-'.i, sol.. (163OE) S

A F.UGA-Slv n sohrado da rua Augusta "*
aC_-.|, S-nla rhereza; aluguel 1205; trata-se
no u. ... (-129 E) K

I
Que effeito produz? Torna o cabello

macio e lustroso, exactamente como a na-
tureza destinou. Limpa a caspa do couro
da cabeça, eliminando assim uma das
grandes causas da calvicie. Produz uma
melhor circulação no couro da cabeça,
promovendo d'este modo um grande
crescimento. E impede o cair do cabello.

li

-o lt

A LUGaVSIi tuna moça de boa condueta.
XS-para serviços domésticos, para casa de
família do tratamento eu i»ra bolei;.rua
Pedro Ame-.ic.) ... .-.-'. OH-"- !>> »

— Offciccc-se uma, cur-
faz concertos, em casa

s a\:LcS 11, ir, iiuarto
(Si

/-tOSTUREIUA
V-' ta c cose e
ou f'Jra; i .ia d.
dos íiii.dos.

OI-'J'EUE.:i:Si: 
•.-.-..-. moça. eãtraiifeira,

para copcira c arriimaiiciro, cm cais
dc familia"; rua Idaliua 11. -'3 ¦- *-}.'i:"1,'
lu-. d :-l S) .1

A LUGA-Sli a caia -.'. rna S.
__;¦,¦.: u. .".. d:--,I.' Ul

A lal Í..Í-KK iinni fumilin o !á" nn*
*"--tliii' do iiredio ji. !i)i dn rua da ;
('.imlelni-iii. t-t l«l1))ljà

A-LUCA-SE um esilcii.lido quarto cm
-fS-prcdio '.;¦---, mobilado, :•¦ moço solteiro,
com electricidade e tílcphotic; na evrnida
^lc:.: ce Sá ... nr. -'" andar. (:=oS:i' J

comi s"!
Qual é o voiso pente ? O pente cont» a I.isíoria

Preparada pelo Dr. J. C. Ayer & Cá., Lowell, Mass., V„ V. A.

________________í-a____.'a4'_i.-.ii

twJs>__^!t-f9JiaU*iv;-^.vt_-W_a_-caí

eseeííit© e_epa3

DKECISA-SE boas empregadas para

rua Conuncndador Telles
ra, puuto dos bondes.

iS, ('..soa,lu-
(lóo.i H) U

[HEHEHIOTiSlHPKBa
. AÒ DEITAR... .*,

TOMAE UM CAIAS DF.M

I Gtutra/iie&ia 1
a-S-"

.lillfi! ¦líabta-a-u_Hti.UBiilHli.Mi_»:m\iU_«iitait;»ait,...a

:: i saliinetc,

Í>REC1SA-SE 
.ie tun.-. pequena dc ia a

15 nunns, para .-.".viços lei".-., dc pc*
qttena família; não .-.'a- í rua, rua ' ¦¦ ¦¦
cisco Muratori n. i.l. (i?o6 o 11

1 í
em casa d-

IKECISA-SE dc unia empresada dç .--
os, para serviços domésticos,
lamilia. na rua de S, Cie

ile u. 48, sobrado (.ro.. ci U

iUEClSaVSE dc um pequeno, íiiieiu-
.te, honesto Iraballiadnr, para

dc pliarmacia; rua remira Nn-
1.1 — Aldeia. (-'-rn 1" J

1)UECISA-SE 
do uma co-iul-cira que

lave alguma roupa e::i casa de peque*l-i
ua Saiu : ••-. ll-auiàM.. .:. d", casa 7.

l-'--,-7 IU .1

\V\ 1SA-S1C de uma moça branca, paia¦ ¦ •¦•' .r e mais cerviços levec, parai-r mi aluBi-.il; rua do Canele 315,
.'..- lll' i:;.i'--. (.'.!.- li) .-*

1_1.KC1S.VSE 
dc unia creada portuguc-

aa, para todo o serviço dc pequena
lamilia; ma dos Andradas n. -,''. sob.

A i.rc..\M-si: '....i.i bo
XXcom quatro ianellas
prn] ria . ...a. C3cripiurio,(
íiciua; üa rua da Curi
dar,

,V LUCA-SE
i~V<a:it'Anria,
Alfândega n.

ah.'o\*a espaçosa,
nusul torio ou ot-
a II. 42, I" :.:.

(-•16. lil I

100$ a loja í!.i rua dc
216; tratít-se na rua dá
l.isot.i xi C. (.-j.--E)S

A f.UC.A-SIÍ o s
_TlS. Francisco 11
dur alfaiate.

limiar ila travessa
i(i; trata-fc

AO0!- esn taidos os
êsmi$]®® e il® 30 Â SO °lo em antigos de

tll,.....--, ¦l-,-iTwt.M#t,*_^_-**>.-,. .-*...¦,__ggn__t

SALDOS, sSsaPiti-áiie a _çec©8is4_^y-Dção
•ti..—rfatçactot-- MBaftMca— ¦¦¦- ;aaiacc_ai_____aMM^>

VANTAGENS EXt.RAORDfNARIA3:I

1- 1 j
A I.UGaVSE c.11 rasa de |K,|-.n-:-.-.i faa::-.:i.

_ttuiii nuarto be... inobiliidi). ciai ou sou
Manoel :i. Et.

UP03 E) .1|ie. ua rua

de

A LUGA-Sli, por 100S. o _ia_uif.ro preilio
XS-da rua l'clroi»lis 11. ií. Santa -hereza;
lr..t,-l-sc ua l.ití-.i.a r.ia 12, (i.-ig !¦) _K

t LUGaVSE; .1 rua Conde de Lage ... 21,
iiiiina esplendida casa do lies piivimcntos,
'a.Kiiria para uma pensão. (-'613 1. .1

A LUGaV*SIi o nre.lio ... 20-A da travessa
Ado Oliveira; chaves ;'. rua Kcal Çrande-
za 20.'; t'iila--e .:'. :,-.-. Uio llranco iA sob.,
l.ar.glc. S C. (1/-7.1 •'¦).(

ÁI.UGAJSE. 
nor 40$. um ...:ar!o rcpln.

lado, perlo tio mar e com luz electrica,

\ LUCA-Sii cn' casa de familia franceza i I).
_-iii.ii quarto mobilado, por 45$; nn rua

Dutra
família francezi; roa ¦ orre«

(203; Ci s

l'i-l."3 1') S A Ll'1'.'.AJI Sli uma bella rala c quarlo, 0.1
__-.li.arlo só, com linda vista para o mar.da Lapa .r_.

A LUGAM-Sli aposentos confortáveis, coni í mobilados, lu. çlectriça c Iodas as .comin
Vvisia nar." a bahia, a casaes e cavalhei-

ros, cozinha dc primeira ordem, banho queu*
te e frio; raa Taylor 11. :(•, Lapa.

(.oro 1') D

A LUG.-VS1! o sobrado da rua da Lapa
-v\:\. Oi, com .-.ti-» quartos, duas salas c
maia dependênciasj tem dttaa entradas; as
chaves estão na mesma rna n. (>7, casa dc
trutas; traln-sc r.a hvenidfl iHio Lírdnoo
:-.. nu, com David <& C. (asPj 10 J

r-.:a Uois dc Dezembro ii. 12. quasi
d,. l-laiuciiRO. (192J G) I!

ALUGA-SE l-cr 130? u.ua casa com qua*  
- .eo-T-vi^e ro''rí.':l 

^ ""'«-..'iE.'1!'.1 A l,l"t;A-SH uma unindo saiu, I i LUGaVSIi uma esnaçosa sala de ire...
 Afronto tio 111:1. eom -t sncndiis A'1-. ¦¦•' ""I- Jtiaehuelo 11. 212. (1543..1.

; >:
í

V
!/ ISA SC de o:
l!i' i.a :y.:na 202,

v\ cozinlicua;
(¦-..brado, (i-45 11

¦nUEClSaVSE de
S I X deira, alé 3:->.- | deita dc lllslro ale
a I mar 1 ..-., sobrado.

uma cozinl-.cira lava-
e de uin.i engomniu*

,15$; rna General Ca-
(2275 D. R

AI,T.JGA-SE 
para l.otc.p.iin. a loja ila rua i nU i" .-tndi:*. in.iprl.i nni'a nilv.i-

Primeiro dc Março ... 7 (beco dos liar-1 (judô, medico ou dflitistu. ii vun
beires), prompia cou. installação o habitei*, i ._„__. Ourives I!-i, i.crl ii da Avenida
para botequim; trai-- ¦ na •£**»¦_•'•__._ *. lociltrnl e Ouvidor. (UIJKW) li

LUGA-Sli o si .-ind..

A 1.1'V'A-^l'a escriptorio, com
.0T..;.a O.iitanda su. r' ....dar.

..!-";' csm"1. .^íf'",',.¦ (•""' Albânia '. i
Aboni terraço, acua c n-z; r.a r..:: ..o..-

rciSA-SE .'-a uma empresada e.n
i i'- família, para ro.:n;Íi:.r c mais

,-ja leves: nu Viíconde tle Tocan-
n. 4.—Todvá os Suutus, (.iS_: i!; A I _k___t___*_-^3Mis«»rusD»*j.^^

1)UEC1S.\-SE 
de nu í empregada para

pequena familia, que durma no alu-
_.cl; rua Dr. S.i freire u. oo — í-a-i ]
Clirislovuo. tiü?y *. *

I.UC.ASE uni
ISU.-I c í.-:z; -- .

çalves Dias _. :,. sobrado, . (-13S El U I *:;___!.__:_,_'

lar do predio
l. 57.
oli) .111;

A LUGA :
/-Câmara

l (louça

armazém da r::a General
n. 30S; trata-bc na rua d» Ko*
¦2 li-'l.r..J-ii, com dr. Men-

-1 li) i:

^aT\^S^^!SS!_\ CASAS E COMMODOS, \M
fi UM rr.QUÜNÔ CALIX Z.Ií Ü ] _-M Giiuranesia

01 ,1 A LUGASE por .-«¦ ? um sobrado novo.
XXconi quatro uar.rins, sola da v:...t::s. sa-
lu dc jantar, terraço, laiiqu.-. banheiro c
cozinha; na rua Ja Theatro 7: ai c,-;'v-_

oposenfes de fren-1 na luja do l'ovo. I2135 1-.) I\

R e
NPKiê'l

GREA
!>S.1.'.'ISA-SK 

de mui empregada, paraijdo tervíço tle caba, menos cozinhar,
-u br. i>i_,3 da Crüi n

A LUCAMSE arejado. .
Ale, co msicndas. caprichcsatncnte iiiobl-
lados, com ou sem pensão, u senhores distin- A LUGA-Sl. u

ou casaes. Tensão ía.n:'iar. rua Uodri-« A-para rapazes
.diva (•, 2'' andar (próximo á avenida

Central). (-"'ío >'.) S

— Eni

\ 
LUG.VSE por :;o$ o s-brado novo
,1a rua Visconde dc ll-.u.i.a 11. •*-••

construido a e_;.ric;.)_ com cinco quartos,
i duas espaçosas saias, banheirj, co/tiilin. tu-

stallaç^es clccti ica c dc _,*.::. Vov contrato,
í.-.l se abatimento. (11.25 E) S

1lentto.

! >'<EC1SA-SHSE dc uma pequena dc cor
a .5 ......os. para serviços le-
icna (amilia; não sãe a rua,
... Mur-.toii n. 13. (2*c3 C) S

(2181 C) SI A LUC.aVSIi a moços solteiros um bom
—•—— J __T_.quarta muito arejado, com luz electri-

_ iodas v.s comnio-üdadc?, cm casa dc
lia; na rua da lie!: ...o .10. (i7"jE)A

LUGASE u:n bom q-.iurlo. eo... janella
ua do Uiachuelo 357 •

(--131 E) U

\ LUGAM-SE os fundos do." andar do
¦í_.pre,lio da rua S.lc de Setembro ... .7.-.
a casal sen filhos. 1.7-'- El I

(ir-S Ll .1

tclcplione;
<!.5l(. li).-.

A LUGA-SE. cm casa de familia, na rua
_r_Líiü:irii{0 Silva. *-'" andar, um isplcmlidu
iiiiartn, dc fre.::.-, cc:;. mobilia c pensão:
cozinha mineira.  (1813 E) i.

4 LUGA-Sli uma linda sala, om janei-
XJLlas para a avenida, (.--mu pcttsã.n, ,_ -joí..

catai; avenida Central 23, 2"
(i!_S li) S

LAPA i SANTA THEREZA
A 1,1'GA-Sl. uma casa, com z quarto?,

__._Luma sala, cozinha e quintal, ;'t rna Pe*
ttnpoÜ5 11. 112 (avenida); alugtict Ci$;
KaiiL-i 'flttrc.o. i.o.;i I") J

rapazes

A I.t.lC.VSE l rjran rua. . pre...-.
t I.IV.AM-SE desde 3.Í e So$. quartos. | A.l!ar5o de Ladcrio 11. '., com dois so-

jTXe sa as de frente, _ bem mobiladas, na | |ir_idcs, todo on separa-lo, com entradas
pensão da ;-:.;c.i Maná 11. 73, 2" andar. Ljndepciidcaus «,ara ver as chave. _r.-lão por
cni frente ao Cães do Porto. (.7.-7 li) .Iffavor uo n. .- o para tratar 110 largo

d.i Urdem ar

TOLUOL OEIa
tia Carioca r. sccrcían

í Penitencia'. Ji

A LUGA-SE um quarto mobila.
Apcudcutc; na rua Silva Manoel

ü.i.b. iode
Tos-;cr-, bronchites, iufluenra cm 43

hera

ALUGA-SE 
o predio dn travessa do

Commercio ... 20, com bom armazem* vor estao
da l'eni-

1-:
. dois andares; as ceves Por fav

Idciicute c tratar nn secretária
tencia. largo da Carioca 7.

l-SA-SK dc 111
t" mcs.hcos

>*"'iií'a em cava,
1>. Anua tíuiti

A LUGA-SE um gabinete p:...i dentista,
^"Vtrcs dias por se-.iaua; ua rua da Ca-
Hora ... 41. ¦• andar. (17S4 h) J.1 creada para íçr

ÍC pequena família .
.dorme 110 aluguel; A LUGA-SE o primeiro andar 1V1 rua da
irács 11. 30 —- Uo- ACaudclaria ... 70. Chaves .:.) nrmazcit.

(2103 C) K C--'3 E) J

l>KUCISA*SK ile 11:1.1 incninlt branca I A LUGA-SE grande pane .
J ou de cor, dc 14 a 17 annos, para I atXcom i4 jancllas para o

> . ei.-a c an.ni.dc:...; r.a rua Aitonso j dente: Uruguayana 22¦
''< ''a n. 145. (2- .9 ITlKi

parte de ura sobrado,
rua. indepcn-

(Coo li. !

i'LUGA-SE bom escriptor..?, co.u !::/, le
Alcphoac; na rua Sete óe Sctcinbri. i(«.. pr(_sn Iir__d._..cs _._, 40 e 4__Rio

,. '?",,'—: dc Janeiro.
ALUGA-SE a rifai sem filhes, uma loa.

Asila .ie frete, com ou sem pensão: na A LUGAM-SL Inus c espaçosos quartos,
rua do Ouvidor -•-'. 2" andar, (2226E) J A-com i.-.ncllas, pia, luz elcctiica; 111 r-.ia

' d_ S. Pedro n, ;t>3, canto do largo do Ca-
A LUGAM-SE tcrnol de casaca, sobre*

/iLcasaca, smoking e cuick-; m rua \.í'

„ . . . „ _ 1 » ILUGA-SE perto .Ia avenida ( outra!.
Depositário. -Araujo Freitas, & C*>,|& ,_rl,, bcn, _„„_,; lendo telcpho-a doa Outrvea 85 c Pharmacia Mar-1 ¦... ...c,r.-a: na raa Mova 150. cm

•nle ao tlicatro Piienix.

Central,
telcpho*

150, cm
(o;S" li) S

ALUGA-SE, .30$. o 11 da ladeira do
_TXCastro, junto ao Kíacliuelo, j quartos,
:: saias, dependencias luz electrica; chaves
ro Q-ll; tratar, Gonçalves Dias ff, das

ás 5. Ufoa I"! .1

A LUGa\-SE, pnr 170$, a c.-.sa da rua
-TeMoraes o Valle n. .11, co-.i 4 quarlos,
salas c mai*; dependências; tra*.'i-?c- na rua
atsscmblcn iS| chaves l.a rua <!.i Lapa 2-5,
anmizcni. (ió«i 10 S

A LUG.VSE um ina_nu:co sobrado, pmta-
A.d.i e forra-lo dc novo, luz electrica; na
rua da Lapa n. 30; c trata-se i-a rua da
Oi.ii.-.iila n. -7. Companhia dc Seguros
União dos Proprietários. (iC.,3 l. .1

conde do Kio líiunco
:c?-

A LUGA-SE a loja dc duas portas da rua
Ada Constituição ::. 4-'. IV-ra vc- di
meio dia ia 5. (2--6j li) J

A LUGAM-SE salas dc írc.::c c quartos,
Ac,-.:.: toda a independente; na rua Mc*

(M23 Ei U

do predio da praça
própria para í:uni-

lia; as cHavcs_ estío no subrado c •tr..ta*-.c
ua avenida Kio Uranco a, s--'. -° andar.

. (1910 E) U

'1'cleph. C. | A l.UGA-SE a loja 1
(..-.-;.El .1 ; Ala K.pi.Lli-.M ... 03

neze c:ra u. brado. (--271 E) U

— I A LUGA-SE um bom quario com entrada A l.UGA-SE bom 1» andar, tendo grande
¦ 1--A-SJ-. ie um.i peii-.icua para OI .íJ-indcrc.dcate; na rua do Paraizo , ,3., XAsala, i-r-ji.rio para pensão: informa-se
»e.-í..-r •!» r.sal' Kos.r.o n. i;o. I Pau!» Matto». (ijoü a.) J1 __ .-ua D, .lí.noe; a. 3a. (.-•-•.1 lil 1

A l.UG.VM SE n 10.1$ os sobrados para
jtiíauniia c o armazem da rna Senador
ÉPompcu n. 10:; cliavcs na leitcria e trata*
sc na rua Uruicuayana ti. ¦>>'», sobrado.

A LUGASE n :» andar do predio á riu
Ado Kosario n. .... próprio para ctcl.icr
ou familia; trata-se na loja. (í7-JSK)J

\ LUGA-SE por ô°°S u"'-a c3"-?'- cra .
Aduas casas, na rua João Caetano iS-j j
1 109; trzta-se na rua do Lavradio .33*(4,-33 E) x!

A LUGA-SE o predio da rua Monte Ale-
XXfitG 11. =88, Santa Thercza. com çrandeterreno, bella vista c muitas accomniauações,
r-ropriü inr familia dc tratamento, te*.cs os
bondes «ío Plano o os nue uartctn da estação
d;. Carioca oara Paula Mattos, passam na
porta do predio: trata-se com o sr. Clc-
mente Castcllo llranco. á :;ics:.:.-. rua 204.

(1210 1-") .1

ALUGA-SE o sobrado da.rua Marangua*
___.]i..- n, \2\ a chave á ladeira-dn Gloria ¦-.
com o sr. Maeliado, (2115 V)U

A LUCA-SE uma boa caca, assobradada,
Ana av. IJom.s Ereirc ... 140-A .(terreo),
com quatro auartos. duas salus. .. área. as-
Ecalhailas, cooa, cozinlia e. bom quinlal; cha*
ves ua mesma ma 11, 27 onde sc Iral.i.

(200: II R

a-.lc
c;vpii:

\I.UCA-SIi 
.1 casa do 2 .....lares, da rua

Marechal Hermes üa, com 2 sidas. 4
quartos, cozinha, desoensa, banheiro com
agua quente c iria, luz e campa nhia ele-
cri.-:,; as chaves estão na rua Voluiilarir.i
3Í1S. ...ide se trata, (1924 G) II

A LUGaVSE, por 300$, o predio. 0:1; cen-
Atro de jardim, da rua da Assumpção 73,
com seis quartoa c todos oh mais commoilol
necessários, Iodes co... janellas, bom q.iin.
tal e mu commodo que serve para creado
ou guardar automóvel; :;s chave:, ua mesma
rua 41, armazém, (iS.t (.) 15

t I.LGA-Sli a ca.' x\... .a;; trala-i

A LUGA-SE uma boa sala. para escripto*
Ária ou ofíiein... 110 i° andar do predio
novo do largo dc S* Erancisco de Paula 44*

(2165 li) .1

| 100?; Iiotafogo

A LUGA-SI-
_t_Lctana .-;

da rui D. Marianna
uo n. 117; aluguel

Oo3l l.'!l

un.a boa cosa, ú rua I). Mar.
; salas, .. quartos, porão. etc.' (:oir C.J Ií

t LUGA-SE
Ali. validos.

rcdto n. tt ' dn rua dr.s
(2:25 li) K

OílTTEIE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

wmumwmmmMmWuWÊmimü
S A'S REFElçõlsS... _\

UM CALIX PU P
1 Guaranesia I
n =—  1
iiBeiiiBasií!

A LUGAM-S
Ado Bolafou1ÍO I í.0.

sii__síi_iij:iB«iiH!i;ia!tiM!!i,iaaaii
\ líUGAM-SI. os maetitficos prédios, com

I ÍXbastautes accommodaçoes para fatntliai
I 011 pensão; na rua l.eite J.eal ns, o ç n

(Laranjeiras); *. trata-so na rua (b Üui*
,... , , 1,1 tanda 11. ir, Companhia de Seguros Unia-'
__________ dos Proprietários. (1604 G) .1

os c salas, nn praia í

A LUGA-SI-
XXVol tinta ri i
s*_cs); trtita-fc com o sr. Carvalho, rna Sã
Jqsú 120, 1" andar, das 3 às ,\ horas.

(.052 Gj II

f 
píH."".."'' .1Í1„.»<Ia.„1r"a I A LUCA-SE uni magnifico preilio, pro-' ¦¦ ' " I A-prio 11:11.1 familia dc tri-taiucnto; na tr.o

vessa Carlos dc Sá n. 21 (Cattete); e trata -
St na rua da Quitanda n. S;. Companhia d_

I Seguros União dos Pronrictarios. (i(.jí.C).I
A LUGA-SK. com ou sem pensão, quarlo . ...-..,... ... ,

^rffirn?53 
m"r{i^\,K I Aíávs-Vdoi"-" raSc. uàílos^íiis^'¦_:__..."¦'¦'"-" ';_.*  '" ''' *¦ ç5_- électricas, fogão a gaz ou lenha, poi

A LUCA-SE, .por ¦ *,. mensaes tuna boa ^%^Jio^ ,ía^c° ua taW*
tll-3 t.lil aL''_, **_l.Jí-* / __j í"\ |
ua travessa Cruz | Setembro iig, das 4 " 3. d573 t.) .1i"JLcasa, com

cha, área, tanque.
_j...ifj,
cie.

ALU.¦Jor;
LUGA-SK nm

iníormaçúei
Uovc, na mesma rua n 132 (.70

A lVlIGaY-SE sobrado novo rom 6
Aomirtos, li .snlas, biuilieiro,
\V. C, eólia, dispensa e botu ter*
raço com tanqnc; na rim dos Aran lar, na rua Ouvi-

nor favor, na Joalhe-1 — 
___ 3; fts cil;_Yl.s 0sti.o im ],,;.,.

A LUGA-SE, na rua da Alfândega 130,
XA.;" andar, c das 2 ás li. uma sala, clara
c arejada. com 2 janellas nara ruu l ruguaya-
..a. só para um casal sor.i filhos, pessoas
decentes, oü um ou dois moç03 do com-
mereio. das 2 ás C-. (2033 E) lè

A LUGA-SE bom quarte
_ÍV:t iü.i. co 111 optima r
adeantedos. Quitanda, 21

etn ca?a de
:is;.o, i«r

i1 o:;.; ti.
7 E)

(S 9S7) B

A LUGA-SE a casa n.Af iS ,!a travessa
Fluminense, co:n dois quartos, duas sa*

Ias, cozinha, quintal e jardim, preço ríf;
tratasc na rua das Neves n. 23. Paula
Mattos. (:ros F) R

A LUGA-SE v.a avenida Gomes Freire
i.-.;,:^, 1", um quarto lindamente mobila*

ssm, filhos ou a rapaz de fino
cem ou sem pensão. {'7221') U

Lima n. _o (Botafogo); as chaves estão ua
venda; trata-se na avenida l'io llranco n.

r.udar. (1S98 Gj lt

A LUCA-SE saia de frcnle, a casal ou
-f-Lscnhor de tratamento; ?Jr. Corrêa Du*
tra 23. (ia77 G) 31

X I.UGA-S1. uma casa, de construcção mo-
ii-dema, por 90$. com dois nuártos, duas
salas, cozinha e norão habitavel; travessa
Ciuzciro do Sul 42; sobc-se Dela rua Ta*
vares Bastos; alupa-sc tamVem um commo*
da, cum dois Davimoutos, com toda a scivcn-
tia independente, por 40$, na mesma tra.
vessa n. 40. Catlcte. (1762 O) J

A LUGAM-SE 3 nuártos. quintal com
XXtaaque pira lavadeira familia dc traba
.Íiadores; rua Pedro Américo 135; trata-se
110 sobrado. (..,68 G) J

A LUGAM-Sli. cm casa de familia, umá
•TÜ-saia c um quarto bein mobilados, com
teda luxo, par.-, casal ou uma pessoa só,
muito próximo aos banhos de mar, com

ou sem pensão; na ru:. Christovão Co-
lo, a casal sent. filhos ou o rapar, dc fino lombo n. i.i. anliga Dui' dc Dezembro,
trut-ciicstp, com ou icm pensão. (1733!'') II Cattete, (i-s:r G) S

A LUCA-Sii uma boa sala dc frente, en.
_fl.cn.-a dc familia de todo o rcs"<citM ni
rua llenlo Lisboa O3. d->'"' ''¦<

a casa da rua D. Carlota n-
ivcs estãa no aiinazciii úi cs

(tCSo G) .1

D.

AJíLUCA-SE
; as ch

una.

A 
LUCA-SE, liai :ooS. a casa *.;: rua Bi-
rão de Guaratiba 183. eom bons accom-

modações; trata-so ua rua da AlfamlcK} '-_¦
rti.-;oto & C. (-73' '¦) h

AS
duas
ctr.c:

LUGA-SE a casa da rua Clicfc de lu-
,ão Salpado n. .pi, ema Ires quartos,
salas c mais depcnuincias., luz Ue

tratar na mesma (ua OU.™).fi)

ALUCAM-SE 
c.-.si:.I.as by.icniças. a pc.

quenas famílias; na V.lla Gloria 222,
á rua" D. Canos I, (Santo Amaro)—Cat-
telc. x2(<õ, (,) J

A 
LUGaVSE, por :..o$,
milia, o sobrado da

t' 
¦

47. .com
li ac 1

para pequen» fa*
rua do Cattetf ti

o coiiíorlo; estfi o_-rto dan
liio* G) S

ir ' 1 11 r Ifi' f 1 ' 1 - "--¦' ' i-U_l_>MM,ia '¦.*¦.,'i-T.-:-iO»-^-_t^_;_K*Lu ¦-¦¦¦¦:-:-.-....'':i'':^"ra>i!r'''-V''i ¦¦>'; Sxatsn ^™Í^!á--iJ^_r^-iwc_3 ¦<*.''*-*-r¦ ir? rri-f --* ¦*•* *-¦*¦•;."¦ ^¦•#:'*-^^*i-^?x&í2*tí^- -.•
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'XAROPE db S. BRAZl

CORREIO DA MANHÃ' — 'âextMfeiíW 
12 áe Maio líe 1916

. AlMilli, frtqueu, »eura«then_, moléstias
do titomago

Depositários: _ Ar»ujo Freitas * C.«,tua dos Ourives 88 e Phannaeia Mar.
que», praça Tiradente3 ns. 40 e 43—Rio.

ALUGA-SE, por 85$, a easa da rua D.Polyxena 7<3-II; Irata-se á rua Alfândegaia, Peir-.oto 4 C. (1755 0) S
A'I.UGA SE a casa n. I da rua Maria

iXXEugeniu n, 77, tendo dois quartos,duas salas e mais dependências; ai chavesestão na padaria do canto dn mesma rua« da llumaytn, e trata-se na avenida RioBranco io*, com David 6* C. (22S6C) J
A LUGA-SR uniu casn nn rua Lco--"Vpoldo n. 14 (avenida)', com __

quartos, 2 salns, {Iluminação ele-
ctrlcn, etc. 1'rcço «R$000: chaves
o mais iiiíorinii.ões 110 11. 16 j tra-
ta-sc 110 Ilanco «lo Minho, íi rua
dn Quitanda 11. 151.

A liUfiA-SIr. o espaçoso arma/em--•Va rua de S. Christovão 11. 1-10,coin dependências uara familia;ns chaves 110 mailci-,<«*ii*o ao lado.11'rntn-so no Ilanco do Minho, árim dn Quitanda n. 151.

j'A'IiUGA-SÍ3 unia casa á rua Pny-««nndir 103. As chaves 11 niaMar«iuez do Abrantes 11. 20. Tra-ta-se 110 Kauco do Minho, ií í-iin da
O.iiitanda 11. 151.

«CURA TOS8E5>(lR0nCh*íTC.COQüE LU CHE. TUBERCULOSE
C ASTHMA, T0MAL-0 ÉTER CERTEZA OE9EE3TAR CURANDO. RECUSE OS OUTROSBOriS XAROPE rtimi/AC^crcorr..-^
EXIGA O DE S. BRAZ.
OEPOSITOS S5SãôS!Ã_ffÇ!LLOS niCTHEROYI

MARECHAL FLORIANO 55.

^jljMjy ^_/*__sÃmicosJ

E oU._t_.lr' fi„ir _ liei,. ,„|r« os doi» círculos, pondo ro. iopúlmooduotídosollwí.parj ver eomoo *_a*_op_ nr 3.i.iy*,r
lai dc;»p_r»cer lodoa os oillroa, I

A LUGA-SE uma casa na rua Iteal*""_i*íiiii1i.;_ii n. __9, com 3 quartos_ salas o mais deneudeiieia.s, luz
clcctrica, etc. «Trata-se 110 Ilancodo Minho á rua da Quitanda 151.

A TiUGAM-SB as esplendidas ca-«-sas com excellente vista «ai-a ahahia do Itio de Janeiro, á rua daíiloria 11. «; as chaves 110 11. 8:trata-se 110 Ilanco do Minho, árua da Oultnnda n. 151.
A l.UGA.SI?, para familia de tratamenio,^•»^i esplendida easa n. 71 da rua irj de Fc-voreiro, co.n muito bons aposentos: preto,-53.000. (._03 «0) 

j

A í1—SA:SÇ ""«a casa, com .1 quartos; paraJ.Aíaniihri de tratamento, entie SenadorVergueiro c avenida da Listacio: trata-sc na
(--077 C)I?

. avenida da l.igaçáoa ua Senador Vergueiro mo.
A LUGAJSE, por 102S,-ilda Passagem 174, pm

casa I da rua
. .. pintada c forrada dcnovo, própria para pequena farnilia; irrita-•« no 17-. (,g_s G) J

ALUGA-SE o predio da rua Alice 11. .n,-*_CMiranjeiras, com 4 nuartos, a salas, cu-trada e jardim, etc; trata-se nn 11. 36.
(1112 O) R

Alugam.si? 1
frenie e quan

uma esplendida sala¦Viarto, por proço módico,casa . de pequena família, a rua Sih-Marlins n. 54, loja,

AEUGA-S1., para familia, a boa casa ti'.
50 da rua Furqulm Werneck, cm Copa-cabana, pelo preco mensal do i8o$ono.

(2604 H) J
A I.UGA-SE o confortável oredio da pra-XVça Ferreira Vianna n. 70 .Ipanema);trata-sc na pliarmacia. (17.1 H) j

A 
"^GA-Sl., 

barato, era Copacabana, o-ii.pre.ho da rua Nove dc Fevereiro 0.1,com cinco quartos c mais exigências moder-nas; a cliavc. esti no armazém, t.rrto: tel.
1 T. 

... ..I..,.,.' ("'"i' i*"1 R

SAUDETraÃlXFÒflMÕSfl
l M

A LUGA-SE uni sotão. com erande sala-í*.o uma aicova, ein casa de farnilia. ..araum casal; na rua Dr. Mesquita lunior 11.7 antiga travessa das Saudades. (1637 ])S
A luca-si?

¦~--L_la, com ;
cosinha o toda

uma l.oa casinha assobrada-
quartos, 2 salas, quintal,

,—1 as commodidades, pur 91S;... cliavcs a rua Dr. Carmo Nettò 170,OíOUgUC. (?0_ !)'¦_{

A 
LUGAM-Sli
boa sala co

rua
(21.17 G) II

ALUGAM-SE 
magnificos casas, a 115$,.na confortável avenida Bella Vista, na111a Euphrasia Corrêa 4a. próximo ao largo<!o Machado; trata-sc com o encarregado,

(1261 C) J

A 
I.UGA-Slv, a um senhor dc edade 011 acasal seu filhos, unia s.-.la arejada, se.nmobília; preço 50$; casa dc familia, semcreanças; Carvalho de Sá 11, .0, I„ Ma-«•'¦i*1'!"- (1S1O G) S

\ LUGAM-SE a 180$ lindas õ-*í*_ns confortáveis, á rua D. Mar-ciaiia 89 o a 2S0$ á dc n. »:_.
(lt 1702) 1.

A LUGAM-SE casas por i..o{ c 150$, com-íi.trrr. quartos e quatro, duas salas c gran-«le quintal. Cattete 214, (i.SSGJR

ALUGA-SE uma cana por S3$; na rnado Cattete 11. 21., («rn grande quintal.
(¦.Ji G) li

•to?, .|.S, e 555, uniaom duas sacadas e dois qrrar-los; na n.a Visconde de Itauna 11. 5.1,
(1708 I) it

A -"iUCAM-Si" „ ca5a]j j„|3 quartos, por•£-**3S«V em casa de familia; na rua Co-ronel Pedro Alves n. 33, sobrado; trata-secom a sra. d. Anna, tem grande cozinliaquintal o luz electriea, em toda .1 casa.rara dos bondes Praia Formosa ú porta.
(-•2.3 1) J

ALUGA-SI' 
um bom quarto -para ura ou

, dois rapazes solteiros; na run Viscondede Itauna 1)5, sob. (2242I) J

ALUGA-SE, para familia, .¦íirua Sanlo Christo, com
uiuutal, pulo preço de 00$.

¦ boa casa á
tim pcqusiio

(2C02 d j

A 
I.UGA-SK o armazém da
11. iS7, (ímpio

negocio;
la-sc iu
David _

run da Saudo
claro, própria paraa3 chave-: eÃtãti na sobrado; tra*

avenida Hio Branco n. ioa, com
C*  (2840 I) J

AI-UGA-SE por preço barato, boa casa,-íj\.cüüi dois quortos, rluas salas e bom
quintal; na rua Cardoso .Marinho, TraiaFormosa, Informa-se na mesma rua Car.doso Marinho 11. 7, escriptorio. (1763I) S

A 1.UL.A.M-SK, inuito barato,-íiVsas da ladeira João Homem ns.
com magnificos terraços;

sobrado.
A r,Ijl..A-SK, para pequena fumilia de tra-x^.tameiitp, uma casa, com 2 quarios, 2salas, banheira, cozinha a fiaz e porão lia-bilave ; a rua Coronel Pedro Alves n. 370,casa III; aluguel de ijoj; informações uaessa 11. I. (6S _ K

A l.t."(IA-Slr| Livra-loja da rua doincuto n. 172; as chaves estf.o no so-brado e trata-se na secretaria da Pcnitt.i-da Carioca 7. jla

A MJOA-Sl*., por ,íí5. n casa da rua JoãoXXCactano u-;-)!; trata-se na rua daAlfândega :-*. Peixoto t C, (17.i 1) S

CATUMBY, ESTAGIO

AMIGA-SE. ^ etu de hr^nu 4 relAriitide, I,obo. n. 237, migniflco, com-modo» 1 miti iem filhoi. cavalheiro, ou•enhora, de triumtnto e bom eoitumea; irua e «ervida por «"verias linhas de bondesde cem reis e a easa, além de atr muito lim-pa, dispõe de um grande terreno próprio pararecreio dos seus morador», traia-sa namesma com o sr, Oliveira. J

ALUGA-SE, 
d rua Dr. Costa Ferrar rn.81. casa nova, com 3 quartos, a sales,

quintal, jardim, electricidadc; outra no n.10, casinha n. V; as chaves estão á ruors ova S. Luiz n. 44. (i849 jjj<

ALUGA-SE 
a casa da rua da Florestan. 75, Catumby, por 86?, com 2 salas,¦> quarios, quintal e luz electriea; a chaveesta 110 sobrado da mesma, onde se trata;está pintada de novo. OSS--})",}

ALUGA-SE 
o andar terreo do predio árua do Cunha n. 11, tendo duas aspa-

çpsas salas, tres quartos e mais dependeu-cias precisas; as chaves estüo na pharinaciada «quina da rua de Catumby; trata-se comJacobina, na avenida Rio Branco n. 103,i° lindar, das a ás 4 horas. (1250 J> | J

Cimento
Uua da Alfândega n. 110

ALUGA-SE 
unia boa casa para familia,.11:1 rua Presidente Barroso' n. 45; umadua, ua rim João Ventura u, 25; uma ditara rua Carolina Roydncr n, 11; c Irata-sena rua da Quitanda n. 87, Çompanliia dc¦fceguros União dos Proprietários. (i6ioJ)J

ALLGA-SI-, 
barato, orando armazém, naavenida Salvador de Sá 197; tem luze força clcctrica para qualquer fabrica; tra-ta-se na rua de Catumby 43. (893 J) R

ALUGA-SEda Paz n
quartos,
I3o$ooo.

etc;

1 easa da rua Dr. Campos17. com dua3 salas, ireschaves uo n. 10. Preço.
 (1730 J) R

A LUC.A-SP, bom quarto, com jwclla. aX-Lcnvallieiro, casa de pequena familia;Mattoso 204, bonde de 100 rs. 4 portuportu.
(19,-1 J) B

ra j jEjSgsggjggjgCTjB

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABEL

ALUGAM-SE 
os predios da rua General

Argollo .6-A e 103 (S. Christovão), de
rorão habitavel, luz electriea. bonde de 100
réis; logar alto; preço niod-co. (1742 L)J

ALUGA-SK 
uma casa. na rua Dr,

Pinto n. 12Ú
esuuiua; aluguel

_.. Silva
as chaves na padaria da
00$; em Villa Isabel.

(1740 L) J
LUGAM-SE, por 112S. boas casas, com

£Ai quartos, 2 salas, etc, á rua Januzzic Mourão do Valle; as chaves na praia de
S Christovão 161, e trata-se na rua d&
Hospicio n. 144, i" andar. (1273 l.)b

ALUGAM-SE na Avenida Pedro-»Jvo n. 61, casa 11. 3, a familia
de tratamento, pelo preco mensal
de 170.SOOO. DANDO-SI. 1 MKJi
1)K BONIFICAÇÃO EM CADA
A.WO DE PEHMAXENCIA, nia-
eniflças casas com 4 quartos, lia-
nlit-iros de aaua «incuto o fria,
optima insinuação electriea, dois•foiíõcs, sendo um a aaz, dois W.C.,
bidet. etc. (J 1783) L

ALUGA-SE 
uni espaçoso ouaito, eni easade íamilia, a moço decente; rua Itani-ru' 9 [aluguel 23%. (2027 J)' J

A LUGA-S'.; ri.:..
-.quarios, boa ca ta

duas salas, cozinha
co.n dois

mais per-tences. com um bom quintal; ua rua Dr.Campos da Paz 11. 150, esquina dai ninNova dc b. I.u-2. 90$. j

COBERTORES
do todos os tamanhos o
qualidades, por priscos do
B-iM TEMPO, aiutta ven-
àó a

Fabrica Confiança do Brasil
87, Rua da Carioca, 87

ALUGAM-SE casas no«*as com duas sa-•ÍÍ.I.1S, dois bons quartos, quintal, ba-nheiro o W. C. Ucntro rio casa, electri-cidade, entrada independente, etc; na rua
Jockey-Club n. 157, casa 11, das 6 ás
12, menos aos domingos. Trata-sc na rua
do Ouvidor n. 183. Tcleplione 3117 Nor-
te. aas 4 ás C, com Clmcou. Aluguel, «1$.

(.13 D J

i LUGA-Sl. a casa n
jtXpiríij com 2 salas,
sa. cozinlia, - uorão, etc.
rua do Rosário.

gi::.K: 
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Exigir óm Verdadeiros ^^1
¦ ni ¦_¦_-*—_¦—ii _ut i m

1 Pilulas e Xarope I

3 quartos, despcti- B-W_-B___t 6/$t*Óf%«A& A° gARSa g; itata.se_no ^.i,,-, ^eTf^^rZi\\^^ Assigoatota o Etiquetaverde.^^g^^p

K*i''.*_^_ii«*ÍÍÍÍ_-_-_í^
1 -*^*^«-**«r.--_-_---__-aia_e>^^

-«rr^^tjjO-_.i wsz *_ egm_tss!_r~t_~s mgrorcTs:

m süpSIIIs KS

H ÍOí Catharroa, Coaitipaçôei, Dorea da Oarganu, LarjrngiMk H

ml _\ •«*» todas as Phnrmaol»» e ViroçjnTltLa JE__?

ffl B 
-P-SBRíHHlIfUA. 

NBWKAMP <fc O'" gwB

SUBÚRBIOS
A LLGA-SE a «asl III da fim Baim Pan(«ATl-plona n. go, Sampaio, sala, dttis nuar.tos, cozinha com pia, 46$; trata-so 110 oa.* 

.10.3 M) 9

ALUGA-SH 
uma boa casinha, por 41$;na rua Conselheiro Agostinho 100, To.doi os Santos,

está junto.
tratar na venda, a chava

<aoos ". S

ALUCA4S1.,rua Felix
d__vel;

iaflíaBBiirSHIliilBírWliliiP1

A X.ITGA-SL*! ri casa da rua dos Goquçi.^"lios 11, 7-', uouto dos bondes, com boas ac-w_t —_ — •¦¦ /-, Mv-.../ uu*. i.iii-u.,, tum üu.ia u_-

1 O melhor preparado e o mais barato para limpar 1 "meií_^cestlo,r.,o,iu^e^ t^tnl
todos os metaes B *7' c Uala'iC na ",a d0 Ií^™-S!'- -

A LUGA-SU
Xxdíi .rua

ALUGA-SK 
..

Ilonlo Lisboa
uma rasa por S?,; na rua

»., casa -*. t:?j-!(') li
A LUGA-SIi em ca-.a de familia, uma are--fljail» sala .Ir* írenlr; na rna do Catteteii. M7, proíimo nos banhos dc mar.

(1305 G) .1
A LUGA-SI*. o confortável predio da pra--íi.ça terrena Vianna n. 70 (Ipanema):trata-se na pliarmacia'. (175: G) J

sala Rrande, de frente,1 üoi5 ou tres rn
penaiSo: ira. praia do Flamengo n

ALUGA-SE urna¦^Xpara dois ou tres rapazes, co::i ou sen
pensão; ira praia do Flamengo n. 102, <•;.¦luina Corrêa Dutra. (17Ú6 G) J

A'I,UGA-S1'I '¦te, a 11111
um quarta ou sala de fren*cisai 011 a senhoraB de traia-nir-nto, em casa de familia, onde não liaoutros inquilinos; na rua de S. Clementen. 94. sobrado. (,77, (;j j

da "Villa

tis chave» eslão na cara 1 c 
"tratam-se 

mi'..uitaliva', avenida Kio Branco.Munucl iSoJooo.

JRs. IO:OOQ$000 em dinheiro!
I No sentido de fazer apreciar ainda mais o já bem I
I conhecido "RADIOL" temos resolvido distribuir |

10:000$000 EM DINHEIRO !... I
| O "RADIOL" vende-se em .5 tamanhos, (ns. i, |&frÍ..« f.
1 l> h 4' 0- T0D0S ELLES TEF«M PRÊMIOS ¦' •--
| desde i$ooo até 5oo$ooo.

(ID-- J)' R

\ LUGAir-Sl. us cisas II o IV'.VI.*ral , »ita_ á rtm jj. wMarianna

(1.10G) 11
A LUGA-SU o predio-«•i-rinra ¦ - - novo da rua Al-mraiite tion.alvcs n 50, a dois mi-nulos da avenida Atlântica, com tres quar-tos, salas, cozinha a gaz, porão habitavel,electricidadc; trata -se ua praia de Bolafo-

V**- (iücu C; j«o n,
A LUGA-SL uma casa na rua llentoX-Lboa, 00, loja. Aluguelr.ia do Cattete 303.

i3r.*f; trata
Ú53; C) J

ALUGA.SU, nmil
zenove de Vcve

Para familia;
Uno I*'ernand.

ilo cm conta, na rua De-
... - ..'crciro n. 17., uma casaíamilia: as chaves estão na rua Vau-1 "¦**- iõ|5 G) S

A 1,L*UAM-SK, na rua Suarque de MacedoJÇXii. 12. pequenos çhalcts para casal sem11...oi a.i moços solteiros; as chaves ni ili
<i-.|.. G) S

A I.UGA-8U a,. exc<J-APaulino Fernandes
uo tratamento; as cliavc

1
1
1
5

20
50

100
200
500
750

1500

I.ISTA DOS rj-EJI-OS
1'roniio «le . . . .

100Snos•ÍO.S
:ios

5$
15$
2$
IS

500.S::oo$
2008
500$

1:000$
1:000$
1:000$:
1:000$
1:500$'
1:500$
1:500$.

B--12S Promios Todil... 10:000$

)4 preilio assobradado, it. $2,da Kstrella. cnm boas accomnio-caçoes para pequena familia, gaz, ju» ele-
çirrea, bom ,.1111111.11 c tres Unhas de bondes
a poria; a chave está no n 07. onde se
iniorma. '(1232 J).J
A LUGA-SE por 90$ o clralct da -rúaTÜri

-tXCampos da Paz n. ín, com doa.! £<flas,
tres quartos e mais b;«as _ accomnio d áçóeSi

adil c portão de
casa n. C.
_ 0£g£ J) R

S ' A LUGA-SK o pavimento interior da casa
.= ;¦*">"• 63 dn i"a da Lstrella, só paia ia-
9 . milia ;a chave está no 11. 67; onde sc tr.-itn.

.."Pm-n siih.r so ti luta uno || O23.1 J).}
«•'__£'. c"*íf>,l'°"* tem nreniios, I
v;YS,.l«C.0ltTA,{ ° 1-OTL'r.d f"
NO FEGKAJIEJí'1'0, clle se muoslocanl iiiteiranieiito o ouso S«Jsln lata tenha prêmio, o valor 1uesto O, indicado com tiniu 9vermelhíi XO VJ3HS0 J)0 Itu- a

A frWGAM-SK as casas ns. 40-tiur. Pen-cim Pontes; os chIloi-ao dc
Quitanda

42 da rua
i, _ , -.-, —. • "-*•¦-, ua -chaves na ruallaia,; «le Mesquita 838; trata.se na rua da 73, sobrado. (.;__ 1,) j

"XAROPE DE JUC/V
Dl. AIi«l«"KTO —
Único infiillivrl na I UÜOU dàs
crnniiçns o nilultos, Anitüciiilo com"a

JOSSE
Os preinios «lo l$00O \TR* P' ,'v'<0 <'ln toilns as niolcstias il

5$000 l*OI)i;.M Slilt PAGOS B nvvovc lironcliicn.—Vidro 2$000.
IMIÍ.A CAS.v O.NUK V ÍjAT-V _¦ ,''1" t"|lils «s pliarinacias o ilrona-
roí VIIXDIDA. os iircmios «jo a I''ias* l)-*l'- Av. Mem (Io .Sú. 115.
10$. 20$, 50$ o nciniii, iu.Coiiiiianliiti do "l.AIHOl."

RUA SENADOR DANTAS N, 79 - RIO - TODOS OS DIAS I
5] 1'AKA OS FREGUKZIÍS no INJIimon. Imsta inandi. o
¦ DIA-P^ÍÍSÍf-*10" ,,Ü, "a'"S",,> «»d«'«0o. iwri 

"c«eber '" 
MMl"

| 
DIAIAMI-ME o valor respectivo pelo Correio.

MIMIMlIlElÉliMBIlBIlMMlIiíiWIlMllIMIWiililliagjlMIliiMili
ALUGA.SK, pr.,.,

lente casa dn rna
i. «5.1, pari familia; na mesma rua 72.

(iiilã Gj a
A LLCAM-SL nuifinificas cruas, a i ioS,-Cicotn iiislollarjãu electriea, na Avenida1.. I.uua, ua rua i-.tnili.a_i.i Corrêa .11, oro-xiiiiu ao larpo do Machado; trala-se com oer.raiT.-it.ido. 

,_,..._ (;j j
i I.UGASK- .... — ,., nm quarto, arejado, cnr.ijli*..ii nuibilla, em caía dc f,i 

"
tamento lilia dc tra-na rua ".cry bcrrciia n. ia, amid. balvador, Catlclc. (.842 G) J
AT.UGAM-SIO perto dos baillios•"•«Ie iniir, n preços muito redu-/.nli.s. Iifiila sitia tio fronte o quar-tos mobilados, um muirlo para 2pessoas eom pensão, coiifortiiveis.desde 200,*. nieiisncs. liii-, electri-ca. 'IVIei.li. Pensão Painilinr. l*ra-ca Jo.só do Alcncnv 1-1. Cattete.

(J 11519) O
A LUGAM-SK.as elegantes casas da ruaj. ..Jardim llolanico us. .|C, __• c 48; os cha-

jes com o cncarrcRado, c trata-se na rua«lo Hospício n. 144, i» andar. (232S G) S

\ l/UGA-Sli por 180$ casa mo-¦**.Icrnissiiiin, irrande «iiiintal, emIlotiitoiío, run I). inrlotu 52-VII;clinves á paia 3110. (S 1)«9 (,'

¦ • _ grande familia, por-*oo.r. o sul.rado, completamente novo,com 7 conunodos. a rua da Gamboa 11, 137;Mjr, no mesmo, e tralar, á rua de S. José 26
(1840 1) J

A JwUGA-Slv o grande r. novo armazém,
jtxproprio para qualquer negocio, á rua da
...v.nuoa n. 137; ver, uo mcs.no, e tratar..1 rua tS. Jc_é 26. (1841 1) J
A LUGA-SK uma boa casinha, por so$iaVinensacs. com sala. cozinlia e quarto, narua Senador Kuzcbio 11, 1Í4; informa-se uaIoia pegada. (u3j i) j

¦IMi_irMiB_iBIBMBiaill
A Í.HG-.rM--SE ,->->•.. li;;''"" conimodos,: ..«¦rua Marm Amalia .,;, sendo um dc

urugiiay aaj, Andarahy. (.,-, ))]{
ALUGAM-SK duas boas c.-«Atravessa Maricla 31. Catun

outra ua ruatrata-sc na rua dc S.chaves, 110 ii. 1 SS.

CAMISAS
folgadas ! Veiiham artinl-

rar os preços ila

Fabrica Confiança ío Brasil
87, Rua da Carioca, 87

ALUGA-SK um quarto bem mobilado, IX_(lcpcn(lente, á rim liarão de Cuoratiln. -';, Cattete; as chaves na inrsarn.
(9C0 G)

Al.lt.A-Sl'! em casa de familia¦"•uma tu..! sala do fronte liem mo-liilatln, só eom pensão, a casal oucavalheiro o uni «minto nas mes-mas condições; rna Andrade l'er-lenço n, ,",2. (_{, 1001) ('

A LUGA-SK um lio
XJLtantes nccominodaç

sobrado, com bas-ilações; na rua Viscon-nc .le Itauna n. 6.-; o trata-sc na rua daUltimada n, 87, Companhia do Segurosunião dos Proprietários, (1609 i) J

ALUGA-SE, p.r çoS.-Víoitavcl 1. hj-gienic.todo respeito; rua l.c
Comprido,

tuna na
„. .is cliavcs

I neotmilu Ottoni aos,Pedro, ou lo estuo ns
(-'OJI J) It

metade dc «tnn con-
i c.irra. a pessoas rle
st.: .11, casa 2. líi-i

(-0.1- J. J
A LUGA-S B uma casinha.i_vquarto, cozinlia

rara noivo;,
Alexandrina

com duas salas,terreno o rio, própriaPor 40S; iu rua de Santil
400, moderno, ou _•(.. antigo.

(2078 J) R

A uUGAJSii ¦'« l*:'sa ''¦' r"a Machado Coc-XXllio 11. 10S; aluguel i;o$; ns chaves5o pegado. ("5.1 J) J
AJjUGA-Sl, o predio n. 79 dn rua dosXiOurives, próprio para negocio c mora-«lia; ns chaves estão na n, _i c trala-se1.1 avr.ni, ia Rio Iiranc

vl.l rS* C.
io.*, com Da.

(-S41K J)
A LUÇA-SK

XACçeilia,
clcctrica,

¦predio n, ó da rua Dona. com quatro coiiiparliincntos, luzcanstrticcilp superior, bondes Ks-santa Alexandrina, Dispo, 110$; tra*nn rua da l'.,_ s.i. (17CC I) S

HADDOGK-LOBO E TIJUCA
A T-UÍ-A-Sl*. a casa da rua Desembargad.or

__CJ_,tzidro n. _-í; as cliavcs eMão nojOl'-*
11'azciii da cs.uina, o liala-se na rua Bani-
bina 1-5. (i.)u8 '.) Ií

A LUGÀM-SE as casas da rua
f^D. Maria 71 (Aldeia Ohmpistn),transversal á rua Pereira Nunes,
novas, com dois nuartos, duas
salas, cozinlia, banheiro e tanquedo lavaiiem, todos os conunodos
illiiniiuados u luz electriea. Aschaves no local. Tratn-so na rua
Gonçalves Dias 31, próximo dncidade, it poucos passos dos bou-
des de Aldeia Canipista, cuja pus-saltem em duas secções é dc 200
réis. Alugueis 100S o Í10SOOO. J_

A LUGÀ-SI3 n casa dn rua Gene-SAral Brúcc n. 270, com -1 «ninr-
tos, 2 salas, cozinha, todas as
demais dependências e urande
quintal. As chaves 110 11. 2S5.
Trala-se 1111 rua do Ouvidor 102. J_

A I.UOA-SR,. por Ss$ mensaes n caga n.
-aX.3 da avenida Canabr.rrò 36; nova. illu-
minada a. luz clcctrica. e.m 2 bons quartos;¦2 salas c mais dependências; trata-sc na
mesma rua. General Canabarro 32.

(18.11 D J

para familia. a casa n. 14 da
da Cunha 11. 112. logar san-

preço ioo_. (2(i06 L) J
-; LUGA-SK uma uiannifica casn, temiaXXjdJa para negocio c acconunodações paraf.r.nilia; aliiRiiel barato-, predio novo e cs;yloniodcrno, com 5 metros de altura: rua São1,1112 Goiizap us, s. Chriatovão; bondescr. Jockey.LIub e Cascadura. (__,;(. ij

A r,UGA5[-S.E muito em conta as•Pousas da r José. Vicente 02. Aschaves 1111 venda uo lado 11. 92-A.
(U 1-092. Ii

31 da run Vis-
\(\ dois quartos,lias salas, cozinlia, banheiro o bom quin-tal; ns chaves eslão 110 n. -Ili c trala-scna avenida Rio Branco 11. io.*, com Da-

vid «3* C^ (__38 L) 1

AI.UOA-SU 
o predio n.

conde do Silva, tendi

ÁLUGAM-SK boas casas,
3 quartos, 2 salas. etc.

por n_S. com
*..  á nia IVÍourno10 Valle c Jahnuzn; as chaves na praia«ic S. Christovão ti, 1C1, e trata-se na ruado Hospicio n. i.|4. i» andar. 11545 1.) j

A LUGA-Sl
X-Luma sala

-SK uma cisa com dois quartos,i barato; na rua Amaral 50,Andamliy. (1757 L) o

A LUl.A-SK a easa da rua Visconde de^l-S.inla Isabel n. 39, com duas salas,tres quartos, cozinha, entrada ao lado; jar-dim e um HnJo pomar, -no lopar mais altoe saudável, dc Villa Isabel, tem gaz c lu.-.;
para ver c tratar ua mesma rua n. 31.

(1385 L) J

\ LUGA-Slv uni bom predio, com 2 quar--Çi-tos, 2 Salas, cozinha e corredor, iardiul,>V .-C, quintal, cleclricidade em toilos ot
çoniniudos, foKão a raz. Derlo da estação Õ,Bocayuva| rua Repubtioa n. gr; aluguel,
-'VruMt0,-no ""il""*. (»?4S V) S

A «U-jA-SE o predio do rua Iguassu, em
jii.Lasca.lura, com quatro quartos, duai u-Ias, cozinha, dispensa, íouão econômico, compia. tanque, água encanada, W.-C, no c«n-tro de uma grande chácara. (1636 M)S

ÀLUGA-SK 
unia casinha, para pequonlfamília, na rua Assis Carneiro 11. _8_,

(ticrlade); e trata-se na rua da Quitanda11. 87, Çompanliia de Seguros União dej1'iopiietarios.  ,„ (1603 M) .1

A 
LUGA-Slv unia casa, oropria para ne-
gocio, lia rua Ur. Clarimundo do Mellon. 37, Piedade; e trata-se ua rua da Qui-landa n. 87, Companhia de Seguros Uniãodos Proprietários. (1601 M) J

ALUGAM-SK, por co$ e es$ cada um,dois iion.-í quartinhos, no pnrün, com
janella 
Barbosa
chuclo.

entra(|a iiudopenilcnle; jna rua
da Silva n. 42, estação do Ria.

(•573 M) 3

ALUGA-SK n casa, da rua Ceneral Del.leganle n. SS. com dois quartos, duassalas, quintal, etc.; jsít, aberta para lim-
pesa; irala-se na rua Sete dc Setembro
n. :.o. (1593 M) J

ALUGA-SE 
a casa «h nia Augusta 21,

chaves 110 11. 22, logar ile saude. muito
(erreno, para duas ruas; tratase na r. Se-te de Setembro 190. (1594 *M) J

A LUGA-SK uma casa nova comI—salas e tres quartos, tudo mais que
«luaa

.ue .
rrceiso para ser ihabitada, hom terreno,bonde u porta; rua Imperial n. .'73, Mcyerjesta aberta para ser vista; trata-sc na ruaIheophilo Ottoni 11. 152, sobrado.

 (1631 M) í.

A L-LGA-M*. um bom urmazcrn para qual»ilqucr íu.ocio, por scr bem locahsado, acom commoddos para familia e hom riuin-ral, buudc a poria; na rua Imperial =7i.A,Meycr, cm fronte a egreja de Nossa Se-nhora da ..pparccida, está aberta e ti-ata-sena run Thcophilo Ottoni n. i«z, subrado.
(1631 M) 3

,4 LUt,A-_iv a cusa da rua Uranos 11. 154,XXcstaçno de fiamos, com duas salas «tres quartos, com todas as accommodaçfitjpara família de tratamento. Itu, esgoto, etc.Irata-se ua avenida Rio Uranco 11. 23, 1"as chaves eslão no n. sjj. '

(i64.j M) 3
andar,

CAMBIO A 16?!
Sim, lonçóos grniidos foi-

pn-los jiaru banho, a....2.1.1.00.
Aondo ? Na

Fabrca Confiança d. Brasil
87, Rua da Carioca, 87

AiLUCA-Sn o confortável_Loütrada por c!_:b ruai,novo; trata-sc ria mesma rua

sobrado; com
completamente

Mattoso; 34.
íe^irj L) J

S.\ P.'. II...

m^ff^icM1?}^ '"'-""¦«•. ¦>»"ii'«»«« >m
nVvait. 1° r*,'ia- moJ0S«<»'- 8 sMo pnra a resposta, que íocobèrao.na_yolta do Correio. Cartas aos INVISÍVEIS -Caixa Correto, 1125.

A todos os quasoffrom dc qnal..uei'ninlostiu ostn sócia-
ilriiln enviará, livro
do qualquer rotriiiui-
Cio, 03 meios do
curar-se. ENVIEM

nomo, morada, symptomas ou

A LUGA-Sl. o predio novo dc estylo, com¦í-Vquatro nuartos, duas salas o mais de-pcndcncinj co.n jardim o quintal; nh ruaI.IU7. llarbosa n. 97, Villa Isabel, com ra?electricidade; trata- sc íio 93. (1205I.) li
ALUGA-SK por 100$

! -"XCurilia Uarbo*.! n. 7

ALUGA-SK 
niagnifica ca:

Francisco Xavier n. 753,
a, u rua de Silo

(1.84. D ,S

A TiUG.\-Sl_ a Iielln ousa da ti«av.SA-í. Sillvmloi' 11, -i!>, nortii da íiin
Hiiddnck Lobo. Infurina-so m-nsii
run 11. aíKÍ. (J 1570) K

A r.UGA-SK unia casa nova. com duas
-uLpnlas, dois quartos, cozinlia, f-vjão .i
caz, luz clüctrica, chuveiro, quintal; só
tem 4 casas, na rua dc S. Francisco Xa-
vier n. b\\ (Villa Zizinha). bondo de tiooreis, ein írente â matriz dc S. Francisco
Xavier. (iS.;6 1.) S

A I.UGA-S'1-Í, r"^r 65$, uma boa casa, com
__Â_2 quartos, 2 salas c maia coinino.lidades;
rua Jorge Rudge i.t, (18.0 I.) K

AÇO
Uua da\ r.UOA-Sl'. a wisa assobradaria da i na

_t>llarão ile Ubá 11. i.|.|, peru. da r.ia
Haddock T.obo, servida t>or diversos bondes
do 100 reis; tc:n (juatro bons quartos còm
janella?. esplendida hanlicira esmaltada com
nnuecedor, ÍORão econômico c .1 ruz, trancas
eni todas ns portas; as cbaves estão, nor
favor, no n. 151 ila rua llnddock Lobo,

e trata-se na relojoaria Korriâ. Ãssembléa
36, sendo o preço 260% mensaes, I ——
*7T;--77-7- TrTi 

_, LUGA-SK, para Camila.
A I.l. i.A-M-, v.-.n b.i.n quarto. ;. rua Oíiidc -4 Vru.i do Mattoso 11. 10. r
ii.de lioiníun (,-,(, pliarmacia; lrala-_s_" na • cidade, bondes de 100 reis;

a asa da rua
 ,-. Hilda tre.1 quar.tos. duas salas e porão habitavel, a chaveesta no u. Sc e Irala-so na rna rio Senado"' **¦• (-813 D .1

A LUGA-SL n ca.-i da rua dc S. Chris-ii-tovao 11. ;.;,, tendo tres quartos, duassal.as, sakia, cozinha e bom quintalchave esta no armazém em írentesu na rua dq .Senado 1.
tratri-

(_3iú LJ I
ALUGAM-SK imr i8_$ mensaes cada-ii-uma as casas da rua Barão de Mcsqui-ia n.. 747 e 737, chaves na padaria proxi-ma. a rua Leopoldo ip o trata-so na rua_ Allantlcaa 11. 98, telephone 1S70 Norte.

(1753 I.) S
ALUGA-SI. por tSo$ oÃXbrado da rua de S. Chri

Alfândega n. 110

. predio de ro-
... ..... __,hrÍslovão n. 377.irata-sc na rua do Ko-ario n. 6.| (sobrado).

(2'79 L) S
' 90. n casa da rua Clia-2,;1,I| trata-se na rua da

leir-.Jiu r> C. W75 |.T,'lS

;\ LUGA-SK poi*.vcs Raria :i.
Alfândega 11. 12

A LUGAM-SK as casas II
xxViscorid': do Itanrar.-.iy u
na mesma rr.a n. 17.

c UI na rua
11; trata-sc
(2127 L. R

A 
«LUGA-SU
.Conselheira

6ó$ uma casn na rua
ro Octaviano ii. 31, com tres

quartos o grande quintal. As cliavcs estão
na rua Senador Nabuco n. 78. (aieSL) R

A LUGA-SK por oo$. mensaes o predio.05
sòliradado da rua Torres Honrem :o..

(«illa Isabel), próximo á rua Luiz Barbo-
sa, tendo boas accommodaçücs para famiüa,
a clm-.-c no aniiazcrii da csyuina <ln rua1.1112^ Barbosa 106; tratass na Secretáriada Candelária. I,

ALUGA-SB, por 808. 1» cnsn**__oin unindo terreno o bondo &porta: na rua Ca.linmb.v 30'í: ascliavcs. 110804, Muror. (JlSll) M
A LUGA-SK, por 23%, um bom aposento,

,-''" Prci»? confortável, com iodas as com.Dr. Bntbosa da Silva ii,
<i8_a M) S

modidadee; á rua
K. do Riachuelo.

ALUGA-SK 
boa cas.i,

Boca ' ''
do

, com chácara, ri
,, , -— -- Matto, rua de Sant'Aiiiia daMetheus n. 42, ponto «Io bonde Lins «Vasconcellos; tratar, na mesma; go$; Avo

dS4a M) ;liuo.

,'J HrCA-Sh uma casinha, por .0,, eom-í-Liuua c luz clcctrica; rua Sylvio 11. os,cir'ação -Jc Olaria. (1841 ji)
4 LUGA-SK uni ccmmo.lo, a pessoa, ds

f*çeutes; luz clcctrica; un rua do Morrodo vintém n. i. esquina de Marques de
\___ _____ M°vo. (161,3 AI) J
ALUGA-SE. eni Xlerity, nma cnsa patA'

jta.ne(.ocio; servindo para pliarmacia, bar.iicaria, botcqi  011 deposito: iem accomnio-daçoes para familia; ver e tratar, com Cor-rca o Lo.iiba, defronte i estacio; preço!.oS mr.i.sacs. (1685 Al) J_™ ,, ___ ______ m!i_mi

VLUGAM.SK predios. na rua Alaranhío,Boca do Matto (.Meycr); trata-se eairicsma rus. (1695 AI) B

ALUGA-SE 
n

Santa Isabel
_ caía da rua Visconde dc.abei 11. 39, com duas sa!.;!,ires quartas, cozinha, entrada ao lado, jar-dim c 11:11 lindo pomar, no los.rr mais altoc saudável, de Villa Isabel, tem Kaz e luz;

pnra ver e tralar na ineíma rua 31.
(1050 L) R

A LUGA-SK a casa 11. .. da run de Santa
X3ul_.ui.-a n. Si, Maracanã; as cbav-35 estão
na >casa n. _-; tem dois ijuartos, uma sala,
cfiziiiba, pequeno quintal; trata-sc na ave-
nida Uio 'BrSuco 11. io_% com David & O. I

 (aaSo 1.) J.

SM-.iH_llll(_IM_.KllB!l!!!BI!Í
1

A LUGA-Slv o cxcellente predio 11. .16J.i-d.1 rua Coronel Cabrita, e.n S. Christo-vao, lojrar alto, salltbre, livre de enchentes.bondo n porta, de todo o confono. tciMo
jardim, electricidadc banheiro, varanda, etc.,próprio para pequena famiüa. Aluguel 1:0$;chavej na praça Argentina 11. .._, no 1-ado.

<:r:.3 L) S

mesma; iireço .too?. (1723 K) K

a boa casa da
ií minu.03 da

pro^o iíIoÇooõ,
(-ÜU7 L) .1

A LUGAM-SK, a .-,$, 83S/".Vnbas, muito decentes, prçrIlia regular, assobradadas,
90,-, casi-

oprias para fa-roRUIar, assobra «mias. bondes de 100reis. rimadas c forradas de novo; na ruaPrci Caneca 352; tratase nn avenida Salva-dor de Sá ti.;. (-081 J) R

A LUGA-S
run da Kstrell.¦ mais t

: ípiintal;
telephone

por prr.<o módico n ca=a da
So; tçm s, is quartos.'pcndciu-i,,.-, electricidade, jardiminformações na íua Sachet 7133 ai, ,,-c7 i) s

IVA I.l GA-SL o cnsa da travessa da-V»!!. J5. .tem tres quartos, ires salas co-lltiittnl. 1'lst.i pinf.ul.i c forrada decaves enâo na esquina da rua.0, on.l;! se Irata. feS|-'J) I
novo; ;
Kstrclla

(1M1MÍ110 fiffil
—¦ ——

O BOM FUMADOR MpriAb
OI CISâRROS fii
dc BRAUNSTEIN fréres. - PARIS

fiiDítMcre. .o Eiiajo rraacti e aa.
prlDsir.cs litilcaj tirazlisiras

para PAPüL de CIGARROS
em Resmas e Bobinas

Fora dc Concurso :
Londres 1.08 — Tnrin 1011

FUMADORES, Exijam em lodus as (abacarla 90 -%2ag

. POMADA
I Ililffl
.-iiE.i_niiBfiB!iai

íIHiiíhi ''s::;i.H;'":ia;'t;:H:ii'Srí.sírJa: i:Hi'i'ai:!,!_i: .::a!-;:!B>:.«:;!: ry
Fofta.ece a raiz do ca» Ibeí_o e elimina a caspa 1

C_%.S_A_ CX-RIO |
OÜVII-OK, 18ÍÍ 1

díSIH

,i I.t.".'«A-SK iur.*i csnlcndida sala dc frísi-
XVto. mm ou sem pensão, mobilada ou não,
;': rua Mattoso 223, proxhuj) -i rua Líaddock
Lobo, (i;5.. K) J

A I.UGA-SIS a cisa da rua Conde dc
jC\ llomfim n. 791, com cinco quartos c
roríio habitavelj n;* ciiaves estão uo açoiiRUc;
trata-se na rua Moura Urito irj. (uS-'K)J

dock I.obo u.

1 *-if
L-_l.iL, MCiWii,

IPANEMA E LE8L0N
ALUGA-SI. uma cas

ijk-Krandc terreno, nor
nor, por ,;>jS: travessa
pacabauaj trata-so na :v
xtni do sr. Abílio, esqui

i confortável, com1 '"$. c outra, me-
Maiír.iri ia 44. Co-
sina ou 110 arma-ia da r.i.i JUarroso.

(IQJ.1 11) li
* LUGA-SK a c.iT-i da ria Santa t'lara_n.i. 32. Copacabana, tironria para íami-lia dc tratamento; esiá a poucos passos domar; informações, por obséquio, na n. 5:d., mesma tua. (nr; il) 

'1;

/tXÜGAM-Sl! «-in casn «le mn cn-¦íX-íiI 2 nnn-ciit.is com iunellas.
loant* Natiduifl. ncfto «lo rj(>nili* o
liitif! imrn ver o trntnt' 1111 rua 21)
de Novembro 124, Iiinncinii.

(A a.S_!3) H

ALUGA-SK 
.1 c

di.ri n. Ü4 .1
vei estãti na n.

e),
Araujo Gon-•Ú3Í- Ai cha-

(ii)?ill. J
'A LUGA-SIi por 230% a casa da avenida
__V\tla!:ltca 1010: chaves na rr.a .Vissn
Senhora de Copacabana U40, n.._.ir:i. Tra-
tsr na r-,ia Uruguayana n. 77, 1 i,i, da ;
*J .; hora». (1310 II' J

.i LUGA-I-SK boas casas, nor preços com-
/V-j.uof, com acconunodações na ia fami-
lia reRiilar, á íua Barroso 67, villa Min.i,
Copacabana; _ts chaves estão no n. -:. onde
(•¦ irata. (.íoi li) .1

E' O MELHOR TALíSMAM DA SORTE
Vc

Como obter i!ej.*oc;os proveilosos c
n iniagi-m da pessoa que se deve

ind.' pagar-vc
se i]iier ? I ouqtust

-pos.11 ? Casar-s prompUimetUe
bom o permanente ciiipreBo ? Obter das pessoas porlero-sas tudo que se lhes pedir? ler mande memória, aprender línguas lacil-mente? Impelir que se apanhe syphiiis ou moléstias venercas sem sc cm-prestarem camisas cu «lrogas ? Obter alguma coisa que c=peraes vos Vc-n. c-, -Fazer vir cabello aos calvos, 011 qu*;* os cabellos que devam nascer ,,-'i -m

pretos ç não brancos? Descobrir minas «le ouro. praia, brilhantes ott ou'raspreciosidades pelos Raios \ que se ensina a desenvolver em si próprio 
"vt

car eom grai.tle força na visla ? Curar moléstias sen, drogas? cirrigi r vic os011 mãos hábitos ? Ganhar em nttalquer jogo ou loteria, sempre pela _è.. .*-v..rer vir tuiiri pessoa «l.i qual se tenha separado por qualquer c;ut=a?Destruir malefícios? Fazer a felicidade no commercio ou , :'ha ? Adopiac o OCCÜLTISMO PRATICO, o qual se ,,'in'r te p ompta e d"s-crelamentc pelo correio, a quem enviar DKZ MIL RT.'IS c-, v.l..''.,*.,-1.LAWRliNCE Sr C. representantes do ELECTRIC & \i-\GX1 TIO INSTÍrnTE Dt? NEW-YORK. RUA DA ASSEMBL1CA \* ,.' R10 DI IVTI ARESULTADOS GARANTIDOS. GRÁTIS O MAGAZINE' 'I 19.2

V LL'C.A-SK par r;c$ ,a cnsa da rua doiVl.ivrainento n. 210, (juatro quartos, duas
salas, saleta. cozinha, estando pintada de
imvo: as chaves cit.-io no 11. 2tS (bote-irai:::); t;a:a ie i:i rua do Senado I.

(_8i.| I) .1
l LUGAM-SK dois esplendidos ouartos,-Ajuntos ou serrados, oom ou sem 1110*
eis. lendo jardim ao lado. luz clcctrica...nheiro, _:,-.: na rr.a Itapiru' n. :io,

casa dc senhora só. (190-* I) S

A LUGA-Sl? a
_£Ü.Itapag!pe u.
c:nco Quar.*..-;, j
quintal, banheira

239; traia-;

casa de sobrado, ú rua P.kí;, na parte alta, com
grandes saias, porão, homesmaltada, cie: chaves uo

,, , ri, run Alfândega n. n,cem o sr, Rocha; aluguel e_o$. (,4f6 T)J

-naves estJo no n. oi di mesma rua, e'trata-Pardal Jlallet n, 5. (iMal)l

i_LUGA.\I-SK l.rrllissiiuos comniodòs na
_«Í-Lrcspeitavel e bonita casn da rua' llad-

dcr.(Íe 30$ a .-.-iSooo.
OfiJS K) J

cm c.i=a de familia. á rua
Ivoiio n. .ji7, espa-vosos .juartos
cayrichoj cozinha á mineira.

(7,1 K) R

l LUGAM-SK
XVll.dl,;. "
mobilados

A LUGAM-SK, a preço? módicos, com cuXi.sem pens5o, confortáveis aposentos,* á
rua Haddock I.obo ..:-•; di-se refeição a do-
micilio. (__jó K) .f

A LUGA-SIC. por on?, na Villa Marina, ã¦f^rua Uruguay :o.|, uma rasa nova, comi.ur.s hoas salas, dois mandes quartos, esplcn.....lo quintal t lr:_ cleclrica; ns chaves namesma villa. casa Vil. (i;oli 1,) K
ALUGA.SÍ

Xihorta
ro despcn.=._. _
saudável, bonde
•-• 5J9! ahiKUcl

.ml-, cxcellente casa. com jardim,tres silas, seis _ n.iartüs, haiihci-
. W.-C, logar ameno c

rua -da Alegria
(.2072 L) K

A LUGA-SK rasa, com 2 salas, 3 quarto..-íi-l.uni quintnl o electricidadc; rua d,-. ,Alegria 11. s-7, bonde á j.orla, p„r ioo5. .
(2073 LI R :

A LUGA-Sl? hoa e pr,.ndc casa, n familia-tl-de Irataniento, com cinen quartos, iressalas e juais dcpciidcncias, a^-.ia. clcctrici- '
«lado, chácara e bons ar.s da Tiiuca; rua '
Leopoldo 2O2. honde Uruguay, (j.S-* 1,)K .

A LUGA.Slv u cxccllcnfc predio á praçaJ-Argcntina 11. .12, S. Christovfio, bonde
porlo, 30 minutos da avenida Central,

ido de dois pavimentos, seis quarto1-,banheiros, jardim, poniat, varandas la-teraes e lindo terraço, de onde sc admirasoberba paisagem; lograr secen, saluhre, li-vre de enchentes; moradia dc tratamento:chaves na mesma. (3196 L) S

Ilua ,la Alfitndôga n. UO
A LUGAM-SE boas casas i rua FranciscoiXtugenio, com duas salas, dois quartosmais dependências, com duas salas, tresquartos c mais dependências, com duas sa-Ias, quatro quartos e mais dependências,lendo iodos quintal; para ver c tralar narua .rancisco Eugênio u. 3:0. Preço, im."2^000, f,r_., r) S
A LUGA-SL a ca--.a n. 57 da-«.i.i.iezri de Bragança, com todo

.tres quartos, duas..tintai murado, etc. «.
1 rata-se á avenida Uio Branco

rua Du*
conforto.,.u.;cí..u. tres quartos, duas salas, in,. cie-«rica, q-.-.inlal murado, etc. Chaves no qi

- 43.
(_i.i L) S

A LUGA-S fl axxcondo de S.
«15a n. 3 da rua Vis-

...... Vicente, com dois quartos,duas salas, luz clcctrica e pequeno quin-tal. Chaves no «1. 01 da rna Duqueza delráta-sc á avenida Itio llrancoBragança.
.;S. (-¦i9d L)

A I.LGA.M-_,!•, sala e ouarlo. grandes, in.i—diiiendentcs, com luz clreuica, em cai»de fainilia, a casal ou moços; estrada deítala Crus j3i_. (1691 M) B
A r<UÇ"V-Slv. por V5Í. o novo predio di
_ i1!'*1 V,':l "-"¦h06*5 "Ji em frento ú esta-

co. do Jleyer, com durls salas, um quarto,cozinha, tanque, hanlicira, varanda, quin-tal, installação elcclrioa, ete. (1683 M) B
ALUGA-SI? n boa casn ila rua SophiaJ.i.11 to. com 3 riuartos, a salas e maisdependências; cstaçüo do Riachuelo; as ch».ves na rua D, Anna May 508; preço rjoj.

U749 .M. J
ALUGA-SE linda sala ou aposento com¦f.Vpensao, a íamilia ou cavalheiro detratamento; rua Machado dc Assis 3.

O..15 M) J

Sardinhas
nua da Alfand.ga n. UO

A LUGA-SE i o predio da rua SylvcrldXV„. 60-A, Cascadura (junlo i egreja du•'¦¦¦r1 W. (2-9.1 M);

í\ í/^pAM-SI? os predios da rua Conse•CXlliciro Joblm ns. J5 c 31, Com bonscommodos, quintal e jardim; 03 choves es-tao na padaria da rua liarão dc Bom Re.tiro 11. 156; trata-se nn run do Hospicion. 1+., sobrado, das 10 ás 2. fiador firmaeoninieicial. Preço ioi$ooo. (1938 M) li
Ã'LUGA-SE ~~ *

XXmals..alguns serviços leves;rolina Machado 39'J

uma senhora para coiinlur (1
na rua Ca.

Madureira.
(2271 M) 1?

A LUGA-Sl? a casa da rua IJczesete dica.i'everciro 11. 1, cm Ilomsnecesso,nutos -Ia
ípiartos, ,
junta á v.

„ nu-«com duai sa-ás. dois
grande «luintal. Yiat.i-sa
9. (2111 «M. H

A LUGA-SE uma casa com dois quartosllc "«aa salas, lua e quintal 011 vende-sicomo se combinar; na Estrada Real 3-54.
(3811 M) J

ALUGA-SI? a
reira Nunes. la rua Pc- |ommodaçõi

casa 11. 21O
s, com boas apara pequena fa:ni'ia; as chaves estfavor 110 11. _*.. . trata-r.e com Júlio -\loreira, 11a rrra da Quitanda 1.1.

(U/3 L. R
A LUGA-Slv, na nta ClirístovBo Colombo
í1"' l'-': clialctzinlios nara pequena fami-lia, 95 c.iavcs na rua IJuar.ue dc Macedo

(.r..:. D
A t,UGAM4SlÇ cs casas, para pequenas fa-
í« vmi* Ta.rVB Dr- Silra Pin<-- "'- "*- 23, Villa Isabel; c trata-sc na rua da 0;.i-landa 11. 8**, Companhia de Scrriros Uniãodos Propriclarios. (,Co3 1.) 1
A LUGA-SE por 1305 ,i c,.sa n^ADrad.-.da com entrada ao 'arnova, asso-

 ado. tendoti es quartos, duas saias, cozinha, banheiromais dependências; na rua dn Consultórion ..7, próximo a avenida Pedro lvo: aschaves na casa VIII d mesma rua 51 etrata-se com Guimarães, á rira Luiz do Ca-•>"-"•- "*• (11,33 L) S

COLMRIRHQS
de lltiho. Slmiiío», 3 por_.!i>. Santos Uuinont, 3 nop
-Í$5(K».

Só na

Fabrica Confiança do Brasil
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A LUGA-Sl? o nrodio novo da rua Victor-tXltcIrelIca u. SíJ; trata-sc na rua Figueiran. 120, Kocba. (3133 St) R

TOSSE — BRONCHITES - ASTHMA
O ri-.ITOn.VT_ DE JUÍITA*. (le

A LUGAM-SK, em ca=a dc tralamcnto, 2
xXtions nuartos, mobilado1!,, com pensão, a
«saes sí:u fillios. ücníiurcs c rapazes dc
tratamento; rua Haddock Lobr. 13.

(081 K. 1

A LUGAM-SE boas casos, novas, ua mo-ji.ih.ri.a e liygienica Villa liugenie. ri rua. ...r.z c Barros n, .2=9, próprias para fa-milia.. (361.1 L) J

njenta vc.e_a_.fi o niicYimioFnní^i.ef.rio W^ lS'Sntti-Mnilos médicos e «le pessoas ciiiwlas o iffirnmm-_.A™vendti uns iilini-iimciiis p (Iroguvins ilo Kio »> aos I?. 11.«. 11,Alfi-cdo a,: Ctomllio & O. ___ R„„ r?i_.___ deIFtiP.o"!,:(urio :

A LUGA-SI? o bom
jtritides í.olio 11. 35,
janellas cada um, ajju

Jade o porãovel; rata.se 11.1 rua Ari.

predío da rua Aris.
co::: 6 duarlos cbni

i qnente *_ fria. fpz," ítamente habita-
ler. Lobo li. Si.

A LUGAM-SE conunodos lim;..is. na {asa
£}¦¦•- 45 da rua :8 de Setembro (Muda-rl.iTijuca); trata-se na mesma, com d. Bcmvin-dr Uaptista, k

K I.UGAMJS-2 hons commodosj a -oS. '2-í$ '•
*A.e 50$; na rua Dcscmoargador Izidro 138.

(i6?fi K) '

A Í-UGA.\[-SI3 doíg lions quartos com ji--Txtxííus c bem arejados, em casa de ía*
uri ia: na rua Ur. Aris*.'des Lobo 11. 2.;,:.
Rio C.-.ipriil.. (;cí.j !<) J

ALUGA-SI? a boa --asa da rua rlr.l rra-
AArãCi l*ni}.ora n. i_.õ; trat«-C 11.1 iih-.-üm
rii*j n. 12o, Cü|);.c.ifu'ia. íitiSj ti) \

A /.Ut-A-SK, por 26 .$_ nn*n*=ac-í, a ca?a
__f_wii. íi_',( d:i rna N. S. de Copacabana,
com tros quartos c uí:i rara creado, banheiro
Qticnto o frio, etc: está forrada ile novo;
*•-. chaves estão no armazem da «oqnína.

(_*Di lt) s

de tratamento,
_ l*! ,ii r.in N, S.

.•dt Copacabana, coca m_.'.*:.i:i_. ^ aposetitoa :
tftCC JJ.iS. UÍOD 11) }

•¦ A LUCA-SE. para familia
¦Wa esplendida «*ai_ n. S.tS

ALUGAM-SI? as casas novas, de drus
j.l.-.iiidares, <la rua Xcry Pinheira us. 3(Je io c ria rua de S. Leopoldo 3-\i, com
boa.; accomniodações para familia: ai clia-

Rio Ur
í-i naa mesmai e trata-.-.
uico tor, com Üaví 1 6*

i na avenida
C. (;_SiI),J

A LIGAM-Sl?. salas e quartos, todosXX com modo s tem fartelias; uma sala óírente; [on ouint.iI, Ir.iume e banheiro: iAiíonso Cavalcanti n. 174. (-.131 I)
A LÜGÃ^S-"

-_casn III,
i casa da run do Moine f.i,
m 2 salas. 2 quartos, cozinha

pertences, pintada de novo. constru-lOrlcrna, luz «jcctrica; as chaves na1 frente; por Sií. (2122 D R
16. da travessa

(ii66 I) )
t LUGA-SE n pr,-'io n./VPinheiro, por s.t

1 sc naije11ií_IFsto^1^
\

3 _ e 111 p 1 n-" Bens, dnr-tliros,_ eczemas, sardas, pantios, co-miclioes. etc., desapparecem rapiua-mente usando Pomada Liislianai Caixa i$ooo. Deposito: Pharmacia
. Tavares. Praça Tiradeutes n. 62.¦ "Largo do Rocio). (A .joj.i)
¦_-__—— III ¦____l__C_C»c<PtaH_^_J_.'«tu-¦«-¦_**: t-T-j

A LUGA-SE. uma pequena casa, naraXXpci-uena íamilia, logar muilo saudávele muita, largucza; travcs*,a rh Navarro __.antigo; inlornra-s; na rua Iinpirú 90,'venda

A LUGA-SI? uma cisa, nara pequena fa--i—milia, na rua ,ios Araujos io.*, Villa Dõ,casa 11. 1; irritas-* na rua Gonçalves Dias .-.;
aluguel Se?. (205a K) ¦ j
. I LUGA-SI?, por ro$, a casa d.i rua Ge-XXneral Roca 6r-Ii; trata.se na rua daAlfândega i.\ Peixoto .« C. (1750 K) S

A LUCA-SE
n tttmby

o bom arniazcm da rua Ca-. irats-sc na rua 1-r-i Canivaaluguel razoável. <,.__ |ja

A I.l GA-Sh, eni casa de íamilia, um bomXie arojado quarto, com ou sem mobiliae com pensão; na rua de ?. FranciscoXavier n. 37, nrosinio á Haddock Lobo,esquina do lirso «Ia ScRunda-Fcira.
faiSi K) S

'P

superiores, a preços anti-
gos, só na conhecida

Fabrica Confiançi di Brasil
87, Rua üa Carioca, 87

A LUGA-Slv
_rld:ta.

uma casa com dois quarti..,duas salas, cozinha, ac. Aluguel RoS;n.i rua Senador Furtado n. 6.;, casa II; acliavc csra no n. 74 c trata-so na rua doHospício a.;. (,6_., r.) s
i LUCA-SE. nor 60$. a casa II da'ave-j- -n.da a rua Leopoldo Crr. Andarahy; cha-«cs u,i mesma avenida, casa I, c trata-se úrua Campo Alegre 1:3. [1682 L) J

A Í;U9.A'?K' r",r s'3- a •"¦*•-• ' "''i IV á rua2-Xih .Mana 11. 11, com 2 ninnhs quartos, 2
grandes falas,, inteiramente limpa, bom <\nm.lal. luz clcctrica, Iodas as commodidades, lo-ca: muito saudável o certo, bondes de 100reis de Aldeia Camplsta; as chaves estãoro armazém, em frente, on.lo sc traia

(1718 I.) R

A LUGA-SE o novo predio, assobrada,!.,-_-eom 3 nuartos, 2 saias, sraz luz terre.ro, etc. 2 I.nhas rle bondes, l.eir saudável.sre^ri.1^*10'"^'" i: '
ALUGAM-Sl? quartos, a¦l*-. ..54>! na rua liomfimapua c muito terreno.

_i LUGA.SL unia cas.-|,.jrpni duas salas, umXXqttarto, cozinha, muita n«ua, bom'..quin-ta.; a rua Peixeira Ribeiro 11. :S, I!om_suecesso; preço 50?; trata-sc na rua SãoChristovão u. 587, cora a sra. d. Maria do(1!l¦•"*•¦** (1951 AI) li

Á -MíGAM-SE predios, na rua Maranhão^i.(Bocca do Maf.o Meycr); bonde .'1 pnr-tr,; trata-so tu mesma rua 11. .... (_o.|SM)J
cm conta, o bom inquilino,moderna, com dua, salas, trescozinha com azulejo, luz ele-

quintal, perto da estação e1; pari vi'.- c trator 113 ruaii- 13. Piedade. (crs-M)..

A LUCA-SE
-Ciunta casa
bons quartos,
ctrica, bom
bonda á port
Comei Serra

l LUGA _
^A-.h rua
do l.oclra,

(i;-i_G) J
20$, 2.5, 30$

Qo; t(.-in muita
(¦Sn L) .1

A LUGA-SE, para famiüa, a hoa rasa da-«i-rua Josc -leniente 11. 47, S. Christovão,i.'_nr muito saudável; preço ijo?coo.
(2601 I.) J

ALUGA-SE. para família do tratamento,¦cs>.a esplendida casa n. 257 da rua Marize Barros, com magníficos aposentos; preço
_.'.'Í_!0.'_  ___ L) 1
ALUGA-SE a casa 11. 2 da rua llonorioxrvdc Barros n. 18. tendo tres bons quar-los. duas. salns c mais dependências: as•'hrr.e- es:as r.a casa 1 c trata-se na avenidaKi 1 Lrauco 102, com liavid 6* C

t'-*-*Sr D B

Bexiga, rins, próstata e urethra
A ÜROFORMINA cura a insufiieien cia renal *._ .-..,— .*.urethr.tes, catarrhò da be..i_a, inflammacSo da prosuta^ mSíhPJ'^"ir-!'.eVhnta'cálculos dc ácido urico c uratos. próstata, D.s.ohe a; areai c us

NAS BOAS PHARMACMS-RUA r DE MARÇG17 - Deposito

A-*' uma rcanona cara. com ixXsala, t quarto e cozinha com nh paralavagens, pequeno quintal tanque, banheiro,illuminada ri electricidadc; trata-se na mcs-ma, sobrado, rua Dr. Sabuco de Freitas 201.
(:;-*7 I.) K

EU.
Uua da Airandcsa n. 110

-1ATI0QS
ALLCA-SE a casa da rua Dias da SilvaxXn. 21 (Pedrcgulho), com 2 salas, 2

quartos, luz clcctrica e bom quintal; csiíi
pintada dc uovo; a chave está junto, 11. 10,
e, trata-se r.a rua da Floresta n. 7;, sobrado,Catumby. (f3.i7 _,, j
ALUGA-»., a esplendida virenda, situa-^i.ih a rua Lins de Vasconcellos 11. -tS:.

cnai jardim na frente, porão habitavel, comtodos os requisitos da hygicnc. Aluguelejoj, mensaes, As cliavcs acham-se co.ii o
jardinciro da pre lio 11. ali (ao lado).
irata-se na rua Sete de Setembro n. 1 .„.
loja, dc chapéos do sol. (1630 L)"S

A 
'u'iA.-5-1* 

? r-r,'-'n,° ,"• Gf ^ ™ Viscon-Xi.de de Santa Isabel; chaves no n ;.«da mesma rua; trala-w, i av. RL. Bran-138. ,cb„ Lr.ngley tu C. (17-4 1,)

A LUGA-SE irrn bom sobrado, na rua Co--p-roticl F.ijuc.r;. do Mc)|0 _20. ^°,-' 1]a-  (aoii L) S
\.LUGA-SE, par ..... ã casa da rua Fran--iAcisco Eugênio 325; _s chaves no 327. ctrata-so na rua da Ouitanda 139. (i9;8L)S
A LUGA-SE a casa 11. c7 da travessa 1-r"•^•Araujo Mattoso), recentemente refe--mada. com luas accommodações -.ara fami-'^_* (11,58 I.) II

E por preço nm lie..,, a casa 07,LI. A.ice, 5 n.inuios da estaçãocom duas salas, cinco nuartos,ozinha, baiiheiro c mais depeiidenci:c iui c.cctrrca; us chaves no 101.
(2230 M)

gaa

doisA LUCA Si? por 71$ uma casa com-(—quartos, duas salos, luz electric.rua Boldraco ti. 11; a.. d,aves na esquinae t..ita-.-c no armarinho Azeredo. Meyer
._ __i__< M) I

A LUGA-SE magnífica casa nova com ir,..Xl.hm na frente, duas salas e dois qunrtos espaçosos, cozinha, despensa, banheiroelectricidadc e quintal por ..$; ,,a rua d"&. L.r.z Gonzaga .1. ..57; cliavcs no «=7,
(1911 L) R

LL.0.VSE por 80$ uma casa cc-r.i.,i'..art;.s. duas salas, luz cie;Conselheiro rhomnz Coelho n. 58,i-anipista; as chaves no armazém.
Aldci

A LUGA-SE
Ai-dc Siqueira
Qirarrcs. rlr.as í

1(J919 L) R

Pcr.lr:
Sr. Ie-

boa casa da ruan. 91. corn quatroluas saias I-.iZ electriea, etc., po
jl)_*S mensaes; br-r.lcs de ¦*-•- -!•••-¦'_' !¦-Francisco Xavier; as chsc informa.

cem rers Ue S.ives no local, om!,'
(1928 L) it

A LLGA-SE o magníficoxxb. Francisco Xavi,na Companhia Unirua da Quitanda 8;

redro da rua dcr n. 70.1; trata ?-..
Proprietários, i.r.

{tpt-S D I
do.

A LUCA S!'. o pre !io novo-(i-coni jardim c' entrada aopara -amilia, 110 prolongamentonz 
ç Iíarros n. 323, Um A.do Amazonas; trata-se r.a ru.Mnueira n. 59, padaria.

de sobrado
lado, proprK

da rua Ma
Darãv

t:_:'
r-.i;

LI

dois
.p-iin.

ALUGA-SE boa casa nova cr¦(i-quarlos, duas salas, cozinlia. botal c toda3 as coinmodidadcs. por f, 4 .' uor soar ,.a rua Viuva Claudia
(1847 M) S

Ira menor nor 30$;2$o, Kíacliuelo.
cu$-\ da rua

para saude,ruas. entrada ao lador-;a; trau-se na rua Sete. 190.

A LUGA-SE o c
4\.;:.}: 7',., logar
duai ruas. pntríidfi

Augusta 2.;,
tern uo pararstá ....1 lim-

de Scicmbrq
(2221 M) J

i LUCA-SE a
ii-n. .;;, com

z.rilla, erir.do

casa ua rua dc S. Pauloduas saias, d_is quartos,¦_ terreno, pintada e forradale «ovo; trata-se „a mesma o..' 
b t, :\' '*6' csír"."«o do Roch.... ». 1 .trr.o e entre Riachuelo e1'. .'ido da rua Vinte e Quatro .1

¦".'l 1*4.

na run
í na rua
Sampaio,

: Maio,
(¦940 St) Iíe.n frente

Â{f_daGSA*t__E,Lm?ite/1S? p-ra {j-mni*' «*->•••
,-V .1',."', """""li.hdçs. tendo boa cha.cara plantada: na rua Emitia n in* -,

..iivcs r.ov favor no a. í;, „;,dc .V ;„.
(i'.--i ,.*.« 3

formam.

-'V-,;'": P- -8. com duas salas, d,os. eozitina. despensa e W (.*
r-.l.-.En*'':"i"> «ovo. (_o.,o ,M)* LUGA_E

oria-.nr-
roço

ma
t

¦Íi-Pauio,
n. ;--. .'.
1 cnna, á

Ie SJo

- LUG.«
í\co:n ¦
::r:cn_ .-.

n. fu da ti:;lampato; ciiaves por ianta rua c trata-se cor.,"'' .,'.'.•cuida Ria Dranco n. 1, \„%.
(20-ti," 

¦;>'' 
j

SE casia na villa Ein' «íuartos. duas talas, j.-,o., e «iS;ugacl
nr- IO,

ele-" roa Josi"-.i»i. r..«fni

l^^iilS,. ..,;.« Ilpí''.-^ a_i^,--_'g.',-*-w-**feT-*^^.r..-.™ *

Í^^A_^»-(_Sr,_fa( ^*-__-_-.._^_^_í:_-_.
\*r-2~-:!*i"' "-¦¦— rum****.*.
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CORREIO .DA MAjNH^g _.§exta-|^p,. JL2 ||iH |H

Miiícii registada
elpacs pluinnacias e drogarias dosta

GONORRH^A
niunorrhngia ou qualquer eorrlmento "da uròthrn, cura radical em 1 a 8dias! Cora a maravilliosa injocçào soccutiva o bapsultis 40Í. Quando tudofalhar, este extraordinário preparado 6ompre trittmpliará. O unico alllvioda mocidade 1 Ejtporhnentiie e vereis o e/feito assombroso I «io na gu-norrfyéu que resista a esta prodigiosa descoborta.Veude-so na Drogaria Granado _i liua l, de Março li • 18 e nas prin-cidade e do tode o Urazil.

' * l.COVSl. a confortável casa da rua
1 \ll.inoiio ii. ii9. com Ires grandes quar-
lt.3 etc. por i)G$ c- oulrn por 33%; na rua
Conselheiro Anosiinho-, tr.-ia-se na rua dç
S. i:-u n. 24, Todos os Santos, (;oos-M).K

VUICA-SU 
a casa da rua Duque Estra-

d.i Mcyer 11, 112, coai quatro quarlos.
Traia-se ua ru» Minas 11. 18, Meyer.

(20.9 M) R

:\ LUGA-Slv n cisa n. a»? da rua Elias
Xlida Silva (frontin), tendo duas salas,
dois quartos e liem quintal. Trala-se na rua
Vinte e (in.ilro dc Mnio *|f.l. (20S9M) R

' A l.UHA-SH uni bom piano ilo afamado
-1 V\l.,.*..i,t; ruu Torres Sobrinho 11. 3".
Mcyer; (-1-6 40 B

\I,UC.\-!)I3 
o (ireilio d:i rua liarão dc

Uom Kctiro, entre ns ns. nj e 1.9, o
de u« tf, com boas commodosj as cliaves
•rxt-io tia padaria u. 156 c trata-se «a rua
do Hospício n. 14;, sobrado, das 10 ás 2,
Üador tiruiu commercial, Aluguel 7í$oqo.

(194U M) R

\ f.lUíA Sli por So$ a caía da rua Nova
iA America 11. O, com cinco bons commo-
ilvs; luiise na rna L>. Anua Nery r4-

(19.1a '«.!) It

1 l/UGA-SI. um predio para familia dc
1.tratamento^ tendo ires nuartos, duas sa-

c demais eoimiiodidade.*.; para ver e
.tar u*a rua Assht Carneiro u. ifi. P.•1.1 1I.1 'Lua. IJ. I'iedadc. (:93o M) lt

A lAil.A-SE for .15$ uma sala com direi*
.' "cto á cozinha, quinial o electricidade! na
iiwvcssa.Coronel Soares V. 3. Villa Ham*
E'-.io. (192,1 M) 11

,t I.Utt.V.M-SU casas a 30$ c ,155 nien-
i V.ae.s ít.-isoaHiadas c forradas, com agita
ímtavel; na listrada de fí. 1'edro dc Al-
ia atara u. i.i, Realengo. , um >Mj J

COMPRA-SE 
um predio dt ioli.li con-

strucção. assobradado, até dez con-
tos (mais ou menos) á vista, tm centro
de terreno, todo fechado, com 12 por 65
metros, jardim na frente, portão e gradilda. .erro, com quatro quartos, gaz e ele-
ctricidade e mais dependências, para uma
(amilia de tratamento, bonde da cidade á
porta, do Meyer até Mangueira, lado da
listrada' de terro, on arrabaldes; cartas
com detalhes, ao sr. Carlos Monteiro; á
rua Uruguayana ri, 109, não t,e attende »
intermediários. 11745 N) J

PREDIO 
— Vende.se com 3 quartos, 3salas, cozinha, dispensa, grande ter-

reno, esgoto e agua com fartura; não
precisa dc obras, próximo á estação de
Todos os Santos; a rua D. Clara n. 58,
via rua Josc llonifucio; 6:500$, ultimo
preço. (i;8i N) J
mERRENOS na Uocca do Matto —
X (Mcyer) a 1:oooJ, 6 X 35; Alíande-
ga n. 130, 1» andar, 2 ãs 6. (.(032 S) S

mERREKOS no Meyer, d travessa da
X Gloria ti, iji, vctjdem-.se dois lotes,
u X 25 mts,; informa-se u rua Frederi*
co Mcyer 11. 2--. (2049 S) J
"VTlíNDli-SJC 

com -urgência ò- superior pre-
dio, á rua Aurelía 53, -no Mcyer; 3

Quartos, 2 salas, clcctricUlnde, fogão a íia/,
jardim, muro uovo e gradil de ferro, Ter-
reno ii.XíiG, e mais bemfcitorías. Bonde-
Jos_j llonifucio ua esquina. Não se altemle
tt inter meda rios. (19-.Í N) K
"Ü.Ii^llÇ-.Sl! 

o predio novo da rua Ca-
pitulittò n. 2O, estação do Kocha; tra*

ta-sc no mesmo, preço ?íqoo$oqo
(183J 

S) S

VENDE-SE _Q_lT_i.7âarZ
tovão;, logar saudável e com linda vista.
11X60. Por 6:000$. Cartas a F. Renas,
neste jornal. (lafii J) S

\7M.NDI.-SE uma casa com grande pre-
? juizo, acabada üa pouco ds construir,

na rua *I.ygii n, iiroximo á estação dc Ka-
mos. l'r:ua-se ua rua S. José 52.

(1785 N)J

VENDE-SE 
unia casa dc uma vez. de

tijolos, na listrada Nova da 1'avuna
-n. 404, distante da estação de 'fhomar Coc*
lho 5 minutos; o terreno mede n por 50.

0;?2 N) J

\rBNni,-SE. 
em Todos os Santos, á rua

José Bonifácio, uma bonita e solida ca*
ca, acabada de construir, própria para* fa-
milia de tratamento, tendo duas salas, qua-
tro quartos, cozinha, banheiro, W. C., va-
randa ao lado, installação electrica, agua
com abundância e edificada no centro dc
terreno, com jardim á frente, medindo
11X88 metros. Bondes de Inhaúma i porta;
para mais informações com o cr, Carlos
Monteiro, a rua Uruguayana n. 109, ai-
faiatoria. Não se attende u intermediários.

(S Í26) N

VENDEM-SE 
dois lotes dc terrenos ar-

borizados, canto de duas ruas, c unia
casinha, bem localizados; informa-se á rua
do Hospício 11. 222, dentista, u presta*
çoesi (.M5223) X

V7*EMDI.-S1J uma casa em Madureira a
V prestações tle 30$; rua da Prainha 7.

com Querino; preço i*7oo$qüo. (1843 N)S

VENDEM-SE 
a prestações de 15$ men-

saes, *preço 300$ a Soo? cada lote. cm
Olaria. (1839 N) S
*t?'IÍSDK-SI5 unia casa novíssima, asso-
V bradaria, com jardim e grande terreno,

tendo 2 quartos gl**nUes, 3 salas, banheira,
W. C., coztnfta c uiuis dependências, luz
«lectrica, etc. á rua das' .Andorinhas 11. 3",
Ramos, por preço baratissimo. Vendem-se
também lotes dc terrenos -de 10X30, bara-
tissimos. Trata-se á rua Visconde de luha-
uma ?8 c 8o, com o sr. Succna, das 7 ás
9 horas da manhã, pu das 5 ás 6 da tarde;
011 com o sr. João, na venda próxima, em
Kamos. (182Ü N) S

VENDE-SE 
o predio da rua Manoel

Victorino ji. 185, IfUndos. Oi!ícrt-d's
ao sr. Carmo, rua do Kosario n. 81,
sob., 11 ás 5. (2018 N) S

^¦9
w.jm\iu^3KMZuia!mèr,'tij3LMt^

Rcvpaa ti ps ncas ftrsínsttoras a homens*
íioupastíu caestafn!vs3t
caem&sts Bapihoíet o
outras*
Especialidades em
meias francesas.
Unho, cretone, atoa-Todos os artigos» desta casa são vantajosamente co» li,aáo.

nliecidos não somente pela sua superioridade como Punhos e collarinhos,
pelos seus preços, c|iie desafiam toda concorrência. etca, etc*

133-AVENIDA RIO BRANCO-133
(EX- CHilVTB AL)

\7-liN'DIÍ'SF, 
por 23 contos predio aioder-

no d rua da Passagem, informes e tra*
tos na rua do Hospício, 158. .16.10 N) S

\riC.\DIJ-Sl, á ma 1). Anna por 30 con-
toá, s predios para renda; informes e tra*
os rua Hospicio 198. (16 ,o JO J

\nv«N'DK-Sli á rua liarão dc Hom ltetiro
V um terreno de io por 17; informes e

tratos á rua do Hospicio a. 10S.
(i'6.o N) S

"irEJiDE-SH 
um» propriedade por

T metade dc seu valor iictu.il, a
ItO minutos da cidade, eom ren-
dn. du 000$ n 700$ liieiistiesj
no TabclUão Ronucte. run do lio-
snrio. (K 3721) N

V-IÜNDlvSív 
unia casa nova, sem ser ha*

bitada, tem unt bom terreno <le cs*
quina, no valor de o eouto-í, por -jljoq^oool
em frente á estação dc Terra Nova;-rua
D. Clara 7. '(NiSiolJ

T.7"KNDIÍ-&li por So contos lindo predio
> perto da rua Conde Hoinfim; trata-se

na rua Üucíiqs Aires, i*)H.| (2:41 Nj J

>Ã.^^**Mr___aMi__^i^______VA***_H>DI>---rfl^_HBbMtt_MÉ_B'

dcsápparecc cin 2 dias infallivelinente com a OUDULINA, produclo moder-
110, finamente perfumado, u mais eftícaz contra a queda dus cabellos, a ON*
UULINA dá aos cabellos brilho, belleza e vigor, tornando-os abundantes c

bonitos. Recusar imitações. i'lxicir ONDULINA de I-'. Lopen. Nas IVrfiumi.
iias, 1'liatiiuicias e Urouatias, Deposito, rua 7 de Setembro, 61. Cosa llulicr.

CS si;)
¦ V'I.('i;AM«SU casinhas confortáveis, ua
-.Viia (IrcKOiio Neves 11. 32, Engenho
No-.ii, aluguel módico; as chaves esíüd nas
an estilas c trata-se na rira Üarão dn !íoiu|
lietiro u. 19-A. das 8-ás io. (ly^Mj K

! A I,l'(',.\-Sl*. a boa casa da rua I"ropicio
i*Xa; 4,;; as chaves estão na rua i'er-
nandes 11. 4; trata-se na run Uarão de liora
Itiítiro nj-A, das B ás io -da inonlii.

(1504 M) H

\1.IH',A-SU 
ou vciulc-se o magnifico pre-

dio, ba pouco construído, Fito á run Ma*
liniilo Uilleiicoutt 11. Ú6, esliiçio do Kiaclme-
Jo; tem iiecoiiiiiiodaçiTis par.i familia de
liatanieiitn; trala-se no mesmo, (ismM)J

TrKNDl—I-SE om iTíicart-Diianá es-
V plendidns ousas ncntjadus de

construir e inaüiiifiros lotes dt-
terreno próprio, riiuiiinento etn
prestações, ".'ura tratar na ruu
Monsenhor Marques (l-lstruila du
Freiíiie/.ia 415), ou na Avenida
Kio Branco 1«. (U 2110) N

, if,l't,A-SI5 a cara da rua Viuva Clau-
Mio li. 151; as chaves ua venda pro-
nn, onde se traia. (1231.M) J

• A J,l''..\-Sli um armazéns com bons com
iXti.odos para familia; rna -Cosia Mendes,
fiiiiina da liaiicssa da Oliveira, eslaçâo de
¦IjiUiios. (1185 M) K

IX-l.UnA-515 o prtdio da rua SanfAnna
«tVMailicii:; n, j*ti, Boca do ilaito. As
chaves estão na mesmo ç trata-se na rua
iMatliçua 40; Meyer. (njC J[) 1<

A l.(.'GA-SI-, o oredio 11. 131 da rua de
a. Joiio-. Cacliamby, «Meyer, com cinco

iiiiiodos. uuintiil murado, jardim lia fren-
IraW-sc nu mesma rua 11 .162, Alu-"¦'¦ H»5t (ny.l AI) lt

,'A J,UttA-Slj o Rr.mde (irojio,ÍXrcs ;',7, '.ngcnlio Novo próprio rara 1
milia dc tralainenio; inita-se á rua âlarut:
(IC Í.c.Vj

da rua Soa-
fn-

 -.-..nines
onde estao as clmvcs.

(17.11 M) R

\l,Ut.A-SI{ 
uma rasa, por 100S, cor.i tres

quartos, duas salas, cozinha, quintal, liiz
rloctrica; na travessa Cerqueira I.tma n.•S (estaç.lo do Riacliuclo); trata-se na rua
llilteiicoii.t da Silva 11. stí, (1.140 A1)U

VIvNIMvSI; 
uma mobília de sala du visi-

tas n peças ioo? i toilette coinda,, .(5$
um bom guarda casacas, 85$; uma mesa
cla-ilica, ;io?: uma cadeira dc balanço; 30?;
u:n Rimrda pratos, 40?; um guarda vestidos
de desarmar, ,15$; c um bufet çredaucc» i|-
conimoiia. eajnas c mais moveis, para <Ícij*
OCCU-par logar, ua rua :4 dc Halo, .".níi.

<--><n N) .1

V155ÍDI2-SI, 
P*ir i.| cintos confortável

predio, íi rua I). Anua -Nery, 1'edrcgu*
lho; trata-se na rua iíucnos Aires, to8.

(«.H N) J

"tfl-.XDli-SIi um excellente- prciliõ. aca-
> bado de construir, na rua Maria Cal-

mon 11. 37 (lí. do Meyer), a 2 minutos da
estnçnu c de todos os botiíles, oom dois
gran-des (Juartos. duas salas, c;/iti'ia, \V. C.
e banheiro, tudo cm ponto Rrande, e bom
quinta'; o? cliaves. para ver e tratar, com
o proprietrio, uo 11. 39, da tueesma. Preço
io:ooo$ooo, (uoS Ni 1*

., ii-.M)'l-;.M-Slv boas fazendas de criar c
V vour.i nos listados do 1' o e .Minas e

bem como pequenos sítios !>or preço? de oe-
ousião; trata-se na ruu do Ouvidor, ioS,
sala, .., com <o sr. Cândido. izu.i N*) J

\ri!;.NDK'51v 
uma pequena ciuieariniia, com

niuii-.s arvores frutiloras, 2 minutas da
estação Terra Nova, itu Sou/a Kreitas, -'-
tratar com Pinheiro, á nia Augusta, 105.

(ICO'. «\'i J

\7"KNf>I'.-S!v 
o predio terreo da rtt.i do

Kiachuclt>, com 8 metros de frente o
ruá metros quadrados de fundos, contiRuo
a terrenos do aut.fio morro <io Senado; tra-
ta-se '«a -rua iu de (Março u. 51, sobra, au-
tiso. (...1.0 X) J

ITKXDK-SH um bom nredio, pro-» prio para familia de Irutuinoii-
t:o, eom cinco hons nuartos e mais
dependências, lu/. eleetrien e miz,
lionito jurdini, bondes ú poria; uu
rua I). liomana 76: tratn-se eom
O próprio, á rua do Oi. 1'edro 827.

(-Í ViWi) ti

\!ri:.\Di:M'.SK 
iliversor nrixlios, haralos,

paia moradias de familia de trat.-uiient.i,
ü para renda de capitães, nos bairros dc
Botafofo, Conacabann, 'J'ijuca, Haddòclfr,obo, Villa Isabel e Subtirljios; trala-se ha
rua do Ouvidor u. 108, sala 3. (U04 N) J

^7"1¦.N^^¦:-SI¦. 
ou nlusa-se no •Mcyer, uma

magni-iea, casa, á rua CliriMovão, Co-
lombo 11. 3»; traia-ie á travessa S. l;ra:i*
cisou n. 36. Aeeeita-sc n metade á vista e
o reslo 1:11 pre;.ações; tr.-.tase com o pro-
priclario. (^)

VHNI.iIv.SI-; 
um bom predio c.rai 4 ntmr«

tos grandes, 2 «alas, coçinlia, despenca,
saleta c outras dependências, j.inlhi á fren-
te c ao lado, terreno <lc 3" metros <lc ex-
tensão, (feitio modcr.io, situado no u-.ellior
trceho da rua S. Francisco Xavier. Kende
picseutc.inciite soo$ooo. lim ouirns arrubalt
ilcs vendem-se lambem diversos predios a
preços razoáveis, devendo ser todos trata*
.Io*, á rua da Ãlfandeua ll. •!;, s,-.!a .1. das
11 liiir-is cm deante, Nüo se acctitaiii inicr-
incdiarios, (-»"- M J

A.ri:XIJi;>l-.SK 110 Meyer, ruas «Ha.
' ranlião e Kaliio l,uz (fundos

da rua Dr. Dius da Ous. G13)
Dl UKlii ticos terrenos. O palia meu-
to pôde ser em prestações, «Ave-
nida Ilio llranco 46. (1! 21-11) N

Vlv.M.)I'.-_ÍH, 
cm executivo liypothccario,¦na 6** 1'retoh'a Civil, um predio e ter-

reno á rua Viuva Cláudio n. -;5, antigo 41,
feitio chalet, em centro de terreno, com
6,ms.|o larg. por to,*í,*j compr. O terreno
tem i-',nii..|| por Ki,.(4. Avaliação barata
;:.íoo$ooo. \'ide edital Diário Official de
6-5-ifi. (.\ ;?i) J

VE-MD1.M.SIC 
il lotes 'ile terrenos o

500$0òo, n lote, tem afina e luz clccírí-
ca, coiislrticçilo livre, todos nivelados; na-
travessa l.niirindii, e rua Kio llranco, cs-
taçrio de líamos, c trata-so na ¦ rna Assis
Carneiro,, ioo. lí. da Piedade (15,15 Nj J

Tn.MIi.-M', ein Jacarépaguá, perto do
» bonde uma chácara, com casa. nova de

construecâo, moderna tm centro dc torre-
uo, tendo grande quantMndc de enxertos,
novos, e de lioas qualidades; a easa tela 4(íuartos, .' salas, c coziulia, tildo Rrande,
para ver e tratar com o próprio, na rua
uinilia n. 1 1).. Praça Secca, vcn.ie-sc
i.jaibem, uniu casa na rua da Matriz, 110 IC.
Novo pcrln da rua j.| de Maio (1 ;¦_.() S) R

V1...M1I'.-Sl-; 
em Copacab^pa, um solido

predio, acabado de construir, ainda não
habitado, cm centro de terreno muito per-to da avenida Atlântica, com 6 quartos,a salas, copa, cozinha, bom banheiro, com
agua, quente, lua electrica, c!c; trata-se á
rua Marinho, 84. (1516 ,\) J

VENDM-S1-. 
ou aluga-se o magnifico pre-dio, lia pouco construído, sito á rua -Ma-

y chado Bittencourt 11. 66, estação do
Riacliuclo, tem accommodações .para familia
dc tratamento; trala-se uo mesmo.

(157.-, X) J

VENDIvSE 
uma mobilia para sala de

visitas, com dez peças. Preço bara-
to. llenjaniin Constant n, 99. (c6Sj S) J

\*.ENDK«SI. 
uma fieiadcir.-t superior cn-

vernizada, com 7 portas, própria paracjtjajquci* negocio; vende-se barato, á rua
beiiador l'otnpcu, 30, onde pódc ser vista.

(-'-•-'. O) J

V HiNDE-SÉ por .1:700$, uma bonita easa
¥ nova, eom 2 quartos, 2 silas, cozinhai

banheiro W, C, qautal, todo murado, v:c
ririid.i ao lado, ümiüI na frente, agua', com
ahuiidancia,- lua electrica, e jardim, á tra-
vessa Francisco Kiuiiús 11. 5, canto da rua
Phelomcnla Nitnes, cshição de Olaria. 5
minutos, distante da estação iK. I', I.eo-
pnliüiia: traia-ae ua mesma': Preço de oe-
easião. (170J *N) K

^^!^C^'])K-is^. 
por mu-ooÇ, baratissimo um

confortável e lindo predio situado, â
rua dos Artislos, Villa Isabel; cartas a J.
t>., rua do Cattcte 11. S2.i( Papelaria).

(17S7 Ni J

VTIPJfi.fc.SK Por .1:500$, na estação de
? liamos, uma boa casa com 2 salas e

0. quartos, ver e tratar na rua Angélica nn*
mero i--« (1707 N) It

TTlJNDlvSlv um bom predio com ,t qttnr*
V tos 2 3*íJ.*i3, coaiiüa, ílíspeúsa, -banheiro

W, C, ijisíatlação de agua, fria e quenteluz élecfhfa; construído ein terreuq, fjiie
mede 7X88,55, tedo arborizado, á rua Vi***
conde de S. Vicente n. So,- An.I.iruliy: tra,
tase no mesmo. (1Ú92 «\l I!

Vri-.Wl.iK-SE por u:ooo$ bom predio, ha
V nu Machado Coelho; trata-se com Cor-

rca. .'1 r;*a lfrci Caneca, ,VÒ?. (1*690 X) I*

Trii.VDE-SH unia caia C9111 quatro qua.-«
> los, ires salas e -niais depejidencias,

nnitto terreno, arborizado; ua rna Cetivlio,
iüj, Mcyer, CicliainSy» (lyjt N) 1(

T^IÇNDIÍ-SIv uma pequenit chácara, ntc*
1 díndo j: metros de frenle por 70, p!..u*

lada de arvores frutiieras, com casai sala
e quarto,'t grandes, despensa, cozinha, ba*
nheiro, caixa Rraude c multa asua, á rua
Iílias da Silvai n. 117, cinco uiiii-.Uos da
esíacú.) da Piedade; trata-se tia mesma.
Está livre c desembaraçada. (t_*..tj N) J

TriíNDfc-Sij unia chácara bem .planlada,
Tem!.- io|*iiuo de aluguel, paga õi.?ooo.

ao senhorio, tem um cap nzal propii.1 'para'
11111 calálíiilo, tem Loa íregíi.ziu, na cidade
a vista do pretendente contasse o motivo,

(iCSj O)
TT1..N'DI;-Sli imiii excellente chácara com

boa cosi para família de trai.,incuto,
grande terreno, lindo pomar, frente paru
duas ruas, na Ijoc» do Matto, bonde.-, á
portai ínformii-sn no eseriptorio do dr. So*
ííadas V;anna, á rua do' Kosario n. taõ,
com o sr. Ntto. (:.í„S N) J

s^mimsxvs^am*Wm~m~m jgaararBsaa i«i»^B«i».t-p-aii^^^

Y/ilí-NlH-l-Rl-, na Aldeia Catn-pista, Villa
Isabel, a confortável, ca^i com tres,
bons quartos, -duas íalas. copa, cozinha

e mais ílepemleneias, inslaÍJução electrica,
varanda, jardim do lado, o lioui (luiiilnl. si-
uiada, â rtia dos Artistas 11, h.í, fazendo
esquina, com outra rna o que IIil- '.iá grau*
ile valor; inforinã-sc uo café da Ürilem,
Cliarutaria. 1 _/5ó .\ 1 J

VENDAS DIVERSAS

Vl.Nr.UC-S.; 
um plir.eton íraneeí, etn bom

estado com capota c arreio, para ver e
tratar no armartiiho; Azeredo, 'E. do ".ley-
er, Vende-se barato, para desoecupar lo-
gar. (1.-10 U) 11

\TENI)I---!íI-; 
cm lellio amanhil',. todos os

moveis do deposito de aves e pássaros,
gaiolas, uiiQstradores, hygvnicos, fogão
amereano, yentíJadorcs c installação ele-
ctriea, armários, (jalliiilieiros, alguns tias-
tes e coberta de zinco ás 5 horas da tarde,
11 rua D.-. Dias da Cruz íS, estação do
Mcyer. f 10J7 O) K

AUTÜ*eaiui:i!'ãü 
para 2.000 kÜ03, ven*

dc-se, rodas duplas e massiças, prom-
pto.a traballiar. preço unico 2:900$. Ver
e tratar com Ernesto, rua Souza Tranco
n. 197—V. Isabel. (1714S) R

A POSENTO para repou-o — Vm casal
Ci. precisa de uni no centro da cidade,

mobiliado, cm easa d>
Cartas nesta redecicüo

família discreta.
T; d (.755 s)j

^TiKXLUvSl'' uma machina püotographica,
V 1SX34, cm perfeito eslado e completa;

rtia Kugenheiro Mario Nazarctb, .•.-;. Iton*
des dc Cascadura. íiia da rua Guilficritilna,
no Encantado. (.-ou.. O) R

TPRXDU-SK á rua Haddock J.obo, 4-7.
V canários francezes e belgas, de cores
diversas. (19-2 O) li

VliNiJI-l-SH 
cachorro Iliilme para vigia;

Íiifonr,a*se na rua São Francisco \n-
vier ti. 496. (O iúS.i'1 J
-fTKNDli.M-SE 

tecidos de arame para cer-
t .'cas e gallinheiros, n óoo rr.i.-. o metro;

fabricam-sê gaiolas c ratoeiras ilo todas ai
classes; Avenida Passos 104. (U1.15OIÍ

VliNllE-SH 
tuna boa mobilia para bar-

beiro, para desoecupar logar; ua rua
Anna Ilarbc,?.! s8, «Meyer. (O 111:) J

XTUv.VDií-Slv com urffencla, para desoc-'•V cupar logar, unia Rraude cachorra de
jnira raça.- ülmei-, c o que Ita .le mais bo-
aitq etn pinta; preço So$t.a'.i e-.ist.m :oo$.
Ruíí Di Pedro 11.. u:," Cascadura.

(O 1171) R

\/.EXDU-S!i 
t::ii fogão dc boni tamanho

e por módico preço; -na rua ao xtc
Noveiiibro 11. 5.5, Ipanema, (0;,;7).\
"** r.i;.\'L*K.M*SiC armações, balcões, copa»,

V mesas para botequim e utensílios p:i:o
todo* Oi negócios; assim como ;;c faz quu!*
quer armação, a ftostq do freguc*! c a pre*
ço sc-n competido:; na tua Senhor dos Pas-
:S.os n. 4,-. (li ,147) o
'^TK.Vlll-Ji-.Si*;. 

á ríiã llad.lock I.obn, 417,
V Üudos " l;ox-Te:r.i.'!'s", puro sangue; unia

cama dc ferro esmaltado para casal e um
fogão a gaü, com 4 focos.- ¦ ' (U 7\) O

ITKKnEM-SI! p!aiita'9 de todas as qua-
;¦;*' íidades, pjíra pomares e ja/dius, no
ffrHhdç estabelecimento de Ai A*, Pereira
da l'í>ns.-;ca, á rua Torres Homem ti. 274,
Villa Isabel, (11 473,1) Ò

^rKXhK-Siv 
por prteo jno iico uma escel*

lente serraria a vapor, montada á mar*
geni da Outra1., em Rassaquinha, listado dc
Minas; para informações, tia, mesma locali*
dade, co:n o proprietário, llelísaiio Moreira.

TTliNDIí-Silv um hom armazcm com <"o:n*
y modo*! espaçosos para familia, na _rnaCosta Mendes, esquina da travessa Oüvci*

T±- Üj!ü£Ü" i1c _:am__ (Nn38)K
\TlíNDlv-SR um bom piano Americauoi*? com cordas cruzadas, perfeita e garnu*
lido por .preço razoável, rua Forge Rudge
n. 7.% casa 9. Villa Isabel. (n -,7 li) S

\7"EX0EM-SE, baratissimo e:u perfeito
V estalo de conservação, um foftão a gaz.

com 6< queimadores e um forno: trata-se
na praia de Botafogo. .16*2 casa XV, onde
pode ser visto, a qualquer hora. (2090 ü) tt

\rUNaEM-SE ;i sjSooo o cisai de filho-
1 tes de canários *do origem francesa, o

que ha »lc melhor em tamanho c cores;
listrada S. Cruz n, 2127, ¦ Pilares <le
Inhaúma. Podem ser vistos diariamente.

(atoi O) R

AUNADüli 
dc pianos, muda o som

de estridente para a flautado c pe.
qtieno reparo, tudo 10$; Café Guarany;
praça Tiradentes 11. Sr. X*l. «|ioi C.

J.3-U 
S) R

AP. 
DE AGRICULTORES K COM-

. MI.Ki-IANTKS DL) .MERCADO
MU.NICIPAI.. De accordo eom o capitulo
X, art. 45, pariidraplios A dos estatutos,
são convidados todos us sócios quites e
em pleno gozo de seus direitos, a comna-
rcccrcni a assembléa ccral extraordinário,
a realizar-se em 17 de maio, ás 3 horas
da tarde, — A Directoria. (ai.. S) J

A' 
KUA 7, 109, :."-, prqfes-sgra com o«;

melhores antecedentes, carinhosa e
chegada de Portugal, ensina: portuguc:,
arltnmetica, geogr., hist., costura c eórte
por qualquer figurino. Vae a domicilio.

(1B0Ü S) J

D.V-S1. pensai
ruu Uarão

Isabel.

1 domicilio
Cotegipe

l'7-lú

TVNUEIKO —.Knip.-rsta.sc direct
XJ i\ juros muito razoáveis, <\.
grandes ou pequenas de 3:000$ para
sob hypotheca, na cidade c sub;
com toda a promptidão e confiança;
Kosario i";\ ultima Sala, sr. Julio.

~6t:
S) J
nente

tantUa
cima,
rbios,
r, du

DUAS 
gallinhas e um gallo de raça

Plymoittli Rock; rcndciutsc dc uni
particular, na rua Dr. Dias da Crui u.
7.-.1 — Meyer-. oSuo ti.) S

DINIIEIUC) _— E111prfSia.se sob hypo-
tiieca e inventários. A, líalcíto, rua

do Kosario 15S, sob. ( 2189 S) S

Corrimentos
euram-sc cm D dias com

[qjecção Marinho
Uu» 7 do Sütombro, 180

-"ICNDPiM-SE nuiio barato a!:;uns moveis,
V na rua Caròlina, 51, casa ti. entre Ko-

cha e RiachueloJ trata-se de 1 ás 3 horas
da larde. (--iq« O) S
"£7KNDE.\t-SE eocllios dc raça, inqlcza
> 5$ooo o cisai, i rua Francisco Zlczc,

j;. Terra Xova. (iioS O) R

V15NDE-SI! 
uma uiotocyclcla Ilcn.lerson

ver e tratar na rua Sâo Jorge, 77. das
11 horas cm deante. (2087 O) R

V^ENpE-Sl! uma blcyclctta de moca cm
perfeito estado, por metade do seu va-

lor; rna Itaddocíc d,abo n. 3.10. (30740) U

T*1ENDK-SE um cavallo, novo c um car-
rlnhò com arreios, preço d?r occasiíto;

trata-.-e na dCstrada do Kio das Pedras, ia.
lystaçfto do megmo nome, (ci-;t) O) T

TRASPASSA-SE
rilKASPASSA-.SK urna cnsa de seccos e
X : molhados, livre e desembaraçada. Os
motivos fe cxpllçarSo ao pretendente. Tra-
ta.se á ruá Maria José n, Oo, csrpiina da
rua Felippe fructltoso — Campiulio.

A ' -RUA 7, 109, 2°, até etloios c prin*
mC%* cipinntcs tiodem aprender hem e de.
pressa, inesttio a noite, dade io$ ntensaes;
portug., (rauc, ariilun., geogr., hisl., nlg.,
geom., etc., pois não i curso: o aliuniio
ou alutuna está .**ô com professor que ha
annos no Kio mostra mcthodo paciência
e seriedade admiráveis. (205.1 S) )

DINHEIRO 
-- ICiiii.resia.se sob hypo-

ihecas de rpedios, ,-iulomoycis, hci.iu-
ças, inventários: compram-se c vendem se
prédios, ainda ipie elles estejam cm rui-
nas. Trata-se á rua da Assembléa 11. Su.
Cliarutaria. íió se trata com us próprios.

08S9 S) S

DINHEIRO 
— Empresta-Se cobre mu.

veii-; trata-se com Querino; rua d.i
Prainha 11. 7, (lS.'(aS) .-;

DU. 
A. Guilherme Gonçalves, da .San-

ta Casa. ~ Operações, apparelhos,
vias urinarias. Cura radical dc ulceras.
tratamento rapido da bleiiuorrliagin por
processo especial. Cous.: Ur«guayana i,
J (is 5. Tel. C. 1555. Kc».: U.id. I.oh,,
n. Ul. lei, V. 1,08. ;S)

DI.NIIEIHO 
-. l)á*se sob liypolhcc-is

de predios e terrenos, juros módico».
Empréstimos sobre inventários a herdei-
ros.. Descontos dc juros de apólices, alu-
gucis dc predios mesmo de nicnorc.i' uu
usoíruto, montepios, promissórias. Trata-so
com Ferreira, rua do Hospicio, .«t, sala
6, das 11 ás 17 horas. (11.I.S Si 1.

APOSENTOS 
com entrada independeu-

te cm casa de familia, alugam-sc ua
rua Taylor n. 47, (cjS S) J

AGENTES 
r/i-l Estados, acecilani.jc

na fabrica de carimbos e gravuras,
á rua Saohct 11. íS, Kio, Peçam condi.
çOcs a José Xavier, Optima conunissílo.

(2tí">l S) D

AGÇAO 
entre amigos, fica transferida

para o dia 20 do corrente, a rifa de
uma égua, que corria hoje 12 de maio.

(3104 S) II

(1ARTAS 
dc fiança para casas e papeis

J de casamentos mais ha rato que nou*
tra parte; rua ticncr.il Cantara 11. 124,
sobrado. (3156 S) A

rj*l...Sl'ASSAiSl. um botequim 'bem
X montado, aberto ha to dias; t faz-se
qualquer negocio. Venda por ^ motivo de
doença, Informações,' na rua Kret Caneca
11. S4, com o sr. Alfredo. da.14 WS

VKXDKM-SK 
óculos e pinec-nez e aprom-

ptam*se concertos coiu rapidez, o pre-
V ços módicos; casa Kocha, rua da Assem*

bica n. 56, (K.51 U) S

ritRASPASSA-SK uma quitanda, cm bom
Xi ponto, e com boa freguezia, muito

antiga no logar, tem morada para familia,
livro c ficsu_wbaraçadn ( c couit licenças
para este anuo; o motivo *sc dirá tio pre*
teudnle; rua Evaristo da Veiga 11. 150.

 ____7____J.
rilKASPASSA-SE com contrato uma cx-
X celleutc loja, na rua LTrtigunyaua n.
39, entre Ouvidor
ta-se na mesma.

de Setembro; tra-
(-151 io j

CASAMENTOS 
— Faz os papeis breve

e barato, sem certidões; rua General
Câmara n. i-'i, sobtado. (-155 S) A

rt.\UTQJÍASTE — JlVlIü. XII0M.*^PSO\ — Mcdlunt vidente. Cons.
lini-t. sobre <iuiil<tnei- assumpto ——
líecoiiciliii.õcs cm S dias, respon-
sos. iiftistiuneiito do rívaes, ete.
Truli. t-iiriintidos para remover
dit'1'ieiildudes o respoiisabilliladcs
decorrentes de actòs iutlnios mal
nncaniinhndos. Ma\iiun reserva—
73, v. Miuiriti, Mntiiíite.(,I31«8)S

C10MER 
HEM ? por preço módico, só

J no icstfiuraut e pensão mineira c chi-
ueza, 5 pratos variados, com manteiga,
por i?.'Oo; comprando cartões 60$; fora,
yoÇ; manda-se em qualquer parte; á rua
.'neiios Aires n. 158, loja. (1813 S).f

r-JIPRESTIMOS - Faiem-se, quiliiuciIJ quantia sobre predios 0:1 terrenos;
juros do 10 "I"; avenida Passos 11. 9.', su«brado, eom A. Vieira. (1563 S) S

T?sclííirrõltr(7IirÃÍ,1Bll.st, ~ 
_}*Jandav do predio 11. Jiií. da ruada Candelária, para eseriptorio

commercial. (j l«08)l.

1 FAZENDEIRO aue foi cm Uge de Mu-
. . riahe, Itaperuna, durante .11 anno*..

anui morando hoje com a família, nccei-
ta em seu lur doméstico cavalheiros e la-
niilias que venham -ao Kio e uue pre-cisem economizar. Mediante 3 diária de.|?ooo, ti,., ilio sóiuc.-ile cama e metn, masainda guia para acompanhar as pessoa*nuc não conheçam as ruas da cidade.
Diversas linhas de bondes passando nela
pona, passagem de $u>o, 11 10 minutos
do centro. Eucarrejase também de com-
praa para famílias c para lavoura, me-
diante pequcua còmmissüó. Eerraiia-Pau-
In—Estacio dc Sá 11. 47, sob. UujoS)J

tIRAMQPIIONES 
e chapas — Trocam-

* sc de fj.io a c$. Vciidcm.se de S50,,
a jj. Compram se usadas. Concertam-se
Kraiuophoiics c vendem-se a ao?, íjj;.
Cumpra-se, r, lírugiiayaiia, 133. (uljjS) S

GRAVADOR 
sobre mcties, oartoll*»,

siucteí, bloclis para marcação em alio
relevo dc papel. Timbragcni a taillc dou-
ce. Gravuras sobro cristãos e porccllanas.
1* dc Março 87, ;" andar. (17.WS) U

/^RATIFICAÇÃO - Dá-se conforme se
vT combinar, a quem arranjar um empre-
í\o dc z$ú mil réis para rima; carta u
Adolpho, rua Clcuc.-al Polydoro n. ijo.

(1997 Sj .1

Homoeopathia - AdolpJio Vas*
conceitos, rua da

Quitanda 1:7, filiaes: rua Engenho dc Deu-
tio 39 e Assis Carneiro 9. (coS S) S

SBraESfSiBSKSS ~)~~i~W~SSXS~&

GReAXTmOE LIQUIDAÇÃO DE DIVEH80S SALDOS
''^-^•'frriif? T*T 8 JI -S***Ti,rTI*fí***-*t**iP**J3Tl* ,XT*\fíTi\F,-~k'.-ri- mSmVBUOfíS

CALÇADO FOX PAfiA TODOS OS PREÇOS
PARA HOJWiENSi SENHORAS E CREANÇAS

\ãn Gmmp&e ssy ®âíq®ÚQ sem visitar1 esta gi*antie liquidação
z:zz^'zTTziTZTiTTrzz:zzz:Tz::z: 42 Rua Marechal Floriano 42 :_zr

BB*g*-«gB*jB^ tmmam&aBamaEsa SifJKir,^MrfèH*Trmm:fPK^'mmWl
A l.,OU.\>l-Sii,- casas ,de 43 Sc 65$, eom

-'Vtiiíl.i o conforta, noíides dc cem réis;
tratase com Alberto Kocha, á rua Candí*
du llenicio 11. 50^. Jacaró|iai:iiá. (;6«tM)J

Al.fC.ASlv 
na 15. dc Uamos, boas _ ca-

sas paia moradia dc pequenas famílias
ateseia de 50Ç a 70$, com carta de fi-
anca! tmta-fe no incsmo lofiir na "Villa
Andorinha;, onde estào ai chavesi

(;.*S_ 
JI) _R

\ I.ITlAMSl. boas casas r.ovas, meio
-íAáisohratlaJas com todos o.s rctiuisitoa dc
hvjíiene, chu dois (íuartos, duaâ salas, cq-
/ir.hu, bom qufntcil e todai as commodi*
li.tdcs, á rna Jiiio Teixeira, esquina da rua
\ 11 vi Cláudio» armaecm facaré. Riachue-
Io. Alim-jel. 6..$ooi.. (nn-: M) S

\ r.Ii.VSlC por 120$ o predio novo, as-
¦i Vsohradado, com porão habitavcl. trej sa-
l*-. tre: uiiaiins, banheiro, privada e co-
/: ilu, installação eleclrica c grande quin-ul murado; na run 1'iauliy u. 51, Todos¦ Santos. i:i*.*.| M) S

Vl.HílA-SI, 
uma casa por 35$; na rua

A.-.v.ii*.) n. jo, estação de Cascariam.
(180.1 M) .!

\I.1\ÍA-SL; 
para neqticn.i familia, uma

... a á^ rua íífcferína rt. .m; trata-se m
in.i da Catioia n, iC, sohrado, cou o
u. Maia. (i33j iM) J

\ l.HG.VSli uma casa t/ara ía.mlia, com
i V njiia, luz, hom terteuo p'.".mado; trata*

t>c nu ir.ísmn, das ti á.; z\ na travc?sa Arou-
10 ti. 15, irei minutos da estaçün de Ka*

(1801 M) .1

V/IE-N13E-SI?. á faa Etaminsíis .-'erreira
1 lindo predío nerto do nilir, informes c

tratos á rua Buenos Aires, mi,
<:.'4i N) J

VliNDIv-SIÍ 
min machiita photographleanova, dc 18X..4, lente W. Ecimgott, ra-

pula i-ecti Incar, por preço dc oceasião-, .1
r-.i.a d., Altandcga, 4c, sala t " 1 --'ar' 

!.*0i \i'.l

V^,M)!*;-SI, o utellioi- lerreno da» rua Uarão do Aresfiultn, com-
plettiineiitc nivelntlii, hoiiiies á
porta o munido do um lado. peloextraordinário preço ile :.:}>50ít.
1'rata-se eom o dono ú rua í" de«Marco 11. 60, Casa do Oainlilo.

(•/ t50") I,

^.*1.^!!.,•S.•; uma boa casa c*mi 4 quar-tos, 2 salas, porão habitavcl e Rnui le.erreno; mode u meiros de Crente por 7$dc fundo.s, 11.1 rua Flnclc 134, !¦'.'da Ria-chuelo. As chaves csião na mesma rua"• ',1o' ?., 'rata-se com 0 proprietário narua Suo Uirislovão 48o. i.Vi.íj) J

TOSSK, coustiiutcões, ciniza. I
ti niolcstias do peito, (0111c
IMIlTOliAr, 1)10 -IIAlílMio,

Kua Sete de Setembro 1SG

•¦ 'toVirlor .Meirelles ns. «7 o <Ji>,

^rl'.M)l'.-S.v na rua Valpsraiso, próximo a
» Londe .llomfim, um terreno de o por 45:rua do Uosario, 151, sobrado. C--n_j N', II

-VriÇNDK-Sl-: 
na rua João Cardoso, praiat lvru.ns.., um terreno ,le 5 por .11, per[.Suo-t; rua dn Uosarío, 151, (íii.i K) lí

\.r.K.\'l)i:S!: um terreno com 77 ms. dc
T frente, 1 *>>: 1 r alio: íia rua S. itrau,

<l"ilos os Santos); Iratiesc com *.. sr. Vi-
wraj 11a avenida 1'assos 11. o:, róbrnlo .

(410. N) J
ÍDCXIilvSl-; uma boa casa com Z h.i-Zi

1 nuartos, 2 salas, cozinha, asua encana*ia, ianque, lalrina. e csroIo : ido cai con-
dicues liyitienicas; ver e iraíar 11:1 rua «Ma-ria JJciijanuu n. 3,. Terra Nova.

ti...-i K) J
TrUv.VLlliM-SH ou orreiidnin-sc as bcmfcl-

» lonas dc um pciiiono siii.i c:n llangu'
no tun da r-,:,i 0_ l'.i/, con: casa para mo-tr, utençihcs <lc lavoura e bom cercido,
para (talbniiar; Iralar uo mesnw oti na ave-inda Rio llranco, 1.17, .*¦ andar, sala 15,
das 7 ás io da manhã, 0:1 ás .. da tarde.

_._____.! I 2L1.J.
VJ....1.>!'.M'S1, 7 predios a K, io c 15

> . coutos, no liiiRenlto Novo ,: São
GlirtstovSo; rua Clcucral Câmara 124 so.«'rado. (_¦-•;„ .\) i{

yi*:N'iii;-sii u
\ .sala... eotti

uma cisa coin 2 (íuartos, -•
.... terreno de ir -dc trente c

¦de fundos, na estattu Marechal ller-
rua do l'arnl.:o n. Soj .A: trata-se na i i*i

mesma. tinia N) lí ] ca_,i Rocha

á rna

\ri*;Xl-ilCM-Sl*; 
superiores llievnioinctros

|l'taj-ii febre a incços módicos, e para os
pharniaceuticos, cm duzia, com v.int.-i-
reducção; rua da Assembléa ll.

y.ltXlil.MS'* em Villa Isali_!
T Vianna Uriimniond, terrenos a 2:500$

o foic, a prestaçúcs de 305 por mez; traía-
se 110 lloulevard _'S du Setembro 417, com
Leonardo, á vi5t.i «Ia planta. (1730 Nu.

T7U.NÚI2-S1C a cos:
> 11. •. Kócca d

rcs i- informaçúeá

da rua dc SaiifAimã
«Matto (Meyer)! cha«

. y. Itcço ?:ooo$ooo.
(i|)ij M lt

\rI.XIH**S!, 0:1 nlusa.se irai casa eom
» (5 commodo*, banheiro, latrina, ete. boansim e .-.;X 1 -¦; !,* terreno, rua Uarão de

biprlil.,1 j.i.i, IM.,iilo:iro; iníoruia rua Gc«

Y'K\L>lvSlí 
um pequeno nriuazém cou-

_ trato por 5 .vimos com licenças pagas iu-
lorn.a-so a rua Visconde dc ltainaraty ioi.

(i8;s Oi S

(16311 O)

111
agai

TriCXDIv-Sl' um pi.uio, barato, á rea da
> l.-.'-: n. Kl. (lycó O) K

__ 
' 
____ '•'"• ÇiSSi) X) J I

\ 1,1 (iA.M-SM os predios dil rua' » tir. •Frontin, á rua Ar_tciit?iia lícis^ai.
uma boa casa cdific.tda cm terreno nlto c'•¦»¦ ¦'«' ¦¦ ' »•¦ '¦ ¦¦¦•, 1*1 -.,,,,, , •>.-. *.<¦- ••¦ic in, ,|llll !_.-

Iiilllildos de novo, t-n-limodos paru sccc0' ,liL0 l,rcí° "c .1*'."""?; Para inü.ir
l'.-:iiiili.-i ifuiilar, luz eleetrien, lur. "•' mci:"i' co"' " P''"Prictario. (-17; X) S
liitn c íiiniide tniinlul; cliaves 110
mesmo; Irnla-so telep. llõõO, (.'.

(,f 17.-!7) .11
. I.LT..VS.I. por. _\ da rua

e U11.1110 ile Maio, estação do Ka--.-. K-.indes accununodaçôe.sj ns cliavc?
;.j t Irata-sc na rua lístacig de Sâ

(UjSj M) I

* \ :; V. per (V.; a pequena cisa da••itit.* de Março n. ..',., Ünucnho
\ i-hav-i está m casa 11, 111 da

- ' I*. Jj e tratas* na rua C'o:;se-
Am.aii 11. i.-, Villa Jsabcl.

(17.H Mi 1

A l.l.l.\..sl; n;,r |_-|,5 ;, cjjj ,|, ru„ C0.-1 »:-,, 11, -(,, <,,,, -j'_idi 3 os Santos, cou-
».. ii'1'j de ires quartos, duas salas, banhei'
!•'. c- ;-!!¦:•.-, bom porão, quintal e jardim,.. :... niiiiaio da estatuo; trata-so 110 s3.

(19--8 M) J
V i* ..A.M-hli us prédios i!.i rua Uarão* v.„, 1:0111 Kctiro entre os ns. nj e 117,

:'• o c ií. c„,u t,n:lá comniodos c' ..:*íjj; ;.s chaves csião na padaria n. 156' - *. ::r, i:.a do HoípU-ío u. í.(.|,' ;•• .d*1, i....lur firma comniercial. Altisuel,*¦>"-">¦ (1937 M)ií

. 1 ;
-Vi:

1 
\M-Mv os médios d:i rua Uarão dcKftitu 113. 1.17 e 1:0, com bors
e itrniidc quintal. Aluguel, i.;.'í;.... .....u*. ra ladari.i n. 156 c trata-se naIt.i u*i Hospício 11. 144. sobrado, das 10Ji ¦(. Had r, firma commercial. (19.1&M) R

\ l.l l.A-KI. a easa bastante confortável* *-¦:¦" rui Laiulido llenicio u. ,;'i >, r:n¦ -:': ',: ver c tratar na mesma. (M)

PBEOÍOS E TERRENOS
( ]0.M í'ÍtÃSi um predio alé fi contos,
^/ nos arrabaldes ou suburbius, nlé Pie.(«iile, próxima dc bondes 011 trem, quee-...i pco menos 3 quarlos t- mais depen-ueiiuas; cartas u c.-ta redacçâo, para —'• '• (1700 Si 1!

TTK.VDI.M.S15 barato 110 Mcyer, lotes tle
> terren..-, próximo dc bondes o tremti.ii.i--c 111 rua Ccneral Câmara *:i. co'j.

Otj. X) S
-Çní.VrilvSlí 

na d;'st. Itiacliiiclo, a 1 mi-» mito da run -I dc Maio, [littorcsca casacm centro de (jrande terreno; tnta-sc narua tt. (.anuíra 11. 296. O7.0 N) S

\TI*.MH,-Mi no Mcyer, rua Joaquim Mcy-
» cr, bo.i casa, cm centro dc regular ter-reno, .: quartos, 3 sala,, porão habitavcl,

10:000$; trata-se ua rua O. Câmara, 11. 291-
(17O1 X) -S

Vn-iXIil.-SI. uma ca-a com 2 «bs. 2
y quartos, cozinha, uu gra-nde pomar ua

circular d.i 'l'cn!ia. Preço de oceasião; in-
forma-se 110 ariuajcm do sr, I.uc.i-, ao"do da circular. (.-178 X) S
*í7iEXDlí.SU 

um predio com srande ter-> reno, cm bom sitio, iiiíorma-so 11.1 nvc-nula dome? rreire, síi, &*?? S) S

yENUlíiSli por ;::...,? „ nredio á ma
V Uiu-pie listrada Mcyer fíiiniu .-, esta-.;.-.*.>: trata-se .1 rua do Ca.-nm -¦'.. 1-
,l':'1-1-'-  (1741 -M J
\ri-.«\.Ul,-bI. por motivo dc retirada ur-

T genlç dc seu dono para Portii.al. |.or
preço mmto barato, unia boa caea nova,
da telha franceza, própria para :i,.oc!.i c
boa nioradiii para familia, tosar saudável
c dc muito futuro, com ,10 loics dc supe-
nor terra dc 10x30, sendo parle destes
próprios para chácara, com agua corrente,
assin como todos o-, pertences, lendo 11:11
bom cavallo, diversos porcos dc criação c
üal.itihas, uma carroça com arreios paraum animal c outros ma:-* iiertciices, etc,
todos os terrcuy.s fa/em frente para'o ca*
miiiho <lc ferro, .1 dois minuios da paradaKocha Sobrinho, l.inha Auxiliar, 1;. 1*'. ('..
D,, aonde se trata com w dono f.r. Cunha.

(X S1.1J .1

MOíiISSlMAS da snrsanta e i
apiiarcllio respiratório, tome
l.I5ITOlí_Vr. «MAIMXIIO.
Rua .Sele de Setembro ÍSIÍ

TMv.SDIvSli pnr 12:0011?, um bellissimo
» predio lo.Io construído de pc Ira c cale ira Ic.r.i de lei acabado dc construir, eolllduas amplas salaj dc visita e de iaiilnr eIres grandes aleoras: cito prelo \i situa-«. 1 numa das ruas mais cent raes da- cíta*

çao de Ramos e fica bem em frenle á cgrc«
ja dc Santo Antônio, ã rua loão Homariz,varanda ,10 *:.;.l.., grande terreno, arvoresfrutíferas, cmii-.i próprio para familia detratamento: trata-se á rua Cosia Mendes

\7fi.N 
DlvF.... uma pequena cmprcJa por*S:ooo$ (.;: odmitte-sc tun soei*, com

,1:000$: trala-sc na ultima sala do sobrado
da rua 1I.1 Quitanda 11, 37, telephone 2RS .
Central. (..-,.;_ N) .1

\piJXWi-Sli uma niefa pira alfaiate Ioda
1 dc peroba com i metro e 8o, i metro

dç largura, 5 mesas para jogo, ; blireau
minislro, dc canella, Hua São i.uiz Con-
zaga n. co. (1704 di lt

T^RXDIÍ-Sl. 11:11 piano Plcyel em perfeito
? OStatlo 050$, mil iéií, ua praç;t Tira*

dentes. 29. (1751 O) J

^Jr*liMDl'.![.SB 
ariujçücs, balcões, copar,

vitrines, cculros, estantes, c ina:s arti-
j.u, assim como - terren,.;, 111 Realengo,
farias contas no., valor de 2I1 contos: sendo
1 das prineipaes easa;. Ccneral Câmara.

11. -'.;--. (1583 O) .1

rniíASPASSA-SK utn açouguc em boa*
X condições; informa-sc na rua Luiz de
Camões ll. nó. (ci,|| I') II

rpRASPASSASE uni armazcm com lou-
.JL (jo contrato, para chapdos, alfaiataria,
sapateiro ou negocio li^tpo; rua Sete de
Setembro n. loj, com ou sem mobília-
rio. (.2234 I') J

rORASPASSA-Sli com on sem contrato
X o negocio dc caldo de canna, monta-
do a capricho, na rua cio Engenho de
Dentro n, 15, ponto central e do grande
movimento. A casa serve liara qualquer
negocio. O motivo c o proprietário ter
de «e ausentar desta capital definitiva-
mcnle. Trata-se uo Jiicámo, coiu o i:;í;'-
ressado. (1951 P) lt

rpRASl*ASSA*SIi um armazcm de seccos
X c molhados, tendo commodos para ia-

milia *.* aluguel módico. Informações, rua
Dr. Sá Freire n, 6o — S. Christovão.

(isso p) j

ua mesma cslaçã.o, (lista nr
XI J.

¦yri.Xri.KS!; 
c:n •Xictheroy, uma avenl-» d.:, cem quatro casas, saudáveis, i-ls$

por n:c<: fica per:.) da grande fabrica ,'ic
leaid-os do Ilarreto: informações, A r;udis Neves 11. ;\i. Preço de occas'ão.

 l.tlt.S X) J

\7EXDl-:-SE " predio d.i raa Ur. Padi-T lha ii. 54. IJ, dc Dentro, tem boas Iacconimnilatüca para familia, -luas linhas <lc I
bondes a porta u proxitiiu da estaçâe; tra- '
Ia-se na incsmo. (iSi... X) J I

^7'l;Xl)l¦:¦^,:•: 
uma casa nova com i quar.tos, duas salas, banheiro, *: grande ur-reno: trata-se na rua Roberto Silva ua-

mero -'.;, Kamos, poi preço barato.
-2L s> ¦'

Y-H-_Xn.I-.ol*: por S:ooc3 boa nvcnHa, no* Eng. dc Dentro, tratar com Afíouso,ru.t do Carmo, (.é, saia, 4, ás .1 horas.

_l_!£ «V) J
Triv.XIIIÇM.SIi terrenos cm diversas ruas

» <lc fcbpacabana, ua 111.1 do Jio.-ir.....
'j-;. com o propricíarto. i .*:;_* X) j

V*!:\'lH-:-Sl-: u:n deposito de ti. e liit'
J coitos, trata-ss na rua Clarunirado de.Mc!:.-, .-7. l-.ncaiiado. (.-14^ x) J

\ri-:.XI)'*:-K.!í com brevidade o bello. con-
V f.n.:.,i c bati construido predio tia

rua <l*t Malloso 11. 97. com toihs as ac-
com modações neccásarias para família de
tratanicuio; para vêr ,• tratar 1:0 mesmo,
cem .1 proprietário, Jas 9 1 1 liora da tar-
de, todos es dias. (X1450) 1!

^^l•:^-^ll;M*¦^!•: 
quatro lotes de terrenos ua

Avenida Atlântica, livres e (lesem!..*.-
ratados, juntos ao palaceté n. (jcS, fazeu-
do trctilc para ires ruas. e um lote com |
1SX43 «ns., na pivça Scr=cdcllú Corrêa,
Copacabana, todo murado c* prompto par,, i
ser edificado. Preço dc oceasião; trata-se
com o proprietário, á.íua N. S. de Copa-
cabaua 11. .,.:;. Os ürrenos já téni alicer-
cc*s c bcmfcitur.ias. (Xi 281)/

VEMIli-fil.; 11111 lerreno
» r-.m Engenho de Dentro

por preço rriíoavcl; trnta-s
Siiay.-ina 11, 00..

T7-i-:.vn!*:-si-: um* murado eom 2
So .!,* fundo:
ma dn Asse

:om ajXóó,
11-. 11., e

.'1 rua I
(: XI U

ipcrmr terreno lodo
metros dt; frente por', na rua Aguiar; trata-se ua

iiblea ii*, l.j.i, com l.irgc dc
Ciro Xi 11

"»*>:.>.'HK-SI.jiuin 
confortável eus

Vri-iXliIiM-SE armações, balcões, escriva-
V ninlias, copas e balcSca dc mármore,

mesas de díto pnra hotcqium, mesas para
hotel, divistl,:,-'. pari repartimento e cácri-
jiiorios, estantes ipara livro-, « papeis, cai-
-Vis de feiTií para agua, vidraças e vi tri*
ru.*-, cadeiras". 4.versas, -ditas para bai*beiro,
ç' cS*/elhos( fcrragetia e ferramentas, vare*
jKi para Íujíus, dc tnda temos novo c"ití r.dii, assim como tainliem fabricamos e
wcebemos qualquer encommenda c nos on-¦etirre.çamos de in.íta!litç5e5 cm casai com*
literciaes c escriptorios; na rua íío ílospi*
.-:., il. :i'*l. (1530 U) S
"\7'liXF>RM*SIí 

e compram-tsc nrau?3cs,
t .utensilios commerciaes, c t.-.l.i n rjua-

lidade de inoveis antigos c modernos, li.
llu.-pici... 303. tlS.l*) 0) li

T71iXDEM-.SE quairo machinas dc cos-* tura singer e uma dc cascar, rua Se*
nador'rompeu, go, sohrado. (iS:; 11) S

IGHADOS E PERDIDOS
riAMPELLO & C.a; rua Luia de Ca-
Vj mões n. 3G, Pcrderam*sc aa cautelas

, desta casa. (1774 Q) J49-r'.o e

AMPEI.T.0 & C": tua I.uiz dc Ca-riAMPEl.1
KJ niôcs 1
52.368, desta casa.

Perdeu se cautela n.
(eooCQ) S

riAMPI'.I.I..O & C.«: rua Luiz dc Ca-
V-; mões u, 3Í). perdeu-se n cautela n
(j6..|i2, desta ca*sa, (i?35Q) S

/-lAMPKI.I.U ,1- C": rua Luiz de Ca-
V.J mões n. 3fí. lVrdeu-se a cautela n.
5o,8Srt, desta caía. í_....i (,)).[

/-lADHI.l.IXIlA
v.^ (luetia, iiranca

l'crdcti-sc uma, pc*
1, raça pclluda, nas im*

mediações da rua do Lavradio e Slem
de Sá. l^de-se a quem a encontrar le-
val-a á rua do Lavradio n. 179, que será
gratificado. (.-ao.| Q) S

ICOXTIlir.líJ. mando, suce
\ CV, Itci-.ry .- Ar-

sores, I'crdeu*sc a cau-
leia 11. 146..1.1.-, desta casa. (1889 Q)J

C. llcnry & Ar-
mando, suecessores. Perdeu-se a cau*

tela 11. i(ju.ir9, desta caía. (i;6oQ) J

¦T COXTIll !¦'.!< !,

* (•..iistrucvã.. ..i„,l,.riia. pór .Miaí-! V',':xi"í-:':; um i,in':0: *mnü'>° "'¦'¦'•— ' —¦ '
OtiiT |.rr.(>, oom Ires nuartos, duasL* '"'f:'"}* n„a™,V,i^m,..^í.- r,,!'if'r\.' T>15lll')liü.SI. :i caderneta n. C93-.V3, 3"*--:ilu-<. cozinha c nrivailn, viiraiula f¦.£.«'í -? ' c.jzatiaa, riu ua «\i j(_ _._;. d,_ i:.á,._ £conomic:) íio Ui„ deao lailn, turruno 11 metro., ile 

' ¦ " ' ''¦  Janeiro. (19S! U) J

/-I0MPI1A-SR uma caja por 6:000$, do
> Icycr para baixo, colida, dois c;tia

.Bi.

(Ui.is silas c bom quintal. Xão sc at-- :i lutcrincdiarins, Proposta pnra ai r-.í-.ayana ti. u |, 1» andar, a'\':.-:or
_.'.- (4840 S) J

rjOlIPRA-SR iihki casa a:c 40:000$, nov. i.j.i.crard çí de Setembro, ou rua* ¦ . ;:;.-o Xn-ier. Cartas coin infor-in-.-'r« para esla redacçâo, cem as ini-
!.:'• '¦¦ '¦¦ (2055 X) K

\71gXDE-SK 11*1 Ucaknso loRar de Villa
, «\o-.-a. uni lerreno cm duas casinhas,

trata-se 1:0 incsmo logar, rua do iiiigeniioNovo 11. 50. (ci.. xi u

('OMPaA.su unia casa-.-.ntos de llotafOEO
..sa tté 35:000$, nos

- Uotafogo, Laranjeiras cl iilas pai., a rua Conde dc Hom.1jS- (.-:io X) K3

'11.

i7- :,-il!J * estação dc Todo'>*_,.r ti.to e se.vu. Preço de oceasião e
jT--' a tcí l-r_-=iiisco Muratori ti.

T-EIlUICXp _ Vendr-se um Sraude, rro.
lí-.'1'™!1. a_ e>liÇão dc Todos 03 Santos,

oceasião e
itori n. 3Í>;
(1770 N) J

"tTíljXlJEM-SI-: muita barato ires masai-
t ficos lotes dc superares terrenos, prout*

p-or. a receberem edificação, cora o ms.,
30X70, cada um. 110 l"?.ir mais saudável
do Andarahy, á rua D. ferreira Pontes,
transversal da liarão de Mesquita; trata-
sc ua rua da F-iâ-agcni n. 240. Uotafogo.

(¦:¦..; X) 11
"iTi'X'ni:-S.-; uma c.:;a r.ova por i::oo.',

V £:::.'("; terren-js 5'-u'::.. n cü.cão ,1c
300S a íoo$, prestações e n vista, (50 trens
tlíarios); trata-se no i.iadeírciro, junto n es*
tação, Jlcnio Ribeiro, reducção dc j-. <-'," a
quem construir, (20:% N) J

™— «in ii ni ¦ ¦¦ 11 1 m 11 in _¦ 1 wmmwm rTrii-~rr~^

¦*** *-"¦¦¦—-n 11 -,,i —•¦ . n •i--t ¦¦ ni^rif

cura-SG cm .". dias coin

ínjecçio Marinhe
Kua 2 do Setembro, KSl»

TrBngnaBttrwaoBan mvaKmaam m***mm*%mmwastaaS

Tr-lí-VDU-SIi o predio situado á rua Ma-
V jor l\.ii*:oa -i. :C-, poeto dos bondes

dc S. J.utaariüj tnfor;na*íe no n. 22.
(1933 S) R

ínoüln 
'.'níiiPVw.'!" fU,ndoS'',lli"oU,«-!iri.XDI.-S15 uma snncrior mobilia paraI Io tudo novo, ua ostaeao do *? 

quarto, .onipostn dc toilette, cama paraCOI Um II, li,. l*t«i'i',, Iji>01l0ldiua, a casadv, mesa de cabeceira, mania casaca,minutos da PStftCix»; tralil-su com sendo obra <!.i eonliccMn casa Moreira San-
O sr. i-'i-:iilci>:-n dus Sanlos á (|iial.; :*.-- l''*:--! Conde !.?>;***!*i >. 148*
_____ '""•«¦ (.1 167») X
\ri:.xiii*:-si*;

V ti-üvo, com
metros qua ira.I
por 4:500$, podendo

t*-n-i i:*> que mede 1200
todo cercado e plantado,

vista

Christovão. Villa Tem llrinlt. (17a! O) .1

TriiXHK-Sl
V retorma

cr :i mela le
c n restante cm prestações, situado a ,n::i::itos da Parada l.uca.i, suburbios da
Leopoldina: traía-sc diar!a:nc:i:c co:u I>.
liam Ribeiro. (:- • Xi I

uni bom automóvel Lorelly,
o, por -*:5oo$, acceita metade

á vista; ver rua •«! > Di^po to4; tratar rua
l.l. -Miucrviua 23, das i3 horas em deante.

(ioi- 11.1 11

]_ÍI.I,I)K_'-SI. 
a cautela 11. 39.151 da casa

de empréstimos so-h penhores de
Adalperto de Andrade, fiita á rua Sete
de Setembro 11. c--,-. (1771 ÇDJ

PERDIJU-SH 
a cautela de n. 1=6.264,

díi casa de penhores dc Guimarães &
Sanscverino
5 c Lui t d

rua Alexandre Ilerculano n.
Camões 11. 1 A. iiS.i.jl.1) K

VriE.NTDI-:-S*l. uma
> hemia, marca

rna Uru
I.illl.l.

:ayana

jva c linda fl.iul.-i bo-'Uòoscy". Trata-se ::a
com u sr. JLiriauno

(189J O) J"Viyi:x!ii;S!'; 
a prestações de -(,$ 'mensaes

. uma pequena casa, coai 11:11 quarto, , , _, . . .
rala c cozinha c o terreno com 10X03 me- Vt-"iJ1''->ivtros por (Mo$. situado :'i Parada j UCas I ' ^'- c0!" o 5;'
r.-.b-.-.rbi.is da Laaiioldina: traias; diária' _!__ 

M-li->
mente i.o mesmo local com JSrtuni Ri-
beiro. i.;-_-, xij TfTT.XDEM-SH mudas de abacateiros dc

c!;....".'e barata; trata-
Josj Pereira, .i raa 1.1

(107.1 O) S

T*-.E.\D..-SI. ;-.:• ..3:000$ i predio com
armazcm e üoíirjdo á rua Frei Canc* |

ca, junto ao Campo, rende S5"S; trata-se
á rua do Carmo _,(.,, :" andar. t:,-l.' N) .( j
\T!;xiii-:*Sr*; por n:ooo$oõo. um jircJio.1 raa Pr. Campos di Paz junlo a dc
Aristides í.obo; trata-se á rua do Carmo
6(5, 1° andar. (.1,-43 

__<__ .'

\7-l;Xi)i;.S!*; 
par 3.':o...-.$ 1 grande predio

c, 1 s**ra*a'e A rua Aristides Lobo; üa-
1.1-Se i iiu do Carmo 6ú, 1" andar.

C7-I4 X) J

\Ti:X!>i;-SI'', o predio da rua Frei Caneca
V n. .;:, tendo loja com ¦* portas e

coimnodos para «toradia com parladas do
cantaria, tendo 7 comniodos c os .mais per-ttuces; traia-a.- na mesma. Triçi 10:5000$.

tió.i; X) S
"\r*MXl)K;Slv 

terreno propri--i para pilio n
í ..o réij o metro quadrado, no Salute,

Rua da Prainha r, com Qacrino.
(1S41 X) S

TjJEXlMÍM-.SE lotes dc"? 
por 1:700$. cm fren:.,

EnRCíiho Xovo. 1!. dj Prainha 7. com Qu:;-:"- (1S43 xl

cno*i 11X5.-.,
estação do

dc 500 réis, entregues a dúinicüío:
(lidos a 

'C.-.rvaU-.o, 
rua Visconde de Niclfic-

roy 156. Estação d.i Mansiidra. (173: 0)J

\TlíXI)"6*SH um hakão com copa Jo mar-
moro, cm hom estado, à rua da Al*

fandega sio. ('-)í-i U) S

ürEXDE-SE um Deposito Je Pão por pon-
co dinheiro; trata-se ni r:::i á. Luiz

(lonzaga :o. (2038 O)
¦\TEXDE-SR uni automóvel fabricante

V francez, em chassi, prompto para re-
cehcr car:utsc:ie do ha rata; pira ver c tra-
tar i rua Barata Ribeiro 314. Copacabana.

(2003 O) S

.,oS lotes í TníXDE-SE um automóvel c;::i urgeacia,

VTKXnH-SIC por 4?:°"°S. a predio a rua
> W.untarios tia Pátria 435; tratase

11a raa da Alfândega 12, Peixoto f. C.
(I,*47 X) J

\

^7'ENDE•SIÍ 
na avenida Atlântica, ua

tcrrc:j. 1: por 50; preço btratisslmo,
ftU d-o Kosario, isi, s-jibr^úc?. {-11,1 Xj Ü

/ I-.MJl-.-y., uma casa ua rua Tapajós,
ultima do lado direito; traía-sc :od.«

dias. Estação dc Madurcira.
(n:4 Ni P.

\7^hXDh-sh um v-irrcr do cinco iprcdias,
, co:n frente dc cantaria e pUtiu-iudas.todos _ reíorm^dús »1e nova, com insta-Hação

electrica, nas condiçtjes liygicniciis, c::i rei
transversal á Machado Coelho, p.-o.-imo do
ttistacio, estão rendendo 550$; para infor-
mações na rua da Carioca ií, com o rr.
Abel Morjpdoj não ci faz iictocío com
intermediário» {.-.93: Njj

TpvXDMM-Slí a preslnçõe> de terrenos de i<X?o etn Madureira. I > Double Pbaiton, Uruguaj-ana 122,
\.i? Lobo; tratar com Qacrino, r-.u di (19.8 O) J
Prainha 7. (1S38 X) ~——--,.... I TrKXDIÍ-SU uma harbearia, á rua D.
l,r.-.XI»;.-l*, uma casa na Cidade Nova, | V -Maria o--, Piedade, casa coai contrato.

tendo comniodos pira familia. pagando 55$
de aluguel; o motivo da venda é ter scj
pro-í"ictarto de cuidar de ou'.ra negocio.' (1804 X) J

easa na Cidade
por i.t contos :i prestações dc

tratar, com Querino. K. <la Praialu 7.
(:5j7 X)S

Xova,
o?;

¦yE-XD-v-SU 
o eiesnaíe r-rc-íio nevo erat centro de terreno, para familia dc tra«

tamento, oa rua Duque de Caxias u. 88,
junto a» Boulcvard 2S de Setembro; Irata-
sc no mesmo con: o proprietário.

(1, leão) K
¦\rEXDF.M-Sl. 

por 1:200$ umas bemrV-
T íorías, com bom pomar c agua de bí-

ca perto, Estrada Santa Cru? a~i, Cam-
po Craudc, ú.r.::ali pela rua Xova.

(X 7?5) S

PERDEU-SE 
n cautela n. 12.870, dc

191?, do Monte de Soccorro do 
"Rio

dc Janeiro. (r,-.-a Qi 11

pERÜEÜ-SE um cachorro .le tamanho ,,,,.,,A ..,.. , ....
X rcsular, dc cor grizalho, felptido, da IJ ; .",,,',. ... . .

/-•-O-MPRAM-ISK malas, roupas mnts
objectos tle uso. Carta para lt, Gui-

marãesj rua da Constituição n. 57, quar*
to 11. s- (-'Sn S) J

.pAlíTOMAXCPE — Jline. Anuirá.^11 iiitil.s iieritn •> vcrdmlclra, é
im rua Miiiiulial Floiluno rcKoio
11. 47, sobrado. (J ai::$,l) s

C0MPRAM-S15 
machinas dc costura e

ferramentas de oflíicina do gênero!
rui Visconde de ltauna 14. (2126 S) K

(-.OMPIÍA-SE 
ouro e pacn-se bem

J joalheria _ (Casa de Confiança); :
Gonçalves Diaa n.

rua
39. Tel. .1.127, C.

(1268 S) R

nAnro.UANTi.; — srmo, Anuita,'-'dá consultas dns 8 dit uianliã ás
S dn noite; v. Haddock I.olio llll.

(,f ISSO) S

C 
.OMPRA-SE qualquer quantidade dc
/ jóias velhas, com ou sem pedra***, dc

qualquer valor; paga-se hem; na rua (jou-
çalves Dias n. 37, Joallicria Valentim, te.
lephone 90.1, Centrai. C4643 S) R

pARTOMANTE scientilica, garante seus
V_/ trabalho..; consultas das fi ás o, casa
dc familia. Cattcte 11, jS, sobrado, 3S000.

(608 S) It

pOMPUAIÍ MOVEIS ! ! Para que ? ? ;
\.J —A!ut;.ii:i-sc por preço reduzidos, r.a
Liquida dora, ^5 rua do Cattete, 57. Com-
pram.se, vettucm*sc c alugam-fe. Teleph,
5.301, Central. tauí S) S

1ARTQIÍS DE VrsiTAS
00, papelaria.

riARTOES
\J Ourives,

- Cento s$,
(1263 S) J

/-101-RE -- Vende-se uni sj
\j tuguez; pa;a ver, rua da

steina por.
Quitanda

(1820 S) S

piOMPJtA-Sli um port.io de ferro, sen-
\.J do de grade ou fechado- de 1,75 X
1,65; também foHtas de zinco. Trata-fie
ua praça Gonçah cs Dias u. 15, sobrado

í:745 S) J

/".OHKADOl*
\J Jtach!

a^cnle precisa*se, a rua
o Coelho 11. 119. Ú7-'S S) R

pAUTOMAXTI*: mine. Nogueira, traba.
\J lha com 3C cartas, diz o presente, u
passado e o futuro, por a$ooo; r;ia Jlar*
qr.cz de Tombai 11. y, Xão se engana.

(1710 S) R

CUJÜSO 
francez, mUto, de menino-:, por

/ professora franceza, de Collegio Xa*
cional, inscripções ubertas por 5$ mensaes;
rua Pinheira Guimarães n. io.|, (1705 S)K

HYPOTHECAS 
ua cidade c subúrbios,

grandes ou pequenas quantias-, rapi-
de/, c juro módico. Informa o sr. Piitien-
Ia, i rua do Rosário n. 147, sobrado, fun-
""S- (1939 S) U

pONOUltlir.A — Cura certa, rapid-Tè
VJ iiiolii.usiva; "Flora Ura.il"; lar;.-,, doRosário n. 3. (20.C. S) u
TMP0TEXC1A — Cura certa, wpíjTeJL inofíciislva; "Flori lírasil"; largo di,

(2067 S) JtRoso no n.

KA0I.1M 
—. Vende-se grandes parlldai.liua General Câmara 11. 100, $•>.

(1240 S) Jbrado.

T USTOSA DE AKAIgilO, nilvogado.
t\l formado pela Faculdade de Direi:.,
do Kio dc .[aueiro, das u ás 4 da tar*
dc; eseriptorio, ú rua do Kosario 11. 17.»,
sul*. 5- (2283 S)ti

IIQUIUAM-SI.. 
511 machinas Siuge.

J —15 <; 44—20, cru bancadas rum
tor electuco dc i|}, i, :
regi;.:i adora c tuu cofre
Ituutia u. 14.

um mo*
,UtP. uma

Visconde dc
(1K90.S1 |

irATIIEMATlCA - Theoria e pratica,ili professor dc comprovada habilitação,
lccciona cm domicilio. Chamado3 a L. Mo-
reira, á rua Delphim 74, (5C3 S) l{
*ir.MK. Clara Coudcrc — Msniciira, pe.Isí dienra, massagista diplomada; rua S.
(leniente 11. 105. Teleph. 1.270, Sul. Vae
2 domicilio. «.nj/ S; lt

MOVEIS 
usados

liarios com pie ti

MACHINA 
de esc

nova, vende-se

Cotnpranvse mobi.
completos, avulsos, objectos de

arte, antigüidades, ornamentações, pianosdc bons autores, ele.; rua Senador Dan-
tas 11. 43, terreo, com li. Ribeiro.

(J433 S) J

erever, completamente
por preço burali-sst*

1110, porque o proprietário desta, vae parao estrangeiro. Oúertas sobre V, J. II.
77, desta folha. (1715 Sj B

TrOVEIS — Alugam-sc, compram-se <
J.T.I. vendem-se r.a Intermediária! r. do
Cattcte 11, 29, telcph, 557. Cent. (308 S))

ME. FOIJRXIF.R _ Alt» cartoman.
deita cartas, prediz o prçscntÇjo futuro e o passado; trabalha eom oj

cartas; 11a rua Frei Cueca n. 72, 1" an.
dar. (692 S) J

M

C1AIÍT0MAXTI-: 
brasileira, trabalha cem

1 36 fatias. Consulta 2$. Só attende
a senhoras; pequenos trabalhos grátis; á
rua Barão de S. Felix 11, *tl- easa :.

tioio S) í>

/-IHARCTAIÍIA .
VJ peroba, iwnitn,
Cü->, varejo c vi'.:
n 59.

. Vcndc-so uma, dc
peça dc gosto, anna'

MOVEIS 
— Vende-se uma cama Ma-

ria Antonieta, de casal, nova e ba*
rata. Ver c tratar, rua do Rezende 11.5S,
1". com d. Fciippa. (1831 S)S

MOVEIS 
— Compram*S(

nos, quadros, tapetes,

l'rci Caneca <-:\
(i?;o Si S

regular, <:c cor
pelo nome Black, Gratifica-sc a quem
levar á rua Francisco Muratori n. 13.

(2202 Q) S

1jr.l:iii",l'-Sív, 
a cautela u. 40.411 da

c: ia de Adalberto de Andrade, sita
ú rua .S-tc d'c Setembro n, 227. (stits {J)Jj

IJERDEU-SE 
a cc.*.te'.:i n, 8.07(1 dc içih.

tio Monte de Soccorro do Kio de Ja-
(20.-6 0) u

PERDEU-SE 
a cautela n. C.Sií., do

Monte dc Soccorro, (=oGS (?) I!

PERDEU-SE 
a cautela dc^ r.. ::_-.oi3

di casa de penhores dc Guimarães a
Sanscverino; rua Alexandre He r cuia no n.
5 e I.uiz dc Camões ti, i A, (2107 Q) R.

PERDERAM-SE 
os documentos de uma

carroça n. 3.149, entre us Pillarcs c
Engenho Novo. Quem 03 achar fará fa-
vor de os entregar na rua liarão S. Fran-
cisco Filho n, 2f?7, q.ue serã gratificado.
Villa Isabel. •> (1922 (...) S

J de construecâo moücrna
ou cm bom estado de conservação; nas
estações de Mangueira) até Riacliuclo,
Cartas nesta redacçâo a V. J. Não ee
admittem intermediário;, (1895 N) R

?*ÜjSTURlãKA e modi.ii de
\J reforma dc 3$ para cima,
de =?_ pira cima c reforma dos mesmo-;
rua Visconde de Sapucahy n 282, rasa
::. S. (18S3 S) J

~10ZIXHAR 
e lavar alguma roupa, dor-

chapéos
vestido

C mir uu alugui
boulcvard

paga*se 359000
c Setembro

(1!

por

è) s

r> 
CERQUEIRA; =1. rua Luiz dc Ca-

l. mões, 54. Pc-Jci-se a cautela tlcsn
casa dc u. 59.S95. 12:17 O) R

DIVERSAS
"CTEXDEMSE gaüos c c:'HÍ!:'"! T-e-

V gohin c Pljmoutli brancos. O.-pin-
E.on prelos c Plymouüi carijó. Preços de
occciiio; 99, Benjamin Constant.

ADVOCACIA 
— Criminal, eivei e com-

merciai —¦ Xorberto Lúcia Püien*
court; na rua do Kosario a. 170, tclephe-

(26.-0 S) J j 
r-e n. 1.815, Norte. (177ÓS)J

TtrEXDE-SE para desoecupar laiar e para AULAS dc conversação: france*-, preço
V preço de oceasião uma motocyclcttc f*- de, propaganda; 23. liçoes por 105,

Preuiicr 11I2 IIP. tres velocidades com »» 7 \\2 as 11 horas di noite. Matricula
pouco uso'. es:a perfeita c com sid-car; nta esta aberta; 96, rua Sele de Setembro,
3ús Au ira-la', S;, Io andar. (22I0 O) J ' S"- Proícssoí Alrlion.e I.c.y, .1.1522 Sj J

CARTOMANTE 
d. Maria Emilia, a cc

lebre e i1 do Wrasil e Portugal, consa*
grada pelo povo como a mais perita «rs
suas prcdiçõci, com milhares dc curas
scicatííicas^ intims4 c commcrtíacs; ás
cxmas. familias do interior e íúra da ci-
dade, consulta por carta sem a presença
das pessoas, unica neste çrnero; á rua
de Santa Luzia n. r;S sobrado, junto â
avenida Rio Branco, casa de familia d>
toda a seriedade.

mobília?, pia*
trens dc cozi-

nua, _ roupas oc cama, cautelas do Monle
de SoccorrOj etc; rua S. l.uv. Gonzaga
»¦ '<>¦ (Ií)! D S) lt

MASSAGISTA 
(MatSH Cavalctinti.

massagista cega, com Jonsa pratica;rua l), l*oitxema n. 6o, Teleph, 1.2(3,
(609 S) J

piíECISA-SE de unia .ala de frente, ni
X avenida Rio llranco, lado par, pnraa::hs de piano, Recados a M. S., "Cor-
"¦•¦o da Manhã".  (ióui Sj J

Íj)UECISA-S,E 
dc iilumnns primários;

preço f.J.ioo; avenida Rij llranco u.
1:7, i'J an lar, (ir,7„ ,s, J

IJRECISA-SE 
de um local para deposi.

. tu, não muito espaçoso c para aluguel
módico, Oífcrtas á cai.xa do Correio n.
>_6-12. (,;il, s , „

PROFESSORA de bordados n branco,
A inal:;, irar.c.-,: pratico e tlicrico,
portuguez; em ma c.-.sa, preço módico;
fora 5$ooo por lição; rua Graubcn liar-
bosa 11. 13—Est, do Mcyer. Uoáj S) H

.mo, á rua Bani.
(20O9S) HPROFESSORA 

dc pi
bina 129—l)o:_!o_,'o.

IJROFESSORA 
de sciencias c artes, 

"vae

. a domicilio. Tratar com Vivia no Cll-
ds;, ua rua do liospicio a. Ü4, sobrado.

(211b S) II

..-aa'"si it PEX.SA0 — Ponieoc.se ti:n-;i t"flau'4 ..¦" A pnvtc, n familias <¦ .•.tn.lliciros,

CAIXAS 
dágua — Compram-se usadas

c cm bom estado, principalmente dc
1.200 litros; rua Visconde da Gávea, 34,
pc::o da rua Larga, com Barbosa.

(1984 S) J

1A0

f.ilta <i viiriiula, (lcsdo 50.Si ru.t
dn Miseiiconlia 57, 1' simlar.

(,/ 
•iS.V.)) s

I>RECISA-SE 
de uma enln ''.o ítente

. sem mobilin, para casal dc traijuncr,.
to. em casa ds í-.rr.ili.i, r.o cent:') .a c
dade ou pcl-s lados dc K. Chnstoviio c
Villa Isabel, Condiçâc: muito nsseio c
luz electrica. Resposta ro:u indicação do
preço, a II, D.; avenida Central ur.1 4 (aoEo S) it

PENSÃO, 
forncco-se cm casa de fami.

lia, para fora, almoço.e jai.lar 70$;
pagamento cm ! jantai cs a 40S: prelos variados, as=çio c

ru» Camerino n 90. promptidão; rca 9 -.e J-a.ao n. 4—I-.r.sc-
(15-2 S; jlniio Novo, ,(Ji?5 0)S

Vende-se um, rjr.-.nde, peitudo,
pari vigia, por 5<t$; rua liarão

Cotesipe 11. 5 — V. Isabel. (1747 S) }

DINHEIRO 
r..r,i*!o sob hypothecas, só

negócios sério;; na rua Buenos Ai.
res n. iq3, dis 12 ás 18 horas. (s.gSi.M

DIXHF.IPO. 
pct'.-e::"3 empreslimos sob

alugueis dc predio:
presteçúes niunsaç
dc 1 k: 4-

¦'

¦: 

:

Vi'-;

¦T
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10 tJOKKEIO DA MANHA — Se^feira, Í2í de Maio de lOKÍ

/pENSAO fornece-ee .d mesa 50$; a do-X. micilio 70$; e avulso i$íoo; rua Ro.«lrigo Silva a. 6, í. andar, esquina São
J^ (2262 S) J

piIOTOGRAPHIA ^r 30$. machina*J- . receito c lições, a rua Theophilo Ot-
-0-' "• "7. (2063 S) It

PRLCISA-SK 
de tacco9 da aniagem

usados. Offcrtsi á rna d« Alfândega
n. 139, loja. O709 S) R

PLATINA 
• «$200 — Compra-se ouro

» i«oo a iranima; 97, avenida P*«-
•____. (1368 S) S

PENSAO 
'— Fornece-se i nUM ou a

domicilio, a 45$ mensaes; nu Vil-«onde de Ilmuia n. 36. (562 S) R

PIANO, 
violino e bandolim — Proles.

sor._ Cartas por favor nes!» redacção,
para Arion. (503 S) J

PENSAO 
ABRANTES — Rua Marquez

. de Abrantes n. 26. Teleph. 151, Sul.
optimos commodos a «lugar. (1144 S) II

DENTISTA 
«— Ahiea-se am gabinete

dentário, tres dias por semana: 2.«s,
4;"s c 6_*s, em optimo ponto, tem electri-
cidade e telephone; informa-se por obac*
quio do sr. Catão, na Casa Cirio.

(1857 S) S

PARTEIRAS

POUIAS 
«le peroba — Vendem-se dois

vão* pnra frente «le rue; na rua Se-
nhor dos Passos 11, 96. (1578 S) J

IJLDE-SE 
a caridade, aos bons cora-i;8es; rua Frei Caneca n. 383, quar-tn 11. (",, um velho com 75 amios, doente,

passando mal, nf«o lendo o p5o, pede uos
filhos do foondoso Deus, uma esmola.

(1764 S) A

HEàSAO — Fornece se bem feita, de
casa de íamilia; na rua do Cattete
=«7. (1506 S) J

QUARTO 
em c*sa franceza, ao Curve!,

lo (Santa Thereza) em lindo terra-
CO sobre a bahia, para uma ou «luas pes-
«oas, aluga-se i rua do Cassiano n.

(1991 £)Stfs
QUAR 

10 — Um senhor dc tratamento
e respeito, precisa de um quarlomobilado em casa dc familia modesta c

disrrctíi, para ser oiicupado durante o dia
uma ou duas vezes na semana. Paga-se
liem o riuer-sc perio do cenlro. Não 6en-
do íamilia não serve. Cartas neste jor-nal, a Olilcinar. (2185 S) S

QUEREM 
seus tapetes, passadeiras, cor-

tinas e cortinados, bem lavados e
passados.a .ficarem como novos? Só na
Lavanderia Modelo, Monda buscar e le.
rar a domicilio. Teleph, Sul 570.

(1921 S) R

KAUT, 
SOUTO MAIOR, convida-se

este senhor, a comparecer á rua 7<lc Setembro n. 44, sobrado, para tratar
negocio de seu Interesse — Azevedo.

(203a S)

TJBLOGIOS, despertadores, compram-se,
.lli troc.un-se, vendem-se e concertam-ie
por $500, 1$, aí, etc.; rua Uruguayana
«¦ 135, easa «Ie (çramophonei, (4042 S) S

fcjKNHOKAS, quereis ser bellas? _ SAK} mandar o endereço ao pliariiiaceuticoingler, caixa poslal 1341 (Incluindo sello'<C ÇlOO), QUO VOS ICIIlCttCrA ru rnnt».
lhos (1820 S)"S

rilECrpOS ue arame para cercas e (ai.I- lin ros a 600 réis o metro, na fa-
"rica da avenida Passos 104. (10.12 S) R

a 
BRILHOS para construcção o que ha
. «Io melhor, vendem-se na rua da As-

semblea 11. Bo, cliarülarla. U197 S) S
rmVQGRAPIUA ._ Vende-se a conccl-
X tuada Casa Hildebrandt; rua do Ro-
sano ii. 153. (2169 S) 13

ÜMA 
sdtaora viuva, niuilo setia e de

edittle, precisa alugar um quartinhoem casa .lc família respeitável, ité 15$;
cartas a F. Al. (S)

U.M 
casal sem filhos, precisa de quar-to, em troca de serviços domésticos;

largo-tia Sc n, 11, quitanda, (irS'iS)J

Ü.MA 
senhora de edade, muito síria,

precisa de um quartinho até ií$ooo,
cm casa «le familia respeitável, coiii ur-
gencia. Canas por favor nesta redneçáo,
com as iniciaes F. M. CiosS S) R

ÜMA 
viuva moça. deseja encontrar ou-

tra nas mesmos condições, para alu-
raireni uma casa juntas; carlas a Re-
ude, neste jornal. (2136 S) It

\,rJOI.!.\0 
— Comitra-sc uni 3I1, r,„

bom uso. Polaco Hotel _ Quarlon. 305. (1912 S)Ii

V -M.t-.S — Compram-se « paitaui-se bem,
111 tabacaria da r,u da Aistmlilée, 105,

ue se «lão por todas as marcas «le clgar-
5; rãs o e 10 vales em cada carleira.

(] 4'.8.i) S

MÉDICOS

Consultas ora§i' Por me
dioos

oporado-
res aspe-

o.ialistas om moléstias dos OLHOS
ouvinos, «sMfiA.vr* o nahi?.,
enfermidades das senhoras, pelle,s.vpliilis, venoreas, blenorrhagias e
das vias genltaes e urinarias do ho>mem e da mulher. Todos os dias«ias o íi9 6 horas da tarde. Rua rio-
drigo Silva n. 20,1- andar (entro As-
semblda e 7 de Setembro). Consulto-
rio perfeitamente apparolhado com
todo o material preciso paraosexa,mas o os tratamentos constantes dos
sas especialidades J 1283

DOEKÇAS ÕOS GLÉOS
DÍl. ltOJHUGUES OAO'

Com longo estagio da Pondation Ro-
tuehhl «le Paris. Assembléa, jC. das 2
às .|. Telep. C. 3376.

DRENÇAS DO APPARELHfl DÍGES-
TIVO E Dl SYSTEMA NEIYBSB—
BR. REMA 70 DE SOUZA
LOPES, dooeitte «a Fa-
auidaelfí. Exames pelosraios X, do estômago,
intestinos? coração, pul-niúes,otc. Cura da a&th-
ma. -- Rua S, José 39, de
2 ás 4. úratís aos po«hres ás 12 heras.

A 362

njIBTf^C! e moléstias «le
3*1111 I lía mulher, o DR. n

cura, corrímentos, hemorrharias e iiupen.
aSei; de modo simples, evita a gravidez
nos casos indicados, fazendo appareccr o
incommodo, «em provocar hemorrliaaia,
tendo como enfermeira mm. JO.SF.rHl-NA GALLINDO, parteira do Hospital
Clinico de Barcelona; consultas diárias
grada aos pobres. Acceita clientes iui
pensão. Consultório e residência: rua do
Lavradio n. Ul, «obrado. (44_|í S) J

PARTEIRA Mme. Maria Jose.
pis, diplomada pela
Faculdade de Medi.

cina de Madrid, trata de todas as doen.
{aa das senhoras e faz apparecer o In*
commodo, por processo icienlilico e stm
dôr nem o menor perigo par» a saude; ti»-
tialhos taranlidos « preços co alcance de
todos, Avenida Games Freire n. 77, ttle-
pliotie n. 3.642 Central, comuto»¦ grãtii.
Um frentete ao theatro Republica.

(4.U0 S)
(J 2821)

GRAVIDEZ Evita-íe
usando as
velas an-

tisepticas, Sio inotfensiras, commodas
e ue effeito seguro. Caixa com 25
velas 5$ooo. Pelo Correio mais I600.
Depositário: praça Tiradentes o, (:,
pharmacia Tavares.

PAPTPTPA MME. BARROSO,
X-rt.J\ i EjlJStX _____.nit chamados a
qualquer hora. Acceita parturienteB, olfe-
rece todo o conforto, preço raroavel—Rua
Visconde dc Itauna n. 36. (477SS R

Professores e Professoras
ENSINO 

elementar: portuguez, «rl.h.,
rçengr., II. do Brasil, etc. Vaese a

domicilio (para ambos os sexos). Hora.
rins para rapazes. Preços muito módicos.
Procurar !•'. Alves, Alaranjuape 11. 28.

PROFESSORA 
dr canto, solfejo e theo-

ria, pelo Instituto Nacional, acceita
aluninas, assim como para bandolim. Km
sua residência jofuuo mensaes, sendo dnas
vezes por temam; ru» Jardim Botânico
a. 125. (5271 S) A

I>R0F1íSS0RA 
_ Leceiona portuguez,

francer, sciencia em geral, desenho,
pintura a nleo e japoneza, c toda a cs.
necie dc fantasia. Informa-se na rua do
Hospício ii. 84, sobrado, com Viviano
Caldas. doCi S) J

A MJEMÀO. iniílfz, francez e
^"1'iioi'tiiKmtz, 11111 3 mezes. desdo
10S000. ltiin da Misei-icoiUla 57,
Io andai'. (J 2237) S

I INftlIAÇ ~~ Vmá professora do
LII1UUH0 lincuas. dispondo du
aliíuinas horas da niimliã. acceita
iiliiniuos do Francez:, Inslc/. c Al-
lrniãii iiralicos o tlicoricos, ií vua
da Carioca 17, sob.__(J 2250) S

pratico, Mr. Pe-
ter garante ensinar
cm seis meies, 10$

menáics. Rua da Quitanda ri, 50, Io an-
dar c rua dc S. Jose ?2, a" andar. Vae
a domicilio por preços módicos (2010 .1)

INGLEZ

Impotência

Hymnario Escolar ,^IaAe ?™.
pleta collccção de hymnos patriuticos na-
cíoníics c estrangeiros, para uso das es-
coias no Brasil. 1'rcço i$ooo. Encontram*
sc ua Livraria Alves, rua do Ouvidor.

_ (-0'15 S) J
^jacu^açõe? pre-
mauras, íraque*
ia sexual, emina-
fcfrecmicnío rapi-

do, depaupera-
mento «le forças, curam-se rápida e raili-
calniente pelo poderoso tônico muscular VI-
N1I0 DE CACAO IODO PHOSWIATA-
DO, de A. A, Castellúes. Vende-se á ruu
dos Andradas, .15. Dean Pacheco. (--i;i> S)

chronirase
ícccn tes.
Quereis fi-
car radi-

calniente curado cm poucos dbt9?_ Pro-
curac informações com o sr. Feijó, que
gratuitamente as offerece, níío conhe-
erndo caso nenhum negativo; rua
Theophilo Ottoni 167. 3Sao J

SYPHILIS
das 1DUO

sua* couseçiuenciaa.
Cura radical, injecções
completamente INDO.

LORES. App. 606 e
014. Assembléa 4S>

2 á-s iS horap. Serviço do Dr. PE*
MAGALHÃES. Telephone' 1.009, ('.

(11 430 S

PRISÃO DE VENTRE -
Doenças de fígado, eitomago e intestinos,
curam-se cem as Pílulas de Jiojlo Compôs-
Us do plmrmaceutícò Santos Silva. Vidro
1Ç500. iJetioüito: Drogaria 1'aclieco, á rua
doa Andradas n. 45. (1043 S) ]

Gravatas
todos os dias, até ár, io horas

as mais BELLAS,
Vcndcm-se na conhe-
ci.la FABRICA CA-
lilOCA, cti^a .ie toda
confiança. KUA ))A

CARIOCA N, 22, juiíto ao .Mercado «le Fio.
res.

Jíxposiçã
da noite.

fiiãpi ¦ Pfumbagma so gSK
I qitantidado, mesmo minas in
! feiras, ou aiTcntla-so qhalquor
lugar para explorar. OffortiS
com utno.«(piis a Kd. l>uiu-le
Uio do Janeiro, Caixa do Cor-
reio 1501. Il UM

— Inspirada e verdadeira. Consultas,
becco da Carioca, 2Ú. Entrada pela rua
Silva Jardim, 12S0 J

'\\H. 
OSCAR DE ADUEi:-Clinica em

AJ geral. Especialista em moléstias «l«s
«enhorc-s e crcinias. Consultas «iiaiia-
«iiciilr «Ias 10 í, ii, na fh.irinucia Sama
í^alirl. rua .MüÍ! e Barros u. 329, Tel.
">'¦•'¦ Villa. (ií57 S) R

Cartomante

DB, ALHO AGUIAR
MOWiSTTAS INTBTÍNAS

ESTÔMAGO - FIGABO - IN-
TESTINOS — RINS -- PULMÕES,
etc. Consultório: rua ttodrico Silva,... 5. Teleph, 2.2;;, C. D.is a ús ^hora». Residência: travessa Tones 11
17, Teleph. 4.265, Cent.

MORPHÉA
Trat: mci.to especial, seientifico, mo-

«lerno," pilo prof. dr. Lsonissa, da' Aca-
ileinia de Sciencias «lc Portugal, ele,
Clinica geral, operações c partos, Con-
sultorio: rua da Carioca, .0, da 1 ás
.1 horas da la do.

DENTISTAS

mara n. ru.

•UlCl
I

scinr.tifica —
un-ica no se-
ncro. — Una
General Ca-

J 77-

Ex.
5$:
nos

a
¦n-
na

das

DR. SUiVIXO .MATTOS —
trnitoles, absolutamente sem dór, a-Jcnladuras a .-$ cada ..lento; conce
em dentaduraa a to5: obturaçoes
s$. Trabalhos garantidos e pagai-
tos em prestações. Rua 1'nguav
n. 3, «'ii.itin da rua da Carioca:'
7 d.i manhã Ag o di noite. Teleph

DENTISTA
r^.ltnlilas Von PlHii<:k(.>i!sti>iii

Esp. cm obturaçoes a ouro. platina,
es.i)a''«- e rxlracçiics completamente
>nu «liir; colloca dentes com ou sem
clispaá, .1 pregos reduzidos. Garante to-
«Io c i|ual«iuer trabalho e acceita posa-
aiifiitos parccllados, Das 8 «ia manliã,
ás 6 da iioitr, Rua f.Marechal Kíorinno
Peixoto ii. 41 (sobrado), próximo á rua
Uruguayana.

«^«triniirtrm ¦ AMERICANO
líf E1TI0TI DR. C. FIGUEI-
lll' «i'l\1"/I RED0 «Peeialis
|Ç.8 .'í.fli lá? I fl to cm txlraeÇõcii

completamente
«tm ü«»r < outro» trabalhos sarantidos ;
sjfítema aperfeiçoado, preços módicos, a
ejn prestaçírí, daa 7 da manhã ás 9 da
noite, rua do Hcapido u. 222, canto Ja
avenida Passos.

¦ Cario-
Diante

diz tudo
com cia-

roza o
quo sa

«lcBcja
sabor,

roaliza 03 trabalhos por mais ilif-
lleois quo poj.im amigavolmento e
bota o mal para cima de quem o
faz, á rua da Constituição n. 29, so
brado. 11W51

Perolina Esmalte ~S-f,S
adquire c conserva a helle?a ua iifllr, ap-
provado pelo Instituto dc llelteza de Pa-
rií, prendado na Kxposição dc Milano.
1'rcço Jí.ioo. PO' DE ARROZ PERO-
LINA, suave e embellezador. Preço 4$.
líxijam estes preparados:, ú ven;la em to-
'Ias as perínmaríns e no deposito dr^ie e
de outros preparados, A rua Sete dc Se-
tembro n. aop, sobrado. Cí/3/S)J

Clinica de moléstias das
senhoras e syphilis

DR. VALENTIM BITTENCOURT -

Parteiro — Cura tumores t do? seios e do
j ventre, as tuol. dc vias urinaria:*, genitacs,

as tneíritcs, os corrinientos uterinos c va-
gtnaes c regülarUs ¦•< mcmiíruãçfio por
processo seu; appl. 6ofi c m;. Cons.: ura*
tia. Cons,: rua Rodrigo Silva, sõ, das io
ás j, tel, sG^?. Kcsid,: Sc::aòor l£uzebío»
3\2. Tel. 2.511, Villa. Tiata tuberculose
c hérnia, quebradura, sem oper.:t;ã«j. 1003 Jj

^ Orando reclamo —
a 1S500 c -*$ooo —
Veuüosn*3e na conhe-
cida 1'ABKICA CA-
RIOCA. Rim «l.i CA-

RIOCA N. aa. iunto so Mercado .le Flores,
líxposição todos os dias, uíó ás 10 horas

t!i ncite,

Professor Baçu'
Mxslcrios c.i Vida — Innumeros

Irahaihos realizados pelo oceultismo.
Combato a todos ou sofírimentos. Resi-
dencia: Uua üc São Chrislovão n. 309.
Cartas, dirigir a capitão j. l.oão.

3:ooo$ooo ^fÃ Sntià^S:
cio dírecto e serio; cartas a João Cam*
do-, rua 7 de Setembro n. 19J, loja.

(--M.S S) J

e etc. Cura-se
com a 'Sronclii'Tosse-bronchite

ria — preparado de Adolpho Vasco:
3o--. rua da Quitanda 27, Engenho de
Dentro ,!«j c Assis Carneiro o. i_u.,;S)S

Oi

Companhia Industrial e Conztructora"BOM.BETIHO"
(CAPITAiIv REALIZADO. ioo:ooo$ooo)

««?Sí?IÍSfi,",e de CONSTRUCÇÕES
FKEDIAfcS em terrenos próprio» on em
terreno, dos clientes, mediante condiçSe»
muito vantajosas, sendo o pagamento a
prato lonjo e em pequenas prtstacõis.
CONSTRUCÇÕES IMMEDIATAS COM

MATERIAIES DE i» ORDBil
Kncarreja-se tamhem:
— ií conservação de predio», recon-

•trucçíes, í-ecebimento de alufuei», com-
pra e renda de terrenos e de todoi oi ne-

foclo* 
que ae relacionem eom ini móveis,'EÇAM . PROSPECTOS E EXPLICA-

COES A' RUA DOS OURIVES N. 45 
'

leleph. Norte .1170 — Rio de Janeiro

Moléstias das senhoras —
Dr. Octavio de Andrade, com pratica dos
Iiospltíts da Europa, evita a gravidez porindicação seientifica, «era prejudicar o or-
zanismo. Hemorrliagias, suspensão, etc.
Residência e cons.: rua Sete de Setem-
bro n. 186, sobrado, da» 9 ás 11 e de 1
ás 4. Telephone 1.591, Central. Consulta»
«ralis. (1569) R

para barbo, muito gran-
des, artigo baratlssimo,

a 3$?oo c 3$ooo. Vende,
su na conhecida 1;A-
BRICA CARIOCA, ca-

dc toda confiança. Rua da CARIOCA
N. 22, junto ao Mercado de Flores.

Exposição todos os dias, até ás 10 horas
da noite.

Lençoes
trata-se com
brevidade,

mesnio iem
certidões, ci-

Casamentos
vil, 25$, e religioso, 20$, inventários,
montepio e meio soldo, justificações,
etc., com Bruno Scltegue, á rua Vis-
conde do Uio Branco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos e feriados. At-
tendem-se a chamados a qualquer hora.
Telcphone 11. 4.542, Central. S 1644

Quem desejar

TiEXTISTA — Vende-se um molor
JL/ cliieoíe e ua. andei dc grão; pn
d» oceasião, iua ** AuJraJas n. Sj,
?rado, (zoou S

COLORINA, J,:».'-'',"a iJnraI "?•
» ranl-.ila,. para res-

tituir ao cabello a sua c-;.r original pie-
ta ou castanha. — Preço lojoo.-,; pelo
Correio, mais c$oco. Dejosifo geral, rua
- d:- Setembro n. 1;;. _ R, KvVNIT}!.

ver-se livre
dos atrazos
da vida, sa-

__, ber o pen
samento de pessoa dc amizade, attrahir
amor e bons negócios, ter felicidade 110
commercio, tratar todas as doen-
ças, obter o nue desejar, por mais diffi-
cil que seja, por trabalhos seientificos e
garantidos, dirija-6e á rua do Cuperlino
n. 3 A 7, estação de Quintino Bocay-
uva, enviando enveloppe, sellos e sub-
scriptado para resposta e consulta. no
gabinete e por escripto, todos os dias;
rcaliza-se o quc desejarem por mais dif-
ficil que seja cm qualquer distancia ou
Usíado. Gonorrliéa chronica e impo-
tcuçia, cura garantida, com lierras me-
dicinaes, J. Pinto da Silva. 17R5 J

TI Digestões
difllccis,

perda ito
aripatito,
ilyspcp-

. sia, dor
de cabeça, a/.ia, mio hal'to, enjôos
da gravidez o vômitos: — cura piem-
pta e rápida com o ELIXIH ESTO-
MACAL. A' venda na Pharmacia
Uragantina, 103, rua Uruguayana, 10o.

ra
D E

H E

enxaquecas, in-
digestões, dores
do cabeça. In-
flammaçáo do fl-
gado e dores
nas cadeiras: —
cura radical o
prompta com as
pílulas DU. MU-
MLi.O». A' vou-
da na Pharma-
cia Uragantina,
105, rua Uru-
guayana, 103.

V, Ex. nio quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pôde conseguir facilmente,

por alug-uel mensal e módico, todos ua
moveis; rua do Riachuelo n. 7, Casa
Progresso.

MOVEIS
_A prestações o melhores condi,

ções _ gó na mn Seiuiiliir Küsc-
bio 11. 73. — Telmih. 8851.

Enseignement graluit du cliant
Madame Seguin eleve de M. Isnar-

dou, professem- du Conservatoire de
Paris, continue ses cours gratuits de
chant, piano et solfégc, á son école de
musique, Avenida Rio Branco, 127, 2"
étage. Les cours sont diriges par les meil-
leurs professeurs. Se faire inscrire tous
les joure de 2 á 4 heures.

Mme. Olympia
Cartònianls brasileira, tem um br-ve

com (pie se consegue tudo que sc qui-
zer. Guarda-se segredo. Consultas ver-
baes e por escripto; na rua da Carioca
n. 13, sobrado. J 1594

MALAS

Bicyciettes
do typo mais moderno para creançan,

moças c rapazes dc s a 15 annos

CASA GRÃO TURCO
OUVIDOR 9G—Toi. Norte. 4034

LEILÃO DE PENHORES
Em 16 de maio de 1916

A. CAHEN&C.
22 Rua Barbara de Alvarenga22

(ANTIGA LEOPOLDINA)
Tendo de fazer leilão em 16 de

maio, ás U ljíí horas da manhã, de
todos os penhores venoidoa.previnem
aos Srs. mutuários que podem resga-
tar ou reformar as suas cautolas até
à referida hora.

Esta casa não tem llllaes
Veuve Louís Leih & C. suecessores

CR 218)

Excellente emprego de capitai
:?4o:ooo$ooo

Vende-se, livre c desembaraçado; ne-
goeio direcio com o -proprietario.ii-.agm-
fica propriedade em fórnia de villa, com
mais de 40 casas_ novas, com todos os
requisitos de hygiene, ruas calçadas a
parallclopipedes, illuminação eiectrica e
boa casa apalacclada, em centro do jar-
«lim e pomar, rcníleiido, com a crise,
39 toooÇooo^ annuaes, Ipodendo, breve,
render muito mais; quem estiver em
condições de fazer negocio queira di--igir carta, para ser procurado, ao sr.
M, L., rua Uruguayana n. 13, ouri-
vcs. K. 2.314.

Quem quizer comprar malas" boas 
"e

baratas, só na "Madriltnha" — Marc-
chal Ploriano 140.

Aposentos confortáveis
Pitquena familia respeitável, dispon-

do de dois ou tres amplos aposentos,
muito limpos c arejados e cm cenlro
de jardim, aluga-os a pessoas distin-
cias e de tratamento, com ou sem pen-
são; na rua Professor Gabizoi .153.

(J. 1958)

SALÃO UMAS
Fino caoellereiro para homens c I

creanças. Mulainbina, loção quc faz |
renascer o cabello e destruir a caspa.
A casa acha-se funecionando sabbado
dia feriado.

Kua ilo Ouvidor, 120, pro.-tinio á Ave-
nida. (J 196;

IE, MARCELLE

dartliros, enipigens,
eezemas, frieiras,
6arnas, brotoejas,
ete., dcsapporcccra

fácil e completamente com o D1ÜUMI-
CURA. (Xão é poinada"). Vcndc-se cm
todas as drogarias do Kio c Nictlieroy.
Deposito geral: Pharmacia Acre, rua
Acre. 38. Tel. Norlc 326;. Preço 3S000.

Spavislez ?: J*fjg
jector — Xanlcrro. Fácil,
commodo e liygionico

A' venda nas casas do ciniiiíia.

CONSTI PAÇO ES
antigas o recentes

TOSSES, BRONCHITES
íío radicalmente OURADAS

PELA

SOLUÇÃO
PAUTAUBER6E

qu» dó.

PULMÕES ROBUSTOS
Ucàritá cts forcas, abre o appcciiasíc.ca as secreções o precine a

TUBERCULOSE
t. PAUTAUBERQE

COUnBEVOlE-PARIS
• roa* 111 PhtMtftcut.

Ii»
Companhia da Loterias Nacionaes do BrasH

Bitraeçoespnblloas sob a ftsoalisaç&o do governo federal
ás 2 U2 e aos sabbados ás 3 boras, á

RUA VISCONDE OE ITABORAHY N. 45
HOJE 334 — 10.aooosooo

Por $750 em intoii-ott
SABBADO, 20 DO CORRENTE

A's 3 horas da tarde—335—Ü-

Por 1 $700om meios
¦ 3BSSSSS .-!..¦¦ -J - =L-1"" Bg ¦ . ^SJKMJ 1W» •

Grande e Extraordinária Loteria de S. JOÃO
E>I TRES SOKTBIOS

Sexta-feira, 33 e Sabbado, ÍM de jnuhoA's 3 ÜORAS ÜA TARDE A's 11 e i DA TARDE
330 - 3'

I* sorteio ... loo:ooo$ooo
2* sorteio... looiooo$ooo
3* sorteio ... 2oo:ooo$ooo

i>rotulos maiores 4 O O^OOO^OOO
Preço do bilhcto inteiro 10Í000 em vigésimos de. SOO róis.

Os pedidos de bilhetes do interior devem ser acompanhados de mais
6oo réis para o porte do correio e dirigidos aos agentes geraes Nazarctb StC,
rua do Ouvidor n. 94. Caixa n. 817. Telcg. LUSVEL, e na casa F. Gui-
inarücs. Kosario 71. esquina do Beco das Cancellas, caixa do correio au-

t/0 I./I7.1.

Casa Guiòmar
CALÇADO DADO

120 Avenida Passos 120
TELEPHONE 4.424--2Í0KT1Í

Enviam.se catJlofiros Ilius-
trados a queiti os «icilir, ro-
ffíilHlo-so clareza nos enderu-
ços, nomes, Estado e logar.

Para vendas em frusw fa-
zemos. «leKuouto de 3 010.

Remetlo-se pelo Cor-
reto, mediante vale postal
da importância, aooreeci-
da de 1$500 para porte,
por par.

Sapatos de
de rosa.

sctiui branco, and e còr

I0SO0O

NAZARETH & C.
Recommcndamos aos nossos freguezes do Inlerior a próximaLoteria da S. João, a extruir-so em 23 o 24 de Junho —

400:000$000, cm 3 sorteios, inteiros em vigésimosIü$00O. Viííesimos 800 rs. Enviem mais 000 rs. para o porte do
Correio c dirijám-sc a

3XT-A.Z-A.R.ETKC & O.
Rua do Ouvidor 11. 04.—Caixa 817—Kio de Janeiro

Mr. Edmond "Zril^^

Srantlc 
"médium" cin ri vidente, continua, a

ar consultas para descobertas do qual-
quer espécie, tia rua Eelippe Camarão 95,
(Maracanã)., Somente trabalha peio syste-
ma das principaes uotabilidatlcs curopías
c tia sua "irmã" a celebre "Madame. Xi.
ziua", que tanto suecesso alcançou ;io
Brasil inteiro, (l'V incomparavel cm tra-
Imllns a distancia). tigS.! S) 11

Cartomante _— Tendo trabalhado .>m
Londres. Bc-ilim e Moscpw onde ad-
quiríu grande pratica sobre occtiltismu
faz trabalhos para o bem estar, assim
como regula negorios mal suecedidos.
etc. Falo inglez. ailenião. russo e por.
tURii«. Rua do Lavradio, ,t6. J 34.-0

Fornada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

Approvada c prcinie.de. com medalha
de ouro

Infallivel nas eiupigèiis, dartliros,
santas, lepra, comichões, ulccras, eeze-
mas, pannos, feridas, frieiras e todas as
moléstias da pelle Pote l$soo. Depo-
sito: Drogaria Pacheco, rua doa An-,
dradas n. 43 o Sele de Setembro, 81. j ,r ,

4110 Jlr,. 
'I '"'

' IjO.r.foKü.

Aluga-se uni grande sobrado, com
dnas salas, deseseis «inartos, todos iu-
dcpiiiidcntcs, cozinha, duas banheiras,
illtllúin-ição clectric.i, próprio para penr
são. Ver o :raiar, á rua do Hospicio
11. 150, caijti Lebre. S. 2196.

«! o unloo
B"í 11V jM rema dio

quo ouro l-I.OHKS BRANCAS e os
Coriinioiitoí das Sonho/na-.

Vondo-sn nas prinoipass phar-macias o na Drogaria Araujo Frei
tas & C.

PENSÃO CARLOTA
Neste estabelecimento dc 1* ordem

encontram os srs. hospedes <iu.lrt09 c
salas ricamente_ mobilados, para fami-
Mas ou cavalheiros, a pregos módicos,
á rua D. .Luiza, cs (nina da rua Cas-
siano n. s, üloria. (.1-i'dj)

SITIO
Ji.M S. GOKÇALO

Vende-se um pequeno sitio, com boi
casa dc moradia, . ipequcno pomar c
mais arvores frutíferas. Tem bonde á
porta, da Tramway Rural Fluminense,
frala-su 110 mesmo, á rna Xilo Peça-
nha 11. iC, São Gonçalo, Preço, <i:oooí.

ESPIRITISMO
Trala-se de todas as moléstias com

plantas medicinacs o pelo espiritismo,
garaiúindo-sc o exilo. Consultas sobre
todos os assumptos, yi-olú-. Tratamentos
ii_ distancia, .por correspondência, me-
diante: nome, cdade o symptonias dá
moléstia e sello para resposta. Flora
fildiitena: Acre. C«j. Rio. S. cuoíi.

BOM RETIRO
Vendo-se um '

do mesmo noinc,
Fonseca, Praça
brado.

vrciio c.| x ra ;'i rua
Trala-sc com o sr.

Tiradenles, 73, so-
(J 2222

ALUGAM-SE
Alugam-se os i" c -' andares, am-

pios c bem arejado.-. do predio da Ave-
nidn Rio liranco, i.,:, canto da rua da
Asseniblca, juntos 011 separados, por
preços módicos.

Trata-se na loja, (-'S13 J

AGENCIA LOTÊRICT"
Vcndc-sc uma, muito bem montada,

com licenças pasta-", por Soofooo, ú rua
Senador iPoinpcp n. 32; trata-se na
mesma, S. ttcoo.

Barricas vasias de cimento
Compra-se qualquer qltantidadc, a .100

reis cada uma, á rua Visconde Amoro-
r,ima n,

F.leiuntUiinios sapatos de velludo.
entrada baixa, nalto baixo e alto, pari
senhoras — Üliiiiia creação da «ioda

I3$0(DI0
• is$ooo — Moilciniisimos sapato» em
verniz e cm velludo prelo, com pulsei-
ra, salto alto e baixo, para senhora.

IO$000
Piniüinios sapatos dc verniz, entra-

da baixa c com tiras entrelaçadai,
ulto alto e baixo, para senhoras.

3#500
e 4$ooo — lílegantissinios sapato! «I«
lona brancos, abotinados c com botões
para senhoras.

I0S503
Superiores sapatos pretoj e amarei

los, en: poliica americana, foriuaK
idem para homens.

OOO
e C$500 — Superiores sapatos pretos t
aniarellos para senhoras, salto baixo, de.
amarrar, de mirada baixa r dc abo-
toar e com uma tir» n» peito do pé.

f$400
Chies sapatinliòs prelos e amarello*.

iem salto, para creança (dc ns. 15 »¦
27),

3Ç500
AtPEIlOATAS TARA OREAN

ÇA.S (DK 17 A S7).

^$000
ALPERCATAS PARA

NAS (DU 28 A .'{»).
JlEXr.

5$500
ALPERCATAS PARA HOMENS

E SENHORAS (DE 3i A 10) .

iu, ivlangiic. S. --213.

I ___SS_HB »----'.*j»
« 1

FERRO VELHO
rua Sao Ciem; 118.

1201,

PREDIO

Artigos para chapéos de
cpnVinra "orei. 'ôrmas« algrelles, pa-açmiuin, raclis, filas, ele, artigos dc
gosto, parisienses. Aos senhores negocian-
tes e moiÜsUs do interior remetteremos
qualfpier enconimenda contra vale postal.
— J. Lobo * C'.*, imporlailorcs ;rna do
Hospício n. 120, «sobrado, defronte ú pra-
ça Gonçalves Dias, Telcpli; i.-|3, Norte,

«iijií.i S) .1

11. u6, sobrado, entrada pela travessa da
Luz, 4, Haddock Lobo; segundas, quartos
e sextas-feiras, das 3 da manhã, ás a da
lardc. Trata dc iodos os males. Tra*
ballios garantidos. Casa dc familia, .

fiijüi S) H

ScompTetos 

p?.r»
collcgios c bapti-
rador. Paraizo

das Crianças. R
7 «Ic Setembro,

á3 134.

Knxovaes com,
plctos para rc

'.: e mnascidos,
inclusive o

berço. lt. 7Setembro

¦E
ReoemnasGÍdo
MEIAS

_ U4.

e roupas bran.
cas para crean.
ças, no Taraiio

das Creuncas. R.
7 de Sei., 134.

Aliií>'a-Sfi 11 iiredio n. 2ia »1«
wifi Vriiiíiiii.vuiia: (raln-so no
liancii ilo (.'oiiiincreio. (J KJOt>)

MACHINISMOS

[DENTES, DENTADURAS, ETC,
;• 'Ci)nii)i'a-so omililiioi' ouiuitidade.
dc DENTES arlificiubS VIÍLKOS a:

|-i()0 róis CADA CM. Tuinbcíli
traliullios velhos ila boucii cin oui-o
(« iilittiii.-i. — Uua da Asscnililea
n. 1«, loja, (,iai«a).

Vcndcm-se eixos, luvas, cadeiras e
mancaes, de 2"; 7 polias inglezas; 3
dc 26": 2 «ic 30''; 1 de 34" c 1 òo
3(1''. Unia prensa Biackburn ;Sx.y"'
para malharia. Uma machina Bhicliburn
1S", parada automática. 1.100 agulhas
e 3<> conducíores para camisas de niiíia.
Uni banco com j cabeças de machinas
Biackburn ponto 32, para camisas on
gollas «j"; 2 coiiductorcs «- 250 aguliia;.
Um banco com uma machina Singer dc
cascar c duas ile costura, ínia machina
(ovcrloclí) Singcr, para bainhas de
meias. lTma Singer K4. Tres machinas
Wildman para elásticos K.;>, 1 S;3 c 200
agulhas. Tudo cm muito bom csudoji
á. rua Ribeiro Guimarães 11. 69, leiep.b,'.'
Villa, 3í-'o, Aldeia Cahipisla.

QURQ QüDO OURO

S£g| rconn ErTurr'.i-r~~;i5s^-VS

,,f.?j~.|l<t;..i.i"i...|iniiiiiiiif»trieitir.«flW

Compra-sò qualquer qtiahliiladc «1
ottro velho, prata e platina. Praça Ti- j ,
radentes n. $3. (2j6o S) j 

"''

UM BOM ESGRÍPTOR!Õ~

CORSO DE PREPARATÓRIOS
MMXS.Vl.lDADl': 25$000

Professores dc Pedro "' — Diurno «
nocliirno. Kua da Asscmbléa, 11. 9S, 2'
amlar. 216 J

CÃO ENCONTRADO
Na noite dc sabbado um grande cão

dc raça com coibira <!e couro, pede-sc
quo aniKiucie nesta folha, dizendo dc i

e .". quem pertenci'. (Í284) '

ACASÃ BERTHOLDO
3?MO 3DE1 JAKTBIRO

Avenida Rio Brauco u, 50
Avisa á fi>eg|iiezia que a contar fie

3 de maio a. c. venderá as
Lâmpadas "(JE*Edison"

PELO SEIÍNOVÒ SÍOTEMAlMERICAXO:
CíhIu compra ile lâmpadas dá direito a um

ou mais 1'tOUi'ONS» ua seguinte
proporção:

Por cada Eampada até 50 vellas se entregará. I ecupan
dito dito IQO vellas commum- • 1 '

dito 100velas Dl2 watt].

&•:.¦'•;>'? i

dito
•'.5

JCOVK1S Dl' KSTYl.O
littuidução

)5

Creme de Amêndoas —
O legitimo está registrado sob o n, to.ou,

e traz impresso o nome do fabricante
pliarmacei:(.ico Santofl Silva, etc.

Indispensável na toilette das damaa ele-
tantes, Embellcra o rosto, tirando-lhe aa
rugas c as mancViae, Fótc 2$ooo. Vcivde-
se no deposito, Drogaria Pacheco; â ru.i
dos Andradas n, i(S. (io.;4 ?) J

nussagriis. etc. Insti-
tulo ritysiotlicrnpico
do dr. Gustavo Arm-
brust. Docente ,da Fa-

culd.idc. Doenças do «slotuago c ititcs-
lino, neurasthcuia, ariliritisnío, obesi-
da.lc, diabete, cie. Dc 7 ás 11 da ma-
nhã. Kua Senador Dantas, ,(8. .1 .tio

£/¦) machinas gabinete c, do uma, cinco
0^ c sete gavetas, de mão e dc pc,
liquidam-se n 10$, 30$, 3'»$, <to$, 50$ nlê
200$, Conccrtem.se machinas de ípiaKjtier
gênero; Visconde de Itatitta i.(. i:S.imS)J

GRAVIDEZ rt0 ll^nato^n.òT.ie
UÍ.U11 lUlàU A1frc(lo ____ Can,a.
lho, em uni cali.t ás refeições, ;m cuja
composição entram n quina, Uola, coca,
lacto-phospüato de cal, pepsina pan-
creatiua diãstase c glyceiina «!• a me-
lhor Rarantia :i vida do feio e da mu-
lhor grávida, pois o llcniatogenol, .-«léin
de poderoso tônico c digestivo, vende-
sc em todas as pharmacias e drogarias
do Rio c dos Estados, Deposito: 10,
Rua Primeiro de Março.

CASA MOBILADA
ATR' Soo$ooo MTCXSAES

Precisa-se alugar uma, bastante con-
fortavel. nos bairros Bolafogo, '..ir.ui-

jeiras ou Caücte, por tres mezes (julho
a setembro). Pedem-se informações
para Villa Satnvcn, Petropolis, Sele de
Abril C4, ou para Ouvidor :oS, loja.

«^_ i.l. 1555")

PROFESSOR DE ÍLÈT
T-içocs praticas c Uiconcíis a s$ooo

mensaes, duas vezes nor semana. Rim
Mari.-: e Barros j^ú, cá^a 3. iK. 1183)

PROFESSOR
Diplomado pelo I. N. dc Musica.

com pratica de ensino, oíferece-se para
Icceionar cm coUcgiosou outras insii-
ítliçõcs. Cursos de solícjo, theoria, har-
mania c piano; prepara alniniios para
qualijucr estaoclecimeiiio o!t'c:,.!, ii-
ções a «lomicHio, ou na escola. Curtas
n Donaio Croce, Rua .ia Carioca, 14,
2" an-.lar. ... (1 J?So

.Com dois comparliuient05 por 70%.— |
Trata-se na Casa Muniz, Ouvidor, 71.

S 1G4G

Antônio Ferreira Aleixo
ou Antônio Ferreira «li Costa Cotitiulm.
jiortiiRiiç/., natural «In Couto de Ciicuiâes,
logar «lc Faria de Haixo. 1'rccisa-sé talar
cnm este senlmr, para :icj?o'cios «le seu in-
teresse. Dirigir-se oa escrever, ilnnilo sua
moradia, .i praça da Bandeira, nn llaxar
lleraiinios. -M. C. llrandão, i| :6:ii)

KC
iril e M:.i,i na CASA Al
da a!.1'AM)i-.«;a, m;

,VKS

OURO
Compra se ouro, brilliantes, platiiias,

jóias usadas e cautelas do Monte de
Soecorro, á rua tia Constituição n. 64,
proNimo á rua «lo Xtincio. iá. ifRt)

- WBÍ3* rtjM

A Joalheria Torres Carneiro ;cá
Aliiiiii rscriiitoriõs, pvoitrios liaramcdicii, uilviiaailu. dOiilisln, cto. ;limi «In Oiividoj' !.">:>. csiiiiiiin ila i
ilo (;«iiH'ulvcs Dias, 75. (KXO-10) !

BOTEQUIM
A tinle se. tun bem moiliado, far.emlg

bom negocio, com contrato, pagan.
diniiilulo aluguel, próximo A Avenida
Centrai; informa-so, por favor, na rua
Sete dc Setembro n. 58 A, casa «io
frutas, com o sr. Guimarães, «Ias 13 ás
H horas. R. {7-3.

Prata, briihaiilcs, cautelas do Mont«
de Soecorro, coinprani-sc; na praça 

'fi.

radentes ó.|. Casa Garcia.

ímpoteneia
VITAI.IDAÜK DO líOMF.M

CURA radical sfin dar n.cdicamc
- a tos para tomar: não influo a cilac'

(Q ¦ -
l

dito dito 200 veiías
Éo dito 409 vellas
dito dito 683 vellas
dito dito 800 vellas
dito dito 10 6 vellas
dito dito 1500 vellas
dito dito 2001 vellas
dito dito 3009 vâs_

Os coupons serão resgatados na
CASA BERTHOLDO

AVEKIBft m® BSlAilCO U. 50
Os prêmios acham-se indicados na lista debrindes o «stão cm exposição permanentena Casa Bcrtlióldo

".9
".12
".15
\\í
\l\

,25?»

ÍSIO BRANCO H. 50
Peçam a lisfa cios brindes

Compras a praso não têm direito u Coupons!

MALAS

garantido: trata-sc com pessoa síria:
rua da lVainha 39, so-). N. Iá.

; 22.1:

. Artigo solido, e1cgante i
êimo, só na A Mola Cllincza
vradio ür.

LANCHA A 6AZ0LIIÍA
Vende-se uma, c;::y cinco nirtroV,

própria para recreio, com acconiinodá-
cües pam oito pessoa?, molôr de 6 II.
I'., masneto Bosch, carburadoi- Cl.m-
dei, almofadas com capas, tolda, remos,
salva-vidas, lanternas r todos os «le-
ínais pertences e ferramentas. Para vêr
e tratar com II. Taylor, .Magc, Ksiado
do Rio. R. K,S;.

CAIITOMANTK V, CITiRÓJlAXXE
KSiltANGlilHO

Trabalha coai Qttairo baralhos «le csrlas e
ptlas linhas «Ias mãos. ia: q:ia:si|iicr tri
Ivüiv.s, une e« desunidos e 

'
paz nos lares dns famílias —
rica do Su! cj'.;e. pjr meio d
nocturiia, «lí_,cobre qialautr scjreOo. pormais «liftK-il (|tic frj.i; trabalha l.A dez an-
nos no Ji:o de Janeiro, onde 5e tornou
mm:n conhecido pc!u£ seus acertos e hon?
trabalhos já feitos: mora na praça da RepU:
blica ba 5 mulos, « sempre saíiífez a pes-son mais exigíiiír.

l'oçs'.:e r.s fenladciru' p;.lras 'le Sival,
vindas direelamentc de Jernsalüii, poderosoulismaii conhecMií no Bmsil — Consultas,

HomoeopafSilcos vldenfss
A todos que soffrem «lc qualquer aiff

lestia, rs';., sociedade binriie-nte fot
, _ . . nece, GRATUITAMEWTU, diagnostico I
liaralis- 1 _{__ moléstia, gó manjar o nome, ."«ia-.

Rua La,- _]c, residência r profissão. Caixa pos
| 'ai n. 1.0:7, Kio de Ja..uiro, Scllo

— Ip.ua a resposta. 144 J

T~ CHIMICQGLYCOLINA

CURA DA TUmCÜL^S
DK. A. DAXT.IS DE QUEIROZ
Modernos methodos de tratamento

medico e cirúrgico, coiiform- a melhor
indicação. Consultas, das 8 ás 11 da
manhã. Kua Uruguayana a. ,13.

B .ijSo

OURO
Platina e brilhantes, convpram-sc; na

rua Sete dc Setembro n. 112, "Joalhe-
ria Diáiuaiitina". (R, 73.;)

l||S|-|l{arope Peitoral de Oesessarfz
e Aloatrão da Noruega

FORMULA DE L. R. DE P.RITTO
Approvada c premiada com medalha de

ouro nas e.vposicões de hygiene
Excellente preparado «la antiga Phar-

macia Raspai!, empregado com súcces-
. so nas empigen", comichões, frieiras,11'"-I dartliros, acne, pannos, aspere.ta e

irritação .la cutis. rugas, suores felidos
e todas as molcslias epidérmicas.

Deposito: Drenaria Pacheco, á rua
dos Andradas 45; 1" de Março to. As-
scmblra 34, Srto dr Setembro Si e 99,
fabrica, Pharmacia Santos Silva, á rua
Dr. Aristides I.obo ..'-_), telcphone nu-
mero 1.400. Villa.

C.ls o .la
di Kepulil
«MCA N

Vc*'.-.'.

l UJ } i_J n.i :;o.ic, líj pi'*>;i
8.4. — PRAÇA DA Klil'1"-' Ksquiiia la rua Senhor dos

U> T

Precisa-se de uiu que ensine a í...ter
hyposulfitò, Paga-se bem. .Cartas 11,1
caixa, postal n. 2:2, para ser pro-
curado. (l«'cu'.-sl

Mi YVGNNE
vient «1 arri-ç.- de Paris, aveo 1111 Rnnd
clioi-: ,1.' robes, cliapeattx, blotiscs, etc.

Kua das Palmeiras, 12, Boiafogo.
(R 1030)„_

PHABMAGEÜTICO
Diplomado pela Faculdade «Ic

PHABMAGIA

cina, está eni _ condições de assumir a I Ponte dc Pedra
djrccção tcchnica dc qualquer phanna- jcia. Curtas ao sr. G, ii., para esta rc-|
dacção. !'R 2038)

| « rcci.-a se de uni pratico perfeito,
mas que garanta a sua condueta; na

McJi-| Pliarmacia tíilvcira, em iNietherov,
!047 .1)

DENTADURAS
Compram-se dentaduras velhas, para

o aprovcitamcnlo da platina existente
nos dentes artiíiciacs; na rua Uru-j
guayana, 3, sobrado, com o sr. Antônio. I

FLAUTA DE PRATA
Vende-sc uma. dc maiínico autor e

instrumento perfeito; trata-se na ma
Uueiios Aires (amiga Hospicio) n. 4c,i°_andar. f;,0,0 T)

DENTADURAS
Compram-se dentes <^c dentadura;'e* l'l!ias. paga-se Lem, avenida Rio Branco

I3S, 1" audar. Santiago. (R 20.

PHARMACIA
(em : uit.li. uma If.Y,

sorlida, única 110 local, fazendo lout
negocio com moradia p;.ra íamilia ps-
gai.do pequeno aluguel; «raiar. Estra-
d_i d- Santa Cr.vi, 2.136, Piedade.
-'*" "r-- (277 R)

FORMULA DE BRITO s ^
Approrado pela Inspec-roria «le Hy-

íiene e premiaJo com medalha d: ouro
na Kr.posição Nacional de 1508. Eitc
maravilhoso pcitoraí cura radicalmente
hronthites, catarrhos chronicos, coque
luche, asthma, tosse, tisica puin-.on,

1 dóres ae peito, pneumonias, tosse ner- ! _^L_1__
voêas, co.islipr.cõcs, rouquidão, suffoca- i __..____,

^t^^^iSr^^t: CARTOMANTE "AFRICANO"
Depósitos: Drogarias Pacheco. Andra.
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março '.o; Sete de Setembro 8t e 99
e á rua da Assembléa n. 34. Fabrica:
riiarmacia Santos ÍUva, rua Dr, Arls-

AÇOÜGÜE
I ^ ende-se ou admitte-sc titu sócio pa-
1 ra um, vendendo 200 kilos diários, por1 nao pode:- estar á icsía do mtspio; in-
| lorma-se por favor A rua Manoel Vi-

ctonno 537, Piedade. Í2oü T)

CAjnnO d«j caI«;ndo para sonho-
OnilUvi) ras, homens o creanças,
a pi-im.-os Ínfimos,

ja Bellos e ul-
•,lra moder-

nos borze-
guinsdcpel'
lica enver-

nizada,
canos bran-
cos, pretos

c do outras
cores.

16$,lS$,20$c23$
F»cIo Corroio, mais 3^

em par.
120-Avenida Passos -120

I Casa Gu ornar
i
! Carlos Graeff & Comp.

I Tactos e não palavras
; O qtte as imitações perigosas pro-
I melicm, mas uíto dão — o Vcrmifugo

"Tiro Seguro", do dr. II. V. Pcery
garante, porque é o único genuíno, pro-
priedade exclusiva da Wright'5 llidiar.' 
Vcgetable Pill Co.

O Vcrmifugo "Tiro Seguro'', do dr.
j II. 1". Pcery não contem " satilonina"

em sua composição. A sciencia medica
; já demonstrou á evidencia o grande
perigo da "sanlonina" sob qualquer
forma! como xarope, em mcdicauien-

I los. ou corno Vcrmifugo.
j Convém tomar cuidado, porquanto
I tem oceorrido numerosos casos dc en-

venenamcnlo por 
"sanlonina", mesmo

! tomada sob conselho medico. Minis-
I trada já creanças, ás vezes causa .«

cegueira, e outras vezej até a morte.
| Não compre nem empregue ou.írc
Vermifúgo senão o "Tiro Seguro", do

I dr. II, l\ Pcrry, único genuíno, pro-
1 priedade exclusiva da Wright's Iiulian

j Vcge.al.ie Pill Co., garantido para a
destruição das lombrigas c solitárias, e

! completa destruição do foco donde ella»
! geratii-se,' 

Vcndc-se em todas as drogarias t prin-
cipaes pharinacias «lo Hrasil

I 11'riglU's índian Vegctable Pill Ce.'3,-2 
P.-arl Sirc-t.
Nova York, E. U. dc A.

Ko. 1.

Xarope adstringente
de Quina, Cascari-
lha e Simaruba

Formula de R. de Brito, da Pharmacia
Jiaspail, approvada peta Inspectoria
ile Hygiene.
Recciladó pelos mais abalizados mtdicoi,

contra us íiffecçõcs do tubo frastro-intestl
nal, principalraento contra as diarrhéas re-
beldeí, acompanhadas de eólicas, «Ivíentf
rhs e mescnicriles, diarrhéas da «lentiçSo e
dns convalescenças das íclircs graves e dai
moléstias pulmonares, conseguindo iimprt
maravilhosas curas.

Modo Je js,.r: veja-se no vidro.
Preço, 3$ooo. Deposito — Drogaria

Pacheco, rua dos Andradas, 45, i° de
Março :o, 7 «le Setembro Si c yj e As-
semblea 34, Fabrica, Pliarmacia Sahtoi
Silva, á rua Dr. Aristides Lobo, 22g -
lei. t..;oo, Vilia. Rio de Janeiro.

TERRENO
Vende sc optimo terreno, praprio

para ncllc sc construir bella vivenda.
na aprazível _ e saudável situarão da
Muda Ja Tijuca, alto, sC;co, no meio
dç boas _ edificações, ú rua Vinte r
Oito «ie Setembro, entre os prclio; nu-
meros 7 c 15, tenda 15 metros de
írente por 20 de fundos. Trata-se dire-
damente com o proprietário, no bon-
levard Vinte e Oito dc Setembro, 11S
(Villa Isabel). ,'A. 1720)

-- V. EXA, E INFELIZ?

tiiles I.obo u.
Villa,

.¦29. felephoní .400,

Procurae o professor KADIR, «
SOMNAMBULO VIDENTE, na rua

D12 com clareza ludo que se deseja, Mariz c Barros 8f. Além «lc responder
Dcsfsz tonos os malefícios; garante os tudo quanio quizerdes saber incumbe-seus trabalhos. Consultas, 2$ooo, todos ae de trabalhos, devolvendo o 

"-'osso

os d,M, das o da manhã 4so8 da noite, dinheiro, se o resultado fór negativo.Kua Ireneral Câmara n. i;8, sobrado. Da lições dc IIYPNO-MAGNETISMO
Kntre o largo d^ Capta e Avenida Pas- garantindo que com oito üçfics 

' 
Ini'"' 5- 99».' flucnciarcis aos .icmr-jj,- ir -085)

Magnífico emprego de capital
Vende-se uma grande c solida pro-

priedade no bairro de Botafogo, dando
uma retida mensal superior a 2:300$,,
Para informações com o sr. Caldeira;
na rua Primeiro de Março n. 24, sobra-
do, do meio-dia ás 4 horas «Ja tarde.

_i_^f4yTERRENO 
NO MEYER

Vend:
Meyer, 1
terreno,
duas

?", em frente á estação dd
ogar alto e salubre, exjcllentft
cerca dc 9x50, frente par*

dc réis. Tri-per seis contos
ta-=o co:r. o sr, Elias Elvas, á riu 4c
O» vid 11. ;.l, sobr;ti()t .Í..J.S«Ar;
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CORREIO DA MANHÃ — Sexta-feira, 12 de Maio dc1916 » ¦• , ';;f|
: ¦ '' ¦¦¦¦"¦ ¦ v ¦ a

O FIGADO
D figado é um dos orgãoi mais importantes da nossa ecouotm».
Um fígado desordenado causa a perda do appetite, prisão de ventre,

Horcs dt cabeça, infartação depois de comer, perda de energia para o tra-
balho, tihysico e mental, perda de memória, cansaço, palpitaçao do coração,
lomno desassocegado, urina carregada, tristeza, etc,

fim seguida ac6 symptomas acima mencionados, aobrevem . tím «"o»
nervoso que produz gr? ves resultados, como sejam hypocoudna, perita ao
"°'eAsEPÍLULAS 

UN/VERSAES MELHORADAS DE PERESTRKLtO,coi>
têm em si os agentes medicinaco para combater os males acima enumerados.

Estai pilulas são compostas de vegetaes e o seu uso nio requer resguar.
do, nem de boca nem de tempo. — CAIXA, 2$5oo. ,

Rcmette-se pelo Correio uma caixa por 3Ç000, 6 caixas Por i35ooí
^ 12 caixas por z6$ooo.

Vende-se na tV Garrafa Grande
3R.TT-A. XJmXJG-TJJ^rX-JmJSTA^y GO

Perestrellrú & Filho. A uà

AVISO AO PUBLICO
Prcvine-se que não façam transacções

com os prédios da rua dos Collegiaes
ns. 5.1, 56 c 58, em Paquetá, que estão
onerados por uma acção judicial.

R. 1702.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar moveis em presta-

ções, por preços baratissimos.^ entre-
gando-se na primeira prestação,^ sem
fiador, na casa Sion; rua do Cattete,
7, tek-phone, 3790, Central. S. iS~

SobrinhoPÍLULAS DE SAFERAM1
CURAM

Setzõea-Maleltas
Febres palustres

Intirmi ttec.es
Nevral gina

Hnlto enldado com as imitações e falsificações
Únicos depositários, Bragança Cid & C. -Rna ds Hospício 9

M Min
109 Rna Marechal Floriano, 109

Canlo da Avenida Passos

Grande moda
22$000

Borzeguins
de camurça

branca
com bi-
queira e

salto pretos

/ IWKm

flíCAAA l8$ e 20$, borzeguins delWpVUV cãsimira c pcllica «nvei'-
nizada, artigos finos e da moda.

METADE DE UMA CASA
Pequena faniilia de tratamento aluga

a outra nas mesmas condições metade
de sua casa. Na rua S. Clemente, 94.
Ilotafogo. II 177-

Motor a kerozene 10 á 15 H.P.
Compra-se um, usado c perfeito .para

industria, que seja menos dc itoooíoco.
Cartas a A. P. Ci nesta redacção.

J. iSSi.

ECONOMIA NA ILLUMINAÇÃO
Qual é a luz mais barata e mais brilhante?...

E' a dn GAZÀGBTYLENO produzida polo carbureto dc cálcio,
pois um kib do mesmo rendo cerca de 300 litros dc gáz. Ultima-
nieiitn o sou preço augmentou siímciito do 10 •[. omquanto (|ue o
koróücuo augmentou cm proporção muito maior.

Experimentem comprando uma lâmpada.

9A$AflA c 2:$ — Borzeguins de pei-*U<pVVV ]ica envcmizaila, canos dc
camurça branco, beije ou cinza.

OCAflA I0$ c '-? Sapatos de velltt-
3»«JIWV j0i com tiras uo peito do

pi ou pulseira, artigo moderno, cuslant
nas outras casas 155 c i6$ooo.

DERBY-CLUB
1'rocrnnniiA da 5" corrida a realizar-se domingo 14 de maio dc 1916

GRANDE PREMTO "VSEIS 0>H MARCO"
i" parco — VELOCIDADE — 1.500. 5° pareo — GRANDE 1'REMIO SEIS

ACTOS ^TXOSrEB^ES
fiietro3. Animaes ae quaiquer p«-
(Handicap antecipado). Prcmios:
1:000$, 200$ c 3Q$ooo. " 

' '.
" Büss .' .- 5fM?s

Francia . . . . . y 50 , .
S. Clemente .... 5o .
.Bafflla . .' . .. . .- :.¦ • 5* ,,Miss Tlorence . . . . S° „¦Eeniano ...-..,.. 53

e° pareo — OOSÍIOS — 1.609 metros.
Animaes estrangeiros de 3 annos que
tenbam corrido sem victoria. ('la-
•bella 1). Prêmios: i :uoo$, 240? c
36$ooo.

Pajonal . .,.-.- ¦.
Trunfo .......
Aragon .......
Lady rericlcs . . . . .
Otaner .......
Itiiagc

PROGRESSO

kilos1
(2

3:h
6

3o pareo
metros. Animaes naeionaes, sem, vi-
ctoria 110 Grande Prêmio Derby Club.
(Handicap). Prcmiost 1 :.'oo'?, 240? ç
3(i$ooo.

Estilete
tlanay

'Gragoatá ... , . -.1 . ." Flaneur 
4. Gangussú

Kscopela
4" pareo — 1T.VMAUATV

metros. Animaes de qualquer paiz.
(Handicap antecipado). Prêmios
1 :30o?, 260$ c 39?ooo.. . •'. ',

Flamengo S4 Mos
Jandyra .
Maipú . .
Voltaire .
Ciaiiiiant

l.COQ

ti liilos

k;:
— 1.IÍU0

;DE MARÇO — 1.750 metros. Ani-
jinaés naeionaes. (Handicap). Pre-
juios:- 4:000$, 800$ c I2o$ooo.

i?i(i. Mysterioso
líonlimm listilhaço .
Guaporí . ,
Triumpho ,
Samaritano
Intcrvièx» .

49 kilos
55 "

t »
56 "
56 ••31 5

a; 6
6Íi parco — DR. F.ROXTI\T

|j 'metros. Animaes de qualquer paiz.
; trCIIandicap), Prêmios: 2:000$, -400$
i e 6o$ooo,

— 1.700

Argentino . .¦
Espafia.....
Voluplé Cltaste
Corncob , . .
Zingaro . , , ,
llebrca . . . .

53 l<i'os

49
51 "

«¦:
51

parco — 3, DE ACOSTO — 1.600
metros. Animaes de qualquer paiz,
sem victoria no Derby. (Tabeliã IX).
Prêmios: 1:200$, 240$ e 3Ô$ooo.

¦ Pistacbio, 3 annos ... 50 kilos
Hatpin, 3 annos 50 "
Paraná, 3 annos .... 50 *
Rampclion, 3 annos . .501 "
¦Myou, 4 annos 5c "
Pajonal, 3 annos .... 52 "

, CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Vende-se um excellente consultório

flcctru dentário, ciiiiiplctíimfnte novo c
itn optimo local; nara ver e Iratar á
rua Uruguayana 11. 8. B 173

li
Vende-se um, da marca "Rcinfeldcr

e Herlel". de Mtmicli, em 110111 estado
c com diversas lentes. Kua do Hospicio
11. 114. (S. 1875)

Qucreis vos Inabilitar com segurança para exames de admissão em qual-
quer academia ou no i" c ;i" annos da Escola Normal? — Matrieulnsrvos no
tiirso dc Preparatórios ou curso Normal do Instituto Volygloiico, onde lec-
itioiiam professores d* loda a confiança, entre os quaes alguns da Escola
Normal. Avenida Rio liranco, 106 c 108.

CASA
Vende-se uma, com bons commodos,

não precisando conceitos; na rua do
Uiacliuelo; informa-se ti praça Tira-
dentes 11, 54. S. 1846.

PEITORAL DRASIL
Cura a bronebite etn tres dias. Tn-

fallivcl na tosse, escarros sangüíneos
asiluua e rouquidão. Deposito: Ilerriui,
rua Hospicio 18. (J. i-\S--)

Otf/SAA iijooo e i2$ooo, sapatos deVipjVV verniz, para senlioras, ar-
tigo nioderiio. entrada baixa ou com
tiras uo peito do pé, saltos de couro ou
alto.

14$AAfl e '3?000' elegantes borze-
*~TVw"gtiins de pcllica preta 011
amarelia, canos de fantazia, o que li»
de mais moderno para homens.

1 'IÇflfln e i5$ooo, liotas de pcllica10<pUUV prela ou amai.ella, artigo
superior para homens.

1£$AAA 11otas (,= pellici, prela oulüipVVV awarei|a con, canos dc
FANTASIA.

(PAR.\. HOMEM)

ft^AnO e C$ — Sapatos de lcn.i bran-
a«pUWÜ ca, .saltos baixo ou altos.
com liras 110 peito do pc, para senho-
ras.

15$, i8$oor%xr„,;n:
fantasia, artigo fino c moderno psra
homens.

(Í^SflOfí BorzeBuiua de bezerro, preto,UiJIUVU artigo forte, próprio para
colletiio, dc 27 a 33.

c 2?2co — Chinellos de bc-
zerrinho, belbotinti ou atua-

rcllos, a ponlo, muito fortes.

9 fiíífl s^P'1103. co"' í:a''•0, brancos,
*¦""" (iniarcllos ou envernizados,
de 17 a 27.

Ultimas novidades em sapatos para
senhoras,

. 54
54

. . 54
, . 53

. 54
PREÇO DOS

Entrada geral I$oob
Archibaiicada geral  itjuoo
Arcbibaticada geral com direito

ao eilciliiamcnto 5?'100
Os bilhetes supra darão itigres-

so ao cavalheiro e gratuita-
Não serão pagos os progr.imm.is

O 1" parco será realizado á 1 liota
da' tarde.

M.WOEI. V.UADAO.
a" secretario.

BIIJIIKTF.S' mente ás senhoras e menores
j que o acompanharem.
jCavaüciro ......... 2$ooo
Vehiculos de qualquer natureza

inclusive .1 entrada até 2
comluctorcs 2$ooo

publicados sem autorização
APOI/1NARIO o. Dli CARVALHO, thesotireiro. (K2106

ENGENHEIRO 1,

Vende-se um estojo de desenho cotn
23 peças c in- is accessorios, completa-
incuto novo; ver e tratar t'i rua Allgc-
Una n. 18, E. do Encantado. Ii' Im-
rato. (.1. 1767)

EMPREGADO
Um moço com langa pratica de es-

criptorio; tiabalhtiudo cm machina dc
oscrevèr, tpreorsa de tuna' roílocaví*10*

JGarl.is a Henrique, nesta folha.
tli. 1918.

I liIlfWllÍT'lillM^
Xcaruslliciiln. dôrcs «1» calieon, Iiysteria, iiisomnia, frnnuezti

dn fuirns, suo cttratlits com unindo exilo com os BANHOlS DE
KI.K('T1!1C'IDA1>H EST.VlÍCA c os IIAXIIÜS JIYDIÍO-ELUOXIU-
UOS

lísliis iiiiDllcitcões, intciraiiipiito inoffpiisirns, protlitzom solire
o systoma nervoso nina aceno cuienz c liiirtultiiini, restlluindo
ao dooiitii ;i ciilmti, o soiniio o o bom estar.

(iiiliiiicli! de electrieidutlu nicdicii do DR. NEVES — OO. Ave-
niilii Uio Himuco — ltio (le .Iniieiro,
1'recos uiodòriidos. lias 9 lioras du manhã ás 4 du timlc. (J1517)

xotam.

00 SENADO N. 35 - Esquina da do Lavradio
Alnen-so este predio no todo ou eni parto, completamente

reforiundo, com bons iicitoiiimo dncões no sobrado 3 grando loja
nos baixos, com Installação própria »ani bar, café c restau-
rante. Tratn-se nn Companhia Cervejaria Dralimn, rua Viscon-

de de Sapiiealiy n. iíOO._

Grande quantidade de
calçados estrangeiros e
naeionaes, para sal»
dar, por menos do
custo que estão em ex-
posição com os preços
marcados.

Pensão só a familia e
cavalheiros de trato. Dispõe de
drs salas tio frente e bons quar
parqtti reconstruído de novo, cor,
conforto. IVeço reduzido, com o
pensão; rua do Cattete n. 176,
phone, a.ooíí, Iinglish Hotel. .1

PINTURAS DE CABELLOS
Mme. Ribeiro particularmente linge

cabellos com um preparado vegetal In-
offensivo, dc sua propriedade, ;'t rua
Rodrigo Silva, antiga do.s Ourives. 10,
1" andar, entre as ruas S. José e As-
sembléa. S 2J5

Aiií
O seu maior prazer será a photographi.i dos entes queridos!'Retratos modernos e artísticos, retratos sobre verdadeiro Ksmalle,

medalhas, broches, aitcis, etc, são a especialidade da l''OTO HkASli.,
Sete de Setembro n.í. Pedir catalogo. (S.

ESTÃO LONGE'..'

grau-
tos no
11 todo

t sem
. tcle-

. 4.1.1o

para
ú rua
= 187)

COLICAS UTERINAS
IV ÚTIL AS SENHORAS LEREM

Um ph.iriniiceutico chegado do Norte
lem um medicamento que cura as coli-
c;is <lo utero, evita o aborto, prepara o
utero para a concepção, cura as liemor-
rbagias e o corrimcnlo branco. 1'ara
informações, dias uteis. das 12 is 15
ii.i iiiaiibi, rua Marechal Floriano 231.

3 3833

SALA
Aluga-se esplendida sala de frente

com quatro janellas, em casa de fami-
lia ingleza. bem mobilada, com ou sem
pensão, na rua Sanla Christiua 11. o.
ou rua D. Carlos 100. (2813J)

UMA SENHORA
Tendo obtido a cura dc sua vista pormeio duma promessa que fez á .\iysa

Senhora de Lourdcs, que se venera nu
Sacco de S. l'"r.!iici»oo, eni Nictlieroy,
Ktl publico esta graça, p.tra aquelles
que lèm fé conto eu tive, irem aos pésda Virgem mãe. Implorem, com perse-vcríinça que tudo alcançarão da grutamilagrosa. (f. ,..,,,.

MMR. VI EMAS
CA!iTOM.\.N'!'i; estrangeira, vencedora

ciu r' ioRíir no Rrnndc concurso di cat;
icmancia do apreciado £cnr.uiarÍo "O Suh-
urbana", trabulha com perfeição tu scieu-
cia du oceultismo, diz o [ireasnle e i-rciHz
o íuitiro; desvenda qualquer niysterio da
vida, concerta fitialqucr difficu1 dade eni nc-
Rocio.i, íát. reinar :t paz no hv dar» fami.
lias, une os desunidos. Possue as verda-
«tetras pedras d.i Sival, vindas directamente
dc .ifcruEalcm, Poderoso talisman conhecido
até boje.

Kua da Carioca 65, 2a andar, citraih
pelo oceco da Carioca 23 c rua da Carjoca
f'5. c.ím dc loterias. Oontingos e dias fc-
nados utí is 4 linr.u da tardo.

(,r,-f. 1 I

Goíres e Registradoras
Ventlciii-se e trocam-se machinas dc

escrever, prensas, carteiras, secretarias,
bancos, armações para iodos os ramos
commerciaes; rua Krèi Caneca ns; 7
e 11. Teleplione n. 5Ci)-'. S. íS-p).

SEMENTE DE MAMONA
Rocha Wlrekcr & C, casa dc lubrifi-

cintes a rtta dos Ourives n, 113, com-
pra de um sacco para cima, qualquer
porção. Os vendedores devem dar amos-
trás c preços. (R 4059)

HKBWQM9B ^JBW ¦ ¦ ¦ IW í I ¦1W0BEW»

Licor Vegetal Bi-iodiiilo
-. DO —

Plic Alv.irj

Cura Syphilis, Klieiiin.uis.iio, Moléstias <h Pelle,
líczcmas, Jíscrofulas, Xtnuorca, Ulceras, dôrcs mus*
cuiares, dôrcs 1103 ossos Dartliros e todas as doen-
Cio resultantes dc impurezas do sangue. (Jura a
iloeit(;a, purifica o sangue c fortalece o organismo.
E' o mais poderoso antisvpliilitico c mais enérgico
depurativo. — Venderse cm Iodas pbarmacias e tiro-

guias, iveço 5.SOOO.

Av, Gomes Freire, 90. Tel, 1202, C,

AOS DENTISTAS
Precisa-se de um consultório na ci-

.laile, com cadeira c motor clcctrico,
até 5o?ooo incnsacs. Quem liver,'e-•¦¦ ¦

GONORRHÉA e ASTHMA
TRATAMENTO ESPECIFICO ,

peloijDi'. Lemos Duarte. Clinica medica
! moléstias de senhoras -e operaçõeí

GIPX
OU TEDRA •nu GBSSO EM BRUTO

Cotlipra-se desta pedra, em grande
qtiantidiide: quem tiver queira.dirigir
cartas a Oscar 'Fontes, rua da Carioca
11. 9, nesta capital. S, 2212.

frinn i Snissa Brasileira
Passam-Se os fundos de negocio dc uma casa de calçado, chapéos, arma-

vinhos, papelaria e livraria, bem afreguezada e que lcm contrato d'.- alugue'
raroavel pura quasi tres nnnos; junto ao negocio tem exccllenle e grande
casa para familia com todas as dependências necessárias, jardim i- grande
pomar, etc.; lambem Irocti-sc por predio ou chácara no Kio de Janeiro ou
Xicthcíoy, negocio urgente, c trata-se com Ubnldino Garcia, 11.1 mesma cidade.

(J. 18S.I)

LUSTRE PÁRA ENGOMMADQS'
) " Brilho Mágico" comiiiuntca uni

ftttraordinario lustre ú camisas, punhoi,
luUarinhos c a qualquer peça de roupa,
Endurece c prolonga ,1 duração dos tc-
ridos.

Vidro 1S000. Tclo Correio, ríooo

FABRICA

Vt "A' Oarraf.t Grande", rua Uru- jricstii follui.
ititti.van.i. (.5. A [5O

Comprn-sc uniu om' cstcjii ptirii-
tia, ou 11111 terreno (Io irramleS ili-
ineiiHÕcs, cm 8. Clirlstoviui, Hio
Comprido ou Gtfumliy.

fropostiis com todos os esclnrc-
cimentos n M. t'., no cserlutovio

(,) nt^:'.i)

PENSÃO UNIVERSAL
Una !'. Cernido 11. 80, esquina de

Avenida Rio liranco. Alugam-sc excel-
lentes commodos mobilados para fa:ni-
lia i- cavalheiros de tratamento. Cozi-
t lia ile 1" ordem. Com ou sem pensãoAcceita avulsos. (S ySo

SALÃO TÉRREO
i,i ,*Aluga-se, por 2so$ooo, uni ir-in

lão c outro pegado, próprio pata aula
de gymnastica, atelier de cosltira, ty-
pographia, b.irlie.iria ou armazem. Rua
das Laranjeiras u. -ü. quasi pegado ao
lar-jo do Machado. Tratase 110 mesmo
uumero. 1^- 1".í'"í.

jR H©fre-Pame de Pari
n.-crTA-im-txnt: kh nadvananKMBBWttaMBEaawaB' mHMti»nimi inreiiiif iHiIiih'm

A'S SENHORAS G
SENHORITÂS
A Casa

David Ferro
OhauiaaattQU-

ção para. as
suas vitrines

lluti 7 do Setembro, r.'-i

aKü':ü:.'isriBi"B''::Bi.iB'':B!'í!i ai-rsüt-a

lACDliABA I
SYMILÍSl

a para II. Pereira, :'i rua Conselheiro |Cons.: j ás 5; rua Evaristo da Veiga,
Saraiva -1, loja. (J. i;7.ll I30. Telephone, .1191, C. S. 963.

DOENÇAS DO CORAÇÃO E ASTHMA
RufiocaçÕe?, lirojicÍi)tc asllinutica, cHado no pei:o, palpitaçues, cansaçói

pés inchados, liydropnas, falta i!e tir, vertigens, lutinicnt.i exagerado dns veias
e urlerias, arterio-jejerosé, auetir isutüs, dores e agulhados do Indo esquerdo,
dilataçiio da aorla. nevralgias cardíacas, syphilis e rheiimatisiiiò 110 coração,
eiiriiiii-se com a rccciitt do sr.liin aincricana dr. Kins's fiiliner, uti o Car-
diagenpl. XEHiaíes-do curas «10 llrasil. Depositários::-Drogaria Oranido &
il;i!',ios rua ila Uriiguayana "nl tu. \idio C$uoj. Pelo Correio, S$joo. (lls)j

Januaria Roquette

ÍCNHANHA)

A famllln (lo JAXFAHIA
jnOQtlüTTB participa o soa
fnllcclmento o convldn os
seus parentes o iimiKOs para

acompanhar o íeretro qne snirti
hoje. sexta-feira, 13 do corrente,
ás IO honiíi. dn rua Visconde
Abactó 125, Villa Isabel, pnra o
cemitério do S. *>»iicteço. Xaviwv

MWEISl PRBTÃCÍES 
'"j

V. ck. quer comnrnr moveis cm

COFRES
Novos e usados, naeionaes p eslran-

los inelhofes fabricantes e de
diversos tamanhos, grande "stock", a

comprar inoveis cm
prestações, por hreços linralissimos, ' R?lros
sem fiador? Visite a casa Sion. a rua. .,
Senador Euzebio ns. 117 e 119, Hdc- preçw de oceasiâo; ua rua Camcrino
phone, r,ao..i, Norle. S. i«r>i - ' "• '°-l' ls- »"')

ULTIMAS NOVIDADES DE CRAND

a
Ensina-se a todos uni meio dc ts

saber se lcm sypliiiis adquirida ffl
ou hereditária, interna ou exter- iõj
11:1 e conto podem cural-a fácil- gnicnle em todas as manifestações ¦e periodos. Escrever: Caixa Cor-a
rcio, i6S(i, enviando stliu para B
resposta. ' gIHBMBafiailEIBIBilSPBig&liEia

M 3-19-1

HEMORRHOIDÃS
Ctra radical, de 1 a 3 dias, cptuul-

tas (jratis,, escrever a mme. Maria, ú
rua Senador Euzebio ti. rí;. loja.

¦IJ- 30.1)

Álvaro de Souza
'Mrca:iico especialista cm concertos

de niaelniias, l.í. lyp, e Ac grampiar,
motores eleetricos, de explosão c
tinlo mais cuiiccrnonte a sua arte.
Traliallios garantidos c com presteza.
Chamados, rua Uiaristo da Veiei.
1.1*'. Telepli., Central, .-,i?.i (C190 S)

Compra-se. de estylo moderno, para
mudar. A dinheiro ti vista. Proposta
em carta p.irti Nelson Heis; rtta San-
ta Sophia 11. p.. }¦ '-S03.

;ma»aawjgo^^^^ttiggg^g__^^ggg

CASA ED3SON
E SUCCESSO—GRUPO PAULISTA

4m\ om» ura

Maria Julia Sebastia-
na Liborio

Í 

Francisco de Assis Liborio' *
filhos, Felicia C. de Araujo Sil-
va c filho, e mais parentes convi-
dam a todas as pfessoas de sua
amizade .para assistir á missa de

trigesinio dia de seu passamento, que
inaudani rezar na egreja de Santa Rita,
âs o horas, amanUS, sabbado, 13 do cor-
rente, por alma de sua idolatrada cs-
posa. mãe, madrasta, filha e irmã, e
i{:sde ji se confessam gratos. (1 üi.W

José Ignacio Paim

tErmelinda 

DomitiBites Paim.
seus filhos, scuro, netos e mais
iparentcs, profundamente penalt-
zados pelo passamento do seu es-
iposo. pae, sogro, a\ô e mau pa-

rcnllcs de JOSÉ' IGNACIO PAIM. con-
vidatn todas as pessoas amigas para as-
sistir á missa de sétimo dia, que man-
dam rezar na egreja dc S. l-rar.eisco <lc
Paula, amanha, sabbado, 13 d" corren-
te, ás 9 iU horas, confessando-se desde
já si 1 m'''"'"c"'g'^?^.fiÍ^Sui^MMBl

DOS-MERCADORES

Attilio Boselli

ÍA 

administração desta Irni.itida-
dc ftirá celebrar, amanhã, sabba-
ido, 1.1 do corrente, ás 10 lioras,
unia missa solenne com "Libera-
nié", por alma dc seu irmão pro-

veilor jubilado bctttfeitor ATTILIO
BOSELLI.

De ordem do irmão proiitdor convida
a cxma. familia do finado, seus iparcn-
tes ,ami(tos e a todos os nossos irniüos,
para assistir a estes actos.

Secretaria, 11 dc maio de 1016. (—
O secretario, Alfredo Augusto Vaz Per-
reira. (R -Mj)

Clotilde Lebacle

tlíinma 

Lebacle e filha, llenri-
que I.avoic, senhora e filhos.
convidam os seus ninigOB para
assistir á imssa de selimo dia do
falíecimcnto de sua querida ¦filha,

irmã, cunhada e tia, CLOTILDE LE-
UACLE, qu; terá logar anianlia, sabba-
do, 13 do corrente, ás o i|3 horas, na
matriz do Sagrado Coração de Jesus, á
rua Ueiijamiii Constant. Antecipam os
seus agradccimenlòs. ÍH C117I

Alfredo Cândido da
Silva Nazareth

Í 

Laura da Costa Nazareth e fi-
lha, dr. Luiz Nazareth e filhos,
I.coniilia Nazareth da Cunha,
Joaquina Barbosa dtc Oliveira e
demais parentes convidam os

.iuiIros para assistir á missa dc selimo
dia que, por alma de seu querido-esposo,
pae. irmão, c sobrinho, ALFREDO
CÂNDIDO DA SILVA NAZARETH,
iraiidam celebrar hoje, sioxta-feira. _ i-
do corrente, na cjircja de S. Francisco
de Paula, ás o ila horas. Penhoiada-
menti' agradecem a todos que se digna-
rem comparecer a lesse acto religioso.

8 etioq

Albino Nascimento
Loureiro

t 

Guimarães dc Almeida k C.,
gratos á memória de seu inesque-
eivei gerente e amigo ALBINO
NASCIMENTO LOUREIRO, fa-
zem celebrar amanhã, ás 8 i|2

horas, na matriz do S. S. Sacramento,
sétimo dia de seu passamento, uma
missa ciu intenção ,i sua boníssima al-
ma. Convi.Iam c agradecem antecipada-
mento a íamilia e amigos do saudoso
CXlillCtO. mi.-,— in,,-- 1^ ~'"n^

josé Ribeiro Peres Ma-
chado

ÍA 

viuva, filhos, _ genros, nora,
netos, irmã e mais parentes dn
finado JOSÉ' RIBEIRO PERES
.MACHADO convidam as pessoas
dc sua amizade para assistir á

missa de Irigesimo dia que por alma
do mesmo finado fazem celebrar atua-
nhã. sabbado, ij do corrente, ús 9 ho-
ras, na egreja de S. Francisco de
Paula. Por este acto de religião se
confessam gratos. ,m,.mÂ1~r2,*'1'*

Manoel de Béthen-
court

tn. 

Rosa de Hétliencourt. es-
oos.i do fallccido MANOEL DE
BE'TItH\'COURT, convida, as
pessoas dc amizade do extineto
marido, ex-alumnos ,c collegas.

para assistir á missa, que por sua alma,
manda rezar amanhã, sabbado, 13 do
corrente, ás 9 horas, na egreja de S.
Francisco de Pauta. Desde já se con-
fessa peniiorada aquelle que foretn ns-
sistir a esse piedoso acto. S. c;i5-

Antônio Lopes da
Silva

(DESPACHANTE GERAL DA AL-
FANDEGA)

t'A 

família do despachante gc-
ral da Alfândega ANTÔNIO LO-
PES DA SILVA convida os pa-
rentes e amigos para acompanhar
os seus rc3tos mortaes ao cetni-

lerio de S. Francisco Xavier, hoje,
u.do corrente, ás 16 horas, saindo o
corno da casa 11. 43 da rua Alice Fi-
gueiredo, na estação do Riachuclo.

(J 2157^

O. Francelina Ribeiro
de Souza Bandeira

(SANTINHA BANDEIRA)

tAs 

faniili.19 Souza Bandeira e
Costa Ribeiro fazem rezar um.i
missa por sua alma, amanhã,
sabbado, 13 do corrente, 7" dia
do seu falíecimcnto, ás 9 i\2 lio-

ias, 110 altar-iuór da egreja de S. Fran-
cisco de Paula, e ficarão gratas aos
amigos e parentes que se dignarem as-
sistil-a. (R 213$)
nxili^MMnMteu
D. Clotilde Proença Ca-

valcanti d e Albu-
querque

tLttiz 

Rodolpho Cavalcanti dc
Albuquerque Filho e senhora,
viuva desembargador Raja Gil-
baglia c filhos, mandam r.T.ir
segunda-feira, 15 do corrente, ás

o horas, -no altar-mór da egreja de São
Francisco de Paula, uma missa de 7"
dia por alma de sua presadissitua mãe,
sogra c avó, agradecendo penhorados a
todas as pessoas que se dignarem de
comparecer a esse piedoso acto. (mol

OCCASIAO Ü.NIOA

Trechos Ivídeos granidos iielus
maiores celebridude.s, como sejam:
A. ISONOT, AJIATO, ZIIXAIKM.O.

fJIIMI.DO.Yl. MAZZOI/EXI. O.
ÍÜHS. STK.UVIAIU, DIPUII,
* Klillll.llv. VMCSIÍV, etc. S:
Tocam cittnloffo.s.

líuii do Ouvidor 11. 1HS
lilí) DK .UXIIIUO.

•aaOMmm

Marietta da Rosa

t 

Aurora Augusta Barbosa, fillias,
genro, tia, parentes e pessoas de
sua amizade convidam para as-
sistir ti missa do 7" dia que fa-
zcin celebrar amanhã, sabbado, 13

do corrente, ás 10 horas, ua matriz de
S. João Baptista d.i Lagoa. Desde ji
agradecem penhorados. (R2096)
m*m5Êmmmmnam*mmmWmWmmmDr. Felisbello Freire

tAiiiia 

Curvcllo Freire e filha,
Mario Freire e íamilia, dr. Arau-
jo dos Santos c senhora, dr. Lati-
deliiio Freire e familia, coronel
João Martins iPAvila e familia,

dr. Annibal Freire c senhora, dr. Gc-
nulplio Freire e familia, convidam 03
seus parentes e amigos para assistir .1
missa de 7" dia que mandam celebrar
por alma de sou esposo, ipae, sogro,
avô, irmão, cunhado e tio, dr. FELIS-
BELLO FREIRE, 110 altar-mór da ma-
ttiz da Candelária, segunda-feira, 15 do
corrente, ás o i|-' horas, c por este acto
religioso desde já se confessam agrade-
cidos. (R moo)

Helena Santos

tFrancellino 

Duarle e familia,
convidam aos seus amigos e .pa-
rentes n assistir á missa que
inaudani celebrar amanhã, sabba-
do, 13 du corrente, na Catliedral,

por alma da sua inesquecível afilhada
HELENA SANTOS, ás 9 horas. Por
esle acto dc religião sc confessam cter-
nameute gratos. (R H054)

Antônio Leite da Silva

t 

Senliorita Vieira da Silva, por
Mathilde Schnoor, foi encarrega-
da dc mandar celebrar amanhã,
sabbado, 13 do cor.renlc, uma
'inissa de .10" dia, do falleciniento

do sr. ANTÔNIO LEITE DA SILVA,
ás o horas, 110 altar-mór da egreja dc
S. Francisco de Paula. Convidam-se os
prrentes c amigos. Por este acto con-
fessam-se outra vez eternamente gratas.

Aurora Castilho
(MISSA DK .10» DIA)

Í 

Francisco Castilho, filhos c dc-
mais familia, extremamente gra-
tos tis pessoas amigas que assis-
itiram ao acto fúnebre celebrado
pelo eterno repouso de sua in-

olvidavcl esposa c mãe, AURORA CAS-
T1UIO, novamente as convidam para
comparecer á missa dc 30o dia, que
terá logar amanhã, sabbado. 13 do cor-
rente, ás 9 lioras, na matriz do Sacra-
iueiito, ¦coitfcssandd-sc mais uma vez
reconhecidos. (J :22i6

Agradecimento
A viuva -Mario Vieira Serodio,

irmãs, sobrinhos e sobrinhas, ex-JL" 
I tremttincnlo penhorados pela pro-

4|t va de amizade c consideração re-
cebida de Iodas as pessoas que

lhes enviaram íclegranimas, cartas , e
cartões e das que compareceram a nus-
sa de 7" dia, pelo 'falíecimcnto ue seu
extremoso marido, irmão c '.10, MA-
THEUS VIEIRA SERODIO,, aurade-
rem muito reconhecidos o couiorto que
lhes trouxeram un tão doloroso transe.

(J 221S

D. Francellina Ribeiro
de Souza Bandeira

ÍOs 

íunccioiinrios da Tns-
pectoria Federal do Porlos,
ílíios o Cmiaes munir
lebrar uniu uilssn nor iiliuti
do d. FKANCKIjIjINA Kl-

DEIRO 1>E SOUZA «ANDIíIltA
esiiosii do cuecnliclro dr. Manoel
Carneiro do Souza, Bandeira, ainiv
nliã. siilibiido. IS do corrente, ás
í) 1.'. horas, na cereja dc S. Fran
cisco de 1'auln, e convidam- paru
assistir a este acto os amigos e
iiiii'1'iitcw dn fimidw. ^ü51521

Carlos de Faria Veiga
2° TENENTE DA ARMADA

tCflina 

Gonçalves __ de Faria
Veiga, Firmina Amarilla de Fa-
ria Veiga, José dc Faria Veiga
c senliara, Miguel Schiraga, se-
nhora e filhos, Saliistiano Alves

Coelho, dr. Hcrniogencs de Queiroz e
sua titãe, 'Clotilde de Queiroz Gonçal-
ves c filhos, Luiz Corrêa c filhos
agradecem, penhorados, a todas as pes-
soas que acompanharam á sua ultima
morada o seu querido marido, filho
irmão, cunhado, lio, afilhado, sobrinho,
neto e genro CARLOS DE FARIA
VEIGA, e convidam .1 assistir á missa
de 7° dia que pelo repouso de sua alma
mandam celebrar hoje, sexta-feira. 12
do corrente, ás o horas, na egreja dí
S. Francisco de Paula. S 2016

Octavio da Motta Lima

t 

Arthur da Motta Lima e fa-
milia convidam ,1 todos es pareit-ites c pessoas «o sua amizade
para assistir á missa que mandam
rezar por alma de seu irmãc

OCTAVIO DA MOTTA LIMA, ás ;jhoras, amanhã, sahbiido, 13 do corrente
na egreja "tle S. Francisco de Pauta, 1
todos confessando sua eterna gratidão,

S 2l8q

Ercilia de Souza
Barros

Í 

Vicente José Pereira, esposa,filhos, genro e miras convidam
seus antigos e parentes para ai-¦sistir á missa de 1" anniversario
que mandam celebrar por alma

de sua filha, irmã. esposa e clinhadrERCILIA DE SOUZA BARROS, hoje
sexta-feira, 12 do corrente, ás 9 horasna egreja di: Santa .Rita, confessando-se gratos. (i j.2,

Maria Ottilia Barroso
Moreira de Souza

ÍAlcihiades 

Moreira de Souza e
seus filllilihos mandam celebrar
uma missa por alma de sua in-
esquecivel esposa e mãe, MARIA
OTTILIA BARROSO MOREI-

RA DE SOUZA, hoje, sexta-feira, 12
do corrente, 7" dia do seu falíecimcnto
ás 10 horas, 11,1 matriz da Candelária.
Para esse acto de iwligião convidam to-
dos os seus parentes e amigos.

rs 100*5

Manoel Macuauo

Í 

Bento Coelho Fraga sócio 6
compadre do finado MANOEL
MACHADO, assim como a fn-
milia deste, agradecem a todas
as pessoas que se dignaram

acompanhar os seus restos niortacs, e
de novo convidam a assistir á missa de
sétimo dia, que por sua alma se rcali*
zará hoje, sexta-feira, 12 do comute-
ás 9 i|2 horas, na egreja da mani:- ..
Engenho Velho. (tq;''i J)

 _V iSm
Emilia Rosa Teixeira

(MISSA DE TRIOES1MO DIA)

t 

Carlos Ferreira Dias, irmã e
filhos, e Geralzlna de Oliveira.
Dias, cxlrcmaiueute gratos an
pessoas amigas que assistiram

ao acto fúnebre celebrado pelo eterno
repouso da. alma de sua in.olviilavel
mãe. avó e sogra EMILIA ROSA TEI-
XEIRA, novamente as convidara para
comparecer á missa dc inecsiino dia
qiíe lera logar hoje. sexta-icira, 12 do
corrente, ás 10 lioras, na capella de
N. S. da Conceição, do Campinho, con-
fossiiido-se inais 11111.1 vez reconhecidos.

(1062 1)
—BBMBB——WWW

A CASA JARDIM
participa aos seus amigos c frrgueze»
que se acha sempre prevenida de
flores ipara qualquer cticoinmenda de
coroas de flores naturaes, á rua Gon-
çalvcs Dias li. 38. Telephone 11. -'8511 —
r««»--.i -Ss.:

Major Alfredo Pereira
da Fonseca

2° ANNIVERSARIO

ÍA 

faniilia convida para assistií
á missa do 2" anniversario de
seu idolatrado marido e p.v;,
amanhã, sabbado, 13 do corrente,
ãs o lioras. na matriz dc Santo

Antônio dos Pobres. Antecipadamente
radccitla. (S 2177)

BENZOIN
Tara o cmliellezítmento dn roílo *
daa nifios, rofrcsc.i a pelle irritada
jiela navalha. Viilro .i$ooo, Pelo Cor-
reio s:?'.i"j. Pcrf limaria OKI,ANUO
RANCHL,

LENTE PHOTOGRAPHICA
rede-sc a quem achou uma na Lei.

teria Palmyra ou no tabellião Fonseca
Hermes, -entregar ma rua Cnndc de
Ilciinfitu 926, onde será gratificado.

(R 2 no)

VENDEM-SE
Vcndenvsc, por motivo de -força

maior, legítimos casaes, lemos, qua-
tiros, etc, de superiores gallinhas de
vinte raças c variedades, mui lor. pre-
niiados 11a 2* exoosição dc avicultura.
entre cilas orpinglons, plymoulhs, wyan
dottes de 3 variedades, lcghorns, hoiv
dan, bresse, h.imburgucz.i, faveiolic e
tambem marrecos dc Pekin.

Rua Dr. Clarimtindo de Mello ror.
Estação dc Quintino P.ocayttva, antiga
Frontin, meia hora da cidade.

(li 2057)

COMPRA-SE UM PIANO
Bechstcin ou Steimvay, formato gran.

dc, com uso provado dc máximo dois
annos, por preço de oceasiâo. Offcrtus
com preços para a Caixa C, C, deste
jornal.

OS CHAPÉOS DE PALHA.
SUJOS

Os chapéus de palita, sujos, fica-ll
completamente limpos o com a apparen-
cia de novos, quando lavador, com a" Agua Mágica". Mais duas vezes po-
dera ai., 'a lavar ttm chapeo, quando
novamente ficar sujo. l'm vidro dá
para seis chapéos c custa 2$oco. Pelo
Correio. 4$ooo. Na "A' Garrafa Gran-
le", rua Uruguayana, 06. A 156.'

,.,,-____,! , | „ >B| [¦ mmmm 1 ¦ I— IIM—¦¦¦!¦¦ 111 i _ iwwMwawwi im ¦¦ imimm —¦ ¦¦¦—
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mfíi-m Km presaBtiaSM José I-oureirn
toinpnnliia Gqncstre, Acrobaticu, Comicn c Mímica

cio ^.3WE3ESEMOA.155r-CIItOXTS
lMrecçâo: IP, QOliUHOl^O

HOJJE rSEXTA»FEIRÀ - HOJE

Programma sensacional e variado
A maior Companhia, a mais completa cm Tournúe pela

America
Artistas procedente? dos principfucs circos c liypodromos

do intitulo
Exito daTROUPÉ QUEIROLO

.A. 3VJConaj C3-eis3lisii — Trabalho nnuca visto
CHARLES fíMD TASiQ - Couiicos-üriginaes-Exceutricos

MIS8 OIWST - Notável artista
Ensraeadiàsiraos ('.'.'.wn e Tonys— Miignilicos trabalhos oguestres

SEMPRE KOViDADES

Hrevi-meute-OS i.KOiS SELVAGENS.
Amanhã, sabbado—Matinée tis 2 3)1 da tardo.

GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

THEATRO CARLOS GOMES,_,,,,.,^.^^„..-.- ¦ THEATR0 s. JOSE'HOJE-13 de maio de 1916-HOJE1
A'S S 3i4 I5M PONTO

Será representada ti prlm irnsn opereta ciu 15 actos

nilhetes no «Jornal ilo urasil» nté tis Ti horas, dessa hora nm deante no
rheairo—Preços do costume-GAJ.EIU v NUMKHADA, 1$:<0j-GERA1., iSOOO

J 2226

3 eiojjs ® ^^.n.A.e.ES-T^-isA.^i^E:
m~ a* RI2CITA 1>E AgSIONATUKA "%Ãm

MT Grande Companhia, de qne f=«m FaTie PALMYEA^BASJOS, CREMILDA 0E OLIVEIRA . JOSÉ'

j^,RfiA 
gg ACTRIZ LUIZA SATANELLA

: ~77 
,i,„„n ili tevicta 'le er.imle c ncctaculo, cm Irei actos c io oii-iilro", original de Luiz dereprcíentaçao, neste «'"«"'J^ V. Cueli.o^ [',. Queira, musica do maestro Bel-Keero 

OPTIMOS SCENARIOS

ROUPAS LUXUOSAS

Grani!? a-.parato
Numerosos papeis por

CREMILDA DE OLIVEIRA

novo

CONSTANTE ALEGRIA

MUSICA DELICIOSA
Linda enscunacão

txvr

Tomam pr-rte Adriana de Noronha,
Cailos Vianna, Mathlaa de Almeida,
Fernando Pereira. Kartino. Houorina
Cru; Dclpliina Cosia, Marina de Sou-
,a, 

'Rachel Moreira. J. Soares, A.
Paiva. O. Ribeiro, ele.

Vi ÊegiHr.tcs papeis
actri/. C3lreantc

LUIZA SATANELLA *
A musa bohemia. _

Bansa tríplice, cora ARMANDO DE
VASCONCELLOS.

Os boyscoutfs com Jll.it. IA bUA-
RES.

A franceza dos alliados.

O cotnpérc pelo actor
JOSE' RICARDO

Títulos dos quadror.t Io — Saibamtodos; 2" — Alma minha; 39—Agciicia Ilucliman; 4o — Opoponax; 5A liberdade; i>° — Agitas passailas;
7" — As caricaturas; a'—("co azul;
9° — Meia noiie' iU" _ o leilão;— Pela paz

AMAXItA Graniliosa malnice CÉO AZUL. Ã's Bjk ti» noite— CiSO AZUL.
5 lifrtis da ttirtle. IJeoois 11:1 bilheteria.AMA.M1.» -- '- > -'';.,....;,' •. (•.,,,n:tões até ás 5 horas da ttutle. IJeoois nu liiuictcr.

SoSSígV'u - oSSlTmáwZltâ 
"pedido 

neral - MARIDOS ALEGRE, (2ZQ.1)

EMPRESA ^A30Jaa§0AkL-__3JB©p?

de IiEOJÍOAVAIiLO i . 2' e

Companhia nacional, fundada cm t • dej
lOtl-Üirecção scenica do ac tor lutlu 

^;;°
-Macatro director da orchestra José rs unes.

OJE % 12 de Maio @ HOJE © .A/s 7, 8 3r3= e IO liS

CMX^SaCmmmtm^^mSm^a^immm^m^m ^^^^^^^——1-MMtM>^^^MM|MfaMa^MBMgaWWMWMMBWgWBilMHJII F 55SBSBBSSS9BISJSI JLIllJ=i^t=! r^^g^^^^jããiHaBEsaa— m 11 awBaa^BBaBaBÉaBaag
í*^^^^"l"íO mmMsm «SMRPfc CBH JS2K E^ Ç^El XSSSSSv EB*. UM I

fâ ÍBÔ

representações d* peça do costumes RÍÓ-GRANDENSES, emSACTOSKÍ S^Sl™3' 
°rIglna ! 

i
dos reputados eacíiptores DR. RAUL PEDERNEIRAS o LUIZ PEIXOTO, musica do

inspirado maestro PAULINO SACRAMENTO

nef
(A*RAIKHA DAS ROSAS)

T1,Tl ÍJJmOXí^— fm l»lKrr2zmjz'<*~ir

l.illtin Varry .  OI.VlíV AVKISS
Maestro director dn orches.tra ; Ernesto BTogavero

Segunda-feira, !5, Festival de Gala em
honra da eximia soprano CLARA 'WEISS.

üs bilhetes íi ventlti m Confeitaria Castellos* c na bilh«»rla do thea-
irci, das io i|2 da manha us 5 da tardei dopois desta hora su na bilheteria
«io theatro.

AMANHA : EVA. Domingo-Mntlnée.

GAUC O
AMANHÃ reabertura
A maírnifica Conipanliia de Comédias dirigida

pelo actor ALEXANDRE AZEVEDO re-
presentará a comedia

1'ersoniigeiis :
.T.ü) Vedo, AirnEfo Silva; Cliicn Ci-

carra, Cwhs Torres; Caiaacuan, Aha>o
1'iinseeai Cometa, Joio dr Deus: As-ichc,
/. retires?; Oau:!ião, J. Fianeireda; Cego,
Joüo ftfattos; Pereira. h'ranlãÍH dc Almeida;
Oiacoroate. Benunlifio tteehade; Aiidresito,
Vicente Crleslii.c: Kv.-i, Jcâo tlegelltêcsA
l'tiT.|i:rt, Ui2s 1'eW'fe, Pedro I>'2s: i"
f.aíichu, 7'ol'ic.t Rodrigues; Jtvto Violli. /.
ttil-ríri-: 2" Kaúclio. }. l-lanna: 3" Oaôclio,
BÃmin; [urecu, iVr* Dct.aj.ao; C-iauea.
Levrí Ge&itiho: Tu Cbicti. lil-.k, Hcnics

Erabito, Julia Martins; Nica, Briint l'.tr.
tii-s; China. í'ldía 1'nsJc:.

A seção ptissa-ce no Rio Grande do Sal.
fronteira do Par.lRU.i)'.

io Acto — Ki estância do JoJfa Velho;
-•" art.i _ Na Festa <la n-.ar-r.çãa ilo iodo;
i" «cio — lim cira tlt Fttippe.

Surpreendente apet&wse

MO—WHWB
1 iravillio«oa nagranlcs da 8

vi Ia Intima na 1
campanha gaúcli» |

11111 imiiiJMi 11 111 »¦ mu 1111 ii~n iniwiw
Seenarios coztplelotitcnte nleor.. lios l-lil-

reato secnoíraptos Jayr.e -Vi.';». Jcaquim
ios Sotttes e Bnilie Sihl.

Mlsc-on-3cene dc Eduardo
Vlelrn

Moataseni electrica da Can'?j Consti*.

Montic-tn scenica ili oneroso ntaç-,
Antônio Ncveltino. Guarda-roupa absoli
Ciente novo, confeccionado nos<atclieres.,
1'tnpreça. sob a direcção <!a liabil costuiaicte
FattWia Cabral.
Exito! Suecesso! de

LOSINEGUAL
Ceraico3 o duettistas a iransforntasãn.

Treços do corlnme. Os bilhetes a venda
r.o theatro e na Confeitaria Castcllõca das
toi|i da mantú ás s da tarde, e des-
ci hf-.i c:n deante, só na bilhoteria do t.iea.
ire. (J "Hl

^ ^*tfc^_ 'ã presentará a cumeiua |
mB§Qfc 3» **^g H ^ |ff ...Mmnwm^^^ivmv^ms^rssm^ti^^ |

A's 8 horas e 9 3i4
Seenarios novos de Jaynao Silva -- Mobiliário

iclegnnte da casa LE MOBILIER
Rna Chile, 31 2294
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12 CORREIO »A MANHA í- Swtte-fcíraT 12 de Maio dc 1916

| Cii.il|f|| Farísíense
I Peimltima - HOJE - Exhibiçüo

HOIUKIO:
1 \ hora — 2,15 — 3,35 — 5 lioras - 0,25 - 7,50-9,10 e 10,30

swnKiii»

CINEMA ÍRIS EMPRESA
-J. CRUZ JUNIOR—
R. da Carioca, 49 a 51

HOJE) ¦ Um programma excepcional* I-IOJH.
Basta que se leia abaixo o nosso annuncio para se comprehender porque

chamamos este pro gramma de phenomenalu

iMÂB
B8l_BKKtKS«'^JM'im-HMaKHHBBBa.___B__n

GELLA
I Drama em 6 aclos _.

HESPERIA
DOIS DIAS MAiS,

«»* • E
HESPERIA

SEIRA'!...
*_TO

H
E_
3
t»
E
R
I

A

V. SAUDOU

Crsaçâo admira vai da tçr.tnde fabrica UNIVERSAL. 20 sériesemocionamos. Mais de .0 parles1- sírle — A LEI E O ÁLCOOL - 3 partes. 2- sé .ie-PERVERSI*S DADE DOS DONOS DE r._._A-2 partes.

Das lagrimas quo ver- |jteu, da paixão em quo fi
se divinisou, ficará no
coruçào do povo cario-
ca, quo a assistiu, a
saudade que nos infun-
dem as grandes recor-
dações I ..

'¦¦ '^M^SÊ JÊÊrl ~i '-?'
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CINEMA AVENIDA
Empresa Dario, 4 Cia. — Avenida Mo Hiancu^lsl e 153

BCQjrB^^A. PEDIDÕTCOMO EXTRA—HOJE

TIO SAM NO~TRXbALHO-
-COMO SE FAZ O DINHEIRO

E os ires UlniS <ie valor
JORNAL UNIVERSAL N. 205

Modas, reportagem mundial. Últimos aooniccimantos sensocionaos

¦íimiiibi. ¦«

¦ C1NE PALAIS
HOJE-ÜM S0 FILM - ESPEüTACÜLO THEATRAL -HOJE 1

__= ¦ ¦- ¦«¦

-Mais um ««-ande trabalho de cincmatographia iillra-moderno.
Efieitos sccnicòs itnicos. Pcstanipenhó jamais visto — Photogra-

fi phia primorosa — Aeções mysterio-roiiianticas, poéticas, realistas,
II verosinieis e intensas.1

A JPEQUÊNA MASCOTTE
Drama sportivo em 2 partes-Protagonista: A menina RABY EARLEY

NAS CHAMMAS DO DESTINO
Drama em 3 partes — Amor ardente, ciúme e a fatalidade !! 1 ...

Brovo — SAR AH BERNHARDr,\-nã~s_.- ultima creaçio: JEANNE
DORi.', pecado Trlstan Uernárd; Todos sabem nue neste drama a
grHiide anista representou c«m liidti a sua força de vontade e enerpla
apezar de ha pouco ter sòfCrjidõ a aiupuueào do ama perna! U --"¦>

0 VALLE DA MOftfli
5 longos aetos extraídos d o romance de GRACE MILLKR WHI-

TE "FROM THE WALLEY OF THE MISSINÜ,_ romance cheio
de emoção e de urdidura palpitante <m torno de dois pequenos in-
nocentes, vietimas da ira e da bestialidade vingativa de dois repu-
gnantes e crapulosos bandidos da pcior espécie. Transes c situa-
ções dolorosissimas.

, 2_60

1
A BI LLA UFSPEIUA - Protagoniaia

S JR2T Se.eunda-feira - f\ Jnnh-a-tT da IHnpfa » famosa pe-
g ça de arrojus inauditos w -HJLíicj. Ul* iviui IC em o actos
m Quinla-foira- r\ fjipprt Aa Mni*ti-. em 2 8eries c £001 -ua'
§ dros, a dupla V V^Ul.-! UI* 1V1U1 Lt, maraailha.
f. Complementar d'0 JOCKEY D\ MuKTE !
jg 

' Um assalto da cinemaiographia oa impossível da chlmera !
^««.'««iiB:::'!!1!^'::-!::-!!!:;»!»!'»^
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Vingada pelo peixe ir™lM a, UnlverSai
HOJE — Somente hoje— NSo percamA. MOEDA QUEBRADA

ai* e 22» SÉRIES - 6. PARTES
Conforme haviamos promettido, damos hoje as ultimas séries deste film

«sem rival
ATTENÇ,_0! | — Para segunda-feira, depois de amanhã, reservamos um
programma mais do que sansacional; cllc consta dos dois magistraes
films:

MARCEIXA — O grande trabalho da divina e bella HESPERIA,
em 6 partes;

O VALLE DA XIORTE — O grande drama da Fox, em 6 partes.
¦_»¦_¦. ¦:!¦»

I-XOJID< Novo programin.. tio successo HOJE
O maior acontecimento do dia l

ANGUSTIA m LAR
Commoventc drama, dividi.o om 2 longos netos, de l.AUMON..

IA SEREIA E O MILLIONARIO
Empolgante drntn«a americano, dividido nm 3 actos.

O GA.ROTO JD.A MU A.
Emociouanto drama de um menino

Importante K1LM natural dn celebro fabrica de Créusoli etn Franja
jmcxxjxjo _E3 o <*_i?_e;i_.____tji30"

Hilariante farça por miúdo
SeKiindíi-f8ir,T-COHACÃO UE '.«) AN*OS, drama em 2 actos.

Breveiiiento-VAMlMnos,' -i- sorio-A EVASAo DO MOHTO. (R 2273)
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|Editado pela Fox Film Corporation
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THEATRO RECREIO JOSEéTor,..eairo
Companhia ile comédias e vaud.vilies tio Theatro Polythoama

de Lisboa

9 © Últimos espectaculos
HOJE Sexta-feira, 12 HOJE

A's 8 3|.). Ultima representação do drama cm .. actos de Frondãiéi mi m mm
Tradttcç_o de Oldemiro César. «Ma

Celebre peça que o publico carioca lev
Rin,

Amanhã, sabbado, 13 dc maio —
is 2 i|a com a linda neça em 3 actos:
A' noite recita dc gala. _'ela primeiro

Aviso. — Tendo .1 empresa compr
da companhia em S. Paulo e 110 sul,
serie dc cspetcaculos, devendo no rei;
pleto a vastíssimo repertório da Com

Bilhetes á venda no . o.'iiii. do Bra

sistr.il creação de ETELVINA;SE.Ui.A.
e ensejo de admirar nos cinemas do

2 espectaculo?. Grnndios.. "matinée"
OS s SENHORES DE KRANCKORÍ.
vez o drama em .5 actos A ÁIARTYR,
omissos inadiáveis para a apresentação•c-sc obrigada a interromper agora ares.o, em julho, ser cxhibido por com-lanhia.

•''/, ate ás s -horas da tarde. (R. 2275)

THEATRO APOLLO_
Emproia .losé Loureiro

Oompnnhia KUAS Uo Tticalro Apollo, de Lisboa

¦*•• fWjgjg^B^jggMMWa^ ¦ »J_a>^-<]

» A's 7 3i4 & HOJ
Grandioso successo dos .

'%% 
A'S 9 3i4 &

9 OERALDOS
na, famosa revista liiso-ljrasileira,

O melhor espectaculo <lsi actua.idade !
Amanha, sabbado 13 dc. maio, esplendida malinée ás 2 ii2.

A' noite, soirtfo ilo gala. Fado e Haxixe.
1DOJVIINGO. a ESiPJECTACUI-OS

Terça-feira 10—Estréa da, Companhia RUAS, no Theatro Re-
creio, cõm a celebre revista De Capote o Louco. R2275

11 Jr^ ___c3l j7 _l_^J__í_a IMA IDEAL
_H OJ E! Um programma de arte e de sciencia H QJ El

Cotilinuaçào da ultima e mundial maravilha cinematographica — O estudo animado
da sciencia. chimica applicada ao crime c a própria neutralização por meio dc outros
preparados, evidenciado no predominante film policial

Ôs mysterios deJ)few-lJork
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Romance tolhotim em 23 episo«iiOB. 46 partes

HOJE - Nono e décimo episódios - HOJE

Radiações mortaes
Os be jos que matam

mmmm»mmmmmmmmmmmmmmnmmmmammmmmm£mmw^

4 - I*_A.H.TI3S - 4z
Novas façanhas da quadrilha "Mão do

Diabo» a acçâo dos raios infra-vermelhos —A
sua ncutralisação — O mcthodo da reverberação
— A applicaçao do espelho concavo o bi-face —
.Tustino Ciarei no Redil — A sua libertação pela
sciencia—-As vietimas innocentes — As demais
proezas...

Entretanto o fatídico embuçado continua
sob impenetrável mysterio, nã. obstante lhe. ter
sido arrancado o tradicional lenço vermelho o
branco. — Sensações inéditas. Surprezas sem
fim... Será desnudado o espesso velario que en-
cobre as aeções da funesta quadrilha ? A quem
pertencerá a victoria final ?...
Interessante I Arrebatudor 1 Predominante

mesmo proRranit-ia scrX apresentado maia o soberbo c sensacional drama de amor c aventuras» montado coni grande

FILHO BA SIBÉRIA
! .¦.:--¦* partes t!c Aquila-Füni, dc

A ..-¦ '¦ :,-i.. — A colii.it — O9 crimes
A 1 ;-«r'..'  O Iríuiiililio ilo amor e

S«'«'-!'N'l)A-l'lín!A — Uma olir..- ' •¦ il. .in 3 iiiii-lcs, O Dl-IVl-IIi. D.\
\ l.\t;.\..-,'.\, Savoia-Film. e. no mesmo
;-t..,i..¦.:::*.¦..-.. maU iHias peças de valor:
COUAÇAü SINCl-II.O. 1'ilm lícl.iir, .:
partes, r SUA l-IXCKl.Ll-.N «.'IA U
blírOTADO, tr.ibiillio du C«-5_r (ilm, 2
1''1ín«'l.\'l'A-!--l-IKA _ A MORDAÇA,
olirã.prrnn do Victoricn Sardou. A mai..
sciisacioiml peça du cinematograpliia
moderna ato boje apresentada, tendo «i
iua luxuosa montacem c__ elevado com-
penso artístico custado \ fabrica TI-
H1.I..FII.M a iniDortaucia dc i.joo.ooo
liras. Os sra. Agentes Ulura * Scstini,
tcnilo toniailo quatro canias co:n e.vclu-
sividailo nara todo o llrasil. papram a
qiuuuU dc 92.000 lir..s equivalentes fl
cerca dc rs. Cã.oooSooo da nossa moeda.

n C1XI.MA IDEAL, tomando um
exemplar oara ser cxbtbido durante 4
dias, despendeu a sorJa importância dc
rs. lajoooSooo, Dá-se, porém, esse di'

Heiro i-Ot bem emoregado. porque A
MORDA.A ú iuterpretaila pelas tres
snmiilad«*s ,1a arte italiana: "IIEIXA
nKSPl.KIA", l-.Mll.ln G1IIONE, /A-
l.A-.MOK. E ALBERTO COI.I.O. mui-
to estimado pelo nosso publico.

Ouinta feira, -*i continuaçila dos
XlfSTEUlOS DF, XlvW-YORK.

(J a.88)
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O successo quinzeticilmente confirmado

Mysterios
HOJE se exhibem os Episódios

9 e IO com 2 actos cada
Conhcceis por acaso <_ invenção do sábio italiano

Uliv sobre os raios mortaes infra-vermelhos?
Poderá o policial Ciarei nculrnlisur o elTcitodeslA

terrível pròjcctòr de morto?
Sdbeis o clfoito de um espelho divergente do

àmianlho e platina'.'.lá vistos a applicaçao de um espelho prismático ?
.lú vistes a tolc-photograpliia?
Como se luta contra o ácido sulphydrico ...
Um policia poderá lutar contra o romantismo?...

_Kis o que vercis nestes episódios intitulados:

Os Beijos gwe matam
As Radiações Hüos*taes

AsslBlireig ao terrível encontro FACE A FACE DO BA3.D1DO 15 DO
POLICIA.

Carrel arranca a mascara do homem do lenço vermelho 11! A
Jftão do Diabo não so rieix_ vencer e não conhoee surprezas 1 '• 1

DOMINGO, na MATINE'E -^ A pedido psla3*rvez-0 JLriJo"c=ia. Guarda
pela/Deusa da Belleza Mlle. ROlílNE.

Na próxima semana: Ã mais _\ TyT-"**,**!*»? T_ À Ci A Os tros maio»
scnsiicional fita deste semestre : *¦* _l»V_k"W_rWA_/i_C__i\j._i__- re9 artistas •

A bella HKSPEHIA, o elegante Alberto Collo o o celebre B. GiltüNi. (o iiimoso Za la Mort)]

»mmm*Mmtímiiass#Btt• *«»^vt^9mmmmmmwmmWfmmmmmmmmmmmmmmwmwm **i «p_i¦«*__*

de Nova York
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Companhia Cinematographlca Brasileira

HOJ£^^^^AjA^g,HOjE
Cada dia que se passa, mais se afflrma a incontestável

superioridade do nosso programma que, por isso mesmo,
tem alcançado as mais bellas enchentes.

REZA 6AUGM
Film admirável, trabalho sensacional da fabrica argentina

CAIRO-F1I.MS
Nobreza Oaueha é o film dos costumes dos Pampas;

nelle nós vemos, além do Gaúcho em seus costumes e tra-
balhos nocampo, o desenrolar do drama que nos leva a
Buenos Aires, cujos progressos apreciamos e onde vamos
ver dansar o verdadeiro tango argentino.

SE -Q*TT]^X_>__K-__^__-3Z-_=t__\.
NSo esmorecendo nesta avançada da victoria, o Odeon

apresenta um novo programnia que vae constituir mais uma
nota triumphal.

SEGÜNDA-FEIRA-Iniciaremos o programnia com

OPEOfl - Actualidades - N. 2
Este nosso iornnl, unico no jtnoro, contem _s seguintes noticias:Sessões preparatórias tia Câmara;O "enterro" do Rerentc do ODEOX,,,;•— O 'alistamento eleitoral;MODAS (modelos do P»ro Royal)!O matcji de footbáll entre o Palmeiras (paulista) e o Fluminense K C.;Abertura do CoiiRrcsso;Inundações em S. ChristovSo;•— A posse do novo Prefeito:No ponto dos bondes da Jardim Botânico;Inaugurarão do novo edificio do _,yccu de Artes e Ofiicios;«•inauguração da sorveteria "Alvear'; ele. jjj

O prograrima continua com or. bcllissimos films

Cm coração de 20 annos

THEATRO LYR!CO _CD_«pre«a
JQ9K.» i_,orjR__:iRo

Qj^jj-Q (iompanhia de Opera í.vrica italiana Kotoli & Billoro
HOT*E-Se_s:t;-_t-feii-ai, 12 a.e maiode 1916-A's 8 _fy4-HOJ13

Sensacional espectaculo — A opera de M AS** "AOrNX

TICANA
Distribuição — Santuzza, Golcazzi; Lola, Frabetti ; Ttiriddu, Dolci; Alfio, Luci; Lúcia,

E. Fantuzzi. Coro de camponezes e camponczas.J
A opera de I^eoncavallo

_-/*
Digtrlbuifião—Ncdda, V. Cacioppo; Canio, E. Bergamaschi; Tomo, U. Marturano; Peppe,

E. Orlandi; Silvio, T. Luci. Coro de aldeü.3 c aldeões.
Brevcmcute—Grande c sensacional novidade theatral, a opera de Leóncavallo Os Tziga-

nos (Zingari). O grande successo da companhia ANDRÉ'CHENIER.
Sabbado, 13 de maio—Grandiosa matinée ás 2 ii2. Recita dc gala ás 8 3j4. Domingo, 14—

2 espectaculos. ,«/,,?. -, . "*
Bilhetes a venda na Casa Arthur Napoleão, Avenida Rio Branco, das 10 ás o da tarde e'$ depois no theatro. «J 22«'5

THEATRO S. PEDRO
EMPRESA PASCHOAL SEGl*ETO

HOJESexta-feira, 12 de maio de 1916
.A's O 314 cisa, noite

ESPECTACULO COMPLETO

rilhanfissimo fenHval
em homenagem as nações
^—0mmmmBmmXmmmmmamM m -j,-*fn_nn

Dignanvso assistir ao espectaculo os representantes diplo-
maticos a Liga Brasileira pelos Alliados, a Commissão Pro-
Palria e todos os elementos de destaque nas Letras, Scienciás,
Commercio e Industria.

Brilhantes ornamentações Bundas regimentaes
Os bilhete-, que restam A venda na bilheteria.

Bello . Wltadn trabslho da fabrica CAUMONT. . frota.ti-.riiat», .1 «!r!:-. ir-
tista Mr. NaVARRIí, o qutriclo crc.idor do "lfantomas".

O IDIOTA
*_Pu-,í_V«jfe'JvSrvn'W**'*''" ^* mesma fcbrlca, dcscniticiihailo pelo distineto f.rtiitaWr. SIGNORKT,

PUINTA-FEIR.\ - 18:: VISÕES DA GUERRA __ Conio são tratados atinsioiisiros allemães na França.
Qulnta-foira—Continuaç«.o do mais portentoso dos films policia"..,o film de scenas admiráveis sem trues imposslve-s:VAMPIROS, 4 serie A Evasão do Morto

«_ revista de Raul r.dcrneiras e J. Pr..xe«les

MEU BOI MORREU
Çom sensacionaes novidades, só para esta noite.O precioso lever do rldeau. original de Julio Dantas

ROSAS DE TODO O A
Pelas distineta- actrizes AD_r.I.v.\ NOBRE « ...\li.\ll NOBREEspiendiüa soirée ma,no___ie
Versos, pelo actor HEYNALDO TEI XEIRA Jiakia _l_,t.AV_.,. IL. j
06 nesta noite, numero novo pelos bailarinos nortc-3T.eric.inos

CLINE AND WÍIITJNEY
Números Rio-llranrl.nses, ao violão, prlo actor I.cnri<;-:e ChavesOs cele*res versos <!o MARROEIRO, pelo actor EDUARDO LEITE

1.EIrV5DEPS0U7°\3* 
Dd0S ilUlsír" act0'c3 ALEXANDRE DR AZEVEDO «5 Tr:?-

Fil 
Teif_"iUa ° e!p'ect''":'''10 ° CA"*'"nco PATRIÓTICO de Pclix Bermudes e Lu!.

AmanliS, feriado nacional—Matinée âs 2 lia. a noite Unas sessOes—A imtnortal retlsta MEü BOX SIORl.KU.

«PI ISAREI,. FERREIRA. ALBERTO FERREIRA, tola r, companhia grando CÍ-.-nestra c clarins da .uerra. "
O mais brilhante festival que se tem otssr.i.ado nas ultimas épocasi

15 2276
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Vejam na penúltima pagina os annuncios dos theatros Hepuhlica9 S. José* Carlos Gomes, Trianon e JPalace^Theatre.
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