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Impressiona mal a noticia divulga-

da da diminuição, no anno leetivo

quc começa, da freqüência ás escolas

primarias cm nosso -principal centro

de cultura, a cidade do Rio dc Ja-

neiro. Tem-se attribuido o facto a

carência de material escolar, e tam-

bem á deficiência dc adjunta!. De-

vem ter essas duas circumsianchs

influído para afastar das escolas as

creanças cm edade de frcqucntal-as
Ha realmente escolas sem _ 

aquelle

material, cuja distribuição foi irrcgtt*

hnncntc feita, e sem elle as profe-
.oras não podem receber alumnos.
Tambem ba falta dc adjuntas. Já
algumas tem a seu cargo numero su-

perior ao que podem regularmente
«¦usinar. Mas, uma e outra dessas

faltas podem ser remediadas, e de-

vem sel-o prompta c cncrgicam*ntc.
A Prefeitura está entregue a quem
S_ tem sempre desvelado pela in.tru-
cção cm seus diversos ramos. Com o

director da Instrucção se dá o mes-
mo. E' natural, portanto, que já te-

nham os dois cogitado nos meios de

restabelecer e augmentar a frequeti-
d, escolar, removidas as causas aci-
n*,a apontadas de sua diminuição
Elles, que foram auxiliarei prestimo-
sos e da maior confiança do dr. Ri-
vsdávia Corrêa, hão de continuar na

senda por este trilhada em matéria
de ensino popular, náo poupando cs-

forços pata dar-lhe maior amplitude
i- dii fusão.

Entretanto, não nos parece que a
diminuição da freqüência escolar sc

deva lão somente ás cansas acima
apontadas, K' tambem uma conse-
«judicia do empobrecimento da popii-
l.çiio, que luta com dificuldades até

para o pão quotidiano, quanto mais

para vestir os filhos dc modo que
«possam ir á escola. Muitas e muitas
creanças não vão .1 escola no Rio de

Janeiro por esta ultima razão. E'
necessário crear um fundo escolar
cite attenda a essai necessidade;
cieal-o com alguns donativos, que
hão de ser muito poucos, c com taxas
c: penalmente cobradas para esse
fim. E' de envergonhar a nós todos
não serem, cm nossa principal cida-
d-, a nossa csplendorosa capital, fre-

qtientadas as escolas porque as crean-

ças não têm vestuário c calçado.
Pouco, ou antes nada, ha quc espe-
rar da iniciativa individual. As
c.eanças maltrapilhas, e por isto im-

possibilitadas de se instruire-m mes-
1110 rudimentarmente, inspiram me-
lios pena aos ricos e abastados do
Rio dc Janeiro do que, por exem-
pio, os orphãos estrangeiros, filhos
«lt. paes que suceunibiram na guerra,
orphãos aos quacs seus governos ani-

param, fazendo delles pupillos da
nação. E' que neste ultimo caso a
raridade lhes serve melhor á vai-
«iude.

I". tá que tratamos dc instrucção
aproveitemos o ensejo para implorar,
mais uma vez, a attenção doCongres-
;o Nacional -para as tristes condições
do Brasil em matéria de instrucção
p.huaria. Esta, pela Constituição, é
da competência dos Estados, mas a
fua propagação interessa ao paiz, e
ao bom íunccionanicnto • das institui-
ções republicanas. Democrafia c
a-ialphabctismo repcllcm-sc, e por
ir lo a nossa Conslituição nega direi-
to de voto aos que não sabem ler e
eícrevcr. Trate, portanto, o lcgislati-
\ 1 federal de supprir a insufficiencia
Oos Estados tte-ste caso. Unhemos os
nossos vizinhos da Argentina, que .*
lambem unia federação. Lá a instru-
cção primaria tambem incumbe aos
listados, .mas, deixando dc lado re-
paros constituciouaes, os dirigentes
federaes, com a celebre lei n. 4.87.1,
ci curam o Conselho Nacional de
Educação, ao qual foi facultado cs-
tt.belccer escolas de instrucção pri-
maria 110 território das províncias.
r.-i assim que elles deram solução ao
gravu problema do analphabetismd,
"deante do qual as províncias, por
motivos econômicos, se encontraram
iticapnciíadas de supprir necessi-
i.r.dcs cada vez mais consideráveis"
O Conselho Nacional de Educação
espalhou escolas pelos pontos mais
apartados do paiz c para lá man-
dou seu próprio pessoal docente. E
neste anuo, que se cumpre uma de-
cada da creação do Conselho, os nos-
tos vizinhos celebram os benefícios
da iniciativa, "não só como rendi-
mento, desde que o nivel da cultura
geral, com relação á população esco-
•!:,!¦ do paiz, se elevou considerável-
mcnle, como tambem pela sua in-
fluencia relativamente á elevação do
cc.nceito do mestre escola no exerci-
cio da nobre missão que pelo paiz lhe
é confiada" Temos este exemplo.
Façamos o mesmo.

Gil V1DAL

A cavno
Para a carne bovina posta hoje em con-

suíno nesta capital, foram -[fixado.» pelos
marchantes, no entreposto de S. Diogo, os
preços dc $470 e $500 devendo ser co-
brado ão publico o máximo ile $700.

Carneiro. i$5')o c i$8oo-, porco, i.-oü c
íSjno e vitctl.i, $*on o $800..

inicio dos trabalhos de uma estrada dc

ferro dava pretexto a que o marechal
nomeasse uma expedição para assistir a

cerimonia; o casos houve em que se
festejou a inauguração de ramaes que
nunca foram inaugurados, como o ceie-
bre prolongamento do ramal de Ita-
curttssá a Angra dos Reis.

Esteve liontem no Ministério da Fa-
zcnda em demorada- conferência com o
sr. Pandiá Calogeras, o sr. E. Morgan,
embaixador americano.

ESFORÇO INÚTIL
O .cr. João ÍmÍs terminou hontem,

no Senado, o sen libcilo-crime
accus-itorio ao governo do Espirito
Santo. Os próprios amigos e corre-
Ugionarios do senador deviam ter
reparado no esforço penoso quc elle
sustentou para manter da tribuna a
nomeada adquirida como parlamen-
tar. Discutindo a embrulhada polili-
a.-adminislrativa que envolve esse
triste caso da successâo capiehaba, o
sr. João _«(_ fes ludo para impres-
sionar o auditório, analisando c cs-
alpelando com reliemencia os aclos
escandalosos do presidente Marcou-
des, ora enumerando cifras quc attes-
tam a faileneia do Estado, ora lerdo
documentos que valem por um ver-
dadeiro corpo de delicio da oligar-
chia nefasta que tanto tem infelicita-
tk aquella unidade da Federação.

Mas o auditório não se coininovcu
e o orador terminou as suas objur-

gutorias em meia de uma decepção
geral.

Habituado a defender Iodos os pro-
ri._p.it criminosos do pinheirismo,
qttando este empolgava o Senado, o
sr. João Luia viu-se, de repente,
numa situação diffieilima: combater
um governielw creado e alimentado
por aquelle mesmo pinheirismo, sem
abjurar da sua solidariedade com os
abencerragrns dessa fa-Uecida correu-
te política. Percebia-se distinclamcn-
te o esforço dn representante espiri-
to-santense c todos viram que, apecar
dos seus recursos de parlamentar e
dt, sua rhetorka, não pôde elle colii-
mar o sen fim de repudio aos adver-
sarios de hoje. Não pôde, porque o
sr. João Luís, quc tanto se exercitou
na defesa das actos da caudilltagcm,
perdeu, agora a enibocadura a falhou
lir. -primeira t'« quc quis condemnar
uma -causa péssima, como ê a preten-
ção do tabar-éo Marcondes cm arvo-
rar o sr. Bcrnardino Monteiro em
futuro presidente do Espirito Santo.

PERGUNTAS
SiPLE

Innumeros telcgrammas dc felicita-

ções, recebeu o sr. Azeredo pela sua
eleição á vice-presidência do Senado.
Em meio dessas mensagens, destaca-
vam-se — e orgulhosamente o novo
vicc-prcsidcntc as exhibia—as «le Gcor-
ges Clcmcnceaii, Bcrnardino Machado e
do rei da Itália.

Portanto, o sr. Antônio Azeredo, ao
contrario de tudo o que aqui se sabe,
é um homem dc immcnso -prestigio:

pois o próprio rei da Itália sc mostra
satisfeito com a escolha do Senado...
Não tem razão quem diz mal do sr. An-
tonio Azeredo; a prova disso i que o
sr. Clémenccau pensa como o rei da
Itália. E' pelo simples prestigio da pes-
soa desse senador importante que nota-
bilidade. estrangeiras lhe mandam te-
lcgranimas: não entra nesse gcsio a
menor intenção ile alimentar as sympa-
thiás dum paiz neutro, cujos represen-
tantes no Congresso nomearam o eme-
rito jogador do pokcr para lão honroso
cargo. O rei da Itália, o sr. Clémenceãii
e o sr. Bcrnardino Machado felicitam
o sr. Azeredo; portanto, o sr. Azeredo
é uma grande figura de nosso paiz: é
um vulto nacional!...

A primeira pagadoria do riicsnttro
Nacional effcctnou hontem vanos pa-
gamemos de tolhas de pessoal, na^ im-
portanvia approximada de 250:000.000.

Conclui mos hoje a publicação da men-
sagem apresentada á Assembléa Geral
Legislativa do Eslado da Bahia, pelo
dr. Antônio Moniz, governador do Es-
tado.

A exposição do chefe do Executivo
bahiano, sincera c clara, « um attesta-
do dos bons serviços qnc s. ex. tem
prestado á Bahia, e vem justificar pie-
jianicnie a razão da sua escolha para
suecessor do sr. Scabra. O seu pro-
gratnma de -governo e dc economias c
de melhoramentos. Sem poupar sacri-
ficios para não augmentar as despesas,
não deixará, comtudo, de proseguir nas
obras de transformação por quc está
passando a formosa capital bahiana,
fazendo-as cslrictaincníe dentro «Ias
concessões orçamentarias que lhe foram
devidamente autorizadas pelo poder
competente.

A nossa crise commcrcial está dire-
mente ligada, e c mesmo esse um dos
scu9 principaes factores ás difficulda-
des dc communicação entre o Brasil e
03 centros consumidores de sua. rique-
zas: o café, .1 borracha, os couros, o ca-
cão, o assucar. Com a guerra, as com-
panllias estrangeiras dc navegação vi-
ram-sc na obrigação, ou dc supprimir de
todo suas viagens para a America do
Sul, como sttecedeu ás allemãs, ou (le
rcduzil-as sobremodo, como é o caso de
todas as outras companhias de vapores
Dc maneira qttc o comniercio do paizj
ficou grandemente prejudicado, na in»-|
possibilidade de vender os seus produ-
ctos, c de comprar outros tantos, dc cs-
trangeiros, cm que negocia.

Não pretendemos indicar remédios
que se destinem a concertar esse. esta-
do de coisas, cm grande parte dreor-
rente de condições superiores ás nossas
forças e possibilidades, coato seja a
suspensão radical de nosso commercio
com a Allenianlia, qtie depende do blo-
queio dos dois impérios centraes a que
os alliados ligam uma importância de-
cisiva para a victoria,

Rcsigneiiio-iios, pois, a não mais re-
ecber uma quanliflade abundante de
mercadorias que enchiam nossos merca-
dos. Mas não nos podemos egualmcnte
resignar com a situação de asphyxia
em que nos collocaram as clrcttmstan-
cias, diniiniiiiiilo-iios a exportação,
sem a qual não será possivel prover ás
necessidades financeiras do paiz. Tc-
mos a maior urgência cm decidir o pro-
blema da navegação mercante para 03
paizes europeus, e a elle dircctaincnte
se filia o das construcçôes navaes, ven-
tilado na Mcnsagvin do presidente da
Republica, e que cumpre seja estudado
com cuidado c urgência.

O director geral do gabinete do Mi-
nisterio da Fazenda declarou ao, dele-
gado fiscal no Pará quc em face da lc-
gislação em vigor a Alfândega não pódc
fazer a entrega de correspondência sen»
a interferência do Correio.

Dc tempos a tempos descobre-se uma
fonte de riqueza, nacional.

•Interessados conferenciam com mi-
nistros, estes com o presidente da Re- '

publica, e a imprensa faz largos com-
iiientarios, enchendo dc esperanças
quem ainda toma a sério as coisas do
paiz.

Passado o primeiro momento de cn-
tlmsiasmo, depois dc algum tempo dc
discussões e de projectos, quando sc
vae começar a explorar a industria
nascente, o ardor vac arrefecendo e a
íonte do riqueza, lá fica, sem nada pro-
duzir.

Além da attracção do brasileiro pa-
ra tudo quanto é novo e parece ter fu-
ttiro, uma das razões mais fortes des-
se plienomcno é a ganância dos gover-
nos.

Logo quc se cogita cm explorar um
ramo de industria numa certa localida-
de, a Caintrra Municipal
votam impostos tão exagerados que so
tornam prohibitivos,

Actuàlmente fala-se muito na iu-
dustria algodoeira e no carvão nacio-
nal. Estamos, por . emquanto, na pbase
chthusiastica. Conferência-, estudos,
analyses, tudo mostra a superioridade
do algodão nacional, e as grandes van-
tagens que decorrem do uso dc nosso
carvão. São, dizem, dois meios de se
combater a crise... Mas, emquanto o
governo brasileiro perde tempo e gas-
ta dinheiro estudando vantagens 1: des-
vantagens desses dois novos factores
dá riqueza do Brazil, a Argentina, sem
nenhum apparato, vae comprando o
combustível das minas do Paraná, Rio

O presidente da Republica recebeu
honlem no palácio do Cattete, na bora
reservada aos representantes da Nação
os senadores Gonzaga Jayme, Pires
Ecrreira e João I.uiz. deputados Mo-
reira da Rocha, Christiano Brasil, Tor-
ntur.o Moreira, Hcrmcnegildo dc Mo-
raes c liarbosa Uma, qtie trataram de
assumptòs referentes á politica do; Es-
tados quc representam no Congresso.

Esteve ali, tambem, cm visita ao pre-
sidente da Republica, o dr. Licinio Car-
doso, director do Instituto Hahcman-
niano, que foi agradecer a s. ex. ter-se
feito representar 113 inauguração do
hospital que a.aba de ser installado sob
a direcção daquelle estabelecimento
scictiti-ico.

Hoje, o cheio da Nação, acompanha-
do do chefe de* sua casa mililar e do
seu ajudante de ordens, comniandantc
Alvim Pessoa, assitirá a inauguração
do Horto Botânico, no Fonseca, etn
Nicthcroy,

Está funecionando o Congresso
Nacional. A elle endereçou o presi-
dente da Republica a sua mensagem
animal e constitucional. Preparam-se
os legisladores para o gozo do usu-
fruto da farta prebenda quo lhes
devo dar .mensalmente o Hicsouro
Publico. Prosegue, emfim, na sua
normalidade, a vida politica da na-
ção. nessa normalidade que faz as
delicias dc muita gente mas dc que,
verdade, verdade, não tèm saído
muito apreciáveis e uteis resultados
para o paiz.

Parece quc, dadas as cxcepcionahs-
simas condições actuaes, resultantes
da guerra que ensangüenta o conti-
nente europeu, e a multiplicidade dos
problemas eom que o Brasil tem dc
defrontar-se, — uns, desde já, outros
a breve trecho, .—« seria para
notar uma tal ou qual effervescencia
dos espíritos patrióticos, traçando a
linha de condueta urgente para se
aeudir á solução desses problemas,
alguns dos quaes são, inncqavclinen-
te", de altíssima importância. _ 

'Mas,

embora pareça que assim deveria ser,
o quc c facto é que nos arraiaes da
política náo sc encontra a menor rc-
ferencia a esses assumptòs.

E no*entretanto é innegavel que a
guerra curopéa deve obrigar-nos a
refleetir na necessidade de orientar-
mos a nossa vida futura por canii-
nlios menos cheios dc abstracções do
que aquelles por onde a administra-
ção publica tem geralmente seguido
até hoje.

Nos programmas governamcnlaes
apresemad.os nos últimos dez annos
tem figurado como promessa íeita_ ao'
-paiz a reforma da tarifa da Alfan-
dcg*a, ou seja a reforma do nosso
regimen de lançamento de impostos
sobre a importação de mercadorias.
E! o aetual o quarto presidente da
Republica a fazer essa promessa,-
mas, apezar das suecessivas autoriza-
ções dadas ao governo para cuidar
desse grande caso nacional, nada se
fez ainda de positivo a.é estas horas
que vão correndo. Mais: ninguém
ccnhecc qual é o critério do governo
sobre esse assumpto. nem mesmo o
que pensam os nossos pro-hometis
das finanças e das economias parla-
montares ou uão.

Todavia, a ninguém passará des-
percebido que a eticrra curopéa fina-
lizará nos campos da batalha para sc
iniciar uos campos da industria c do
commercio, isto «;. da economia geral,
Nem .mesmo para outra coisa tèm
corrido tantos rios de sangue desde
agosto de 1914!

e\ face econômica -do mundo sof-
frerá forçosamente uma modificação
impressionante, quaesquer que sejam
os vencidos 011 os vmeedores. Basta
ar.alysar a azafama commercial des-
envolvida nos Estados Unidos, que
vão cuidando .mais persistentemente
en» valorizar as suas industrias ; do
que em dar attenção a quaesquer in-
contidos pruridos de guerra de quem
acha que ainda ó pouco o sangue já
derramado; basta ler as ameaças
francezas ot» inglezas conti"cV àícom-
petencia e concorrência, industrial
allemã; basta rctléctir no valor dos
formidáveis stocks de mercadorias
accümülados na Allemanha, para se
poder deduzir da importância e do
fragor da grande guerra econômica
que se seguirá aquella outra que tem
trazido assombrado todo o mundo.

Ha dias realizou-se cm Paris uma
grande conferência, na qual toma-
ram parte aetiva somente os delega-
dos das nações bcHigcrantes ailiadas-
Essa conferência teve, é certo, intui-
tos militares, isio é, cuidou da org.v
nização das resistências materiaes
contra os impérios, que se tem affir-
mado na posse da mais estupenda vi-
rilidade, mas cuidou tambem, c com' 
p maior calor c ciithiisiásmo, na or-

1 c_tadu.il- ganização da luta para depois de con-
I cluida a paz, a luta contra o trabalho

e contra a industria cia Allemanha,
no intuito de não mais se permittir
ao império do kaiscr a posse dos
mercados mumliaes, que elle tinha
conquistado.

A Inglaterra c a Fiança preparam-
se, -pois, para produzir tudo quanto
possam, importando da Allemanha
somente aquillo que fôr insubstitui-
vcl. Além disso, da França partiu
para a Itália uma grande commissão
constituída por industriaes, commer-
ciantes, economistas c financeiros,
com o fim de chegarem a um accor-
do tendente a assegurar a victoria
eoti.mcrcial dos alliados, e na Itália
organizou-se logo uma outra com-
missão nacional,' que ficou incumbida
le estudar todas as faces desse pro-

da .ultima commissão de alistamento,
.as mesas eleitoraes serão constituídas
pela commissão que funecionou na re-
visão anterior do alistamento (art. 143,
lei eleitoral.)

O sr. Leon Rousspuliircs, i" delega-
do auxiliar, mandou abrir inquérito,
para serem apuradas graves denuncias
contra aquella horda policial que se
celebrizou pelo, nome de "Turma Pega-
boi".. Chefiava-a o tenente Limoeiro,
esse mesmo que boje dirige a Guarda
Civil, e sob o manto protector do seu
«hefe. commettiam-se vergonhosas vio-
lenciãs contra 03 desgraçados que lhes
caiam' nas mãos. Geralmente eram po-
bres diabos, as victimas das proezas
dos Pêga-boi, e, como vagabundos e la-
drões, pa«*atos operários e creaturas de
bem quc não podiam vestir-se com a
elegância dos altos scroes, foram es-
bordoados deshumanamente nas ruas
desta cidade. Muita vez, alta hora da
noite, entraram na redacção, desta fo-
lha' homens ensangüentados que se nos
vinham queixar do3 Pêga-boi, com o
attestado das violências recebidas, isto
6, ensangüentadas e cotn as vestes in-
utilizadas.

O Io delegado auxiliar procedeu como'
uma autoridade que' sc preza, fazendo
instaurar esse inquérito; esperámos,
agora, quc ncile sc apurem todas aquel-
Ias misérias e crueldades, varias vezes
denunciadas por esta folha.

NOTICIAS DA GUERRA
...

O INQUÉRITO SOBRE O TORPEDEAMENTO
DQ «TUBANTIA»

Serão .pagos no próximo dia 1. docor-
rente, na Prefeitura, vencimentos de
adjuntos'de. Ia e guardiães.

Não fosse a certeza que totlos temos
dc que isto é uma Republica dc opere-
ta, ainda poderíamos mostrar espanto
deante dc certos abusos. Mas-os factos
verificados diariamente, cm matéria de
administração publica, não deixam mar-
gem para admiração.

Einquanto as apregoadas economias
sú attin_em os pequeninos, com dispen-
sa dc centenas de operários e tributa-
ção dc vencimentos do desgraçado fun-
ccionalismo, certos figurões gozam de
regalias extraordinárias, sem que sc
saiba porque, nem por ordem de
quem 1

Na madrugada dc S do corrente, em-
barcou cm Juiz de Eóra, com destino
a Bello Horizonte, o sr. Francisco Vai-
ladares, o "Chico Labareda", de glo-
riosissiina memória nos fastos do rei-
nado dc d. Diidu' I, e, cm vez de pa-
gar a sua passagem, como o faria
qualquer simples mortal, exhibia um
passc-livre, dando-lhe direito de tiiojoi*
dc graça nas estradas dc ferro da
União...

Suiipunhamos que as concessões de
passagens livres haviam sido abolidas,
como medida geral dc economia. Vê-
mos, porém, que nos enganamos re-
dondamente.

O passe de carona ainda sc conserva,
obstinado, nos bolsos do Chico, com
escândalo paru 1 .-••---''•'•He das medi-

as tomadas pelo governo!
Depois disto, i|'t.tin pudera levar a

sério o Brasil?

Pediu liontem reforma o capitão dc
cavallaria, Thomaz de Aquiim Carlos
de Araujo,'encarregado do registro nn-
litnr.-a 5" .região.

¦ ¦Ti1* '.¦¦'" .¦'¦ \ ,;i /V' V.. ¦''./¦_ ' '-r- ¦'¦: «<:Y 'JJrX-'*^ *
Varias noticias
A Jamaica vae atixi-

liar a Inglaterra

O rei dos beiças na Mia mnksa ¦_. morte de França

PORTUGAL.
A retirada dos alie*

mães do ierrito-
rio nacional

A BATALHA
DE VERDUN

BANCO MERCANTIL ÜO RIO
DE JANEIRO

67, nio Primeiro de Março, 67

Presidente, João Ribeiro dc OU-
veira e Souza; director, Agenor Bar-
bosa.

Banco <?e Depósitos e Desconto..
Faz todas a? operações bancari.13

O sr. Carlos Maximiliano, ministro
do Interior, subiu banlcm para Tlierc-
zopolis, acompanhado de sua família.

S. cx. voltará na próxima segunda-
feira, pela nianliã.

ti iit ir
B1BU0THECA POPULAR - Aber-

ta ao publico das 11 ás ai horas, 110
Lyccu de Artes c Of ficios

Nu,' Sccrelaria da Brigada .olicial
e=ti'i aberta a inscripção para o con-
curso ao logar dc tenente medico da-
quella corporação.

A inscripção encerrar-se-a no
do junho vindouro.

dia 8

A. AD-iNisTBAÇAO do Correio da Ma
nhã ás„n» como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
_ revista portugueza O Rosário, uma
ias mais bem feitas publicações catho-
.icas editadas em Portueal.

Lisboa, 12 — (A. A.) — O governo
mandou affixar boletins e publicar na
¦folha official avisas aos cidadãos fi-
lhos de allemães existentes no paiz dc
que termina hoje o prazo que lhes foi
concedido por lei para abandonarem
Portugal.

Lisboa, 13 — (A. A.) — Os Cen-
-tros Republicanos dc Lisboa e Porto
lançaram um manifesto ao povo, con-
vidando-o para commcmorar a 14 dc
maio corrente o annivcrsario da revo-
lução que poz abai.io o gabinete Pinicn-
ta dc Castro.

A manifestação projectada constara
do visitas ao cemitério ás victimas da-
qucllc movimento patriótico, banquetes
de confraternização c conferências pu-¦blicas sobre o assumpto.

Lisboa, 12 — _A. .... — O Parla-
mento prorogará os sons trabalhos até
o dia -'o do corrente, afim de appro-
var algumas medidas quc o governo vi-
rá a ter necessidade de applicar dtiran-
te o interreguo parlamentar.

Lisboa, i_ — (A. H.) — Foi cone.'-
dido cxequalur ao novo cônsul do Bra-
sil em l.i.boti, sr. José Marcclino dc
Barros.

Em todo o paiz rcir.a absoluto so-
cego.

Lisboa, ia — (A, H.) — Consta que
o governo deferiu alguns requerimen-
tos do subditos allemães que pediam
para continuar a residir cm Portugal.

Os navios de guerra encarregados
do serviço de vigilância dos portes ^ c
da costa communicarnm á Majoria Ge-
ncral da Armada que nada encontra-
iram ainda de anormal durante as suas
constantes viagens de utn extremo ao
outro do paiz.

Lisboa, 12. (A. A.) — O» sargentos
colonncs solicitaram d.i titular da pasta
da Cucrrn, coronel Norton de Mattos,
seu ingresso nos exércitos da Metro-
pole.

Lisboa, i_ (A. A.1 — Foi publicado
liojc o decreto do Extctitivp, regulando
os cursos dos officiaes milicianos, épo-
cas de exames c datas de apresentação.

Os combates na mar-
gem direita do

Mosa
PARIS, ia (A. H.) (Oííicial) - No

sector de Avocourt, houve luta muito
aetiva dc artilheria. As nossas posições
no bosque de Caillcte c ds nossas .e_un-
das linhas na margem direita do Moso,
foram violentamente bombardeadas.

Ho Woevre, rajadas de artilheria, nos
outros pontos da linha dc frente, o ca-
nhoneio habitual; . **~

PARIS, ia (A. H.) — Uma nota of-
ficial quc acaba de 6er publicada desmen-
te formalmente noticlaB tendenciosas pro-
paladas pelo inimigo c declara que duran-
te a batalha «te Verdun, nunca a3 tropas
franeci-as receberam ordem «le abandonar
a ma_"E-m 'Isrcita do Mosa.

Grande e Santa Catliarina. E o nosso
algodão, comprado a preço baixo pelos ble-ma que deve ser resolvido sobre a
americanos do Norte, ó por elles benc-
íiciado nos Estados Unidos. Depois,
nós. qtie possuimos a bõa fibra, com-
prantos dos próprios americanos, teci-
dos por tun preço muito mais vantajo-
so do quc o das fabricas nacionaes.
E' assim qtte se protege a industria na-
cional.

opisiis & Meia

Esteve liontem no Ministério da Fa-
zcnda. em longa conferência com o sr.
Pandiá Calogeras, o 'banqueiro Lafont,
director presidente da Chcmius de Ecr
Fcdéraux de -1'Est BresiUcn.

A confccrncia, que se prolongou até
ás 7 horas da noite, versou solire as-
stimptos que sc prendem aquella impor-
tanto companhia.

Tive
O TEMPO

-,s h-ntcai ur.i lindo dia, de ero ^
uito nzul, o que concorreu para a ."«a 1 viço do

di Ouvidor c .1 avenida Rio llranco tn-cs-¦
sem i larde sr.inde animação. A tc-.ii.icr.i-
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Noticiado o C40 annivcrsario da in-
stallação do serviço telegraphico no
Brasil, recordaram os jornaes quc na-
quelle tempo a cerimonia consistiu, ape-
nas, numa troca dc telcgrammas entre o
imperador Pedro II e o barão de Capanc-
ma, que assentara as linhas, e, dirigia
a Repartição dos Telegraphos, O laço-
líismo com qtte os jornaes recordaram
esse importante acontecimento veiu na-
turalnicntc avivar a lembrança ile como
se fazia ha bem pouco tempo a ecri-
monia inaugural dc qualquer trecho de
estrada dc ferro, ou outro qualquer ser-

stado.
Nenhum dos governos que infelicita-

ram esta terra foi mais pródigo cm
festas quc o nefasto governo marcciia-
licio. Por dá cá aquella pallu organi-
zavam-se manifestações com leitão as-
sado c dúzias de champagne; a Avcni-
da era transformada em feira; despen-
diam-se dezenas dc contos com a ilia-
minação a cores e a ornamentação a
circo ds cavallinhos, etc.

Era assim que se realizavam ,ts ce-
rimonias de inauguração dc qualquer
coisa, mesmo qnc não tivesse importan-
cia. Uma estaca quc st :._tcsse para o

O governo do Districto Federal dc-
ve dirigir suas vistas para o irregular
funecionamento das escolas publicas
municipacs, onde se torna impossivcl
o ensinamento pela falia dc professoras
adjuntas.

Escolas cs mais favorecidas c bem
situadas resçntcm-so dessa falta; in-
numeras dellas lia, em quc é totalmente
prejudicada a aprendizagem por não
haver professoras bastantes para lec-
cionar. Mcrcc dessa circunistancia as
creanças que freqüentam essas escolas,
vêem-sc na situação de não poder estu-
dar, pela razão simplicissinta dc não
possuírem quem as ensine.

A acreditar-se na veracidade do que
sc vem r.ítimiando com respeito ás
nossas escolas municipacs, i da maior
necessidade cuidar-se cm organizal-as
sob esse ponto de vista, de maneira a
provel-as de elementos em quantidade
sufliciente ao ensino, e tambem de ma-
terial, que, segundo se diz, vac n,*!las
egualmcnte escasseando.

O problema da instrucção publica é
r.a verdade dos mais patrióticos c ur-
gentes que devem preoecupar um ho-
mem publico. Nunca será por isso dc-
mais chamar para elle a atienç.o das
autoridades municipacs, maximé em
um momento em que o Districto Fe-
deral está sendo dirigido por pessoa
.;uc tem, sua responsabilidade directa-
__en'e ligada a elle.

base dos mais assinalados progres
sos industriaes.

E da Allenianlia sabe-se, apezar do
isolamento a que foi momentânea-
mente condemnado aquelle império,
«iue todas as suas fabricas, que não
foram reclamadas pelo governo para
serem convertidas em arsenaes de
guerra, continuam laborando e ac-
cumulando stocks, para o que não llie
tem faltado avantajados capitães,
convencida como está aquella grande
potência do que, finda a guerra,
t'.*d.s os mercados, por muito esgota-
dos quc estão já, comprarão ludo
quanto a Allemanha tiver acnimula-
do uo intuito de vender a preço bai-
xo os seus produetos. gozando assim
de inevitável superioridade sobre os
adversários.

E' esla unia feição nova, de lutas
de competência c de concorrência, a
que o mundo vac assistir, desde o
momento em quc os canhões deixa-
rem de troar no velho mundo.

Depois disso, quem sabe sc em
curto prazo, com modalidades aliás
previstas desde já pelos pensadores,
virá outra cite.ra, porventura num
prazo que não vá além dc umas de-
renas de annos?...

'Seja como f«"ir. as nações que estão
em luta não deixam de encarar o seu
futuro, o dja seguinte ao da assigna-
tura da paz, e procuram preparar-se
industrial o commercialincnte. para
se cobrirem dos pre-ittizos agora sof-
fridos. 1'azem cilas muito bem. Mas
o_ Brasil, qtie mnito_ deve ter aorcn-
dido agora, não cuidará tambem dc
si* garantir, preparando-sa para a
conquista da sua independência eco-
nomica pelo caminho do desenvolvi-
mento da sua rioueza própria?

Pensará o Brasil em ser apenas de
futuro a matéria expioravel qttc tem
sido até agora, cabendo-lhe o encar-
go dc pagar o que outros gastaram
em pólvora e balas?

Abi ficam essas perguntas, aguar-
dando que lhes déin resposta os actos
do governo -e dos lceisiadores.

Nos Balkans

A grande batalha de
Valona

Paris, ia — (A. A.1 •— Noticias da
Albânia, via Roma, dizem que ao nor-
te dc Valona, continua travada uma
grande lucta entre austro-bulgaros c ai-
banezes fieis a Essad Facha, pareccn-
do que es.cs sairão victoriosos na pu-
gna, pois estão em numero superior e
bem municiados.

As forças atacantes, segundo essas
informações, são pcquelias, embora es-
tejam níancjandò artilharia de grosso
calibre.

Londres, ia'-' (A. H.) - O M -
nisterio das Colônias publica a scguin-
te declaração a propósito da mensagem
enviada pelo governo da Jamaica a tr.'--
tr(*-Õ 'governo 

da Jamaica prompíificou-
se a recrutar na ilha contingentes sup-
plemcntare. paia o serviço .activcv do
Exercito c offcrcceu-sc tambem para
cobrir as despesas que todos os contm-
gentes da colônia façam duran.e r
campanha. , .,,,.„.-

Por sei turno, o conselho Icgl-lat. VO
votou uua resolução autorizando o go-
verno a despender annualmentc-<litj*an-
te quatro annos ale sessenta mil libra»
esterlinas', quantia esta uue corrcspoiiuc
aos contingentes fornecidos pc a.colônia
e á parte que lhe cabe 110 total das des- -

pesas de guerra da mãe pátria.
Este offerecimento generoso eqiuva-

Ic pois, a mais de um milhão ester-'
lino, e foi acceito com^todo o reconheci-
mento pela metrópole".

__n._, 12 - (A. A.1 - Os Jorn-eff.
dando coma das operações na linlia ar.
frente ítalo-UStricn, d '¦'''" que, ile-
pois de um solido preparo pela artiln.-
ra, conseguiram os italianos realizar
com vantagens tini forle ataune as posi-
cf.es conquistadas pe'ns austriaaos cm
Snn Martino, cxpulsando-os de muitas
dellas, que foram, então, immcdiaia-
mente oecupadas pelas tropas ata-
cantes.

Fixados ali, os italianos eontitiuav.il-*
svstcmaticamciite o bombardeio conlra
as linhas inimigas, damnificando impor-
tantes obras de defesa.

Londres, 1.1 — (A. A.) — Por *.•*>-
ticias vindas de Amsterdam sabe-se q»»*
o governo allemão mandou fuzilar tres
officiaes e 33 soldados filiados aos _.o-
cialistas allemães, por terem distribuída
ias trincheiras da frente fr.-.i-co-alleir-i
o folheto quc trás o resultado e as .'is-
cussões havidas na segunda conferi'*!-
cia socialista em favor da paz.

J.0111 . 12 - (A. H.) - O pr«t-;i,
dente do conselho, sr. Salandra, vis-
tou as principaes fabricas dc armas e
munições de Urescia, em companhia (!".1
autoridades locaes, parlamentares «lu
província c outras personalidades.

O syndico sr. Bonucelli, deu ea;
honra do chefe do governo uma rece-
ação, durante a qual pronunciou a ru-
mas palavras, que - foram muito apluu-
didas, offcrccendo em seguida ao liom--
nageado uma artística reproducçuo da
Victoria Alada. O presidente do conse-
lho agradeceu a homenagem num pa-
triotico discurso, que arrancou imthu-t-
asticas ovações a toda a a.ss:sleiicia.

O sr. Salandra foi por toda a parte
saudado com calorosas manifestações
populares.

Ilavre, 72 — (A. II.) •— -omniuni-
cado do Estado Maior do Exercito
Be'ga : .

"No sector de Dixmude. conlK.aou
com intensidade o «lucilo de artillieria.
No região de Hainscapelle-Schoorc tam-
bem houve lula de artilheria, embora
monos intensa."

Pingos & Bespingos
Santos Dutuont, em conversa com um

jornalista, cm Curityb., il.cltirou ser falsa
a noticia de seu proxir.10 cas-unento e que,
ao contrario, jamais pensara cm casar.

Naturalmente esse boato provem do facto
de trr o aviador patrício conquistado o seu
maior renome pilotando uma Dcinoiscüc...

*
•Sí* t*í

O coronel Eondon e o seu ajudante ca-

jitão NicoUo llarbosa tclesjra.liaratu para
a(;tii, recusando o premio dc cem c dc vin-

te' couios. respectivamente, quc o Congresso
lltcs -pretendi:! conferir.

Justificando a recusa, o; dois officiaes

declaram que assim o fazetn, devido ás suai
convicç5cs positivistas.

Positivamente precisamos fazer a propa
_.mla do positivismo ; o diabo i que netr
todo* os seus crcntc3 suo ortiicdosos ali

esse ponto... Muito ante; pelo contrario.

* _.
Por ijiie tiõc exporíamos frutas para a

Xcrlc America t indaga n Rua, cm um lon-

go arti.o sobre o assumpto." 
Ainda hera qne não o tomos: imagi-

nem que sem exportação dias já custam
fortunes 1 Se 05 mandássemos para fòr.-,,

somente os millionarios c que terie.m o pri-
vilegio de lltcs comer... as ensen. !

ALLEMAHHA - ESTA1QS
Uma peraunta qu3 o governo de

W asliiiiaíjn fará

A GUERRA m AR
MMil.l.OUB NA IM-

MINUNCíA. DK SER
ATACADA

Londres, ia — (A. A.) — Annun-
ciam de Paris para esta capital que
passaram por Zuydcootc, em direcção
á Dtinqlicrl-c, tres aviões inimigos.

Accrcsccnlam esses despachos quc,
mais tarde foram vistos, dc regresso
daquelle lado, apenas dois desses appa-
rclhos; o que leva a snppõr am um
delles se extraviou ou foi abatido.

A GUERRA NAVAL

O ministro do Interior, em resposta
uma consulta do jui. federal dc

Iguassu, sobre organização do mesas { _—,-_
eleitoraes, declarou que, desde que foi i0""'8**™ s**
por sentença annulleda a organizaç-S

*
Do loriiaJ da tarde :
"A manhã linda, clicia de luz. ostenlav:

a belleza dos dias do mc_ de Maio. -Fort-

nevoeiro no horizonte dava impressão dc
dia inrernoso."

Ou muito nos enganamos, ou isso e
formação official do Castello! ic alto for

profecia do Darão Ergctitc.
A pr-iposito, explica o Raul *.
— A coisa í, baromctricamrnte, muito

simples: — primavera invernos., 11* /

*
c -

Passa hoje o anniveriario da abolição ia
escravatura.

V,' inquestionavelmente uma <5as «latas
mais gloriosas do noeso Calendário Civico ;
mas não ha no Brasil quem a festejo cotn
o devido enthusiasmo.

IC quc a abolição nS**» aproveitou n ul-
ijtuetu qee ainda esteja vivo; pelo menos

Londres, -.2 — (A. A.1 — O sr.
Lansing, secretario dc Estado das Rela-
ções Exteriores da America do Nor'.",
declarou qttc provavelmente o governa
dos Estados Unidos perguntará ao con-
de de Bernstoíf, embaixador allemão
em Washington, qual o castigo que será
appiicado ao commandante do subma-
rino quc mctteti a pique o Slisscx,

Declarou o sr. Lansing quc o mes-
mo será feito com o embaixador da
Áustria na America do Nort--, rclati-
vãmente ao responsável pelo afunda-
mento do Ancono:

Retrogrado, ia — (A. II.) — (Oi-
ficial) — Xas regiões de Jasobstadt e
Dvinsk, c a sudoeste do lago Narqcz, o
inimigo conlinuou a çanhonear violcn-
tamente as nossas posições.

No Caueaso, as nossas força? avança-
ram para oeste e sudoeste dc Plalltana.

Os turcos tentaram uma offcnsiva
em direcção a Erzingain, atas ioram re-
pcllicios.

*—I

Amsterdam, -2 —¦ (A. A.) — Tele-
grnpíiaiu de Petrogrado dizendo que
chegam noticias officiaes do quartel-
general no Caueaso, annunciaiido que o
principio da offcnsiva levado a effeito
pelos ottomanos na região dc Erzertim,
foi complctaniento sustado, com resulta-
dos desastrosos para estes,

As tropas moscovitas reassumiram a
iniciativa taetica, continuando cm seu
formidável avanço cm território da Ar-
meuia turca.

Ainda o caso do "Tu-
bantia"

AMSTERDAM, 13 ("Correio da Ma-
nhã") — O director do Llo.vd Real Hol-
lande;, dc regresso de Berlim, aonde fora
com o conirm-jiilanlc do "Tubatuia", ani-
bos solicitados pelo governo allemão para
acompanharem o respectivo inquérito, de-
clarou ;i Imprensa que, — "por emquanto
. melhor fazer-se o menor ruído possível
em torno dc.íc caso", Frizou anlcs que
__ negociaçõí * do intiucrUo estüo sendo
dirigidas pelo governo hollandez e não
pela direcção do Lloyd.

Londres, iz — (A, A.) — O Daih-
Telegraph publica, em sua edtção des-
ta manhã, longos telegrammas sobre a
acção dos russo; na Turquia e tia Per-
sia, dizendo um desses despachos que
o exercito do grão duque Kicoláo, ten-
do tomado c occupado Karishirin, avan-
ça agora sobre Hanikon, posição situa-
da a sudeste de Diarbekir.

Essas marchas, diz o Daily Tele-.
graph, approiriman. cada vez mais os |
russos dc Bagdad, onde vão entrar bre-

A. p_.lavi*_- ofiicial
ágüerrTcontam
for elles mesmos

ALLEMANHA. — Berlim, 12. — O
quartel general communica, em data dc
ii dc maio:"Aeroplanò; allemães bombardearam
Dilnkerque e r.s estradas de ferro nas
proximidades de Adinkcrque.

A oeste dc Mosa, 03 francezes ataca-
ram novamente hontem dc tarde, na re-
gião de Mort-IIomnme, c de noite, a
sudoeste dn aitura 30». Ambos os ata-
quês fracassaram sob o fogo dos nossos
canhões c metralhadoras, com perdas
consideráveis do inimigo. O numero de
priisoneiros não feridos, feitos na ulti-
ma semana na altura 304, . de 33 offi-
claes e 1515 homens.

A léste do Mosa, combates a grana-
das de mão 110 districto da floresta La
Caillette, que duraram toda a noite.
Um ataque franecz no bosque foi rc-
pellido.

A sudeste da estação ferro .iaria dc
Selburg, os allemães tomaram de assai-
to 500 metros das posições russas, fa-
zendo 309 prisioneiros e capturando
vários lança-minas c metralhadoras.

Nos Balkans, nada de importante."
ÁUSTRIA, Vienna, 12. — O estado-

maior communica, cm -data de 11 de
aio 1"Re.ellit.o; ante-hontem tres sta

CfFano Si O.

I vemente, conto já' acontece-, a Erzcrv.m, I -lues italianos nas proximidades de
I Trebizonda, Er_ingt_Í3n, Karjont e [ San Martino.
1 Dt-T-el-r. RecrudesceiResra.esccn a activiàrjdc da'anilhe-

'¦ií.

ria ao longo dc Ioda a frente, especial-
mente na região das Doíamitas.

Um aviador italiano lançou dnas
bombas sobre o mercado c a .catliedral
dc Gorizia, matando dois habitantes.
civis e ferindo 33."

INGLATERRA, — Londres, u -*
Na Turquia Asiática os russos cnlt-
miam prcoecupados eom os prepara»-
vos para o avanço da primavera, ein-
quanto quo os turcos continuam -rcsis-
lindo, tentando reorganizar as suas des-
troçadas columnas. Tentativas de con-
tra-offensivas isoladas turcas (as quacs .
melhor se chamariam uma acção. ue
rcctaguarda) foram impedidas. Uma
pequena columna russa, movchdo-se no
Kegdad, vinda da Pérsia, alcançou liai
ponto a quarenta milhas da fronteira
turca.

— No momento, o interesse militar
voltou novamente a Verdun, onde no
principio do mez os allemães tentaram
unia nova offensiva em grande escala,
Os preparativos da artilheria nesta
quarta batalha dc Verdun, diz-se, tanto
por parle dos observadores francczeí
como allemães ultrapassaram todos os"records", anteriores, tanto na duração
como no volume. Não ha signal de es-
golamcnto de munições em qualquer
dos lados. O ataque íoi feito nas duai
margens do Mosa, inas o assalto prio-
cipal foi executado na margem ocei-
dental: levando desvantagens nas lu-
Ias de abril, nas suas tentativas sobrei
Mort-Homme, os allemães tentaram
agora tomar a collina a oeste de Mort-
Hommc, esperando em seguida, vencei*
a cadeia da collina principal, Esta
collina 11. 30.» foi deixada cm paz ou
pelo menos relativamente em paz, para
Verdun, desde o fim de março. O9
ataques da artillieria allemã destruíram
por completo o cume da montanha,
trincheiras, obras de defesa e florestas,
sendo da mesma forma tudo destruído
como quc por obra do demônio. Não se
deve suppôr que durante esse bombar-
deio mantenham os francezes sempre
aa trincheiras bombardeadas. A maior
parte das tropas são retiradas para uma
segunda linha dc defesa. A pratica al-
Icmfi é a mesma. As grandes perdas co-
nicçam quando as tropas, vem ao catn-
po aberto para uni ataque ou contra-
ataque, principalmente do ataque .
Quando o cume da collina 304 tiniu
sido reduzido a ruinas, os allemães não
a puderam oecupar porque lá náo ha-
via trincheiras. Elles ficaram na zona
neutra. A seguinte acção allemã foi uru
ataque ás trincheiras entre 304 . o
Mort-Homme, Capturaram unia trln-
cheira dc communicação frar } -o m.
dia 7 dc maio, mas foram desalojados.
no dia seguinte. Então tentaram um,
ataque na altura occidental do 304, co-
nhecido como 287. Ahi elles não tive-
ram suecesso algum. As ultimas noti-
cias referem uma pequena victoria íran-
coza no próprio Mort-Homme: no cm-
tanto, na margem oriental do Mosa, cs
allemães, tentaram uma ataqup _fcrto
dc Douaumont, sem duvida para dis-
Ir.nir a _-fe.-_ francc_«.t As 500 j«.r.bs
de trincheiras capturadas no dia 7 de
maio foram retomadas no dia s.

As baixas allemãs nas tres batalhai
anteriores dc Verdun são agora conhe-
cidas. Na ultima batalha, cilas devem
ter mantido a mesma escala, pois que
as tacticas empregadas foram seniclhan-
tes. As tropas empregadas ineluiant
utn corpo de exercito contendo recru-
tas da Pomerania, que são considerado»
como a m.Iiior infanteria prnssia_,3i
Ao todo, as baixas terão sido menos dd
quc na primeira batalha de Vcrduo
porque a artilheria representa uia
maior et a infanteria um menor papel
ai ora. Ver-se-á, como resultado da ul*
tinia batalha, que até o presente 03 _-
lemães não ganharam «erreno de qt*
já não tivessem citada de poss.. '

¦.Y
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CORREIO DA MANHA — Sabbado, 13 de Maio de 1916

As ss_. 8_i__iissôes
ptePitianenfes

da Camada
rAp6s os discursos dos srs. Souza •

Silva c Bueno de Andrade; acerca do
caso do vapor brasileiro Rio Branco,
na bora do expediente, na Câmara, pas-
«ou-se á ordem do dia, cuidando-se da
eleição das restantes commissões
permanentes, na qual tomaram parte
a 13 deputados. A primeira commissão
suífragrada foi a de Finanças, que íi-
cou assim constituída:

Carlos Peixoto b'ilbo, g.t votos; Ga-
leão Carvalhal,. 88; Antônio Carlos, 85;
Cincinato Braga, 84; Augusto Pestana,
72; Barbosa Lima, 72; Baltbasar Pe-
reira, 66; Alberto Maranhão, 64 ; Mo-
oiiz- Sodré, 64; Justiniano de Scrpa,
63; Octavio Mangabcira, 51* .Além
destes, que foram 03 eleitos, obtiveram
volos, oa srs.: Macedo Soares, 44!
Ribeiro Junqueira, 16; Kaul Cardoso,
o; Álvaro Baplista, 3: Vicente Firagi-
be, 2; Prudente dc Moraes, Kaul Vci-
pa, Arislarcho Lopes, Pereira Teixeira,
Jaymc Gomes, Pereira Braga, Ponce
de Lcou, I. Machado, Osório de Pai-
va, Marcolino Barreto, Aguiar Mello,
«João Simplicio, Fausto Ferraz, José
Bonifácio e Aggripino Azevedo, 1, ca-
da um.

A commissão de Agricultura e Tn-
dustria, contados os votos do suffra-
_io. foi dcst'nrle formada:

.Francisco Alves, 77 volos: Álvaro
•Botelho, 7.: Moreira da Rocha, 75;¦Mendonça Martins, rs; Luiz llartho-
lonlcit, 73; Fausto Ferraz, 73; Nabtt-
co de Gouvêa,' 72; Eugênio Tourinho,
72: Rodolpho Araujo, 71.

IForam tambem votado.-:: 05 srs.
«Marcolino Barreto, dois volos; Frcde-
rrico Borges, Ferreira Braga. Paoliclo,
Horacio Magalhães e José Lobo, uin
voto cada um, Houve tuna cédula cm
branco,

A commissüo de Tomada de Contas
.oi constituída dos seguintes mem-
tiros: J. J. Palma, 70 votos; José Lo-
io, 77; Marcai Escobar, 73; Gcrvasio
j-ioravante, 73; Eugênio Muller, 73;
I. Machado, 73; Castcllo Branco. 71;

0; Thomaz Rodri-Cunha Lima,
gues, 60.

Foram ainda
reira Brandão,
Brum, Augusto
guciro, Camillo
rc, Jayme Gomes, Frederico
.Estacio Coimbra e Vicente

votados: os srs. Mo-
quatro votos; Silveira
Pestana, César Ver-
Hollanda. Gomes Frei-

Borges,
Pirngihc,

DI.ASII--UnUGUA_.

uni voto cada um. Houve uma cedida
r.u branco.

-Finalmente, a conunissão de Viação
* Obras Publicas leve a seguinte elei-
ção:¦Elpidio do Mesquita, 82 votos; Alaor
Traiu, 74; Simões Lopes, 72; Pedro
Luiz, 71; João Perneta, Co; Erasmo
dc Macedo. 6S; José Paulino, fí.í; Bar-
ros Penteado, C.\; Autoniiio Freire, 64.

Foram tambem votados: os srs. Jof.o
iMaugabciru, io votos: Anlonio Cal-
mou, Silveira Brum. Alfredo Ruy, Be-
nito dc Miranda, Agapilo Pereira c
F.-.uslo Ferraz, um voto cada um. liou-
vc quatro cedidas cin branco,
—_¦ .hmp «NHwb m —1 ' -1••••••

O CARVÃO NACIONAL* 
Uma conferência no Cattete
No palh-io do Calteto estiveram hon-

icm, ú (arde, cia conferência com o pre-
sidciite. da Republica, o? srs. dr. Arro-
jtido Lisboa, director da Ceu!ral do
llrasil, c J. Barrou', superintendente da" ilrasiliau Railvro. "¦

Versou essa conferência, que foi
longa, sobre a utilização do carvão na-
cional, tendo o presidente da Republica
-mostrado desejos ao sr. .1. Barrow, dc
que nas linhas da ferro-via que super-
intende fossem facilitados o.s meios de
transporte daquclle coinbi-.siivel, que na
aclual emergência, vem nticiniar os cn-
cargos do governo uo locante nos ra-
maes da li. de l-\ -Central do llrasil.

O sr. Barrow declarou ao chefe do
lEstado, que a "Brnzilian .Raihv.iy " não
se oppunha aos desejos do governo, e
que podia contar com a boa vontade da
empresa que dirige.

GOMO SE COMEMOROU 0
ANNIVERSARIO DE UMA

GRANDE DATA
(No dia o. de maio do anno passado,

o sr, Feliciano Vieira, presidente da
Republica Oriental do Uruguay, e o
sr. Lauro Miiller, ministro das Rela-
ções lixteriores, representante do go-
verno do Brasil, inauguraram em Ace-
guá, o marco principal da, linha limi-
troplic estabelecida pelo tratado da La-
góa-Mirim, negociado .elo barão do Rio
Branco com o governo daquelle -paiz.

Ao acto solenne estiveram presentes
o sr. Borges de Medeiros, presidente
do Kstado do 'Rio Grande do Sul, e
alias personalidades de ambo3 os
paizes.

Recordando a grande data. cujo pri-
meiro anniversario. passou ha dias, o
sr. Erasmo Pedro Callorda, encarrega-
do de Negócios do Uruguay, dirigiu o
seguinte telegranima ao sr. Lauro
.Miiller:"Seüor ministro — «En cl dia de hoy
v. cx. y ei exmo. seüor presidente dei
Uruguay, dr. Feliciano Viera, inaugu-
raban solemncmciite ei marco de Ace-
gua ultimo jalon deliniativo entre Ia
frontera dcl Brasil y dei. Uruguay. En
aquella sencilla y tosca piedra, quiso cl
alma de mi pais labrar cl busto dcl
baron de Rio Branco, como vinculando
para ante Ia historia Ia efígie o nombre
dei gran brasilciio que toco praticar y
llevar a feliz termino, su suefio de
confraternidád americana y su senti-
tniento de cquidad y jiistiçin internaciü-
nalcs, Al par que recuerdo imperece-.
doro a su timbrada memória, ftie tri-
btito de simpatia amistosa que cl Uru-
guay rendia hácia Ia noblc íiacion bra-
silefia, V. c.j (Ilustre representante
dcl exmo, gobiemo dei Brasil, incum-
biole Ia historia mision de consagrar
dc consuno com s. e, cl seüor presi-
dente dcl Uruguay, este acontccimicnto
significativo que hoy rccucrilan con ju-
bilo los pucblos brasileüo y urtigiiayo.
Yo me permito, exmo. sr. saludnr a
v. e. en este dia como contiiiitacion de
Li obra de aquel cuya memória, un ano
ba, v. e. tocole consagrar cn mision
de mi gobierno y de mi pais, cn terri-
torio iirugimyo; formulando volos uiuy
sinceros por ei probo gobierno dei
Brasil, entre cuyos componentes v. c.
es un cooperador eficiente; por Ia gran
nacion brasilcfia y por ln fclicidinl per-
sonal de v. e. Tengo cl honor de ser
de v. cx. atento y seguro servidor —
Pedro Erasmo Callorda, encarregado
de Negócios dcl Uruguay".

Essa mesma c auspiciosa data de 9
de maio dc 1015, o sr. Lauro Miiller.
ministro do Exterior, áVqmmcmorou
este anno, offcrccendo ú Liga Metro-
polilana de Sports Atbleiicos uma linda
e riquíssima laça de praia que recebeu
o nome de "-Rio-Branco", para scr dis-
pulada pelos mocos footbaílers dos dois
paizes amigos.

Por esse motivo, o sr. Lauro Miiller,
recebei o seguinte telegranima do sr.
Manoel Bernardes, cônsul geral do Uni-
guay:"Dignc-sc v. cx. aceitar meus mais
sinceros parabéns pela idéa de vincular
3 nossa inocidude na nobre evolução
da luta pela "Copa Rio Branco" offcre-
cida por V. ex., idéa esplendida e es-
plendidamcnte realizada que ao par de
culios e saudáveis enlhusiasmos despor-
•tivos motivará Iodos os annos a ra-
tiíicação daqucllcs profundos sentimen-
tos dc solidariedade fraternal que -cn-
cheram os corações dc brasileiros c
uriigunyos na manhã inesquecível de
Accguá onde tambem por iniciativa de

I v. cx. os nossos dois povos honrando
I nn effigic dc Rio Branco uma gloria
I sul-americana rcaffirmarani com a sin-

ecridado da emoção suas vinculaçõcs
históricas. Aprcsenlo a v. cx. os pro-

I icsloâ dn nii.iba mais elevada conside-
j ração — Manoel Bernardes".

Ml, _>|H.' ' *

—— S. .PAULO

Os claros da ban-
cada paulista

S. Pauto, it de maio — A direcção
do P. R. P. ainda não tomou delibe-
ração alguma, sobre o preenchimento
das vagas dos srs. Cardoso de Almeida
e Cândido Motta, na Câmara. Tem-se
falado cm vários candidatos, entre os
quaes os srs. Rodolpho Miranda, Ai-
cantara .Machado e Ataliba Leonel.

Ao que parece, porém, nenhum des-
scs tres nomes constituo, ainda, obje-
cto de qiialqucti , resolução n respeito.
C)_ -primeiro, não obstante scr assim,
não vac oecupar tuli.-i daquellas vagas
porque não quer. Eis o que sc niur-
imita, com relação ao sr. Rodolpho
Miranda; nos oirculos officiosos: Offe-
reccram-lho uma daquellas cadeiras,
visto não ser ainda possível contem-
plal-o com uma .poltrona do Senado cs-
ladttal, onde o ex-chefe conservador
se encontraria mais a sonaisc. A vaga
do sr, Cândido Rodrigues estava mais
ou menos promctlidn e já se sabe que
irá occupal-a o sr. Joaquim Miguel de
Siqueira, que foi secretario da 1-nzcn-
da no começo do quadriennio Rodrigues
Alves.•O sr. Rodolpho Miranda declarou aos
chefes do Partido Republicano que não
queria . scr agora deputado federal. O
advérbio de tempo — agora, emprega-
do pelo sr. Rodolpho, foz que os clíeíes
insistissem, alé dar elle o inativo for-
te da sua recusa.

E' um motivo dc caracter politico.
Ponderou o sr. Rodolpho que não sc
sentiria bem na bancada, ao lado dos
dissidentes) dizendo que tem dcllcs
profundas queixas. São feridas que ain-
da não cicatrizaram. AUudiu, principal-
mente, a um nome.

K então ? — perguntaram-lhe no-
vãmente os chefes.

Então... serei deputada quando
fór possível, scra. vexame ou cónstran-
gimenlo para mim ou .para outretn.
Estou descansando...

lí abi está por que se diz que o
sr. Rodolpho Miranda não irá para uma
das vagas existentes na Câmara. Toda-
via, não é impossível que as coisas
11111de.11...

O que se sabe, por emquanto, de
positivo, c que os chefes querem esco-
lhcr coui muito cuidado os suecessores
dos srs. Cardoso de Almeida e Cândido
Moita, .Um dos chefes mais. .ponde-
rados, dizia, numa roda de amigos:

"Candidatos ha muitos. Não nos
basta, porém, qtte haja candidatos: é
preciso considerarmos que 03 duis ela-
ros abertos na bancada devem scr pre-
enchidos por dois homens que tenham,
como os que sairain, a exaclu compre-
hensão dc seus devores.e que dcllcs se
desempenhem satisfatoriamente, — C.

CUII.E-BRASIL

Um hospede illustre

Visitem a Torto Eifíel
03 preços c a qualidade dc

iuMVifâ*^B*+&K,!!~ím

VIM POLÍTICA

O partido situacionista
iliiniiiiciise

-Reúnem-se hoje, áí* ; ltora3 da larde, nc
rdificio da Ca.nara Municipal de Nictheroy,
os vários representantes da politica ttumt*
iiensci

Tem por fim n reunião n wcotlia dos
membros dn Compiiasão Executiva do par*

¦lido situacionista.

0 ministro do Interior declarou ao
presidente do Conselho Superior do
li..sino e ao director da Faculdade dc
.Medicina dcsia capital que ao (Ir. .-\ze-
vi-lo Sodré. professor cathcdraiico dá-
quella faculdade, foi pcrmiltido .Lixar
11 exercício de sua cadeira, emquanto
estive rcxei-cndo ns funeções dc pie-
fi ilo, interino, do Districto Federal.

O 11.iuislio da Marinha, cm
nhia do seu ajudante dc orden

compa-
i" te-

nente Caetano Taylor. visitou, hontem '
o Deposito Naval v o "scout" Rio Gran-\
de do Sul,

—•_*-» __.-_.wn. .
11UASI CAIU 1

Dois vigaristas colhi-;
dos em flagrante

O sr. Albino Tavares Lomba, dc I
nacionalidade portuguez.., chegou ao
Rio ha dois mezes c está trabalhando,
á run do Lavradio 11. sS. (1 referido
seiibor conhece, pois, muilo pouco a
cidade, liontcm pela ninnliã, passava
clle pela praça dn Ri publica, quando js,- viu abordado por um cnvnlhciro :iin- I
da moço, com ares de roceiro c quo
com clle entrou a palestrar. Viera dc
Minas c trazia ia cornos para ns lios-
nitacr, da Beneficência c da Santa Casa,
Tinha receio, porém, de se ver rouba-
do. <Jue queria? indagou o negociante,

— Ouc guardasse aquelle dinheiro,
dando-lhe cm garantia o que perdesse..,

Um outro sujeito npparc-ccu a sc
¦fingir dc "palcrnia" lambem.

O negociante ia já morrer com Soo$,
qui. trazia, quando surgiram os agonies
Paulo Reis 1: Alvnro, que prenderam os
dois typos cin flagrante, Eram os vi-
garistns Anlonio Conrado, vulgo Russo,
c Paulo Rodrigues, vulgo llilontra, que
foram autuados e recolhidos ao xadrez
da Central de Policia,

O sr. I.oiitba, um pouco desaponta-
do, foi ;i(é :i policia, onde confessou
<\\\c cairia redondamente s-- £$ agentes
nf.o aciidissciii em tempo.

O novo senador

A SOLENMIDADÊ DA POSSE. DO
SR. RIVADAVIA

1 Approvado o requerimento do sr,
j V. .Monteiro, que pedia uma commis-
I são para trazer at. o recinto o sr. Ri-
1 vad.-aVia Corrciu, novo senador pela

Rio Grande do Sul, foram designados
| o próprio sr. Vicl»rino e mais os sr:,. [
I João Luiz u Mi Almeida-; Fora do edi-:

ificio do Senado havia uni movimento'
desusado dc carros e automóveis. Deu-
tro, era enorme a concorrência dc pes-' soas que queriam assistir á posse (lo
novo senador gancho. O alto inundo
politico, deputados, intendentes, o dr.
.Azevedo Sodré, prefeito do Districto
.Federal, o seu secretario dr. aMvaro
Rodrigues, advogados, literatos e re-
pi-csenl.iiil.--s dc varias associações do

, Rio Grande do Sul,' quasi todos os di-
i redores dc secção do Ministério da Fa-
1 zenda, do Interior, da Prefeitura e
I muitos homens dn povo enchiam as tle-

pendências daquella casa do Congresso.
i S. cx. era abraçado e felicitado por
i Iodos, vindo muitos senadores cumpri-
i íiicntal-o, no salão nobre, tintes da
I abertura da sessão. Cercavam o cx-
¦prefeito a bancada fiogrnndcnse na Ca-
niarn c quasi todo o, alto funccionalis-' mo do governo municipal. Proferindo

! o juramento, foi o sr. Rivadavia abra-
I çado pelo viec-presidente da Republi-
1 ca, saudando as galerias uo novo sc-
I nador com uma prolongada salva de

«palmas. Depois de eslar sentado em
sua cadeira; o sr. Rivadavia ainda veiu
aos corri dores receber os .-.braços dc
muitos outras pessoas aue queriam fc-
licitai-o. Foi a nota festiva, hontcni,

j 110 Senado .

Continua ainda a vender-se, por pre-1 ços ao alcance de todas as bolsas, os
cxccllcnlcs lemos dc casimira,.da Casa
Torre Eifíel — rua do Ouvidor, 97

Conformo noticiámos, deve chegar
boje, a esla capital, a bordo do paquete
Jiesp.-.nbol P. dc Salruslcgiii, acompa-
nliado de sua exma. faniilia, o vice-
almirante Joaquim Muíioz Hurtado, di-
rector geral da marinha chilena.

O cargo do vicc-almirante é o mais
alio que existe na Armada daquella
Republica c o sr. Mufioz é o unico dos
vicç-almirantcs chilenos cm serviço
activo.

A1 sua pátria tem elle prestado relê-
vaiitcs serviços.

Durante 16 nnno?, esleve embarcado.
c, por espaço dc seu-, desempenhou as
funeções de eommandante de navio.

Desde o anno di. 1002 chefiou a com-
missão iihval na Inglaterra, encarrega-
da de fiscalizar a construcção dos
dreadnonglils ipara o Chile.

Nesse posto, foi eüo surprcheudido
com a designação do cargo que preseil-
temente oecupa,

() vicc-almirante Muilo. permanecerá
1110 Rio de fnneiro nestes tres dias. sc-

e comparem 1 g..i„(i0 depois viagem nté Montcvidéo,
seus artigos. a bor(_0 (,0 Ortcga. .

O alio representante da marinha chi-
lona, será recebido com todas as liou-
ras inherentes a sua elevada patente,

ãVo 11 osso
ilisotite-SP
moveis dn

inoio cloffníito
com calor os

Red-Síar

Um incidente político
na Canteira

A derrota do sr. Macedo Soares
determina a

renuncia do sr. Antônio Carlos.
Hontem, poucos minutos depois 'de de do resultado da votação, que boje se

meio dia, contra os seus hábitos, o sra dera, para o constituição da Cónimlssão de
Antônio Carlos compareceu á Cnnia-a. f trancas dessa casa do Congresso.

5, ex. geralmente chega ao Moiirá. Expostos os factos pelo Sr. Presidente da
ma.s ou menos a hora d,, inicio Ú\ tói* Câmara, todos O» Deputados reunidos sesao, ou posteriormente. Hontem, porém, ",',',"' . * .. . . , c. .„
o Icadcr da quasi unanimidade da Ca- «l?nífcsi?r?.m. col,,r:1 a Q,cclsao do Sr'.A?"
mara tinha necessidade de ultimar os ton,° UrIos' l™ entenderem que o inci-
arranjos, para a eleição das couimissõcs dclltc daquella votação não constiti-.e unia
permanentes, ainda não constituídas., prova dc desconfiança ao Icadcr da ...aioria
eleição de uma commissão, sobreUidó, da (üiniara, liypothcsc unica cm que sc
do Finanças, prcoccnpaya S. cx.- Pai- ç-iplicorla a rittitude do S. lix.
ravaiu 110 ar duvidas acerca da victo- i-;m seguida, :ivcr.tara..i-sc vários meios de
ria integral da chapa dá Icadcrunca... _c. _._*-ptt_i.d_ unia manifestação de solida-

iNa Câmara; depois dii se haver dis- ricihj_ ___, _*_•_ An,(),,io c,..los ; .nr|1i.lu_0 á
Tsn. ccrsn;tciop^sitt 

f^-*° - ^7^í-Sn,tí^o sr. Antônio Carlos palestrou com "'-os da.C:„,mra, lendo s-do .prc,i..i...ar.:..:uc
maior numero dos Icadcrs de bancadas recusada a sua renuncia,
já presente, acerca da constituição da- Debatida essa qncs.ão, ficou assentado que
quella chapa. Podemos affirmar que o Sr. Astolpbo Dulra levaria pessoalmente
alguns dessis Icadcrs, como o sr. Ko-jçd IccJcr da maioria a ilelibcra;âo dos pre-
drigues Alves, de São Paulo. Raul Vei- sentes, tomada cni nome das respectivas ban-
ga, do Estado do Rio, e Cosia Ribeiro _____ . -_.,c pedisse a S. lix. que não in-
de Pernambuco, prometteram no sr. j,j_. no 5.., ,,ro„-,_to> uma vez que con*
Antônio Carlos rccoinmendar íiosífseus .-_,- a ,.,.,...,._. ín.ci„ _a(lanv ai m-A0.
cotiipanbeiros ue repres-ntação attender , ._ ,. „,,_-„,.,;.. »
ao seu pedido relativo ao modo da vo- ra Ja Cam8r!> dos Dentado».
ta^0- , , . . , ; „. O qne diz o sr. Pestana

O sr. a\ntonio Carlos Iranqiulíizotf- .-"¦-..
sc: s. cx. havia solicitado çue, na vo- Hontem mesmo, á noite poucas no-
tação da coihmissão de Finanças, não r.-.s depois da eleição da coniuiissao de
sc deixasse dc incluir, d-.' accordo Finanças da Câmara e de conhecida a
com as chapas distribuídas, os nomes noticia da renúncia do sr. Antônio
dos srs.. Moniz Sodré e Macedo Soa- Carlos ;i leaderanca, encontramo-nos
res. Essa solicitação foi csualhuj. t! com q sr. Augusto Pestana e procura-
reiterada .pelo Icadcr tx cada um dos r.-.os conhecer-lho a opinião acerca da
deputados da bancada mineira. Entre- crise pronunciada em conseqüência da

despeito do interesse insistente escolha do sr. Octavio Mangabcira paru
•\11lGi.io Carlos em rccoinmcii-1 aquella com-.uissão.

tanto, a
do sr.
dar nos
votação
lycurgos.
Câmara,
corredor.

seus pares e. correligionários n
daqucllcs dois nomes, vários

;i proporção que chegavam á
entravam a cómriienlar,' nos

a exclúsío do sr. Octavio
Maugnbeira da comiuissão de Finanças,
dando nella entrada ao sr. Macedo
Soares. Sobre o nome do sr. Moniz
Sodré, não lhe eram desfavoráveis cs
comnicnlarios.

Aberta a sessão pelo sr. Astolpho
Dutra c depois de lida a ácta da rc-
união anterior, teve a Câmara conheci-
mento da renuncia do sr. Octavio Man-
gabeira dc membro da commissão de
Petição c Poderes. para ;. qual fora- o
sen nome suffragado; na véspera. Ha-
via duvidas quanto ao pronunciamento
da Câmara acerca dessa, renuncia, Esse
pronunciamento, por outro lado, seria,
sem duvida, uni symptoma do que po-doria sueceder na eleição da comtiiissão
dc Finanças. E foi, dc facto. Para evi-
denciar, desde logo, a disposição espi-
ritual dos deptt*ados 1 ::i relação ao sr.
Octavio .Mangabeira, o sr. Pedro Moa-
cyr, assim que a acceilação d:i félluii-
cia foi proclamada pelo sr. Astolpho
Dutra, requereu verificação da veta-
ção: íoi deputados, inclusive os mais
dedicados aquclle deputai!
taram a favor da remme
contra.

O s,*, Ani-uiio Carlos comprchendcú
bem nitidamente o que se es!uva-,ope•
rando na Câmara. Dahi o ter insisii-
do, de novo e mais que nunca; jilluo
aos Icadcrs de bancadas c aos depu-
rodes mineiros para que fosse vo-
tado sobretudo e especialmente , o
nome do sr. Macedo Soares, em pre-
juizo do qual se avolumavam as sy.mpa-

pelo sr. Octavio Mangabcira. O

sr. Augusto Pestana é um dos
membros mais cm destaque na bancada
sul' riograndense. E por isso mesmo
que tem elle esse destaque, foi escolhi-
co pela sua bancada pura substituir o
sr. Vcspucio de Abreu, na comiuissão
de Finanças, após a eleição desie para
;. 1" vice-presidência da Mesa. Suffra-
gado o Seu nome, pela sua bancada,
pura essa substituição, foi, effectiva-
r.ente, o sr,. Augusto Pestana eleito,
110 co.uicio de hontem, na Câmara,
membro da commissão de Finanças.

Interrogado, porém, sobre a remiu-
c:r. do sr, Antônio Carlos, atalhou-nos,

ccrio ponlo, o deputado sul rio-gran-

COMMISSÕES DO SENADO

Os papeis distribuídos na de
Marinha e Guerra

O sr. Pires Ferreira, presidente da
commissão de. Marinha e Guerra do
Seuado, fez hontem a seguinte distn-
buição de papeis entre os seus collegas
de junta, para sobre os mesmos darcn»
parecer: „ .

Ao sr. Lauro Sodré: — rrojeçto
n. 22), de 1907, mandando que o soldo
dos officiaes e praças reformados do
Excrcilo, da .Armada e classes annexas
que serviram na campanha do Parnguay,
recebam os soldo3 pela tabeliã actual;
projecto n. 2, de 1910, que regula o
preenchimento de vagas de segundos
tenentes do quadro dc dentistas, veteri-
narios, pliarmacetiticos o intendentes do
Exercito c da .Armada.

.Ao sr. M. de Almeida: -— Projecto
ri". Go, de 1005, e emendas refe-rente;
ao sorteio mililar: requerimentos de
Manoel José dc Almeida Carvalho,
outr'-ora 

'Manoel 
José de Almeida, d.

Maria losé de Oliveira, d. Aureliana
Maria de Oliveira e José de Azevedo
Bastos, pleiteando assumptos diversos.

.-\o sr. Siqueira de Menezes: —
Projecto 11. iSS, dc 1911.. que reforma
lio posto effectivo o major graduado
Valerio Augusto Amorim Caldas c o
projecto que manda contar pelo dobro
o tempo do pessoal que serviu na cx-
pedição a Matlo Grosso, sob o com-,
mando do general José César. Sampaio,
cm iijo.í e 1904, para os effeitos de
promoção; o requerimento dos tenentç3
Octaviano Cavalcanti c José Zcnobio
de Castro e dos capilães reformados
Colla-iino Marques dc Souza c Arsenio
Velloso Silveira.

*-\o sr. índio do Brasil: — A indica-
ção no projecto n. 212, de 1012, qtte
inau.la dar baixa aos navios inipresla-
veis na Armada ou em outro qualquer
serviço c o projeclo que reorganiza O

. corpo dc engenheiros navaes,
1 O sr. Pires Ferreira, por ultimo, re-
I seriou para si o projecto n. 7.1, de
I 1910, que fixa o corpo de palrf.es da
I Armada c:n um capitão de corvcla, tres

capitfies-tenentcs, seis primeiros tenen-
tes e doze sargentos.
... ¦ —~—-~mmni*t^*u~>'*%*mmmm—', ¦

liahi.ino, vo-
, e apenas 7

Kn.ln dc tão li-Mln, liio
111 oil orno, e oui liio bons
condições do preço o

pagamento.
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tida
Icadcr da maioria, por fim, já não so-
licitava a votação do sr. Macedo Soa-
res para a commissão de Finanças: so-
licitava, com maior empenho, queOctavio Mangabcira não fosse vot.:d...

Poucos deputados, inclusive da'iibítu-. ,cada mineira, promçtlcram. face ii f.ice <le sc;líi colle:
com o sr. Antônio Carlos, htlendcf'" a" I -'*•'•• <llle "
esse ultimo pedido: a maioria dor, so-
liciiar.os ou sc esquivou dc íranr.is.pro-
messas, ou nronictlc.11 votar tamücm 'íio
sr. Macedo Soares. Por essa razão,
cerca de dez chapas appareccram, ua
urna eleitoral, com cs nomes dos srs.
Macedo Soares o Oclavio Mangabeira.
Por uma coincidência, quz se deve as-
signalur, exacíamente (.ssas eliàpas — Mas ir.i::-) a.—,:n 1...0
omittiam o nome do sr. Antônio Car-
los

denso
—¦ Não crii-.t nessa renuncia. Mão

li.-,, positivamente, razão pnra ella, por
isso que o sr. .Anlonio Curiós, a meu
ver, continua a merecer o apoio c a
sympathia da quasi totalidade das ban-
calas. A situação política actual nõa
comporia, de reslo, dissenções, violen-
tas. Nem lia, aliás, propriamente, dis-
Benções: lia apenas, ou já houve, li-
gciras divergências, mais dc caracter
pessoal que politico.

1 O sr. .Antônio Curiós c poli;ico de
tirocinio e, destarte, não tern a inge-
r.uidade de, em torno da eleição do de-
terminado deputado nara corta coiumis-
são', fazer questão fechada, submetten-
do-a á prova de confiança da Câmara.
Demais, não sç cxnlicj que o Icadcr dc
rma.casa do Congresso nrclendcssc con-
.seguir dos seus oares votos para elei-
ções dessa natureza, sobretudo para
coi:uiiissõ_es como a de Finanças, nu qual
ião se pódc, é claro, deixar de levar em
conta a confiança ncssoal não só dos
candidatos .a cila come dos prearosvotantes, lim resumo, oarece-nic abstir-
do que o Icadcr da Câmara tenha ore-
tendido que o deputado A. houvesse'. 

i confiança 110 deputado Ii. Tenho para . , ." 
j .mim. (;ue - o sr. Antônio Carlos, por I "..;.._,
i consideração pessoal nara com, vários

:;.s.. ncditi. de facto, votos
elidcão da commissão de

Finanças se ver ficas;-' com a exclusão ° cai0
do sr. Octavio M.insabeira e inclusão
tio sr. Macedo Soares. Mas esse |ic-
i':.'do poiFa ou não ser ..tlendio. A maio-
::;i dos deputados não o ai tendeu. Deve-
S2 o sr. Antônio Cri-los julgar diminui-
(lo.no seu pres ..io. oor esse facto?
Evidentemente não.

OS ADIAMENTOS NO SUPKEiMO

Dois julgamentos adiados
O Supremo Tribunal havia pedido na

ultima sessão informações sobre o. caso
do constrangimento que soffre o inten-
dente c vereadores da Câmara Muuici-
pai de Friburgo.

lioniem, quando sc debatia O curioso
habeas-corpus, suscitou-se a preliminar
da incompetência do Tribunal para co-
lilicccr do caso.

O ministro Mibieli pediu sc a.l.asse
o julgamento, afim de poder estudar o
caso. nos autos.

O ministro Natal, havendo-sc susci-
tudo a preliminar dá incompetência,
eiiicudcu que esta devia scr julgada
antes, pois tornava desnecessário o
adiamento.

Houve naturalmente um mal enten-
dido nisso, pois desabou uma tem-
pcslade dc apartes cm que o juiz Mi-
bieli leve dcslacado. logar, quer pela
exuberância de palavras, quer pelo cx-
cesso de linguagem.

O presidente do Tribunal -preferiu
sitbmeffer á votação o pedido de adia-
mento, que íoi resolvido.

O casarão ameaça...
O sr. Eliis quer um palácio

para o Senado

e 99.

.Ainda dentro da hora do expediente
da sessão de lioniem do Senado, o sr.
.Alfredo Eliis pediu a palavra. 0 orador
declarou cjuc renunciava o cargo que
exercia na conunissão de Instruccão
Publica, e pediu .'. mesa que lhe desi-
finasse um) substituto, Aproveitando
eslar na tribuna, lembrava, mais uma
vez, a urgência de se arranjar, paia as
funeções do Senado da Republica um
edificio digno. Aquelle que abriga, a
aba corporação publica é tini pardici-
ro indecente, indigno dc ser menciona-
do como fazendo parte do parlamento

, brasileiro. Tinham-se construído vcnl.i-
deiroa palácios por ;.hi afora, c não
houve quartel, nem villa proletária que

I se não inslallase cm predios luxuosos e
| confortáveis. Gastaram-se soiniiias fa-
j bi dosas e o Senado, que a tudo sr.uc-

cioiiom e.i,]u. .eu-.-e de. (pie pre cisava
dc uma casa para funecionar.

O sr. M. de Almeida apa.iei.i, pon-
derando que qualquer construcção nes-
te is.iiti.li* seria intoustit-i.Ca-.oufi.. O
Rio é ;. sede do governo provisória-
mente.,.

O sr, .Alfredo F.iiis continuou, nffir-
mando que isto não importava. O dc-
coro (lo Senado exigia que a nação lhe

.desse 11111 -palácio, lira tempo de se aca-
idos, em uma so icpar.-1,.,_. cr.„ _,.____ vergonha a que esta-
i.-.;.:..-.'ei;-; .'.-e.'.-,- -n: ¦•; ll I _„_ ,._,],_:..].. „ atU,-g-, s„lnv dos.COtldcS

dos Arcos, ameaçando a própria vida
dos senadores.

! Accei:.1 .1 sua renuncia, foi designado' nara servir na commissão de Inslrucção
Publica, o sr, Soares dos Santos.

Distribuídas, porém, ns elnpas. i.ud-
los deputados trataram logo de sulísii-
tuir vários dos nomes velhos inscVi-ptbs,
j.i pelo do sr. Oclavio Mungabei.a, já
pelo do sr. Ribeiro Junqueira, já pelo

(do sr. Jír.ul Cardoso. Isso era, aliás,
teiio com franqueza, de modo que pu-deram os represe.ílunie:. da iinprciisn
assistir á substituição realizada por ai-
gnns dos votantes,

'Effectuada a eleição, procedeu o sr.
Astolpho Dutra .. apuração dos vitiis.
O sr, aVnlonio Carlos, para n assistir,
foi collocar-se atraz do presidente da
Câmara. S, cx. não foi, todavia, o
unico curioso, pois que outros deputa-
dos tambem se furam postar .'. mes.-.
presidencial, cm collocaçao hábil para
.obrigar o entendo de cada chapa.

A apuração começou ás 3,10 da tar-
de. Fel-a com vagar o sr. Astolpho
Dutra.

Xas -primeiras vinte chapas apuradas,
o nome. mais vol..(Io foi o do sr. 1,'ui-
bosa Lima, seguido de perto pelo do
sr. Carlos Peixoto. Tres nomes, .mão, presta a nossa quahdadc de
obtiveram votação mais ou menos diui-1 da commissão executiva do P.

mmxt^9>-mm -» «BWi 

NO .'-X1.K01TO

Os serviços de Intendencia
fi.

TRATAMENTO DAS MOLF.STIAS
PEÍaAS GI.VNDTiS MKDICA*
ÇôBS I-HYSIÜAS, PELO ESPE*
CIAIalSTA
Di', .Mvnro Alvim — Exame

p.-los raios X. Cura todas as moles-
tias nervosas pela electricidade. Trat.
(in beri-beri, da diabete, da anemia, da
obesidade dos rlieuuiatismos, etc. L.r-
1:0 da Carioca, 11, 1" andar, d_ ju i'j
is á. m* __*g__> mm

A conunissão da Marinha, encarrega-
da du montagem de uma cslação radio-
tclcgrapliica ua Trindade c d., constru-
cção de alojamentos para n forço naval
.-.:'.- vae guaiiiccçr essa ilha, deve par-
tir para ali por todo o mez próximo.

Fará parle .!.. conunissão o capitão
d.- corvcla Joaquim Ribeiro Sobrinho,
devendo .1 viagem scr foiia ou peio
Parroso o.i pelo Carlos Gomes,
__ -~~-~^'JS**í-«__>-tÇ, mm .- ¦ ....

AS MISSAS DE HOJE
Kcz^m-ss n? scRBinteç, nor al-.nr: dc:
Maria ) utia Kcbasíiãna 1«:

m«, nn egreja de Sar,:,-, li-...
Jcsá Ignacio r.íiai, ás

ecreia t!c S. Prancisco do
Altilio Hosclli. ãs 10 1.

_...!•• dc X. S. da Lana <i..
ClctiWc r,:i!'ii!c, á- <> t

Couvindo que os fornecimentos
corpos e reparliçõeS do Exercito
quem ccnlrati
lição, já pela
distribuição, como tambem para a pro-
pria fiscalisação e escripturação, além
da economia tjue tra/, visto eliminar
despezas com .1 uianiitcnção de varias
secções (jue superintendem o serviço
de fornecimentos, ordenou o ministro
da Guerra ao chefe do Departamento
do Pessoal que dc o:a em diante sejam
as requisições directamente feiia; ao
chefe do Departamento da .Administra-
ção que sulimctterá os pedidos á cou-
sideraçao das direcionas ou atttorida-
des a que estejam subordinados os
corpos, repartições ou estabelecimentos,
recebendo das mesma* os artigos que
tiverem dc scr fornecidos.

PROMOÇÕES NO EXERCITO

.-. comiuissão reuniu-se
liontem

_.ettníit*se lio.nem a commissão de
1 promoções, que indicou pata as tinas

-.agás de segundos tenentes de cavai-
laria os aspirantes .1 officiacs Astro-
gildo Pereira d.i Cunha c José Carlos

ide Scnna Vasconcellos.

ÍRIS
I

Cigarros
300 rs.,
— Lopes

mistura,
com iu
Sá &

para
ndes.

C.

UAXl O DO MtASlI.

cuidou c-llc
r/.:e enviou ap sr. Astolpho Dutra a com-
ntunicaçáo da sua renuncia.

.— Repilo: não devo crer muito nisso.
Fssa co.!.,_uiiiii-::ção ..'g.uficuri.i. em liltmíã
arialysc". que o leader da Câmara fizera,
na verdade, de confiança, uma miestão
utie não no.lia ter esse caracter. Emfim.
se o sr. .Antônio Carlos orelcndc. real-
nichle, renunciar, vae ter niuis u.na vez
enseio de vci-if:car oiia é 11.11. dcDUttido
muito svni.nr.ih.eo c dc nrcsti.io. porque
é certo oue a Câmara negará a renuncia,
nrocurando dar uma orava.,de solidarie-
r*vle no leader oue em, deixa de ser :tl-
invnias linras v v:rá n scr. de novo,..

Uma decIaraçSío íiiineina
O3 srs .Francisco Hrcssanc c Ribeiro

Junqueira, deputados mineiros, envia-
ram-uos a seguinte declaração:'• Não é verdade que a bancada mi-
ncira tenha concorrido parai a eleição
do sr. Octavio Mangabcira para mem-
brr. da coimnissãe. de Finanças, cm de-
triinciito do sr. IMâcedo Soarca.

Com a responsabilidade que nos cm-
membros
R. M., e

Oei.i-1 por ba vermos
5. Xa I mos assegurar

da bancada mineira,
¦ ração c estima que

pode-
idade

apezar da conside-
tem pelo deputado

aãsitido, ú eleição,
que a quasi unanii

sustentar illustrebnhiann, preteriu
deputado flumineii

Ntm outro podia scr o proceder da
bancada, sol ida rui que é co.tu os srs.
presidente da Câmara c leader da maio-
riu, que é tambem o seu, cs quaes. por
delegação dos Icadcrs de todas as ban-
eailas, foram incumbidos da organiza-
ção tia-- chapas pata as comaiissõ^S
permanentes."

O sr. Antônio Cai-los no Cattete

valente: os dos srs. Moniz Sodrc,
vio Mangabeira e .Maculo Soare
ar." cedida, o sr. Moniz Sodré disi.iit-
ciava-se, então, deixando os srs. Ocla-
vio Mangabeira 1. Macedo Soares dis-
pular o 11" logar da comiuissão de Fi-
nanças. Quando já haviam sido apura-
dns So votos iUs 11,1 reunidos ua unia.
o sr. Curiós Peixoto, i.i frente, deixa-
va entre si e o sr. Galeão Carvalhal,
este o segundo na eleição, n diffcrcn-
ça dc .1 vo,os: o o sr. Oclavio Manga-
beira obtiuha mais 10 vetos que u seu
competidor, maioria pela qual sc tor-
11011 eleito.

O sr. .Antônio Carlos acompanhava
eoui interesse excepcional aquclle jogo
de azar, que s. cx. não podia evirdr....

Entretanto, não era sónienlc o
leader da maioria que se preoccupáva | sr. Anlonio Carlos dirigiu-se ao pala-
daquelle modo com ns peripécias 0.2 ' cio do Cattete, sçndo immcdiatainènte
eleição da commissão de Finanças : j recebido pelo presidente da Republica, a
poucas vezes a Camnra, no começo I quem s. ex. expoz o oceorido, aceres-
dn s.ssão auntta legislativa, Icm con- | cen tando achar-se resolvido a renun-
seguido ús i l.otv.s da tarde, a assis- i ciar á leaderanca.. Dahi se retirando,
leneia tão numerosa dc deputados. efícctivamciite, e em companhia dos

Conhecida, todavia, aquella difíçrcii- I srs. Torquato Moreira c Moreira da
ça a maior em favor do sr. Octavio j Rocha, o sr, Antônio Carlos foi ao"
Mangabeira. poncos lycurgos tiveram j largo do Machado, de cuja cslação te-' do | legràphica enviou nnt urbano ao sr.

Astolpho Dutra, renunciando as suas
funeções de leader. .Não satisfeito com
isso, o a.ludido deputado escreveu uma

Um oulro julgamento adiu.lo foi o
seguinte:

José Amorim Garcia era thesoureiro
dos Correios (lo Rio Grande do Norte
ainda nu elude de 7.; uuno.s.

Occorre.i um desfalque ali apurado
cm oitenta e tres contos.

'Responsabilizado por elle, o velho
funceionario foi rcgu.armetnc proces-
sado c pronunciado., a despeito da de-
duração nesse intermédio da sua inter-

civil, por falta, de integridade
mental.

¦R eorr.-it porém dessa _ pronuncia
para o Supremo, .,tie não pude decidir

procurador da Repu-
dos autos para dar

porque
blica pediu visi
parecer.

NO SENADO

O caso do
Branco"

Câmara

•'Rio
na

Os srs. Souza e Silva e
Bueno de Andrada

discursam

A SESSÃO DE HONTEM
EM RESUMO

Sessão aberta- sob a presidência do
sr. Urbano Santos, presentes .(. sena-
dores. O sr. Metello lé a acta da scs-
são anterior, que é á_provada sem ob-
scrvnções, O sr. Pedro llorgcs diz que
não ha .expediente a ler. Tambem não
ha pareceres. O sr. Victorino Monte:-
ro pede a palavra. Na ante-sala está j momento;
o sr. Rivadavia Corrêa, senador ele-to '

e proclamado, que vem tomar posse.
PeJo á mcs.i designar uma commissão
para inlroduzil-o no recinto. São no-

meados os srs. Joáo Luiz, M. dc Al-
¦meida e o orador que vi.hu dc fazer
o seu requerimento verbal. O sr. Ri-
vadavia presta o juramento do cslylo
e vae sentar-se na bancada do Kio
Grande do Sul. O sr. Alfredo Edis
exoncra-sc da conunissão dc Instruccão
Publica e aproveita estar mi tribuna
para protestar, mais uma vez,, contra o
eslado dc reina, de iminundicic -mesmo,
em que sc acha o velho pardieiro onde
funeciona o Senado da Republica. O
sr. João I.uiz faz o seu ultimo longo
dis:urso contra os processos .polilicus
e administrativos do governo espirito*
sanlcnse c apresenta uma indicação. O
resumo deste discurso e u indicação
publicamos cui outra local. Na ordein
do dia, o sr. Ra.mu.Wo de .MiraiiJ.aj.__j- comm.1..;Ca,- com
offerece uma emenda ao projeclo nu-1'-

Câmara dos

'.Muda a propósito do.caso do navio
aRio llranco, afundado no Mar do No.r-
te, occupurani hontem a tribuna da Ca-
mara, na hora do expediente, os srs.
Souza e Silva e Bueno de Andrada.

O sr. Souza e Silva, apÓ3 ter decla-
rado que oecupava a tribuna pelo dever
que lhe assistia dc externar o seu pen-
samenio acerca do caso, d.sse que, cm
parle,, opinava como aquclle deputado
paulista, mas, por outro lado, discorda-
va das idéas deste, no ponto, cm seu
discurso, relativo ás censuras arguidas
contra O governo por não haver toma-
do decisivas providencias a respeito do
afundamento do Rio Branco.

Não se podia, disse o orador, com
justiça, fazer lacs censuras ao gover*
110; no regimen vigente, este só sc
pódc conimunicar «0111 a Câmara de
dois modos: cm mensagem, solicitando
medidas que julga necessárias, ou sa-
tisfazciido pedidos dc informação dos
membros do Congresso Nacional. Ora,
até a-;ora não houve requerimento de
informações. E, quanto á mensagem,
pensava o orador quc_ nada a justifica-
ria, pois o governo ainda não tem to-
dos os elementos de informações, ne-
cessarios para conhecer da natureza do
caso, inedir sua extensão c determinar
as providencias a serem solicitadas.

Assim, pois, julgava que. muito longe
de srr passivcl dc censura, a condueta
do governo é antes dc lo.uvar. Ccnsu-
t-ovcl seria cila, se clle agisse precipi-
tadamente, alarmando o paiz com uma
mensagem ao Congresso sobre o _ caso
do A'io Branco, dando, dessa fôrma,
uma extrema gravidade a um facto,
ante-, de estar elle convenientemente
averiguado c apuradas as respousabili-
dades.

Intei-pellado pelo sr. Bueno de Andra-
da sobre se falava cm nome do governo
disse que não linha au'.oridade__ para
isso, apenas externando sua opinião, de
accordo com as noüis officiacs publi-
eadas na imprensa da capital. Apezar
de ter conversado a respeito com o
ministro do Exterior, nada tinha de
subslahcial a accrcsccntar ao que toda
a Câmara já sabia.

Apartcado, disse o orador que nao
estava fazendo, a defesa do governo,
pois este nada fez passivcl. dc ataque.
Ao conlrario, o governo agiu na emer-
gencia de modo a merecer applausoS
geraes. Assim não só cumpriu o, seu
dever, como ainda excedeu o que ha-
bituahucn.lc se pratica em casos desses,
pois, não limitou sua acção a unica-
meiUe mandar proceder. a inquérito,
mas, simultaneamente, enviou no repre-
senlaiitc da Alemanha uma nota sobre
o caso, rcsalvando desde logo os direi-
tos do llrasil.

Emquanto não forem apurados o.s rc-
sultados do inquérito, não sc podia —
disse o orador — estranhar que o go-
verno, guarde uma altitude de reserva
e de discreção, normas essas pcculia-
rcs a todos os assumptos de caracter
internacional. O inquérito que foi or-
denado ás autoridades brasileiras, no
porto da Inglaterra, cin que foi reco-
Ibida a tripulação do A'.'i> Branco, não
pódc efíectuar-se, porque aquella tripu-
lação apenas permaneceu 24 horas, ua
Inglaterra, sendo logo 110 dia seguinte
repatriada para a Noruega.

O inquérito — esclareceu o orador—
proseguirá na Noruega e, certamente,
uma vez bem conhecidas ns circunistau-
cias do facto, poderia o governo exa-
minal-o, apurar as responsabilidades, e
orientar então a sita acção diplomática
para defesa dos interesses do Brasil e
respeito dos direitos dos brasileiros.

Concluiu dizendo que devia scr mo-
tivo de satisfação para a Câmara, a vc-
riíicação do modo como. o Brasil tem
feilo até hoje respeitar a sua r.obera-
nia, graças á sua impeccnvcl r.eutrali-
dade.

Fez, por fim, um rápido esboço da
situação internacional, analysou o pre-
sente momento, 110 qual, disse, que a
existência das nações, ainda as_ mais
poderosas, estava sendo decidida a
tiros dc canhão, e medida na -balança
politica a peso de obuzes.

Era, pois, um favor providencial que
o Brasil tenha estado alé hoje fora do
cyclo attiftgido pelos tentáculos dc fer-
ro c de fogo, da grande conflagração. _e
11 condueta dos homens de responsabi-
lidado da Republica deve ser tal, dc
modo a manter essa situação privilegia-
da. Disse que jamais na historia da
Republica o Brasil atravessou tão grave

concluindo por appellar para
o sangue frio, a calma, n isenção, o
patriotismo dc todos os que têm uma
iparcclla de auioridr.de uo oaiz, afim dc
que possa o Brasil atravessar, com sc-
EUrança, esta crise formidável, man-
tendo intangíveis 03 sagrados direitos
de sua soberania c resguardando os su-
primos interesses nacionaes,

O sr. Bueno de Andrada, siicccdcn-
do o sr. Souza e Silva, na tribuna, co-
meçou congratulando-se com o paiz
pelo discurso governamental daquclle
deputado,

Nço era ot.lro o desejo do orador,
qúc só pretendia a palavra do governo
a respeito. Não obstante isso, e por
muilo que merecesse a palavra do
deputado fluminense, uão podia o
orador deixar de fazer algumas obser-
vações sobre o seu discurso,

O sr. Souza e silva declarou — Icm-
j" j brou o orador — que o governo só se

Saindo da Câmara, após verificada
eleição do sr. Octavio Mangabeira,

mula
iíliMtO.'mou,

Convi
Iizou a
cm que
dos eslatuto

O sr
seus s
Xieine;
no, e,

As pessoas•vc:n f.i/,11
: artigos de
erre Ei fiel.

ic tenham oe viajar ,:.,o
sem \isiiar a collccçáo
i-iieiu da conhecida c.isa
rua do Ouvidor 115. 07

nccionisi
ÇCS (1.1 s
segunda

! inda preciso'tal.
i para o
| t. união

A nssemlilén onnttncla
da pura liontem não I

se realizou
ida para hontem, não se rea-'
assembléa geral efctraordiuaria i
-.: i.-.n reformar alguns artigos

Banco do Brasil.
Homero Baptista convidou para |
retarins os srs: dr. Conrado i
¦ c coronel Benedicto A. fluc-
-criticando que não havia nu-1
pois não se achavam presentes j

.s que representassem dois ter- ,
acções do Banco — fez unia '¦

convocação para .1 qual tão
lois terços de capital to-

Homero Baptista
3 hora
realizou Iu

lio-
|l, na>.as,

Paula,
ras. !... Inr.sn
Mercadores.
li-.r.i., na ma*

tii.' tio Sflftrado Coraçã • u.? Jesus.
Allíieo Nascimento loureiro, hs 8 \-,2 lio-

rcs. .:.. matriz do" S.*-. Sarramento.
!«•.; Uibcirti 1'érps .M..: liado, ás <i horas,

fi*i e^rii.: de S. Francisco il_ P^nla.
Manoel de Üittencourt. in o lioras, na

.cr;ia de S. .-'rai.cisco dc Paula.
Krar.ccllina Ribeiro dc Souza llandeira. às

o 1!* horas, r.a egreja dc S. Francisco dc
r-iiiía.

Amara Gistilho, Is o horas, na matriz
á- (Sacramento.

Anlonio Leite da Silva Ss o liaras, na
nr.;a de S. Francisco de r.u..... .

Helena Santos, ás o horas, na egreji i.a
C.liedral. .

Marietta da Rosa. ás "> I"'-"-"-3. •'¦' •aatriz
de S. João Buptista il? I.woa*. .

jr.-.ior Alfredo Pci«ra da l-ons-c.i. as 9
hpraS na -.latri' de Santo Anlonio dos lo-

rfi.-;ai-i,. 
da Moita Lima. <= 7 hohl. n«

«treja dr S. Franclsc. de P-ltlW*

ESTADO DO 1Í10

O Horto Florestal
Inaugura-se boje. ás .. horas da ma-

nhã, no Fonseca, em Nictheroy, o Iior-
to Florestal, devendo compitcccr ú sc-
lennidade, além dos prcsidi-nies da Re-
publica c do Eslado, as altas autorida-

; des flumiueiiscs c dcsia capital.
Após a inauguração, tiea iniciada a

distribuição dc unidas de arvores fru-
¦ lucras, de arborização 1: de madeiras
de lei .--.cs agricultores c ás municipali-

, dades do Eslado.
Essas mudas são cm numero de um

milhão e quinhentas e dez mil, poden-
do sair desde já cerca dc oitocentas
mil.

I A' chegada do presidente da Republi-
ca ao Fonseca, formarão na alameda
São Boaventura, seguramente tres mil
creançás das escolas publicas, acompa-
odiadas das respectivas professoras.

As nb.ur.na; da Escola Normal for-
nr.rão na entrada do Horto.

A festa de boje. comquanto revestida
de toda a sbiiplicidadi*, promette deixar
boa i:--i--•¦-;o aos convidado»,

marcoui
. ,1a tarde a j

.;,- SC !.-.> ua!
nia*c»-_a»**<_-»_i — [Jlorcira

Moveis? 

Só pôde vender em isnliãc-,

!.-;imli'í. Martins ^ ('.. rua j",^^
do Ouvidor ç;, c 95 c r.as antigo; arma- p*. ,
zens íi r'.a dos Ourives .n .-. 43. U. pall;

««I'» «Bi O «m. '  
| Bayraa,

A OBliA DO.S I,A1)1!ÕES Toledo!

Ató parecem forinisns
carreaaileiras !.,.

Ha dias tr.udou-se da casa n. ?o. da
rua Mello Souza, d. Conceição Silva,
indo residir para a rua Francisco Es-
gênio.

Descobrindo 05 ladro?? que o pre._:o
caiava vasto, sem o menor receto, aoe-
zar de eslar nas immcdiaçõcs da quar*
til du .-j-á-1 de caçadores, nelie penetra-
ram c nada lhes escapou ás unhas.

Portas, janellas, assoalhos, pon.-.c .
encanamentos e a.é as telhas levaram
eües para ponto ignorado: — uma de-
n.oticúo cm regra.

.-\gir.i c.;;.'i a poiicia do ir," districto a
procurar onde foi collocado todo o n;a-

¦rir.i. c dcssjosá de dtscobviv os f.-.-.ro*
es de p.r-i-a ttanaiho.

duvidas do resultado fin.il
Quando esle, ua verdade;' ter-
o ui.-.is surprelieudido íoi o sr. jAnlonio Carlos, que se ri-iirau nprçsih-

datnculc do Mouro,-. Pelo resultado da
eleição, que publicamos noutra parte, _Se I
verifica que, além do mais, -.• ao can- ¦
trario do que suecedeu no anno passa- !
do, o mais votado não foi o tender da
Câmara: íoi o sr Carlos Peixoto.

Uma r.nniiío dc íeaders
.-Vs o horas da tioiie. n',i residência

do presidente da Câmara, cffcctunti-se
uma reunião dos Icadcrs de bancadas,
convocados por s. cx.

Terminada essa reunião, foi forneci-
ila :i imprensa a seguinte nota:".'-. convite do Sr. atnolplio Dulra. I';-.--
sidente da C.-.-.-.-.ra dos Deputados, reunira..-.-
se na residência dc S. I";:. os Icadcrs da;
diversas bancadas e os representantes das
correntes políticas dessa cas.. do Congresso,
tendo comparecido os Srs. Monteiro de
Sonata, do Amaz-rmas; Jv-tiniaiso do Scrpa,
ti.i Pará; Cunlia Machido, Jo M^ratiHoj

di Rocha, do Cc.irá; Alberto Ma*
dii liio Crinde di Norte; Co.ta
d- Pernambuco; Costa Rego, de
Moniz t-odré, ca Bahia; Torquato

da liãiii.iin Santo; Raul Veiga, do
.lanciro; Rodrigues Alves 1-ii.o, do
ij Joãa Pcractta. do Para:..',; Celso
de Santa Catliarina; Annibal c:c
de Matto Grossc; Kcrmetiegildo dj

Moraes, do Goyaz, e Vtsjucio da A!.-tu,
do Rio Grande da Sul.

O Sr. Augu.to dc Freitas, representante
da minoria dn bancada baliiana, nat> pi-.;-:,
por enfermo, comparecer. g:'.í_z£zõ i*odc:<*3-.0 Sr. Astolplio Dutra.

Devido á urgência da reunião, tito c-^rr.*
pareceram, por nio tcrtr.t sido enconíra-
iic-s, os srs. THom..z Deliiiio, do Districto
rederaí; Kusebto de A.draile, rcproíínran-
té da corrente opposicíortsla d-2 Alagoas;
Mi.-!:i*i.ino dc Figueiredo, da Pâraityba, o
qtat £v_:-!Íra p.ra Therctopolís, c Aguiar
?íelío, de Scryipe.

O Sr. Aâtolpíio Dutra communícoii ros
preieaícs que Iiaiàa recebido uma caria do
:-*r. Auíonio Carlos, renunciando ns fuuc.úea í
dt l;aler da nmioría úa Câmara; av. virtu- *

mesmo endereço e fim,
pi-rla.liãr o sr. Torquato

. íez chegar ao seu des-

caria com o
faz.ndo delia
Moreira, que
1.110.

Posl.riormenle, islo I, -ás ultimas
horas fia larde. voltou o Sr. Antônio
Carlos ao palácio do presidente da Re-
publica, com quem, mais tuna vez, con-
íerencioit.

Ao retirar--... foi ;. ex. intcrpellado
sobre o assumpto pelos representantes
dn imprensa, respondendo que, de fnclo,

| renunciam aquclle cargo, que os moti-
vos que determinaram essa sua resolu-
ção bem se divisariam com a leitura do
resumo da sessão dc hontem na Ca-

| nara.

IO sr. Astolplio tiuiiliom 110 Cattete
1 Apiís ler o sr. Antônio Caries esta-
i do. pela primeira vez, r.o palácio do

Cattete, ani chegou o sr. Astolpho Du-
tra, conferenciando com o chefe dn na-
ção acerca dò oceorrido. Já c.ilão o
presidente ü.i Câmara havia recebido
telegranima e cana do sr. -Antônio Car-
les, renunciando :. leaderanca.

TIA attitude do er.
o

Mangabeira
Oclavio Mangabeira procurou

o sr. Antônio Carlos, níiiu de perem
.ptoriameatc declarar-lhe que, n
dade.de seu amigo pessoal e cai no-.nc
da firme solidariedade politica que
maivcni nata cor.i s. cx.. nã3 poderia
aceeitar o cargo de membro da com-
missão dc Finanças, senão naquellc ca-
racter.

Inteiramente estranho ao que se pas-
sou hontem na Câmara, jamais con-
correria para qualquer diniinuiçío do
prestigio da autoridade do líatifr, como
lambem, se estivesse presente ;'i sessão.
teria suffragado com o seu voto ''o seu
illustre. digno e particular su.i.o, de;i'.:*
tado Macedo Soares."

O sr. -Antônio Carlos, cm cuias mãos
depoz o sr. Mangabeira. :•- solução do
caso. inostrou-sc a.ra.iccido a essa at-
titude do depu'.tdo bahiano, cmiltindo,
porém, a opinião de qne "não via mo*¦*;vos para q:e nãa a:c'.-i:a:;t a sua
i.cnrosa ciciç";."

¦mero i;a, de ni;, da Câmara
Deputados, nue abre pelo Ministério da
Viação c Obras Publicas o credito de
16._.* 1 lofiOf.íoo. para attender a servi-
ços da li. F. Central do Brasil. Esle
projecto ven em ordem do dia sem
parecer, visto para clle ler o sr. Fran-
cisco Sá requerido urgeneia na noite
de 30 de dezembro de 1915. O sr. Rosa
e Silva obstruiu-lhe a votação e o
credito encalhou. O sr. Raymundo, na

! sua emenda de liontcni, pede que o
i irambolho vá á commissão tcchnica.
¦ Xào ha numero para as votações, o

que se verifica depois de feita a cha-
mada. Fica encerrada ;t seguinte ma-
teria :

I 2" discussão da .proposição da Cama-
; ra dos Deputados, n. aíi, dc 191.-, que
I abre, pelo 'Ministério do Interior, o

credito especial de p:.40$ooo, para pa-
I gamento do que é devido ;. .Américo
I Francisco VilLi-iVova.

u" discussão da proposição da Ca-
mara Jos Deputados, n. im, de 1.15*
qu.: abre, pelo Ministério da Viação, o
credito especial de 7i.i$;Ss.. para .paga-
mento de vencimentos devidos ao t:t-
gciiheiro Tulio de ¦-Alencar Araripe.

a" discussão du nroposição da Ca-
mara dos Deputados, 11. izo, dc igi5,
que abre, pelo Ministério da Guerra, o
credito dc 1 :;ó;$74i, para__pagamento
de vencimentos a a\lo:iso .Nicmeycr, u"
official di Direcção de Expcdicnlu da
Secretaria da Guerra.

a"1 discussão da proposição da Ca-
r.i.-.ra dos Deputados, 11.. i;t, de 1915,
que abre, pelo Ministério da Fazenda,
o credito especial .lc i.:5go$_oo, para
pagamento de divida dc exercício findo
a Antônio F. Nunes.

Levanta-se a sessão, dcsignnndo-se
para a ordem do dia de scgunda-ifeira
próxima a votação e 3* discussão da
inalcria acima.

 ¦ « 1» > »¦ ¦ 1 .

Os ladrões caipóras
O Mancai Gomes é um

clelles
Estava e?rln o ladrão Manoel Co-

mes de Oliveira, reforçado creoulo,
.. 1 que assaltando a casa n. i:G di ruaL'|da Saude, fazia o mais alto, o me-

| ü-.or dos negócios.
Não contava elle que cm semelhante

I sitio havia genle que nunca mais aca-
bava, poi.s nelie moram Manoe! Fer-

1 reira. Francisco Pereira e Adelino José
I Soares, acompanhados de suas fami-
I lias

o Congresso por
dois meios — por mensagem c respon-
.lendo a requerimentos de informações.
Havia, porém, um terceiro meio, que
era a palavra governamental; como a
do orador que o precedeu, falando cm
nome do sr. I.u.iro Miiller. Este ern,
aliás, um meio elevado, nois o Congres-
so não é uma mera repartição .adminis-
trátiva,

0 orador acccnltiou que conhecia a
delicadeza dos assumptos iiiternacionacs
e, tanto assim, que por vezes tem reque-
rido sessões secretas para de-batel-os.
Não q.-.eria receber nem dar lições nes-
sc sentido, mas desejava que_ a nossa
pátria não oecupasse nina posição, su-
alterna no conceito das nações, no
momento-* terrível .que atravessa a ci vi-
lização, c ensangüenta o mundo.

 ¦ » m t in
Os vestuários para creançás, da

Torre Eiífei, desafiam to-.la a compe-
tencia, pela excellente qualidade dc
seus tecidos, elegância c perfeito aca-
bamciUo,

MA CÂMARA

Os problemas curiosos
VÊR SEíTÕLHOS E

OUVIR SEM OUVIDOS 1
Muitos são os qne voltam da guerra

inválidos; mas, felizmente, a sciencia
tem realizado notáveis descobertas paraalliviar essas dores. Até agora a ce-
gueira era considerada um mal incura-
vel; a saiencia, Iporém, conseguiu jjimelhorar as condições daquellcs quonão possuem a vista natural.

Ha sérios .motivos pura esperar quo03 sábios dêm novos olhos, ou me*
llior, nuca,. kicí._ dc ver úquelleg quesão cegos.

A rclina c coisa maravilhosa, mas
pód.e scr perfeitamente supprida; ha in-
dividuos, cujo sentido <la vista sc en*
conlra por todo o coipo, c, por isso,
uão é impossível que a peil .humana
venha a scr adaptada de tal maneira
que possa receber impressões luminosas,
aginil-l .nesse caso, 'coiuol órgão da
visão.

Existe um instrumento aperfeiçoado
que permitte aos cegos lobrigar a luz...
por meio do ouvido! Por esse processo,¦póde-se não somente distinguir a luz,
mas até locaüzal-a c medir a sua den-
sidade.

O referido apparellio tornou-se, se:r\
duvida, o principio de uma importante
série de descobertas, collocando, «pois,
os cegos riu condições apenas de ce-
gueira parcial; espera-se nieBmo que o
descobrimento dé mais completos rcsul-
tados.

O selcnio é uma substancia cuja rc-
sistencia electrical se oblem por meio
da luz; por seu intermédio lonia-se -pos-
sivel transmittir pliotographias para di-
versos pontos, ,por meio de arame cie-
clrico. Nesse novo instrumento faz-se
funecionar ura apparellio . lelepliimico.
Utilizado pelos cegos, indica elle, -per-
feitamente, a passagem da luz e da
sombra; dentro de casa, saberá o seu
portador se está deante de unia janei-
Ia, de uma porta, ou de uma parede.

A passagem de qualquer corpo é im*
incdiatamenle assignalada pelo referido
instrumento.

Os resultados obtidos por esse pro*
cesso são verdadeiramente surpreheii-
dentes. O apparellio previne o cego
quando se acha na luz ou na escuti-
dão, tornando-se, dcst'arle, o primeiro
passo para... ver sem olhos.

Mais fácil, porém, é prestar auxilio
aos que ficam surdos por causa dc cx-
plosõcs, visto como — pela mesma thea-
ria — as impressões do som podem
scr recebidas, além dos ouvidos, pOr
outras partes do corpo.

A sciencia já muito fez contra a sur-
dc. proporcionando tympanos artifi-
ciaes. Hoje, existem niicrophonos dc-
licadissimos que augmentam extrnordi-
naiiameute os sentidos da audição; c,
o que é mais curioso, esses apparelhos
sc adaptam ;i boca, e não aos ouvidos.
E' pelos dentes que sc ouve melhor!

iDe modo análogo, lorua-se possível
communicar as ondas sonoras ao cere-
bro por meio dc outras substancias os-
seas, até pelo próprio cranco. Partindo
desta observação, iinaginoii-se um appa-
relbo que, ligado á cabeça1-_ trabalha
como verdadeiro ouvido artificial, isto

rcunc ns ondas, sonoras, levando as
vibrações ao cranco c a 'impressão ao
cérebro.

O certo c que, por estes novos pro*
cessos, não vemos com os olhos, nem
ouvimos com os ouvidos, mas sim pela.i
impressões do cérebro — o objectivo
da sciencia é encontrar' niethodos de
coitimiuiicoção para estas vibrações.

E' interessante observar, a esse rc-
speito, com que freqüência. 119 pessoas
soffrcdoras de qualquer incapacidade
¦physica experimentam sensações falsas
em membros que lhes foram amputa-
dos, o que se explica pela acção ce-
rcbral. Outro facto, que com este se
relaciona, é a sensação luminosa que
recebemos ao soííier um golpe na ca-
beça.

Não são extraordinários estes plieno-
menos da sciencia.?.

COMPANHIA DE SEGUROS VA-
REGISTAS. -- Rua Primeiro dc M-ir-
(¦¦> n. .17. ._ .

MAIaVCO A FORÇA.

O Siiiiromo Tribunal
intervém

Luiz Nunes Leite é tun pacato estu*
dante, residente cm Maceió, que ali
herdara ultimamente uma parte num
estabelecimento commercial.

Achava-se elle, ha dias, nàquella casa,
quando foi esta invadida e clle amor-
daçado á força, conduzido e internado
no Asylo dc Santa Leopoldina, quo
serve de hospicio nàquella cidade.

Mais tarde foi dali levado para bordo
dc um navio que parliu com destino
ao Rio, onde desembarcou.

¦Nunes Leite .pediu aqui um exame de
sanidade, que foi negativo, c com elle
requereu habeas-corpus ao Supremo
Tribunal.

Hontem, foi. esse caso debatido <-
concedida a ordem para que possa o
moço voltar a Maceió s.cm ir para o
hospicio... .

Bom Café, Clioeolnte c liombnn.
 S<> «o MOINHO DB OliPvO.

O sr. Octavio Mangabeira
renuncia o cargo de

membro ria commissão
de Petição e Poderes

Com :i presença ile (ii deputados, fo
hontem, aberta a sessão da Câmara, soli
a presidência do sr. Astolplio Dutra,
secretariado pelo» srs. Cela Ribeiro e
Juvenal Lamariinc, A actii da sessão
passada foi approvada sem observa-
ções. .\"o expediente foi lido o seguinte
ofiieio:"Exmo. sr. presidente da Câmara.

Impossibilitado de aceeitar um logar
na conunissão de. Petições e Poderes,
para que fui eleito, declaro ;-. v. ex.
que, não obstante agradecido ;i confian-
ça cem que i.ie honrou a Câmara, dou
a minha renuncia Irreductivcl do reic-
íidr. c;.ri.',o. Qiicira v, cx. aceeitar as
mais elevadas homenagens da minha
estima e consideração pessoal.— Octa--cio Mangabcira."

Antes, porém, de ser s-.ibiuctlida a
votos'essa renuncia, oecuparam a tri-¦buna o.s srs. Souza e Silva e Bueno de
Andrada, que trataram ainda do caso
do vapor braillc-ro Rio Branco. Sub
meàtida, entretanto,
Câmara a ren inicia
Oclavio Ma'ngabeira,
íoi conlra 7 votos
tratou-se da cleiç.

O caso da "Standard Oil"

VAE SER^ÃBERTO UM
NOVO INQUÉRITO

O debatido caso d.a fallençia da po»
derosa empresa americana parecia com-
plctamento encerrado com a decisão
unanime da *-' Câmara da Córlc de Ap-
pellação mandando que o dr. Paulino
Silva denegasse a fallençia que elle de-
crelara.a.

¦Entenderam os juizes que nublava,
uma série de presumpções a favor da
pietenção da Standard Oil, isto é que
a falsidade do titulo ajuizado não .pre-
cisava ser provada, bastando os indi-
cios apreciados.

Isso quanto á 'fallençia. Apenas prn-
seguiria o processo crime, iniciado pelo
inquérito policial feito na .1* delegacia
auxiliar c enviado directamente ao pro-
motor Murillo Font.ainhu, que opinou
pela prisão preventiva de cinco dos
indiciados.

Sabe-se já que o.dr. Auto Fortes,
juiz da i* vara criminal, se deu de
suspeito para funecionar :io processo,
sendo os autos enviados ao dr. Silva
Castro, juiz da a* vara criminal, con-
tra a praxe seguida alé então, mas em
concoroancia comia opinião do promn-
tor referido, que elaborou nesse senti-
do vasta promoção.

O dr. Silva Castro, recebendo os au-
tos. deu-lhes prompto despacho, decre-
tando a prisão preventiva de quatro dos
cinco anontídos pelo promotor publico,
excluindo oessa medida excepcional,
justamente o conmiercinntc Dutra da
Silveira, que o Chefe de policia pren-
dera r.o dia i" dc maio c soltara no
dia io para poder informar á. Córte do
Aupcllação que não tinha ninguém
preso com aquelle nome.

Os autos voltaram ao promotor Fon-
tainha para a denuncia, sem o qne se
não poder.', iniciar ;i apuração da culpa.

Mudara-se, p. is, o scenario do dra-
ma. com prejuízo de quantos sem in-
.cresse directo na queslão, apenas que-
riam ver cm que davam os grandes cs-
candalos, de parle a parle, annuneia-
drs.

Tudo levava *~. crer qne a crr-.p-esa
retomaria em breve o x-'ci, acervo, isto
é, a massa da mão do.s syndicos. e fc-
chadrt, ficava :. poria á í.isbilliotice...

audacioso biitrc dava co-
abalho", aconteceu que íoi

Quando o
IttCÇo an *"t.

presentido.
V-.n<lo-se descoberto, correu, pro-

curando fugir pelo telhado, mas, cs-
tava de azar, despcncou-sc por unia
claraboia e esparramou-se no solo, ma-
clmcaudo-sc cm diversas partes do cor-
po.

Preso e curado convenientemente, foi
depois mettido no xadrez .Jo 2" disiri-
c:o policial, cmbns.liado cm um amo dc• flagrante.

ao veredictum da
solicitada pelo sr.
foi ella acccita por
Na ordem do dia

o das conimisbõc-s

Cor.UudO, que <:n: não euc-

permanentes restantes.
*.-.. ... ,„¦¦_¦,¦ mmmj O-Igji ¦C_*_B—¦ "¦——

Tielo prefeito foram asiignaJos hon-
tem os seguintes actos:

nomeando amanueuse da Directoria
dc Instruccão Publica, a inspectora de
aluinuas da 'F.seol.-i Normal, d. Laura
Druminond Alves Monteiro;

jubilauda a professora catbcilartica,
d. Kofina Vai Carvalho dos Santos;

dispensando do logar de auxiliar de
ensino nas .-seolas primarias, Anna de
Arajo Coelho, visto dar T-rcfcrtnci» 10
curso da Escola Normal. ._

P;
cede

Ainda liontem o dr, Pedro de Otis-
mão Jaíahy, procurador criminal da
Republica, offieioit ao chefe de policia,
requerendo a abertura de um inquérito
em. segredo de justiça, para apurar as
escandalosas propinas que se dizem fo-
ram distribuídas, em tempo, pelo pcsâoal
da secrelaria do Ministério da Fazenda
e da Alfândega dcsia capital.

Essa medida fora provocada nor um
officio do titular da pasta ria Fazenda,
endereçado ao procurador criminal, om
que solicitei lodo o seu empenho parac;sa apuração.

Esse officio do ministro -foi appcnsn
ao _do dr._ Jaíahy.

. Vae. poi", o publico desta cap;,al dc-
liciar-se com um oratinho novo..mm *_-*-*r> ¦» —

. 
'No Tiiesaui-o Nacional foi presladàfiança, no ---.lor de .i :ooo*coo, cn ga-rantia da -innsabilidadc de Arthur

Quadros d» l'í. no logar de almoxarife
d.i Estrada de Ferro Rio do Ouro...'¦ -I...I- ~mumM\n^»m&*m)mmmmm —_.,

O CASO DA CAUTELA T.OV-
DADA

Os autos do inanerlto
O_i0 delegado auxiliar enviará, na

próxima segunda-feira, ao juiz sub-ei*
tulo.do juízo federal, os müos do in-
qnerico scabre o desaoparccimento da
cautela n, 22*, do Tliesouro Federal.
No seu relatório ri autoridade leinbr.i
a conveniência dc scr decretada a pri-
são preventiva do corretor Álvaro Mo-
niz e de Elydio .Vives de Luna, gttai-d*di Alfantlcg.-i de Santof,



Kí tíOBBÊIO D& 1_A___B.Ã ^-Sablbàd., 1. _éIii de 1910

A SUCCESSiQJAPICHABA

O $r. João Luix deu
a ultima de mSor

no Senado
¦ íindâ no hora d..expedie«Mfgjg
Wo de hontem. do Senado r,J«£
BLui-, teve a palavra. ^•^«"Sr a

da politicagem da }c"M^df^ á hy-
por entender que & ^«ÇWjj-A ^eal
Bienc do velho casarão da rua do a

"**0 Vf'ia 
r dissecar o"' a._ Svcres

sua obra de dissecaçno e
moraes da oligarcnra_u- c_wtiva
quena Estado. Contra a cs.

ceral. não so do recinto, çomu 
«

Uma ou outra v , o atui .
«los humoristas solta a «™Jg™g^o

of.irmando sempre que em «' j

Itavia daqit-illo... ¦ (lc in,e

tava fazendo oppos.ç.io ao p s^

^f Tc^nrol;! ::úos -ca o <!=

parMér que - Iniiiiuso do ei. Wcnccs

***•*" 
discurso. Faz a critica da co.n-

_. UUA HERANÇA, POMO DS, .
DISCÓRDIA

cqmplicaçõíTde famiüa
p degeneram em

conflicto
i

I Tres pessoas feridas I

Praças do posto policial e 'pessoas

moradores na praça do Castello foram
attraidas jpor dois estampidos seccos,
partidos <íc uma casa naquellas mune-
diações. , ,

Era uma casinha, de numero a6, da-
¦quella praça c que se achava fechada.

O povo agglomerava-sc próximo, m-
deciso. ,'j 

':¦• ¦¦,'.-
Dois ou tres homens, saindo «le u«i

botequim perto, investiram para a ca-
sinha, arrombando a porta, Entraram,
e novos tiros so ouviram.

Os populares continuavam irreso-
lutos. ,

Dahi a pouco chegavam correndo os
policiaes «lo posto.

Um homem ensangüentado, mal po

0 velho caso do
Conselho dissolvido

pelo "homem"

Voltou \\ln\~ZTo Supremo Tribunal

Federal a velha pendonga do caso do

Conselho Municipal, revestindo um as-

pecto inteiramente novo.

Quando foi da dualidade de Conse

Ifaos Municipacs no período nefasto de

pândega marcchalicia, o Supremo T

Lal reconheceu implicitamente a

gitimidade daquellc que soffrcra a. v.o

lencia do homem econtra° qual se

insurgira por accórdaos "iterados

O actual solitário do Piabamia dc

s.cspiíto.u as decisões judiciariasic ?n-

trou a íunecionar o novo conselho, pu

ramente de facto. ,
Acontece que «ra nomeado, cio

Conselho lcf.-imo, director da s_ce

m o sr. Felippe Nery Euj^ro. olie

accíilas as formalidades legaes.. Nao

tónceionan_o esse Conselho lambem

secretario nada teve que fazer, •.••'o

CURIOSIDADES

Uma carta do gover-
nador da Judéa a

César, imperador

'." 
Um 

"homem' 
ensangüentado, mal PO- "**'""'„'VnnV.lhò 

illegitimo chamado a
dendo conter-sc. nas pernas, ^pareceu g^^Çiitro secretario que ha

r"ré£ .o ;s:r t
í n-ll"l'tl!fl ( rm-«UU«*. *••* , , .

Sr ca^ida.u.a do sr! Ber.iardino

Slonciro. 1„: documentos compromto-
rios dos abusos commcttidos no nte

í o do Estado, para assegurar a vicio-

Via do governo, nas eleições presiden-
ciaes chegando o absurdo ao ponto dc
:„,;;, sid„ nomeados interventores da

p0r£ militar do Espint*. Santo pa a

procederem no pleito cm coitas lftcali

afeüdaaroformadarons|:luknoes:

_r.__.al e mostra a sua illi-B • W - • ™

«Ir, foi observado que pudesse autor zar
"ti 

reforma, que se fer. «om « » » 
,

oo de prorogur o «anto» 
^ 

•; ,,wl

É» Câmaras o Diário Oiíicw io I*

rfo não o publicou c, cm nikos dias.

UGllUU -.-jinvi--)*- *-«*¦¦ i—• ••-•*. -* 

A porta.*Os policiaes entraram ua casa
c alguns populares tambem.

A um canto, uma mulher toda cnsan-
guentãda pediu que a soecorressem.

'Pouco tempo tlepois compareceu a

policia do ..." districto. 'Encontrou íe-
ridos dois homens e uma mulher.

A Assistência, chamada, tambem
compareceu, prestando soecorros :ws
feridos, «íue sc acham cm estado Usou-
geiro. ,.

ü motivo dc toda essa complicação
è o seguinte; ... .

No morro «lo Castello, ao alto da

praça, lia uma cozinha com o_ n. 26,
nue passou 11 pertencer uos irmãos Ma-
ria da Gloria, Anna Furtado e mciio-
res Oscar e João, por morte do seu
proprietário.

Maria e Anna casaram-se, a primei-
ra com José Gaspar dos litros, a se-
cunda com Francisco 1'crnandes lin.
to dono do botequim da mesma pra-
ça' 11, 33, dc que são sócios os irmãos
destes Salvador c João. , .

Us menores Oscar e João. irmãos das
duas mulheres ficaram sob a tulçlla
dc um tin, o sr. Joaquim da Silva riir-

via sido exonerado quando nomeado

I,CS_iido 
o município pagani.ntó \ do

subsidio dos intendentes que para isso

propuzcrãni acção no jui.o federal, fo.

esse gesto seguido pelo do director «la

secretaria que accionou a l-ancnda Mu-

nicipal para haver os sc\,s ordena-

Ganhou succcssivamenle cm ip.iracl-

r- c segunda instâncias, mas o procura-

dor da Fazenda Municipal não se con-

formou com a decisão e interpo- ra-

curso extraordinário para o mais alto

tribunal republicano.
liontcm, unanimemente, os ministros

entenderam ser caso do recurso c en-

trnram no julgamento do pedido, abrm-

do-se ampla discussão. Foi relator do

f,..to o ministro Oliveira Ribeiro que

deu o seu voto de maneira simples e

tado, casado com" Isabel Furtado. !,..,,..„,;,¦.

Jttáí =?0,_or=a7'à I 
' 
O^litor dn acção, a sei, ve, fO^no-

cn.riulia. Oscar, um dos menores^ íoi 1 ,r,eado por poder competente e a.e o

presente não foi exonerado por acta ai-
¦_U1IIIU.. \JOL_t, li--'* «¦'- V" 1 .

ibatidonadp polo tutor, sendo acolhido
js oecultas pelos outros parentes.

Essa occiirrciieia veio auginciilar as
ilisscnções ciu Gaspar, o .1 sua mulher
sempre tinha desvantagens. -Maria

,,.,  n»-.*. , ^l.*!ilj'l_ H-ill-. «-*•-¦-»- «O - 
---

._„ .._- .. ... '..,!¦_.• ec fez, com uão ha muitos «Uns, foi espancanda pe-

SuíSw™ ío \: imp«n"a e pnrr, os | ,0 scu co..-_tml.ado Francisco Fcrnan-

próprios representantes do Estado na dc

Gamara estadual e na Câmara e no

Senada federaes I.... ...
O sr. Ubaldo RamaUiele oprcscntoii

o projecto, pediu dispensa de leitura

do niesmo, por ser muito longo. A l.i-
Sara concedeu a dispensa c nao subia
.:;;,.; projecto -'ra esse que apenas, para
n dlstingiiir, tcmoii o numero 13*

O dr. Manoel Monjardim, em caria

ao orador, que a leu, declara que so

soube o que cra cs-e projecto n. 15.
.lenois «rie leu no Diário da Manha,"que 

o sr. Marcondes tinha sancciona-
Ao n reforma". ,

Publicada a reforma, foi ella depois

alterada porque não saiu, .em tudo, ao
„os,0 dos senhores da situação. 'Re-

íornia fraudulenta, foi frauduleiilamen-
te. reformada, porque a opposição irca-
iria com alguns juizes distnctacs para
a apuração das eleiçõesI...

A lei nova ctifeixou 'Iodos os poderes
dc reconhecimento c recursos, 11a 111110
.lo presidente do Estado, ferindo,
ülcsfaríc, o rcnimr.ii federativo na sua

cellula malcr, desprezando a autonomia
«los municípios que nem sequei* podem
ía_cr os seus vereadores. _.••,„

Como í que o presidenie do Espinto
Santo não deve contar com os Innra
e um presidentes das câmaras muniei-
•paes? Admirável 6 que não conte logo
.-o*n sessenta c dois, visto que sao to;
¦dos feitos por lim tmico homem, que e

o presidente do lislado...
íi vários telegramnias que tioçou

com o coronel Marcondes e termina
«««sentando ao Senado uma indica-

cão," que foi approvada, á comniissão
2c Constituição e Diplomacia, paia que
opine no sentido . da regularidade «a
reforma constitucional do listado uo

[Espirito Santo e do aclo do Congresso
estadual prorogando o seu próprio mau-
ilalo. . . . ,-

A indicação, que foi a imprimir, es.a

iciligida nos seguintes termos:
'«Indico que a comniissão tle Consti-

íuicão e Diplomacia, tendo em vista a
¦primitiva 'Constituição do Estado do
Jísnirilo 'Santo c a sua reforma, datada
de u dc maio de 191..1 a lei n. 804, de
ro ii'* dezembro de 191-,'que funda-

Jiu-iitoti a referiria reforma, as leis
ilcitoraes n, 71;*, dc 5 de dezembro «je
i-jio e 11. 1008, de 30 do 0u.1fl.ro dc
1915, interponha o seu parecer solire
03 i.íiiintes pontos:

i°. A regularidade da reforma con
stilucional dn Estado;

¦' \ consliiucionalidadc do aC.o do
i-oti.resso, eleito por tres annos, a o
«ie janeiro .1" HJ'3, prorogando o pro-
_irio mandato vov quatro mezes, para
«conhecer o novo presidente do lr.«-
tado, tuiirçâo quo lhe não «ompclç.

'P.op.mlio :'i deliberação do benado
ts medidas oue cm sua alia competcii-

cia entíuidet*' necessárias para norinali-
•ar r. situação resultante dos princípios
<MiH'ihicioitacs da União e da fôrma
.•.publícaua federativa. —João Liar. Al-
ves."

 m»+ m*m 
Curas pelo 

"Radium" e
doenças rebeldes da pelle

.1 ciiipiceo do "Jt.irliuin" continua .1
iIt o melfior rcsultiulo na oura nas iu*
ecrãs i-uiirrcro.aa e cpitliclionias, tiiniorc.
•«iti-òio?. nevralsia faciiil,. e dores peru-
:.i/.", rheuniatisuio cliromco, suores p.o-
fusos das mãos c rioeurpis rebeldes üa
jiclle c li.-.s niBcosiu, .eiido as appnçiiçue s
ícitas cnm exito, pelo Dr. 1*.«taardo ti.
Naíraüiães, especialista em syplnlis «-. "o
tíSR da'pelle, do c.lo,,.a_o, pnl.uao._c
'¦''•'"'"• ___ih» 

— mm* '¦ —

Pela Cruz Vermelha

Hontem, vinha Gaspar do interior tia
cisa, quando foi aggredido per bran-
cisco, que o esperava 110 corredor para

gum.
De facto, o Conselho que o nomeou

íoi o considerado legitimo pelo Supre-
•110 Tribunal.

Confirma pois a decisão da justiça
local. %

O ministro Pedro I.cssa abundou nes-

.r.T.im-7 qne;'d.p'_Ís de" lhe rtTrígif pe- sas mesmas considerações

sudos insulto:, lhe desfechou dois ti-1 O outro «visor foi o ministro duma-
ros.

São raramente, folheando, jornaesive-
lhos encontramos, coisas curiosas.^ Aio-

da agora, possuído ps 
olhos sobre uni

numero do "Journal des uenais , «ic

muitos _.nnosJ passados, lemos unia
circuiustanciada noticia sobre um do-
cumento interessante encontrado na

bibliothcca dos Lazanslas, em Roma. L

uma carta dirigida a Cesar.^p.or^Pu-
blius Lentulos, governador dc Jud_a,
predecessor de Poneiç» P.latos; ou an-
tes, como definiu o 7our»a'h-.*nU"a"ficha", a ficha de Jesus Christo re-
digida na época cm, que o salvador co-
niceava as suas predicas. .

Á titulo de curiosidade reproduzimos
o importante documento que, uma vez
oosto fora de duvida como foi, a

fua authenticidade constitue decerto o

mais precioso texto que nos podia ser

transmittido _>ct_ antigüidade: ...
"O governador da Judeu, lublu-

I.entulos, ao Cezar romano.. -— boune,
ó Cezar, que desejavas informações
acerca desse homem virtuoso que -se

chama Jesus Christo, que o.povo co -

sidera um propheta c os seus discipu-
los o filho dc Deus, çrçador do eco -=

aacòmre*ffeito, 
Cezar, todos os dias se

ouvem coutar delle cousas niaravilho-
sas. Numa palavra - elle resusç ta os
mortos e cura os enfermos, h um o

mem de estatura regular, em cuja phy-
sionomia se reflecle lal doçura e ai
dignidade que a gente se sente obriga-
da a ainal-o c a lenicl.o ao niesmo
icnipo. A sua cabellcira tem, ate as
orelhas, a côr das noites maduras e
d'ahi ate os hon.bros migc-sç de
louro claro e brilhante; diyidç-a ui.a
risca au meio, & moda nazarena,, a sua
barba, da mesma còr da cabellcira, e

encaracolada, não' longa e tambem rc-

partida ao meio. Os seus olhos seve-
'ros 

tém o brilho de 11111 raio de SO ,
ninguém o pôde olhar em _fn.ee. .yuan-
do Elle aceusa ou verberá inspira - o
temor, mus logo se põe a chorar. Ate
nos rigores é affavcl e bcnevolo._ Diz-
so que nunca ninguém o vio ru, mus
muitas vezes derramar lagrimas. ,n»
suas mãos são bellas com os seus Pra-
ros Toda a gente acha a sua conver-
saçâo agradável c seduetora. Nao c
visto a mliide em .publico e quando, ap-
parece, apresenta-se modestíssima-
mente. O seu porto e muito distinçto.
,!¦;« bello. Sua mãe c, alias, a mais bel-
la.das mulheres que ja se vio neste

P_c 
o queres conhecer, ó César, como

ji uma vez me escreveste, repete a
tua ordem c eu t'o mandarei,

Se bem que nunca houvesse estuda-
do esse homem conhece todas as scien-
cias. Anda descalço e de cabeça des-
coberta. Muitos riem. quando ao longe
o enxergam; desde que, porem, se en-
contraiu em face delle, tremem u ad-
miram-no. Dizem os Ilebreus que mm-
ca viram homem semelhante, nem dou-
trinas iguacs ás suas. Muitos crêem
que elle seja Deus, outros affirmani

13 DE MAIO.
t «

Às festas cívicas de
hoje

Commcniora-se hoje mais uma passa-
gem do anniversario da lei que libertou

ios escravos no Brasil. E essa data
marca o triumpho de um ideal por que
se vinham batendo os representantes
mais genuínos da cultura brasileira e
aquelles que, sem interesses nem pai-
xões políticas, queriam ver bem eleva-
do lá fora o uome de nossa pátria.

O Brasil, que, ainda em princípios
da sua existência como colônia, teve
cm Tiradcntes e seus companheiros dc
niallogrado ideal, quem se sacrificasse
por um sonho de liberdade, não poderia,
sem que lhe parecesse uma nodoa in-
apagavel, manter por mais .tempo a
aviltante pratica da escravatura, «íuando
as demais nações do globo ja lhe ha-
viam dado o exemplo que devia seguir.

Fez-se, pois, emfim a lei do_ 13 de
maio, quo extinguiu a escravidão.

A passagem dessa data vem sendo
coinuiemorada todos os annos coin ma-
infestações civicas, E os festejos do 13
dc maio são em todo o paiz.

A's S horas da noite, em sua. sede
escolar, á rua Barão do Rio llranco,
1,1, realiza o Centro Cívico bete de
Selembro uma grande solenmdade. om
commemoração ao grandioso aconíeci-
mento.

Durante a solenmdade um contmgen-
He do. batalhão escolar dará guarda ao
edifício, , , ,

A's 8 horas da noite sern desvcndailo
ao publico, na fachada do edifício da
escola, um painel de apologia á santa
cruzada da abolição. ,-.•¦•¦'*': ,

ICsse trabalho foi confeccionado pelo
professor do Centro, Oetacilio Nicacio.

Após esse acto, dar-se-á início, .110
salão "Rio Branco", á sessão _ cívica,
sob a presidência do senador ur. I.au-
ro godré, presidente honorário tio
Centro, falando como orador official o
sr. Lustosa Aragão. , .

Falarão lambem os srs. Jose faimoes
«lc Souza, 4" aiinista de direito, e Josué
Scrpã, orador oiíicial do Grêmio Lite-
ranii Tose B.mifaeio." O c'diíicio escolar e a respectiva rua
áclirir-sc-ão caprichosalnentc ornanien-
tados e illtiminadoi.

,.\ solcnnidade terá o cunho todo po-
pular, sendo facultada a qualquer cida-
dão o uso da palavra,

immmtZnfizmavM
A GUERRA

Maria da Gloria correu em soecor
de scu marido e foi tambem alvc.iad;

Os irmãos de Francisco, 110 bote-
qtiiin, ouvindo os tiros, correram a ca-
sa, em auxilio de seu. irmão.

Ahi o conflicto geiieralisou-si*, seiu.o
trocados mais tiros.

,E a coisa não foi alem, devido ao
grande alarme que se fez, e tambem de-
vido á prompta intervenção da poli-
"üs 

feridos são Maria da Gloria, Gas-
par e Salvador. .

Francisco Fernandes fugiu, lambem
ferido. . , .

Por esta forma, a casinha n.
pinça tio Cnstcllo, deu motivo
conflicto que teria tomado uni caracter
mais sério, se não fosse a intervenção
da policia,

rães Natal que objectou apenas que o ..„,_ ,. teu inimigo, o Cezar. Diz-
0 ,*. ii.» _i„_l n_„ pn.wl.l_r_.ilo illc- a que ellc nunca desgostou m

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

Conselho actual, não considerado illc-
eitimo reio Supremo Tribunal chamou

a ftinccionar eomo secretario aquelle
exonerado, quando nomeado o autor da

acção.
Por isso entendia que devia o tribu-

uai comlemnar a fazenda municipal ao

pagamento dos vencimentos apenas no

periodo do Conselho (pie o nomeou até

portanto ti nomeação feita pelo actual.
Assim se dividiram os juizes presen-

¦(>, da tes votando cinco com o relator e cinco
a uni eom o ministro Natal,

Ü ministro Muninlto que presidia a
.í_.So votou desempatando favorável-
mente ao autor da acção, confirmando

11 a* decisão da justiça loca1, na- I

l___ _ ICH »«¦¦'_-»&¦_'_ v w — --.-- — .
a que ellc nunca desgostou ninguém,

antes se esforça por tornar toda a gen-
te vénturosa." ,

ALLEMANHA - ESTADOS
UNIDOS

Washington, 12 (A. H.) — A 'As

sociatcd Press" anniuicia que a ameaça

contida na nota allemã dc 5 do corren-

te, de que a Allemanha se reservava
completa liberdade dc acção caso fra-

cassasse a intervenção dos Estados

Unidos junto da Inglaterra para que
fosse levantado o bloqueio da Alleroa-

nha, obrigou o governo nortc-atncrica-
no a adiar as novas dcnmehes que pre-
tendia fazer junto dos alliados com o

fira dc obter melhor tratamento para o

commcrcio neutro.
Os Estados Unidos assim procedem

— accresccnta a "Associated" — para

que não parecesse que obdeciam ás im

posições do governo allemão.

Paris, ia (A. II.)— Pela primeira vez

_ impossível, a propósito da resposta dos

listados Unidos á Allemanha, encontrar

agora a dirêctrlz da imprensa ollcmS. Os

comnicntarios dos jornaes sobre o assumpto
--¦o confuso*;, atrapalhados.

Scnte-sc que cs jornaes estão francamen-
f; desorientados e que foram desamparados
,pe!os círculos ofíiciosos; c, por isso, elles
apenas deixam citrever a opiuião geral de

que a Aüciuanlia soffreu um grande revez
diplomático, um dos mais graves da sua
historia. Por certo que a Allemaulin reu-

jura melhor uo sentir que a ameaça de ru-

pttira com cs listados Unidos está mais

próxima; mas hu tambem a mala nitida
sensação dc que as conseqüências dessa
derrota podem scr infinitas, apezar de pe-

queno repouso comprado por Uo alto preço.
Sóincnte o órgão extremo do pan-germa-

.nlsmo, o Post, mostrou francamente a cole-
ra que o domina, num mtigo que iutitu
•0Vi _ O ccicc do burro.

Ao .passo que sc nota esta desorientação
que apresentou o ur. lírico .uaruiuo "u m imprensa, informações recebidas directa-
Gama Coelho para sócio effcotivo. Um á Allemanha e dos paizes neutros

itiida. o sócio elfcctivo dr. Alfredo . .

NA ASSOCIAÇÃO DOS
EMPREGADOS NO

[COMMERCIO

Um "complót" contra
lord Carson

LONDRES, «a (A. A.) A City
foi hoje «balada com » noticia de que
havia sido descoberto nm "complot" para
fazer desapparecer lorrl Carson, ministro
do Sello Privado e "leader" unionista
irlandez, por haver este manifestado que
o 6«viso militar obrigatório devia tam-
bem attiniir aos naturaes da Irland»,

Na bolsa de Londres
Loik-Vcí, u — (A. H.)—A Commis-

são Central da Bolsa de Londres an-
nmiciou que as cotações mínimas de
todos os títulos de estradas de ferro,
obrigaçO-l, etc, eerão renovadas ua

próxima segunda-feira. ,
Todas as cotações mínimas de ou-

tros títulos ficam supprimidas, á exce-
pçáo «laquellas que dizem respeito aos
títulos indianos, aos empréstimos _ 

-nu-

nicipaes, ao empréstimo predial .r.au-
dez e a alg-,t-a3 outras crbrigaçóe..

O aspecto geral da Bolsa è excellcn-

A's 9 horas da noite, realiza-se a se-
giinda sessão ordinária <lo Instituto
Histórico c Geographico Brasileiro, no
¦jorrenii: anno, sob a presidência do
conde de Atfonso Celso. Tomará posso
o sócio cffectivo recém eleito dr. l'.r-
nesto du Cunha de Araujo Vianna, que
será recebido pelo orador do Instituto,
dr, Benjamin Franklin Rotulo Galvão.
Lodo depois, será votada a proposta

ipreseiitou o dr. Erico Marinho da

kis|r_'t..u o*.**.» -—•¦ «_---»» - 

,tc, havendo etn todos os valores, ten-
dencia para a alia.

SO' NA CASA P0_m.Gl.E8K JOí:
Rua Ãssembléa, .(O — u que se en-

contra manteiga fresca mineira supe-
rior; Ulio 35soo.

Vallrrilão, lerá Ulll trribrillio qiie espe-
ciiilmerite escreveu sobre, a data 13.de
maio, eiicaratido-a sob o ponlo de vista
politico e social.

O' vestuário não será o de rigor e
á sessão poderão comparecer os que o
desejarei...

Puraiite a sessão, será inaugurado o
retrato da princeza Isabel, trabalho do
còniuiendiidor Petit, .,

Esse retrato lerá collocação definitiva
110 gabinete do presidente do Instituto,
por isso que, uo salão nobre das ses-
soes. cm virtude de resolução immuta-
vel. só pódc .figurar o retrato "do un-
perador d. Pedro IX.

a*"* ¦¦¦«-__—>-

Associação Commercial

A nova directoria conferência
com o sr. Calogeras

Estcvr* hontem, á tarde, uo gabinete
do ministro da Fazenda, com quem con-
íerenciou longamente, a nova üirecto-
na da Associação Commercial.

O fim principal da visita foi,agrade-
cer a presença do sr. Fandia Calo-
geras, na posso da directoria.

Os directores da Associação aprovei-
tamio a oceasião conversaram, çom 

o
ministro da Fazenda sobre variados as-
sumptos dc interesse geral para o com-
Picrcio taes como a troca de iuçkcI. a

questão das amostras com os caixeiros
viajantes e necessário desembaraço nas
Alfândegas c outros muitos.

t) sr." Calogeras demonstrou boa von-
trtde para com o comniercio e declarou
mesmo estar disposto a resolver essas
questões dc accordo com os interessei
dn comniercio, consit!l.'indo-o por inter-
n*idio tle seu órgão representativo ?
Associação Coninieicial.

Eram ti horas da tarde quando a di-
reetoria dn Associação Commercial dei-
xoti o gabinete do sr. Palldiii Calo-'geras.

) quelies "imiriorriveis" tempos tantas
vezes desrespeitada.

¦_> €00 «_i fc
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RUA S. JOSE'

«isinlios mostram que a penúria do gênero
alimentícios se ttecentuou c attinglu ji o
seu ponlo doloroso quo põe o Impcrio a

prova.
«3 niinistro dn Interior, sr. Dcllbruck,

está sendo iir.piedosa.iicntc saciiikado para
satisfazer os rancores da classe operaria.

Ü roubo de cartões para a acquisiçao dc
¦gêneros aliinentieios tornou-se em toda a
Allemanlia tuna industria corrente.

Ü governo acaba taiubcrn de estabelecer
systema dc rações para o exercito, devi-

do á crescente escassez dc gêneros alimen-
tlcios.

A C/.ir.-ín de Francfoii, estudando a si-

tuação cm conjunto, compara a Allenianha
ri uma ininiciisa fortaleza sitiaria.

O rei da Daviera, por seu lado, decla-
rou: "Sitjcilãmo-nos aos mais pcsarlos sa-
criilcios de sangue e acedíamos todos os

I soffrimentos que se estendem já pelo in-
tciior ilo Império, o qual soürc duras pri-
vações."

Convém ainda, para sc íaircr uma :uc-
I Ihor idéa ria situação, recordar as recentes

| manifestações c os distúrbios provocados
I pela escassez de gêneros alimentícios e

, pelas privações que soifrcin as classes me-
nos favorecidas.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
UM ESCÂNDALO UA' MARGEM

A OUTRO

Heranças da policia
do Labareda

O rscandaloso caso da "Standard

Oil'' volta de novo a preoccttpar a
attenção da policia com mais um outro
inquérito. E' sabido quo o advogado
do sr. Belleza Ozorio, em secção livre

dos jornaes. tor-

MUNDIAL
Soiloios em 25 do cor. íis 1 lis.
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Uma procuração em causa
própria

IPot* intermédio do scu advogado, d.
Ariniiida Rosa Guimarães procurou hon-
tem o 3° delegado auxiliar e apresen-
tou' queixa contra o turco ÍNacle Jar-
jura Deccache.

A referida senhora era devcrlorrt do
mesmo da importância <le 23 contos,
pàssàndo-lhc, cm cS dc julho de 191.1,
procuração em causa própria para re-
eclier até os =3 conios a começar de
outubro, os alugueis dos predios de 1
sua propriedade, á run do Cuttetc nu-
niéròs iiA a 222. Querendo extinguir

ilal obrigação no mais curto prazo, a
referilla senhora mandava a Deccache
a retida dos automóveis que linha na |

.pinça, chegando, assim, a amortizar a
.¦V rim Ilíirccllos c s01 importância de ao:7on$ooo. incluindo

illllinilKlieio seig _on!os de alugueis relativos aos |
Qucixani-sc os moradores da mal'„,..,c,- dc outubro, novembro c dezem-

llarccllos cm S. Christovão, dc que *_vo j,. .„!.(, c fevereiro dc 1915. *•'"'

não nassá por ali, lia muitos mezes, a | tava, assim, nm saldo cm lavor de.ucc
iinípes.' pnhlica. cache,; na i-nportaneiade^^-.sooíooo.

Segundo nos afíiriiiiim os seus mora-
rli.i-.r.. vive a referida via publica num

Aviso aos barbados
'.Apezar de feriado, as bar-

bearias funecionam hoje
¦V noticia interessa á collcctividaxlc

dos barbados. Apezar de. feriado na-
cional os barbeiros estarão hoje aber-
¦os toilri o dia. Seria uma calamidade se
ns navalhas não funecionassem neste
dia, pois sendo wiianhã domingo, 111111:
ta 

'içenle 
se veria na dura contingência

de passar- dois «lias com os pellos do
rosto a desmancharem a lintut estheti-
cn. Oã que se recolheram honteni aos
penates na supposição de citic as bar-
bearias estariam hoje fechadas, que
fiquem traiiiiuillús e não se arrisquem
:t pedir navalha ao visinho caso nao a

possuam.

. Genebra, i3 (A. II.) — A confissão,
j feita officialmcnle pela Allemanlia, de que
i.i !'Sussex" foi torpedeado por um subma-

| riuo allemão destruiu definitivamente os ul-
tinios vestígios de confiança que a<iui sc
tiniu, pelas nfíirinaçõcs allemãs.

11, corna i de acreditar, esse resultado
far-sc-i sentir egualmentc nos outros pai-
zes neutros, pois ú sabido que a Allenia-
nha, desde o primeiro momento, recusou sc-

quer a.linittir que o "Sussex" tivesse sido
torpedeado por um doi seus submarinos,

Uma conferência
Londres. 12 (A. H.) - p coronel. Prlt-

cbard, que foi o priinclro funecionario da
ad,.,inistr;,çáo iuglc/a do território do S d*
oeste Africano Allemão. asora era poder
das tropas britannic--, ler. hontem dc noi-
te «mo interessante conferência perante a
Socicdadri Africana.

Ucferindo-sc is relações «ue existem nes-
sa região entro os indígenas .0 os allemaes
o conferente disse que os indígenas, homens
ou inu.bctcs, eram diariamente victimas de
máos tratos; pela mais insignificante falta,
o funecionario allemão levava o delinqüente
ou ao coniiiiissario indígena ou «to posto
mais próximo de policia, onde llie eram
applicadas vinte e ciuco cliiçotadaa.

Em muitos casos, diüo muda o coronel
Pritchard, õs indígenas trabalhando com
suas familias .lurantc muitos annos — c o
•coiiicrcnte rciiou, especialmente, um caso
cm nue o tempo decorrido tra dc onze
lumos __ ntiuca coaseguiram receber o mc-
uor salário. . ,. ,.

A altitude mantido pelos indígenas, uc-
róis da oecupação inclczu, c muito boa.
Tem-se dito aos indígenas que esta guerra
é u:ii3 questão entre brancos, na qual elles
não pódcin tomar parte, accrcsccutanilo-sc
aue clle; devem mostrar sempre o ninis
absoluto respeito pelo homem branco., seja
clle allemão ou dc qualquer outra nacionali-
dado," Nenhuma infracçío por parte dos m*
digenas a estas instrucções chegou1 ao meu
conlieciincnto" — disse o coronel rr.lclia::!,
— durante todo o periodo ila minha admi-
nisiração no Sudoeste Africano. Não po-
derel direr outro tanta sobre o proccdiir.cn*
to da 'população allemã para com os indi-
•gcnns. ... , .

Ein diversas oceas.oes tivemos conheci,
mento de mios tratos infligidos aos Indi-
«enas, íaciot mesmo dc certa gravidade e
ttté de assassinatos de indígenas. Cinco pro-
prictarios importantes, que confessaram ter
fuzilado indigeuas, iá foram eondcninados,
pelos tribunaes, a pcnila de prisão que va-
rirmi «lo dois a cinco annos. listas con-
.comoções lançaram a consternação entre
a coniiiiiiniilade allenrõ. mas a verdade «5
que não terão um efíeito :r.cno3 íalutar."

Um transporte austríaco
afundado

Nova Yorll in — (A. A.) — An-
nuncinm de Roma para esta capital que
um transporte austríaco com armas c
tropas foi posto a pique por um subnía-
riuo francez em águas do Mar Adria-
tice, quando se destinava á 'Albânia,
onde ia levar reforços,

O submarino que praticou essa faça-
nha chama-se "Dubrovnio".

Ignora-se a sorte que teve a tripu-
lação,

í

Uma ãssembléa agitada
A Associação dos Empregados a»

Commercio rcalisou homem uma as-
sembléa geral, que sc revestiu dc gran-
dc importância, porque era constituída
por mais dc 200 sócios e tinha por fim
tomar contas á directoria actual c des-
tituit-a, segundo uma petição de con-
vocação feita por 133 sócios graduados
e membros da ãssembléa deliberativa.

. Aberta a asscmblca pelo comnienda-
dor Rnindlho Ortigão, presidente du
directoria, que fez uma longa exposi-
ção do motivos, apresentando as ra-
zões do indeferimento dc dois podidos
de convocação da asscmblca delibera-
tiva feitos á directoria. Ao terminar
declarou-se prompto a dar os esclare-
cinientos que fossem exigidos pela as-
sembléa. Lembrou por fim a indica-
cão do nome dc um associado para (li-
rigir os trabalhos. Foram lembrado*?
pelos srs. José Lourenço Marques -
Augusto Setúbal os srs. Emílio do
Amaral Ribeiro c Armando l-iguciredo,
o que levantou protestos c acelama-
ções, resolvendo a presidência, sub-
inetter á votação nominal a primeira
indicação, que foi rejeitada por i:, vo*
tos con1 ia 71. Assumindo a prcsiiien-
cia, o sr. Armando de Figueiredo con-
vidou para secretários os srs. M. Mon-
ço.e Silva e l'edro Xavier dc AI-
incida, , ... . „.j«Em seguida foi lida c approvada o,!
acta da asscmblca anterior, constituída,
por 5- paginas. A presidência «prcscti-
to a ordem do dia*, o que dá logar rc
uma proposta do sr. Victor Rodrigues
Tunior, para a sua nomeação. O sr..
Ramalho Ortigão protesta contra essa
proposta, porque visa impor silencio a
directoria para a defesa dos seus ac os
e declara a seguir que utHtsaii_o.sc dos
poderes que lhe foram f.cultados pelo
conselho deliberativo apresentava _ a
resignação collcctiva da administração.

Este gesto da presidência da Asso-
ciação foi recebido com applausos da
ãssembléa, ,., .. ,.

Prejudicada com essa deliberação^ .1
ordem do dia fala o sr. J. Magalhães
pedindo tolerância da asscmblca para
nue a directoria possa apresentar as
suas explicações e defender os seus
aCA%rrsideticia 

declara ir consultar a
..ssembléa sobre a renuncia apresenta-
da, o sr, Augusto Satubal procura jus-
tificar o acto da presidência, protes-
tando contra esse intuito o sr. Anto-
nio Lopes da Cruz, por considerar o
acto da directoria um gesto de diglii-
dade que não permittia a menor «li»-
CllSSÍÍO

4'rava-sc então grande discussão cn-
tre os sócios, surg.r.rlo protestos c nc-
clamações de todos os pontos do sa-
lão, ficando os trabalhos interrompi-
dos até ser concedida a palavra tio sr.
Marcondes da Luz, que propõe, cm
conseqüência da resignação do mandatii
da directoria, uma comniissão ad.nim-
trativa composta dos seguintes sócio,
titulares: srs. Armando Figueiredo, J.
Mlagalhães, Campos Amaral, Antônio
Monteiro, Ileraolito Donungucs, Au-

gusto Sett1b.1l, Victor Rodrigues Júnior
Fedro Xavier de Almeida e Sanutcl du
Oliveira, o que é approvado.

Scguiu-sc u eleição dc uma commis.
são .iscai, que ficou constituída pc os
srs. Manuel Gratulmo Soares. Manuel
Monço e Silva c Atfonso «... burla-
inaqui, sendo em seguida encerrados os
trabalhos.

__M» ¦»» m mm •

Verdun

AS RUAS O.TJE RECLAMAM

nue cila pagou cm vales assignados por
M. M. Jorge, abrt-viatura de Miguel
' 

^,e, nome que Deccache empi"" •

"OHIIINIVli''

Os srs. A, Uristos Sr. Irmão, inau-
guiam hoje o novo edifício da Fabri-
ci Oriental, á praça Onze de Junho.

A cerimonia está marcada para ás
_ \\i da tarde.

*)%-mfr--m»-*ami

\)LAL a tinta Sartíini.a, nctuali-cnte
_ niclliof <-'° líosso mercado.

¦m-*2>-**m

sr. Mendes
Dini"

Em torno do
"ftio Branco .-

Festival em Nictlieroy
Xo theatro Municipal "João r,-:,(..'.a-

tio", realiza-se hoje, ris $ i',2 horas da
noite, um grande festival, promovida
pela comniissão portugueza 

"pro-ra-

cria*', de Nictherov.
1" •¦ ..* á inivir o vibrante orador or., u..u.u — —- --- . ,

ni..o dVVo"iia. tariue todos os telegramnias enviados
' 

K_-.fe-.ti.iuc - em beneficio da do Kio de Janeiro pela Agencia Ha-

rn" Uruèlha Vortutiiiez:., será liou- vas, dando referencias dos intsre-M|f' 
om a pre,euç.. do dr. 1'cdroso tes commcnlanos da imprensa do Ba-

• __ coi-ul geral de 1'oitugal, sil, tanto sobre 1*. troca rc notas entre
_"__:..____.__- ,. Allemanha >r o presidcn.e Wilson,

...ncr um polvo fresco I ,ol,0 soi,,,, 0 t<_rpcdea:ii.u'.o do -.apor
CABAÇA ORAND-l. Kln _.,lIM..í),"""T^TTTrr A 

imprensa françeza salienta, com
•JllESOLltO NA( lON.Vli approvaçáo, a perspicácia des jornaes

temente para o
cargo que oceupa.

No livro dn
''Standard-.', segundo se deprehciide da
dcclaiação do actual 3o. delegado, ai
pegamento foi feito em juuuo de 1914.
tp.ando delegado auxiliar &.\ nunioral
policia de Chico Labareda, u sr. Meu- \
des Diniz. liste hontem. esteve na |
Central de Policia. Que foi fazer : Ke-
querer um inquérito pnra provar que
alisoliilamenlo nunca recebera subven-

I ção alguma dn "Standard Oil . Ou se
ttatava dc alguma chantage 011 estava

I sendo viclima de uma simples allusão
|— disse-nos clle. K acerescentou :

Eli estou propenso a acreditar que

liou publico o que
nos livros lia
"Standard" con-
stftvii solire o pa-, ...,..•¦. ,,,,. ., •¦¦ ¦¦•¦¦ ¦ .
"i,ne 11 tu da laníintavcl estado de imiiutndicic, am- Juls., ........ *.••-.-

tfaiUia" e 5oo. gentando por¦ l»o o, nquiHno. c ,,_- .oj* »« 
;; _ ,„..„.„, co

ao 3" delega do j.r.licrindo os p.opr e a os. . ! ',..--*'. '**<:.. 
I.* Jarjura Deeeuehe

da Policia Cen- Seria para .l.r-e.ar qu .1 ii*.nccloria nomi. « 
esec.nV contra os in-

trai. O advoga- da I.impesa Publica dus a, suas or • ,... ..««. -^ . .,, is Já
do cm questão! deus pnra que, pc o me. os .1 passas ;!•:%, , , „ ir.imi., ,., c?Uio
não precisou a I sem alguns varredores. c çnpii adoit .ia..atn s ¦* 

c„ *,,„!iZOü

data _o recebi- Julgan.os uão ser muno «Itft 
^1 

aUen- isso , «... «J 
J^f íc,'j elscavft.

mento dessa der ao justo pedido dos moradores u? g° 
„ noliein.

quantia pela .nu- rua Uarcellos. __ |(j jm(Ucril0 j;', foi iniciado.
toridade policial .... —-«• "a' * "**" 
,, dahi a declara- Antro UCnSOSO ^ acfuali.lade.-pcnsão .-. ..$, so «¦•
cío oue pelos Pedem-nos chamemos a attenção do EAÇA granDE; av_Mer_- '¦'*¦¦ ^_ _
nniaeslez o sr. Prefeitura e da rolicin partia prata dc ____! 'TTfrTT^
Windc Vidal,! Santa Luzia e adjacências,, bem proxi- 0fü «UE .M'1'.VKI'X'KM

..omeado recen- mo á Factilda-de.de Medicina: .um rc
canto que ali existe, iiniiiiiudissiiilO, in-
d.rcent'., ir ]ioiilo de reunião da peqr
espécie de 111t1la11dri_.n1 do ambos os . ....... ... .. -.
sexos... pareceram trís senadores antigas, no

O une ali sc passa não se tlescrcvq! r£lH inéditos este nnno. boram ¦¦..'-
¦" (__ !........¦'. Ar* Alt

A batalha dimimie dc
vigor

Paris, rc (A. II.) — Depois de uma

semana de intensa luta, a offensiva alie-

mã declina c extingue-se dc novo cm

írente a Verdun, sem Cer obtido o ini-

migo outros resultados que soíírcr per-
dns formidáveis.

Verdun continua inviolada c inviola-

vel e as tropas francezas esperam com

a mais firur? confiança os próximos as-

saltos do iuiuiigo.

Os russos approximam-se
de Erzingar

Londres. i_ (A A.) — \'o\o_ tele-
, ....intuas ile. Petrogrado recebidos nes-

1 ia capital dizem que us tropas mosco-
CA- i v;i..,5 cada vez mais se .ippro-íiiltain dc

lírzingan, na Armênia, sondo imiteis
todos os esforços cmpi^gui-os pelos ot-
toniaiios para deter o formidável avan-

q„ccliesai'..ml«0>3-.n,:isos'

LE GRAND TAILLEUR
Costumes inglezes e á phantasia, L,

Atílio. III Rua da Ãssembléa III.
>!(

A guerra em África
Londres, u. (A. A.) — O Ministério

(ta Guerra recebeu còinniiinicação do
general Sriints, commandante cm chefe
das tropas inglesas oue operam na Afri-
ca Oriental, de que os allemãcs preten-
dtniireciiper.:r o território dc Kondoai-
ran^ii, para o que estão alistando fortes
contingentes dc indígenas, pondo em
pratica o systema rlc guerrilhas.

Um jornal socialista
suspenso

Paris, 12. CA. A.) — Informam dc
.-•.msterdam que, segundo noticias ali re-
c.lii.las da Allemanha, o governo dc Ber-
lim suspendeu o jornal socinlista I.cipci-
gcrpoks Zcittmg, por haver o 

'mesmo

criticado a fôrma por oue está sendo
feito o serviço dc distribuição dos gene-
ros á população.

A situação na Irlanda
Londres, 12.ÍA. II.)-Chegou a Dublin

o primeiro .ministro, sr. Herbert. Asquith.
«me imiiiediatamcnte cgnferenciou, acer-
c.i Jn situação, com os chefes do3 va-
rios departamentos da Irlanda e com o
general Maxwell, commandaiite das for-
ças que levaram a efíeito a pacificação
da illta;

mm

HESPANHA- BRASIL

Um bom passo da nossa
diplomacia

Madrid, ia.- CA* M - 
Çhcgarom

a esta capital representantes de divcr-

sas firmas importadoras dc Cadiz, Bm-

celona, Vigo o La Cortina, que vieram

agradecer ao dr, Moniz dc Aragão, cn

carregado de Negócios do Brasil aqui,

o íeíiz resultado das negociações qm

esse diplomata cn tabelou com o gover

no hespanhol, conseguindo a reducçtu.

dos direitos dc entrada no pai- dos

produetos brasileiros, especialmente dc

milho, do arroz c do assucar.
Tal facto, que vem marcar uma ela-

pa no intercâmbio commercial entre as

duas nações, deu cm resultado a_ dum

nuição do preço da venda dos re.cndos

produetos aqui e. consequentemente, o

augmento na importação brasileira.

Movimento na Armada
Desembarcaram; do São 1 auto

tenente Thcophilo dc Tuna e do
,1 1° tenente I,uiz Alves de «-.

.Estc official 101 designado pai
vir uo Batalhão Naval.

Foi transferido do Minas Gei ai
o São Paulo, o i° tenente Apmbr
Unho Mr-rrincs.

'. o 1*
Bahia.
diveira

¦tt srt-

patM
1 Cou-

na

5I:iis ti'i**í riui' çliettarain | Coiisiilcra-sc immincnte a queda da
11111*11 o Scnnuo | c]]a jsupo.tanic nraça, 11111 dos ulti-

sessão de hontem, no ^emui.', com-, <^ 
rcduc!üi <*,__ ottomaiios.

rge ..por isso, saneai* aquillo.

Ilua 011 liinlliiííal '.'

A rua Dt*. Miguel Ferreira, lia 1-
çãu de liamos, confunde-s-r facilmente |
eom uma flnresín virgem, ml a quanti-
ilnde de matto que ali viceja, interce-
ptando o transito. '

Ha tambem, no 11. !..-:, unia avenida
omle existe um poço com água esta-
gnada, e sem a niiiiinia utilidade! pois,
i;iii"iv 111 se serve dc semelhante água)

os sií. SÍqÚeirr.le" Menezes KlriyiU;
.otiza c Cunha Pedrosá. Os «lois ulu-

•mm chegadinhos, naquelia hora

OIlMMilos VlKUt.V 1)11 MELLO
«... mclüpi-cs 

cmmXÁ¦ mosmos ei.rri, i.ir....... • —.-,
,1o norte . não unham novidades a con-

algTcfd^Ia1'^ abSlo ülcu 1^1—, ess c poço.constitue im, ,

, ... n . inomc. Digam de mim o que (jmzcreiu, | ngo^parti __«, ciianços que 
Pav:,i, 12 — ['\, U.J — us jUi.it't-3
aticezes publicaram cm logar de des-

radu c
Kclvig

Aomle

mas exigo que respeitem a minha hono
rahilidade. -No inquérito tudo se desven
dirá.

(.) sr. Mendes Diinz entregou a sua
petição ao chefe de Policia, que a cn-
-.rou ao r delegado auxiliar, que pre-
sidirá o inquérito. O mesmo advogado

'ouercti ao 3" delegado que certificass

alltidida

Aaiiii mollc em uc-
dra iliirn...

Os moradores da travessa dn Uiiivcr
sidade, voltam a reclamar contra a si
inação de abandono em que sc acha a
dita rua, sobretudo dirpois dos intensos

(j sr Siqueira, mais velho, mais bar-

badoY menos marcial, apezar das.suas
estrellas de marechal, do lixerci 0. O
sr Mloy mais trigueiro, mais l.pmo, _a. _
maravilhado, corno sempre, com os pro- .^ s;lbnl,,rrno allemão.
ure-sos financeiros do «10 uraiwc ("|' _. . . ..... ....,,...
\uiU-. (' sr- l'dro,n mais forte, cheio
de côr e saude. sciente c consciente dç

quíJ ua Parahylia só o fi*. Epüacio rr

rure é o chefe.
Todos aguardavam a, sua palavra e

ordem, colicsos c disciplinados. Um..-
feliz, aquella gente parahybana 1. ¦ ¦

1)1 _ MINAS

Varias noticias
Bello Horizonte, 12 — (A. A.) —

Vm telegramnia procedente de Ustrella
do Sul noticia tev oceorrido ali o fal*
lecimciito do coronel Elias Theotonio
Baptista, deputado ao Congresso mi-
neiro, cuja morte causou geral pezar,

Bello 
'Horizonte, 

12 — (A. A.) —
O coronel João Thomaz 'Ramos, con-
cessionário ila loteria do Estado, dili*

.,. «iu uma curta ao dr. Herculano César,

0„._„ dn "Tubantia fiscal rio governo, coniiiiuniçando-lhccaso ao xuo-ii-.ua ^ emt)tegado ,Ia ,oleria £urtou os
Kollerdam, 12 — <.«¦ "•' bilhetes que devbm scr extraídos nos

governo «la Allemanha recusa rcconhc- Vytaa s a J3 j0 corrente, fugindo em
Tubantia" foi torpedeado ; seguida.

Foram subtraídos dez mil e 73 bühc-

E..ia noticia, hoje conhecidt
cou cm toda a Hollanda a mais i-i\-,„t,„. „.,,.. ,, , ,

BC.lo Horizonte, ti — (A. A.) —
Falleceu aqui d. Modesta dc Vascon-
cellos dc Andrade, progettitora do sr.
João Ferreira de Andrade, que occttpa

A cerimonia de hoje
Cruz dos Militares

Ucaliza-sc hoje, ás 7 horas da noi.
te na egreja da Cruz dos Militares,, -

grande cerimonia dc juramento c 111
veslidura do monsenhor João 1 ro uo.
Santos, no cargo dc Protonoiano Apo*
toiico, que pela primeira, vez sc reali
za nesta capital com o rigor do ritual

O juramento do capcllao da lrman
dade da Cruz dos Militares, ee.ad.
presentemente a essa grande honra
será recebido por s. eminência o sr
cardeal Arcoverde.

Falará depois o conego dr. bciiçui
c'o Marinho, que saudara o nov,. iro*
tonotario Apostólico, fazendo uma orr
lhante allocução allusiva ap aclo, que
será honrado com a assistência ar
lllttstrissimo Cabido e de todo o clero
brasileiro, irmandades ¦: -levoçoes ues*
t.i capital', além *1e representantes oi.',-
ciaes'imprensa e pessoas gradas. ,

Daremos amanhã noticia desenvolvi-
da desta grande solenmdade religiosa

que

emoção.

I tes. O concessionário requercu a aber-
í':,,v0' ] tara dc um inquérito na chefia dc po-'• ' licin

UM servii'0 completo paru .ia
Um (61*i)ccasl, nór 55S(

jillltrll'
;$ooo.

. 
l 

Só imliÀSA MÜN1Z %—' 
— :•: Ouvidor 71 •¦¦—

Instrucção Municipal
ai assignou liontcm o;

.,1
pagadoria do laesauro Nacio

I"-__L"--" depois le tuiianh.i us sc-| llavas
H.WulIias: di.e.-..* pensões dai Müller
inha e Montepio da Üucrra e da maMia uo

1 satisfação
do

furmaçfio não procedeu.e da Agencia

CIMENTO «"«.^l
¦lv.. nii' in* -«:tí- íVnlral. — liun* iiii*

Sunl I Lu/m -«¦-
 I'.\l I.O PASSOS -<r O. 

-**»_4r_h_^v. -<.¦*

4 M!..!.._ 1)0 SIIN.VliU

0 nosso ROvcrno, até o presente, so
ilirigiu ao ministro da Allemanha no

i llrasil tuna nota solire o caso do Rio
I /•'rii>tc,o, nota já oublicada per todos os
' jornaes, bem eomo a resposta á mesma.

requercu ao,^ delegado que. ert.ticissc cairom sobre esta capi-
se na administração policial passada t¦ ¦' d 

l.'niveisi,lr;.le, já pro-correra a gum inquérito sobre a -Sta - '•;' muwÍMç5o 
electriea e cdiíica-,

dnrd 0.1", na 3" auxiliar, obtendo des- \^\^a dc pre<Ji0S modernos e confor-
pacho negati\oL laveis continua, entretanto, sem o cal-

A, policia nao conseguiu ainda des- 
^ 

c.s, m 
Q ^^ ^

cobrir o paradeiro de iienhum do. oro-, - ¦ • ,.)ia, Impostos seguin.tes aotos:
nunciados no caso .da btaiid..rd 0,1,. Prefeitura ali arrecada annual- Designando:

,-..„;,-. Apezar disto a falia de calça- Olivin Puneiitel Coelho, para tc„u a

monto torna, rle iifc. mezes a esta data, i« «*.sepla 
Jj» 

4) «» 
^"",1, mix

a ma completamente intransitável por Mana_ Lima bericira, para a -

automóveis 0.1 viaturas quaesquer e 
'a do o ., fe.

muitas vezes pelos próprios pedestres,! .-V"-1-1*','"'^,,. " ' ' '
não falando das cxalaçõçs de águas pu* "''Snolia 

dé C. Sócrates, para a i"
tridas que emanam do lodaçal ruie ali .-'..,,„
existe permanentemente, constituindoi "'¦

inundando que o dr. Lauro Hontem, pela madrugada, agentes do
iirc.-entou ao ministro da Alie- Corpo de Segurança varejaram a casa

Brasil u:::a nota exigindo n, 40 Ja rua Cunha Bastos llarbosa, re-
immediata e completa por I sidencia da íamilia Uomão Fernandes

¦ o,e::io allemão.. Moreira, um dos implicados, mas sem
! nenhum resultado, Outra diligencia foi

teita na Gamboa, onde sc dizia honii,
Mt.do o sr. Willcaikamp, que não foi
encon irado.

Ao que se diz o cx-agcute «Ia
Standard foi visto na Tijuca,. pouco
além àa Usina, com alguns aurgos.

O sr. Azeredo rccelie
|r|i. ittlCÕOS . .

.- outros telegramnias uc felicita-
cê . 1 ec.blrlo.. pelo M-. Azeredo, pot
—o:i-o t'a -ua reeleição para vice pre-"í*lèii-c 

-do 
"Sciirirlo 

F.Jfial, foi-noi
,-o.tuulo homem, rlepois da sessão des-
M casa do Congresso, os «.u-- fc-ram cx-
«cdidrn pcio rei du Itália, pelo sr.
''.: .-.-c.- Clémcnceau e pelo sr. Reinar-
dino Machado, respectivamente datado.
¦lc liouia, dc Pariu c de Lisboa.

Drs. Moura Brasil e
Gabriel de Andrade

O CU LISTAS
LiAKGO DA CARIOCA. 8 SOU.

líK «1'liXOS AIRKS

O uovo i.if-idonte do
Jookcy-Cluli . .

Sacnos .-J':v-, -.2 — tA. A.) -• Poi
tliito presidente .lo Jockcy-Clul>, desta
¦capital, o cunheo: _o cria íor c _.port!i.r>u
.tc, Miguel ildilioei d. ílii*.

jornaes, ucm cumu 11 irspos...
.\ chancellaria brasileira aguarda "

resultado «In inquérito que mandou
abrir para então agir dc accordo, com
-.' n-ínclnioá ií-'1 _..!*..'.o internacional.

CC 'SVIU S5IA.aV_._iOD
Xa°',SS^^1 

SVIVAVU9
il:

As taxas dc seguros ma-
ritimos

Unira, r_ -- (A. H.) - O Post,

de Livcrpool, informa que a companhia

de seguros "Lloyd", resolveu fazer cer-

tas reducções nas taxas dos prêmios
de seguros marítimos contra os riscos

de guerra. Essa reducção será elevada

por prcmio d seguro

11111 veiJa.ii
blica.

attentado ri hygicnc nu- Azevedo, para

A's -Hiinlas-fcirüã. Siic-nilenia Feijoada,
9 di manhã, só na CABAÇA GRANDE,

Pnra limpai' seus moines

j. ter mais raio-* fl'-*e u0 S0'
Alcui «.li.»-; preiiiins sciisacionaes

JAT.D1JI ZOOLÓGICO

Tle.ilizn-üo aiiiiitiliã um
iuiporlnitte "111111 cli"

Nio Iwt mclüõr que o "U-VWOL".'! , . do "footDair 
•>' I .Anranhri, <l.iniiri;J0, rcaliza-sc «campa

Pecam pvo&pectos dos nrcniios| Jo Wa i^>Aj._C.,-^vo™ /^W;-

.lOlOüOt.OOl) EM DIMtlrllHO '.) 
jp,'-r. i .«.pula dò çiaip-Oliato da o" lüvl

Km t.id:ts ns lojas ilo íeWlieíllS. fo 
da 1*, M. S. A. cn.

mmmmmft*ammãWr~ajr*taammmmm —t -.53001 ... lw- - *-._". «U_

DA J115S-PAMIA

t\ aréve neral do. íei'1'0-
viários

íy::di-

.tre ms club.
.inrrb.ira.

Villa

O encontro strá sensacional porque sc a
equipe do Villa lfrdiel é forte ç homoge

Madrid, 1- — -A. 11.) - O
cato dos Ferro-Viarios communicou a
todas as agüremiaçúes provinc-.aes sob
á _ua dependência, que a irreee scral ua
liasse começará 110 próxima ;

rgi<r**m*S>**<-&'*

:;ca .i <_!j Gaüiaüara, está trcinadissuiia,
tendr. uir.Ja no ultimo domingo vencido ao
Cnücíc com ,a nia:.ía)a facilidade,

Os apaixonados do bello sp.ort, certamen-
- aíí-uirãa a*.-iai-bã no Jnrúhti Xo--1

POR UM ATRAZO DB TRENS

Uma eslação da Central
apedrejada

Houve na manhã de hontem, em *pco-

doro, um pequeno desastre ferre-viario
que atrazou alguns trens.

A! .mu dos passageiros dos trens
atrazados, indignados, não sabendo ai ur.a >-. «_, * ..j, «..".—-. .v—v. r."
demora por que causa se dera, começa- Miranda, Ribc.ro Felizarda -A. Godi-
ram a protestar, exigindo a continua-1 nho, Julia M. IiigueimcSyhu UWas.

ção da .iagem, o que do contrario lhes -**•-.-' -^~T**^£J£e, 
StoS

causaria enormes prejuízos. | (_,aie U10)J0, (illc3 e fantasia dt
Os protestos uão foram nem podiam h _,,. 5j ^e llhering & C«. r. 7Sct. 103.

ser ouvidos, porque o pessoal da Cen-1

Cuiomar liamos de
1" feminina do S": . . .

I.avinia Corroa, paia a 4" temtnina
' "liaria 

Amélia de A. D. Santos, para
o Ii".'.:i'.i'o Orsina da 1-onseca;

Julia Marlins Figueira, paia a ;* fc-
miniiia do ;'': ... -

Sylvia Caldas, para a i" feminina
¦jucli.li 

Moura, para a a" feminina
do a"! . . ,Transferindo: ,

Julieta de -V oro an a Fi-ital, paia a 5
mista do 5°; , .

Nomeando para o logar dc suuslltu-
tas de adjuntas licenciadas!

Diva C, dc Vasconcellos, Inan de

crá fei-
dc se-

F0KMIC1UA 1»ASCH0AIj
maior amigo da Uvor.na; cr.cciura.st*
cm todíí as cisas dc primeira ordem, , ,.,.
iíy.a capital _ de tcaes on í,í;_í«3. ' ci;

...rúrrii Zoológico,
onde nos intervallos Jo jogn poderio 3<izar
de r_:.ig:ti-i.cu -jía»sa-iempa, apreciando a va-
rir.'.'... cüecào ds animaes.

Como sempre a entrada r.o Ja-raim, Ioo-
, lógica c*.:s',-_.rã i?ooo, se;i-Io tícrr.iittidi a

q eiitrada *lc autoaiov!Í3 mediante o pagamen-
ío (lc 3$00o.

(i Carreio ,iã *V.ih/i.í publicará
. q-.:c íacu.tsríi cr*li-_!ü
..- sté 10 annos,

trai estava providenciando, mas a me
didas a*tomar não poderiam ser appli-
cadas som «íue levasse algum tcii.po.

Os passageiros enfureceram-se, e co-
meçaram .1 apedrejar a eslação, íue-
brando vidraças, quebrando tambem o
relógio o depredando. ,

Chamada, a policia do ei" districto
taita 

"í~ 
I compareceu, mas nada pôde fazer,
1 -\'à'.> cm p^sbivel prender .todos..k

j A _0I/1CIA _

Por r.clo de Iu
t«__*.po indefenuinai
liar -¦•-lie i iLeal, do

suspenso, por
o escrevente Carlos
dlstrielo policial.

O ministra da Fazenda concedeu
isençSo de direitos aduaneiros para va-
rios artigos Imoortados* pela Çompanliia
Nidonul de tiav.gai._0 Costeira;.

a :o " sbillings
de ioo libras.

Acredila-se o.uo muilo breve S

ta a reducção geral r.a. taxas

guros.
Diz ainda o Post que, a despeito das

svas perdas, os seguradores apresen-

tam balanços favoráveis. O perigo dos

submarinos inimigos parece estar no

auge, mas acredita-se que não será
'.*stc anno mais grave do que cm 1913.

it
COSTUMES CHIC?...

La Maison Nouvelle
9, IU*A GONÇALVES MAS, 9

As forças turcas de Er-
zingan

Neva York, ia - CA. AO - Radio-

grapham de Berlim dizendo que o, es-
tado maior o.lomutio tem a mais auâo-
luta confiança nas forças que estao ia-
curabidas da defesa de Erzingan.

Essas forças, em numero approxima-
do de -00,000 homens, maior portanto
do quo a guarnição dc .Erzerum, estão,
tc-gundo aquelles despachos, pcrieita-
mente municiada_ e ba dois dias sus-
tentam umi formidável luta r.o noroeste
ua praça eom as tropas mosc
tas são tambem em numero
grand*.

o cargo de, chefe da paginação da Im*
prensa Official.l.  mym-m mm*

"Aida", hoje ,no Lyrico
A' ultima hora a empresa do Lyrico

p.dcnos communiqucmoa ao publico,
.íue na "Aida", hoje á noite, o tenor
Uolei será substituído pelo sr. Bcrga-
masehi.1HI->

Noticias de Campos
Campos, ta — (A. A.) — Os pro-

orieíarios das Usinas Brandão & C.
inauguram .proximamente tres Uilomc-
tros de estrada dc ferro agrícola, tigau-
do Travessão a Ftriquilos.

Campos, 12 — (A. A.) — O Jornal
A noite, desta, cidade, auiiuncia que não
chovendo a moagem sc iniciará sómcn-
tc a 15 dc junho ,c que se chover só
em melados de julho.

Campos, 12 — (A. A.) —- Faiicceu
hontem, repentinamente, d, Corina Ba-
lesdent Nunes, cujo enterro esteve mui-
to concorrido.

A extineta, que gozava aqui de geral
estima, era viuva do cr. Manoel Fran-
cisco ll.-rroso Nunes.««»»»

NO S. PEDRO

Em homenagem ás nações
aluadas

¦Com grande brilhantismo, realizou-se
hontem, no theatro S. Pedro. .0 festival
organizado em homenagem às nr..;õcs
aluadas.

O theatro eslava jarrrda-.-.sntr!, orna-
montado, fazerido-;e ouvir duas bandas
de. musica regimentaes.

O e=Dec!aculo constou da representação
da revista Meu boi morreu, dn lever de

• rideaii "Rosas de todo o anno", do can-
tico patriótico "A alr,:a porttTgucza" ,c
de um interessante numero dos hailari-
ros Cline and Whitney.

Além desses houve outros numero.; de
„._„ .... tríade effeito, executados Diios artistas

,0 noroeste Alexandre Azevedo, Ferreira de Souza,
ovitas. Es- I_b;l Ferreira, Maria Beiiaventc, Rey-
o bastinte 1 naldo Teixeira., Eduardo Leite e Aibcrto! l'.rre:r_, _

ENTKB MULHERES

O caso Lecticfa Gigante
Está tomando um aspecto muno maii

grave da que 
'a 

principio parecia a ag-
gressão que soffreu d. Lccticia Gigan*
te esoosa de Francisco Gigante, cm
sua residência, á rua S. Leopoldo nu-
mero 2go, faclo que hontem noticiamos

O ca»o, segundo nos informou pe;-
soa da íamilia, passou-se da scguittU
maneira: Carmella Pedutto procuro...
mme. Gigante, para lhe cobrar i._$oo«i
que o filho daquella. Salvador Gigt-nte,
lhe devia. D. Lectícia, delicadamente,
•fez-lhe sentir que não podia, absoluta*
mente, se responsabilizar pela divida,do
filho e acompanhou a cobradora ate a

porta. No corredor, Carmella aggredm
a sua victíma com o guarda-chuva, le-
r:ndo-a gravemente na face.

Com o auxilio dc otura_ pessoas, toi
a aggrcssora presa e levada para o O
districto, onde íoi autoada.

A viclima apresenta uma ferida con-
tusa e hematoma na rcgiüo têmpora,
esquerda, „ . _,;

O scu estado é melindroso, razão pO!
que a policia não pôde ainda tomar por
'.ermo as suas declarações. .

A' tarde procurou-noa o sr, L"--]'1-
Mafíei, filho do Carmella, que 003 veiu
dizer «pio sua mãe não aggredm mme..
Gigante o que esta, quando no auge dn
discussão, procurou arrancar das sua.,
mãos o suarda-ohuva. íeriu-so no
rosto. , - ...

Ahi fica, pois, o caso narrado do ac-
cordo com ambas a3 partes.

A' policia cabe agir nelle como IU-
compete. , , ..

VISITA DO MINISTRO PA__

OTORRA A SAPOPEMBA _

O general Faria, ministro da Guerra,
em companhia dc seus ajudantes «Ie or-
dens, visitou liontcm a fawilda dc ba

popemba, onde examinou as obras mi-

litarcs chefiadas pelo commar.dame do
i" batalhio do engenharia, tenents-co-
ronel Monteiro de Barros. .

iS '¦*. na inspecçao que ten „us tu-
tros para captação das águas que abaste*'
cem a Villa Militar .elogiou o trab.lho,
ficando maravilhado.

Em seguida visitou s. ex. os corpo*
aqnartelados na Villa Militar, regrei»)»*
d<> depois i »ua gciretarit.. .
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Sports
TURF

A CORRIDA DE HOJE, KO
JOCKEY

Cos ur,i fir/íçnriiria. testi-í? cttri-
fcer.tc. rtaiha koje, & Jockey-Club usa
reunião esiraorainaria, cv.ja last é o
Crande Prêmio Crileriurr., reservado a
animaes nacionv-s de dois annos, e qnt
será disputado por Arauto, Flecha, Fa-
vorito e Dclphin. Embora dera Arao-
:o trivr.phar sobre os seus adversários,
a victoria talrea cão seja tio fácil, por
carrcirar o vaicn.e filho de Dicppt 56
kilos, t acharem-se 03 oatros tr-.s cen-
correntts cn boas condições dt cr.irzi-
r.crejr.i.

gr.iíicztnentc orrarizaáoVUm parto ma_
é aíiut'!c que reu-ie Jacy, ürr.a:;.-.ho,
3ror.t'c-.-Cinc'.. Badtless, Vánderbiií e
Pcjbsó. Qnalquer um delles çíd: ga-
rhar. prontíUíndo a carreira cm des-
fecho emocionante. Outro parco muito
bon: é aquelle etn quc se encontram
Marialra, VíastroqvKt, Espana, My
Htar. e A'.lns, onde ta taiabeaj um cqm-
librio de forças.

Dando Udioço ao estado actual dc»
parelheiros inscriptoi cos cUffçreflíes
parcos, asai «dcixasios cs comes ore»
gnostitos:

I.ady Peridej e DireUe.
Yoo-Yoo c Maçesaic.
Mast.-oouet e Siciiia.
Jacy r BecUcs.
Arauto c Flecha,- iti-iana c Aliii.

Azares: Enter Psttá. A"gon. Ota-
r.er, Pont--í-Csnct, Favorito, Mastro-

Para todas as f-

Affecções
Pulmonares

^«IIl_ iW

EfllÉãO de Scott

SSI

gPjEgrgOS & CINEMAS/
NOTICIAS & RECLAMOS j ° CARTAZ D0 DIA
0 3B5StcSEi£»,,aA" HO

O festirei <ju* ajsiaü seri levada a
eáieiia co Centro Galego, prouKKe deaa-

«, ?eia «ettíen-

et, ís atas arti

ExpecUmU c Reeoastt»
tueate ao tatimo tempe

#

xo» THKATROS
í APOLLO — Ccmu íuc:;dtr, arte-

z s^xixe , r?r___:r_i_ ç rçrMKÍeízia.. wra*
doa iocies en toda liai* to retrós©
púbico çse accarrra so AaoSIo.

A peça. «ias, aliai daj irias-orauçcts
?=rqat padsou, tt= ;;03 co_zo cou «te

aii ioatiatscaiu. r.íiiu brtsileirc. Geraldo de Migaüits,
•Xa p:=í-r2-ar- é ile?::, síititaz:- e cètia dt aítractive;.

te dt í:r.i seria *
reprUíaiídas, a ASSYETO — Neste t-lccam; eea~o <!e
c;=j*d» -O it- ürersies seri teji coiuiaems.-Kia 3 «li» éaÍ33io Xicoli.' «,il«::pii da écruamv.

a opereta «A Bi> ; Pira «ne se ttaáa s__aa idij .í;5 G»ri-
oea", e«a, or-' c::7.;5 deaa festa; basta siíwr-se qne toas*-
giçci d: íi:222Í2\o \ ni ptne ra pr-.íri-^i ü ic£ri_____s C!i«
i:br::io. ii_5"! í T--a í'>-r:s c de Ca.-".i, -.ei;:,

Sa -•• psr.s C03-! N==a Ptsai e Bartoi
(rtáísicü ca i Daii c.-r'ats:r_j :';r-s.eü_) cít;.-, s^

ESTADO DA BAHIA
MENSAGEM APRESENTADA A' ASSEMBLÉA GERAL LEGISLATIVA

DO ESTADO DA BAHIA, NA ABERTURA DA T SESSÃO ORDI-

NARIA DA 13* LEGISLATURA, PELO DR. ANTÔNIO FERRÃO
MONIZ DE ARA GÃO, GOVERNADOR DO ESTADO.

Ldopciío, «le

¦SAUDE PUBLICA

Ao lado das pubiicações cue ji ha

C C onclusão |
Assim c qne o serviço de De-tníe-

cção, regaiirmeme provido de rnieria!
eisa medida inicio de real-Kçâo, ã qsal,
porési, aio íoi avante.

Comíu^nto já ta naiitbs nczc3 aío
caio alju^i -de íe-

Sociaes

^i^! \t:np!S a a •¦'¦"¦i* íe^ao, foi . .. . ;•-•-.-. r,; :::-.v:.'^ :---ii c--'.-r:tj ;"-'.

^^=e %SS EECRBK) - D* espeeta^ «fi^J3£*£?S^ ^^^ f~^hr' ^ ~^ > '^ ^ ^ *» «j»? ° ^ ^
íí-'t':.tí="i'; ?p «? 9«ao»e3 «itiRa: vos a-^-aaia p.:i boje a comjwaHa d»-!e«a Ca-i:--' n n-i í ,=;--,--...^ , ¦- d5i aelhoraaiectos c aceresamos que yisotio de prophyJaxia co-sí esse

íl-f-T.'.,^'3.^ ^i3j-*' g^S*»^ , S "asUcét", será repreieaúda a ío- do Brasil, aos consaiados das •';¦.-—as constituir ua ócm cstabtleénioKO do segurança ^v-r passüffidadc dí
STé-Sât^ tiri"' Er2tít° ü;í> 

S^r?V ^À^5 ^.:£ r^r «»« Si ^Sf etc! 
^°- ?™*-* ^^' «eu**» rea?n:e^en:o do =,!. tinto rà

^.a i e Dcatocio.
»;¦:»'.*

LAWN-TENNIS
O EXCOXTKO I.NTKHUSTADCAL

DK TK.NS1.S DE HOJE

Paulistas "fcrsus" Cariocas
Cfctjam haje, peia tzaniã, no no-

c-.t:rr.o_ dr loio, os jogadores proKstas _ttarj,'"i«jue \im cefremar os cs.rit.coi n-jrrti! ' 
_

iensE.ioiil prova do fidai^o Sjor*. cu?l r.ie:: .
c o tennis, ecacro de divertimento quel l

A REVISTA "C£0 AZUL", NO

A ache dc h:r.:»rr., ro elegante tica-
tro da rua do Passeio, que está sendo
o pc=:o dt rcur,:ao obr-.âaao da sossa
st,-::.: aadt-, íoi c-,a:s uma ai::.-_na.;ào ao

pec.aculoâ da Compançia J'a:^:yra Eas-
; tes, quc, cajir;c£a:uo tm variar o seu

p.-c.grasxa, deu uma briiiaate reato-

ã ooitê, c- eáMÍKuãe ce D*Ennerr — * ., s. ^i r - "^ °°'-'a consüiscção para o serviço quanto a iroí» ánaril ¦contiaâa a ;ra"^S 
V o p^-co ter, HCe T e, P^^^^. Í S' fc 1^ «? *^. «*« - " ^^ « - «2 d, Pai, o q,e ,0. fe*

i^liee?"" *f* ei^:=105 <4«^?i te=ci5 nreeni ai. „™ V° _^áZL dWmiIlMeBf. , obriçação d, estros preparadeiao Kecreio, cada utn ce çiacro eras;! teccia ursente aos casoj d; ac::de--.:e3
co «üherentí.

REPUBLICA

e moléstias stiBtta; na via puMica ou Maior e melhor :-s:a!a;ão :a-bera para af&ioatar alguma nova irap-rri:
d:-=itc:lio5, serviço qns íicoa dependen- !'--í!ir"-:i ° Hojpital de Isolamento dos ; ção. Ainda ha dias ;:aram cs

^cf1^ ^L^i^l-M te da-Dirtetoria Gerai" de Saud-PnbV d°";C3 «•»**«* Eo!«!^ con-í naes, e * úáói íoi confirmada por

íaf-eSn," f^ 
«=p^-'^ do ^r ca, íoi um ínekimavd iitncfício" preKa- 

ü^c^' *"aneciona eüe actoatnente infonna^o fidedigna, a oceorreacu d:

S 
"títiSit* 

1^ tS" viVllnS q!i3n" 
j do á população da n:-s;a terra pelo meu ! *= ^ f c^e"0 ^'Al°- si:0 n0 dl° á" i ^^ de íebte ^^ c0 CtarL

a.-.é koje ado
í-jnio dí C*a*5ii de PelHa ro
edíiicio «ia repartição centra", :¦'

paxá cian.:tT-se, meimo numa v_ i
q-jí cão pwstnKí a «>!<_.-::-.-4tta
nwaa, di»í*o«ida a peüci* dt o.it; ¦:•

g-:rt>s e rspiios d; cmnmanicação -.-

trzsapoxte. A; deie^aaias àt:r.;í:. :'.-.
cãotac nas m^euiias ctre-:=i.:r.:.--;:-i
iiaanco cist'ar.i o <ís.-leí-ai>, qtte r..:•¦_
dtv- residir, nccessivel nos çnt d: -.;-,
serr:.;í«5 pronrrta-^en-.c ?redsar-:-r.. U-.
fuiaro p:-:crí ^ Estado «mijar í- ::-..
s^nir prédios apropriados f£ra :-.-.-».
ihantes íastaüaçõe», tociíiiandíi r..'::-}
não ii as èek-raclas, como ¦:= oos-.oi

poSciaes, os pcKos súüàrics, t-, ;.:?.
tos da assis^acia, constante ia neces.
si-inies locaes. Actnaimentt caberá a?-.
r:as pensar-Hí e=; lama tnrxi!a;ío pro-
visoria, pro-crando rt-^i-r, -;aaa'.; ai,
borver prej=úo ?ara o serviço jaiae^
no nttano. !c<nl, ás dclcra-aia; os p^ste-í
pcíüciaes e sanitários.

Ji é '.anapo íae a PoHtía da 3:".. s
nfjrmcnte a jniiciar-'-, si=*a os '._:.?-

íi-:o= e sn uáBze da5 amsas pc-átroüs
de defesa e repressão qae 

'a Kitttcia
modernamente facalla.

Sobretudo carece a Pc-üãa ;-ai.'•'.:.
ria de orsanização tenhnica. Os •.:.._¦ i
sc.-.-tços ícannicoa côcvecicntcaíntt cr-
satiiia-i:s, o mdiics-Iigai e o ic i: ti-
tiíicação, para que possam pt«: os
serviços qne díKíS lio
?ir, i rúh\t- qne todos

se ceve e-

ctatra egualmente perteita.
E" ióra de duvida qut o exertíct-o

i DAIAS IXTIMAS ae:a.,ao da revista Leo Aca. v_T-v«i2- '- 
Vo"¦?-"" 

'"'* ¦"' ° ""''• * n? 
| P™3^^!-. ca dos feitos inexoráveis ! Jlcr''-0'-'rr2!- c- consirucçao aasas s:ra- i 0 ^.^j s.;1;h0 desa Capital, dn- ias funeções poünzes entre nos.

Fa-a annis i-i-- En"rc "'"í705 aS>ec.os novos, fome- ã" tarde" e ontra á ríhi"'3 
U:D2 '"i::íi0 <T-e ássignaláa a «aa bénemeria admi- f:":s e coaunam, n:nt:o longe de sati;- 1^.-., 0 anla íasia.ío, íoi muito naí"ha: cepção feita do pessoal Iwrocratico,

MBe. Maria Baptísta de'.'Pauk, fáar=?. =^^^0^^=^?'a^d^0 l.^ r^f^-^V^^r^r ch:"íio- c- eüeiio, a pratica desse! fazer as condições dt u_n modem* hos- do qne aos interiores, e uiâmanten:; seapre íoi obra dt puro a«so. incvta-

PídTreíiiíwt a feS^líS— 
"' *» saiace.ia, qne -o C«- .-l-ai se nos v«. cc«_tf_üá« peku nCTtros.-itais in- iaáonante ramo â- Assisitacia Publi- M""1 E' ° ^'-c-=Tr•:, c4i£5do e:E í"-*- se P-:vií <«ner-se que tem sido excdkote, ber.cia pa-sagetra, qut s< nao compa-

- o -sr. Ja,-ae ttear ttite, fiio da *P-^M?„5?? «??°„«If^f05 ^'^ ta^Se^ -l^^"* " "'"^ 
ca vem oretnche- ses^i-el Sacana a ur- esa^lecsram as enfermarias para o cenfo-e attestam os daios fo^catdo: à'-cc com a ^ist^ão da ntc?ssar:i

gf 
Ag*. Ceta- Leite do cotado 

^^tnap o 
o ....... relevo * --- ^-- . 

^ ^^^X^ i^:^;. i «-««a, cas atataias dc pe«e, r:r pel, ^rectoria da Hygiene Publica, campctcacta tt^taa. Funf ona^os da
'\Jz;íe^^._tí-ífz-' e-";- ° !>Hfcí'«>. naoihenào-a cc-a a?plau5os ^J^f _-..\,_:a:Xpt" íí, ^"-^ í e-ellentententc iasaaüada, apparelhada oceasião da primeira epidemia, qae se frente da qua' se aaha notnvj s-.ictv «niiança taanedtala dos chetes ne po-

se de^cvoli-e exlraorliaaria^en-.s en- — o sr. Erast: F.;
jariir.;

elícao da coapanaia nm loíar de des-
Peisoto, gtardi- !a-'ia*. («-c ei

seus gracioso
\> oartada iu ser realizadas aiK-^ te Sgw« Ecis. cisca: míer.cr da foi tt- csm?in ...

stw^m.do Fluoiaense F. t. l:*^fL T..,,, -^ rismo. espadando constantes gargalba-" a 
}** W; «ie '<--.- . I ^Aaa-Í- i^J-t1' 7K51^ das pelo decorrer dos io cs&aniesAssociado Paulista ce Snorts .-..,!?-*-<• oi ^ ¦-• ¦»--• " 

j quad.-M do CV» //;:<;.

nbi ca
cedids

Aiiiieticos oifentccu nma artística taça 
''"it.' 

0 sr. I. :-,ro des Pa-.c; Car-íose;
Jura servir de prtraio ás disputas.

. como para o'i" a.-t-Utií dá j 
'"-^ a profissionaes dt reconhecida j ^etn passado, i verdade, dts-dc então, naada ea toaa o pau,

Não tem havido nos últimos —itaes

epidemia e raros '.im ilio os casos
notificados de ntalarJa in:e::o-cotita-

la sa,-cra 
çonrar cem os ««g^a A=t:aío de Sra», rtt, uns e' competência, ia tem prestado sen-:70S. I por algumas reparações e ntt:horamcn-recursos ú» cciiTíIeüsta e c-»*''- í- tiran spolatiduies calord&a cr>i- i

imeaiante. jose' Sicardo rí--.e:i.6~.it;;.i, -¦¦:_;_ t-,^-c coacorrâ:'c5a "a da-1 ce -'-1 nsauguraçao até a do Uos. mas nem por is=o st pode consiae-

t::s e c:m.-t

íe ^espectadores, eu tres sesões; corrente, isto é. fn ? dias ji
t^Cr^Íyj:iSrDÍÍÍ£i fC7i ^ "5- s« ««on

.—. Ai— des. esjwtscalos d; coite, tare- 37 pessoas.
A seu lado, Armando cc Vasconcellos c-e!; de c^a. staí-, i«a__fa !

»¦ í rar como um estabeic-aimento oosoco-
jmial, cia-r.L\ cc uma cidade adeantada. giosa; até mesmo a implatavtl tnber-

|»ra servir de prtra:o as disputas. _ nlle. Ktit-na Meoècs. applkada a!=.;c Jaliea Soares, ambos se éxiiíbi- »»a ,-,:N ce p^pa^aaja a
E dt esperar ti'.ie os cariocas reafur- ~* ca EtcoU Tiradcoter: < r?.- a jE0 con3 st:an;:ia. Ca-::s V-rn- "A cahna áe pj-: Tho-aa~.

nem a sua primeira í-iotoría obtida _, — 
â^HÍ^f^SInJ? "'r:' c:': sa i ri- Adriana de Noronha Margarida ,.° s.'- •'•«'"<'»¦-¦:• -ie Morai

anno f.as^do. no Rio, c«'ra cs seus fj^g cfe~A-£n^ * d. Ma-' Martinó, Math-as, remando Pereira, ^gS f^'-11..0^:..^;wdtrcsoa aiuogoaistas co vizinho Es- :., it Cii-r,-.: 
«oco. * iíal,or:i:a Cru2i . ,_,>J£>. 0? reat?ntes ia. '.---->- -. .'-« Jo f,:ra.:a:. pyiercs

lado, tirando ao n-.ísmo tempo, a cesuniu, iu,-.™ «.j _r.c:5i.-.o ic:apo. a uei- — ü-.i.;'e. M.'.ri; Cárlstiaa Brirri Lemos, I te^rcles st nantive-ram á aitura COS s prr,s«-i /-....--
forra da derrota gue Ifc foi Intrinca, ^ó^.a^a^oyzj^os.^daa.tc, seus créditos, proporcionando aos eí eafiii^^^^^VW-'!?

A construcção, pois, dt utn novo hos- calost, que é sempre a q:e mais sobre-
A organizarão sanitária estadual pre-i pitai de Isolamento ii nma necessidade carrega o obituatio, tes diminuído nos

¦beioaisu.'— cisa. entretanto, ainda ds alguns me-í para o serviço sanitário desta Capital, ; primeiros meres do corrente anno. De
tacs fará . s=i íborassentos. para qae fique completa cio que, aliás, ji íoi rt:onheciio por i tudo isso poda te.--.=e a prov» aos se-
_jtt:d:-<e uma na altura da sua missão, | administriiõcs passadas, ji :-èzh tidj i gtiintes quadros estatísticos*

posteriormente, a* mesma estaçàttíüis- "J^^^J^íS S"SÍ?So™•'**** j peciznorts co i-juact uma noite dc ctznâxa c" J. I'rarxdc-5 _" "ilã ÂÂÜ¦i vez nos cv<ts di» Paulicéa, p:!ós lo- 
" 

Sj„ __\Z_~_Y __?£__;'_s_aJ_ ê-,! comp.eta a!»;r:a, a que Os vistosos sce- morrea", r,:-.e tr.'t o co=dlo de ca^r co
cães. ,r. Dr*o!r.'iia.'DisiS-ic;-a' «ia úri7"lLi.-2ío' na,r:/« ç as ro"?2s variestadas. emeres- ^^ co=^-c":o «-«ado r-^lico.

Uio de «tstar todos rrcordados de que Mottíra t ; taram o colorido especial, scintüíantt ,.,9 «cadro ea hc-Eenagen as r.:-.jes »M
e primeiro turno do lorceio íoi jorido - a sra. d. Clyeeria dt S::va Mcreira,! de n-aueza e fcom gosto. i ^'/J.!;,".;;-' Cí>?"il^ c .,ic oapstralj !^— —,J'JSJ.
no Rio nor occasiS do emtetK dc foo'- «paia do sr. GiáilKnae Edaarda M.rtíra. «^^ ?^í!£ "5^ "íi~'-!i M" " «stes;
MI da ^t:- Vítú, ins^i- Z 2j£ 

'^^^1^ d= AS«^; COHPAHHIA UAP.ESCA-WEIS3 i U°IgrgZg^ã ^^Z^
da por esta folha. - o 

'còdepeo 
dt direita 

'AitmiiA 
Cot- „.A cg.^.-;t.«,g^g'^ ju-iiasa de q^. hnoHnieatada geçi.

Os encontros foram disputados no lia <U Racha „".:, '_.--'¦ & ¦,Sc;i-- c--"i especueaís, -»?-•.
melhir dt cinco sei?-., nas quadras co — a tra. -í. Oarice r:r.::s ce I.t.-a-.s:' cci.% }"¦*.* '=.?^' eaaieçin a ser apre- NOS CIXEMAS
Fluminense, u-ndo sido ver.cedo:'.-» os — -;k- -V«&> A--'!'-s de Castaaria, fi.; j,'^.'„.,'.*'í- ^.l *;*:*'• ,.í?p"B?s f'sra
cariocas pw 14 a:Z. V» P «•«•"'=¦•». & Caait:::::, ,çhefc d: ^.^n" 

-* "i*-* =«» isarfu da platca PARISIEXSS - O nr:aram=s qae cr: Âc^COS
As duplas eram a, seTtiiates: v'^J? C— «^ d: U^r:2i -^^ V cila . £„. . ca:ac^,ra c^rw de &££$ ^ ^fiiS!^^3'Sj^S. Paulo: M. Munhós c E. Assttm- ^J-tSere, /&« Josí Anin-.ei .1^^^^''™ "5» «-s ,on um ^Bfo SiSfee ^^12^ tP'.ao; Bacelbr e Lasscn. ftmccfasario da P.?;.arJ-.í.í> Geral «ics Te- ¦ J________a- __*____ ecasunde :ss «iai-titi co eaaaantmimi " r.:3 uraraa :'t Vjctorien Sir«km _ _V'or'-.-i..- ~ —

K0TIFICAÇ0E3 HE MOLÉSTIAS TaAXSMISSiraiS

í Pcbrc cmc-clh [ Peste Uphtcriu IDjseniería J Peludisino

1 h ' 3 ?•
2Í0J5UI

geRÍ°^ic^bânt 
^ C0i:::l"; ••' L" k-% 

caa-s á:at:m o dr. «V.í-r, COMPAHHIA PALMYRA BASTOS e-a 6 ta^ !to9. i.tererí^ £_#££¦,

'rf.V.S0, -JJ* no^mbro, stndo as ^..j,.-., __...._-0 _..,, „ ,.,;.;- „oíi di se. ato Palavra reaJtza hoje itois nagirinSs ODKOX - Neste cifc :e=tro «le diíétóre - '
partidas ogadas no melhor ce ires sets.lral cííssa. r-ara fiáSr ás canifi_sí3;3a dos! «I*«aju2«, senaa um tm maia?; c outro continua a ser apresentada o soberbo e »--

; nas quadras do S. Paulo Athlcttco. í seus innuaiercs «cígos, passou o dia em c"\ »»"¦ s-.ci.sc2l fi!a de costume ítrattinbs — 
"•-"";. 

JOiCoube a victoria aos patalistas pelo Psfropílii, __+•** ''¦-¦>'¦> teta reprcscntsda a attraenw trera gaicka, «ue cesde aisans dias vem! ' ' ' "
iíorc <i> i-i a — !'-•' muãvo do <:--. r r.nine-saria nata- c aK>»*fía .-«-ata oortt-^ueta a_ C« oràJ, «tsaado s, maior e mais «•ar.lttc-.tb «u-i- ' " ;.. licio £m bor.teai alvo dt graafe manifesta- <¦"" 'a iea 2';:u. na uit.m teaparada dajetesso,

l\Í %jsjtSj Sj£]Mil ||
?!^

. . . 5 s 9 22

• 6 ti 30 47

As duplas representativas esíavan
isíríi formadas:

Rio: Bello e Coimbra: I.-re e Cná-! 
">' 

fK^To" àçToDMhffidads*^ 
"'AswüaciôI 

,-.?.

e

fl f i!i"ijií|i !t 1ifltrT "

a™:rar3-:s nos carg:s que exerçam, stra
as prc-baKlidades de ca futuro, pen •

passibiliàadt dt ascenderem exclusiva-
~cn« pelo seu trabaüio, pelas suas ha-
tÊIitnçóts, ás situações cl-r.-aia3 na or-

a
to ¦%

I

il-shanfc; M. Campos e BarthoJomcu. tias Funccooaaeii Publicas Ci-.-:*. ao va:.. s ; ¦¦._-.

i ção o feteüiíentc cc?":=-: Gerddínõf filho ttt?:7:a compauliia, aa-.. !~Mt 
"sÉr:e~de 

ri- i" formadas: do c..tóo Gnaaiso da silveira, chefe da t«K«a:acòts, cox Brandas ausíiaiisoa í
Atsociatâo',^^^1^

S. Paulo: i:rasmc- c Carüto; William- % * r.i i Ch ""'¦_____
son e Maercio; Lathan e Whr.e. CASA5IE.VX0S j REABERTURA dÕ"th7Ã5òÍTPara as l«as preitminares ca prestn- Cont:at« casj-eat: eom c !:aieria Ma-- E,.T\ , _. _ .° . f"IA-í0". ,
te temporada, que y. iniciarão amanhã,: ¦¦'- Gi:sts rwreira de Limi. íiiha á-j sr. ; „ ;:T;"^ 

""':_.;>;v;_;:-3 ? «««racacia publica
á_s o horas da manáà. as representai^ f^J^^ fâéf &£?*%' ^^-^^S^ - ^Í1e^^ ( . av«i,da - V.' a cee s: s:,ae. o!sao as que^e seguem: cSt4%a fia l-aoan., ^ qae o tonaa ciiTestaçoso e sais ecn!^ »=e«»al»-*l Pr^sraiama qtie rresta?txtittc:

S. Paulo — tAssodaçáo): — r.i ..':<"~--^- "a-* *-¦- \yx„ pemaitmiJo a «wesentaçao• de te-s «¦= «afcrtavel tíatea eíferécc tes seus
N. Whitt c I.. Latham; ti W. Glavritl! Beaiia— hoie o «ba sttrii ia! <i-' "V""1? ~-ri~«-' e er.:-:«atit.. " : inomnerc; A«H.'iiíx: tonw sc foz câínhiiro,

^J**™-'» M' ««*«"*. ^^t^Sr!#S^S^À^^^J^i^L^^^Assumpçao. _ fjncaooano .da. »c,m Telepaph . comjv^Çí I(í,(,_eon.tga,u flC3ar u_ „cdíSeI cdade; .-I miiíiís ratreí.-.-. drama ijwrJvo,

PATíIK' _ Os o" e :-
majíisíral file — Oi m\Hcriss,Jc K-irc]Ycrk coatiauani a chamar ao It&Eioso Pa-

| xa: raonr.c concorrência le MptCtadoreSi
ávidos dis c^-.r;-7:iin:r:as stcsaçícs" q-.v.- i

I <-'Sa tnça dc-assíoibrosas av.-utarai étiéitct1 ao espirite do

AVIiXIDA

j í ;! ° s

i 1 1 1 1 j6! 41511*1. : II o sJ VI __LÍ_
'¦i\ Òl t.-'eí;| a 3 1

I i !

4

..

...

1 9J13 u 3:
 

I £> 7 7(23

at,-(aãj:6 Oi

3S 4j^jn 1:0

n: 23 e? 72,L _
25 Í6I35 íí

1

1 ' !69 66 79 ^t4

106

ÓBITOS r-:'?v MOLÉSTIAS TR_AXSMÍS5IYEIS

AttO tíe /ci!«ro — ('..-. ; _ a) J. "«"g 't^./iü^'1 
pfrliJ, 5ncJ « arus::^. c«ns!iiu-.do cor dementes i ^ = l'5:ici; "« «««rnioi es «j«b«. dra-Coimbra e J. Bello; b) A. Lage e C. \"^ J? 

^—^ conuntrciante Engtmo de constada em nossos wicos. Ua dc amor, em i actos.
Cr::ic;:shar.k; c) R. Pirterson e h. Bar- o ,n« reliássa terá V-- ás :i hora. vi" JT tK°f'!4' «^ .» «P^meub de! ... . - . i—S"™
Oiolo^dupia reserva d; L. Pulltn ^-^-^1 

£ Sfô \^%^^2 ^J^ r" | ^J&? H™lPffAmbos os atados atham-sc perfeita- J ««JJW» «jg^ ategg fc Md.? j d4SSTÍ?4^*^TÍffl^ Sj«^^aSÁ*í,ie2SSSfeS
ntente representados. L mS ^ /Sii «a K S h" r-s ai ,;" ::- c B "í-^-a ás 63Í4. <*> J s:;os; O íjrí-.'.-. <ÍB r,.e. c:a;-úoü.-i:f

Os jo3os deverão se: realizados das fffiS5S'wÍtol „ „„™ —^ dramaj .4 M*c dc ra.ifõex divors, as.
;. horas da manhã ao meio dia. tiilde HcnniS'D.rdaso. .t As °cTgJ£S °E HOJE, UO g«rct!>s ,1a faurtça Creusct.^ra França^si.

O acto «áriTltó lotar ca Vnretoria. serZ I LYRICO do e Pctino, hiisrume Sf

=533

._ Os ini-.-tssos í.ara importante
isputa scrã^ cobrados á ra^ão dc s?ooo.| g^ 

d5 tc íemunlas. os
Antmcs cc Mtira c cortatl Misutl |ícs l*razcrcs.

íeseja h'.jc. a
& Bi,lc.-o cará " ,5it,° ,,'l""l IDSAL - Esti asam ccnstifódo o matt-oto-j t;l'.ok, pregrtaiinia «rae hoie se eihil

Moléstias lrc;:s f '
O OliAVriK l'\COXTr:n I:\TRK ; ' 

fAV'= -'a't-rlânia. -rá Prrida, a-s( -4"--^" "'«-" 
^i3. c"í:-'r;f "^ 

^ <=? conhecido íatáa: Oi «ykerfei dP Xc-Ã
O FLAMENGO K O PLUM3SEXSE , c-ívi::^; uma hviu ££ <ie Sws. I uft-~ 

*&££? 
í^ V".? ^T"' }"i-.^" 5 :S' c^ot;i?s «fo.ponenu.io.uiai

O C. R. do Flamenga tem hoje mar- '¦¦'¦ * * «febre "Aid.!", «ie Ve.-i'-. ear.útdo. pela SL^-V^^o"^/^ 
"^"'ÍÍ-v-i°

rada na sua brilhante historia uma pa- NASCIMENTOS ! P'f«« ™> parte.de Kadaméi, 8 t«:r Si" dra~_i"dt'am,:t e Lvcí.tiraV.rá-.',"«•« I Febre amarelia. ,
Sina de honra. Inaugura-se na tarde O nosso qnerido companheiro de reiacção j ]*** ^J__£D*ti?ia 

•,«!lr^ ^ .elea- - ç V . f* ; Peste-
desta data o seu campo recentemente Haysuaáo Silva c sua disna tsp-sa tem . o te»0- dí -H-ihnr-' í . ,. ,.-« 1- I!<IS — ':'.<r<"''-i'' d" attractivc.s o pro. Vnriol? ....".^parado 

á rua Paysandú esquina da «!e=ie h.aieai em fc*,l o sra lar «euz,! ttscr qm
Oiiaitaaara. Lssa pra;a de sports, ccn- _,r_ 0 aatóaiíats dc seu priiacítaiie. 1 !f: ,'^'etitmda sob os mais modernos moldes, a f. * > é'' 'Lyt£

! 111! m

sraaaa qae hoje correia ra teia deste con- _c=.:ej.'o ciaema. Çcnnz tí!e do segisa- -Escar-• ser.es, cru ; 7r.ru-. cie.ss; ,

3 91 4i 8 131 nj
4j I0 I!l 3 9 =3

1 I I I I I Iji
Io

ttittiida sob os mais modernos moldes, **+ 
 

? *JrSr." "V ?X;i?" ó s «^«^ •«•! & i^d s ^^7-^^,^ 
'iwj; 

fMutlaehe .'« _ 
~ "; ~

eaà enfileirada cm parallelo as qué cOWVVPvU 23?í ^^,t:!VT' 5"e teT" "™"-Í!"-<l» frf' f«iv tãriii «^* fwiíi'^ Si? 5 Oipbttna.. JÍ J _£ *>
melhores 05 sejam n0 Pio de Janeiro. v ?í , r ¦- , ¦ «• •"-¦;.-.« '"' c"" !t:h a ;ir;-' " =iE!i ?-«"* ultimas series d^se grándieso Onpoe ; 1 

'I J
X:o só o cam:,. de football, as U ;^"^ a^^£^^^1—--- J'"\ .^-Eí^  .V .' ti- 1| -«Ie tcnms. ?.s confortáveis arcbtbsr.ra- r;"tj Maria Pardal, cie. «na flseiieia ri: Im. t -__ __. _ _ _ _ __^ __ _ sf*t "£ I! iS 3S 7] 24rias, como ns mais dependências cuc í-eaROT. difseriou swre "A maiber «1 iacc| H^ 6^# B Ê&. ff^í i^á WK% «cnbíri -, , |
hoje vão receber baptismo, foram do- da civi.izaíSo". ter.do i.i : chita a-pplaadida.  B BL^. S^^l^l^ja^I^ Lepra. _lj , _______ _____] _____
tadas dos requisitos fluo a pratica o as * ® *  

'   I aludts.tio , , ..' 27I .3 16 66 ¦*$] <o ¦ —
exigências sportivas hão l>or bem ctí- MXQCETBS CuMP.UCUIA DE COJIEM.J E y.VCB|mi,K -. DIRECÇÂO ARTÍSTICA DU .{nberctilose /y_ à ;5 a, ?; ft \%
gir Ko salão de banpcíes da Confeitaria Pas- ALiAA.NÜKK D'.\ZüVi:DO Outras-mokstias transmissíveis. ... —j —I _{ ÍÜ li. ;_

de 1914 e 1915 ooube .orientar 03 im- lie c.Hertcer«si, por mitÍTo d* 6-Ji rteea-i **.» «St 9 I5X'* E1tó±iaS .!
po:.antes trabalhos cotr. nma con-"e- t- r.-;-;'.o^£o —•-*• r-*. -*¦-*—. „ ~ _ . I
tencia quc va«- -areando nos tempos que O* ajapí correu na muio: cordialidade, HOJES ABB ADO Li DE MAÍO-ISO ÍSj 

h'"'X:" ¦ — • ~ • v . . :a: ng ::í; :5g; i.?| II9 i;o ,,-
correm, senlando-s: a mesa muitas asssoas. I i

--¦ --I 4 Ei E

A aíu
ete 19,-4 e 1915 soube orientar os im
portantes trabalhos cotr. uma con-"e-
tencia <;uc vae rateando nos tempo:
corrfeJTi,

Para maior do espadas; o festival do
dia tem a rea!çar-!hc o suecesso a in-
dole da partida que vat sir levada a
efüiio pela sociedade local. As s-tas
íor-as vão c-moattr-se com as do l-'iu
mint-nse, numa dessas lutas que os ali
cionados do. popular sport jú consagra
ram «so dos mais emocionantes e ti
tar.i:;-. tpjc se travam nos terrenos ca-
riocas.

As iqtiipes r.a!tam-st muito bem car.- ::= ¦:¦ ¦¦:¦-
ílituidas e preparadas quanto ao irei- FALLECIXEXTOS
no, n:-':;uan:ente, neste ultimo parti- _\ sociedade do I/«rea% S. I'.ak

de r-erder -

Eir-iaação policial, daqocllcs a onetn
incumbe a lei o eieretcio das Híilie.-
linaas íuncíã-es de pclicta preventiva "

repressiva n-nr-itm podeda de £:a :'•
exigir a mú-.tira, a -specialiaatr.t». a

perfeição de methodos dt traea"r.o a
longa c écm orientaii eamt:ien:ia r.e-
ces siris.

A chamada policia de carreira riria
sancr evidentemente OS prtcri-atí ma-
Ics npcntaàc?.

Organiza-a? o pessoal de cada tt- dos
remos do str.i;o policial de «acordo
com as habilitações de cala nm. feitas
as nomeações sempre pelo critttic d.

promoção, o funceionario capaz, cor.:-
S preisendendo qut o seu futuro dej^-t-

$ __\ 5 dera do stu preparo, da sua actividade,
a perfeição do seu babalbo technico,

procu:a.-á inevitaveimente zi-;:''-"-' "¦

precisa caltcra e, garantida c:n:a cs
caprichos da politica. poderá ent.-tr---
st confiante ao cultivo de s.ta ir.str.:-
cção profissional. Pnrn nttinmr aos car-
ços mais «.levados teriam dc psrlu-
trar os- ítincaionarios iodas as crad:-

ções inferiores, cm que iriam ai; i-
rindo o conhecimento do serviço a seu
cargo e a experiência inestimável pa.-
íuneções tão melindrosas. De cutt

63J63 57 :S3 !i^0, a escolha para as nomeações pri-
, 

' 
j _ mei.-as, r.cs frios mais baixos ca^ •

cala. teria ce subordinar-se a um certo
numero de princípios tendentes á ?.:'.:•-
cçüo moral c icttllectual mais rigorosa,
entre as ç-.-.aes estaria a exigência i

provar o conhecimento das a;:ões ; •

ridicas, adnainis-.ra-.i-.-as e technieas ir.-
dispensáveis ao exercicio do cargo. ?::
mer. os sinceramentt que ic-sse eseca-
tado. por cais quc o prejudicassem ve-
lhos hálitos de sophisma e íraade, ?¦"-'•'
mais que o tentassem desvittttar o; cs
forços do nepotismo, o systems ds. po-
licia d: carreira forçosamente daria
resultados :r.ccm?aravelmen-.e saperiorei
aos do até hoje adoptado.

Crçe confessar que ditftculdadcs por-
ventura insuperáveis ss antepõem a sus
cdopção immediata entre nós, peio me-
nos cm todas as stta; ntin-.t-dtr.eias.

O orçamento do Estado infelizmente
r.do comporta encargos que adviriam
de -ama reforma çue, dc uma só asse-n-

- tada, installasse completamente entre
1 nõs a poiicia de ca:re::a. dando satts-
1 facão a tadas as exigências que seu c>-

t.J-,5

:e =

7{ C4| fi ,,| .1^^.. a luuas « ".=".-" y»«- --- "
5j 71 iSj a! 2 5! 'sbelecimento determina.

"Ti ~"j —, ii —| A noticia de carreira demanda a crea-

f-\ 1? t* _.Í\ -:-;• 2A -< 74 23 tC 66 ção das delegacias permanentes, com
~| li Lll 61 H] ~!\ tt _í\ _l\ :f Plenos rostos de identificado e do

Uai; d; laestta do Ca-.-.ihãt. Navat.
Si :;: *

MISSAS
Rfzt-u-K li inter,, £í 9 h'n=. r.i utirlr,

th (u,r:.h, n r.'r-;i Ctr *t*iir.tL «ris. jc* C---J
de d. DiiCa C-.:a=a ''ir...-, :> Kachi, cox;*
rtecada crí^dc nuícer-a à. ;«í.:rv^..

r.:'-¦'•. ;r.mc:.;c- trar; q—:__ot .- t:rLi *~**™" ~—' 

,___ ,-; '\.:n^_''""' 1 
'- •„. ____________ ,_„. i Jí obhos i -;:;!-;:;" 4.VÜ2S4

I'59 437 1:4 :-"'3 "61 33; :oo'.íj

.1—j—;—

"VI3STTE DIA
405| 341 13.-0; i_ti\ 404' 4:6::.-43; 364 3161

pesqnizas raedico-legacs, e tim cerpo oc
agentes nas zonas mais distantes da

! capital e tai appareihaçctr. custa muito
mais do que o Estado pódc disr-i¦: 1.:
memento, per mais optimistas que se-

»»âk£' Js
Conpnrando-se o esta Io sanitário io- OLTTOS POR OUTRAS MOLÉSTIAS aoannos de 10:3 e 1514 cora o de 1915

é notável a ditteretiça a favor do ul-
time: mortalidade geral, coefiicieme

¦J-AZlCVi
calar, a dc Fluminense.

lassas rcprcsentaçCts devem ícr
sestuintes:

— a.-ii-.ual dc mortaüdade, Iethalidade ge-'..' rai ;.or mokstias transmissíveis, m-ío c

Plamcngo: - Cazuza; Atônito e ^Iziíif"' 
M!J cida'-,€

Nery: Coriol, Sidney c Callo; Arnal- "o"náãdo, 
nsuMo tm

'«¦«•-..de. F):Kili..IRA DK JiJVZA: Paatrnche. AVlTiNJO 
" 

bEKX \; 'Ch:

OUTIMIu: \..te:::iaa ilezin.Au.-icclie.Ciia.,; Dior.v.iia. Brasília i/mc- Ko-a cc'!ri":> £s ve nos S=3uintes quadros::::-! . j . . - : . -- SCESASlOi iOVOS I>E" JAYllg SU.VA."

do. Üunsercindo, lícid. Kiemer e Paulo, ca
Fluminense:-— Mora-r,; Vida! c Net- co

to; Laís. Kcntish e Nelson; J. Carlos, cí
Couto, Celso. Baptista e lirnani. :;:

Foram nomeados ptla Liga cs se- ~,
S-.iintes juizes: — primeiros ícãn:.-; A. j'Todd, do Botando; segundos temns: 1 so
C. V«"i:;e, do America.'

Os joíms começarão í : :': t 1 :'e Ics'da 
tarde. ' 1 t,

Para assistir aos seus encontros da ' -;,;
temporada dc 19:6 recebemos gen- !
til convite do Ramenpo. í ri

r-. r-
;. f-Ja:

Mobiliário íorneciclo pela casa ?Lc llobilier . 31. ruu
Chile, 31. gõoo i

XtttaDZ: CETJ.L

SOIS FALLIDA?'
„_^ -•5-51 10-7:

hoso TíOUCE "PO-
ZIO.MKA", de Mt.t . S-:da 1'ototíta.

de uma
¦tra;,7,'., c!>_rcj-;-;i/_i pelos pires, ad

¦~:-"rin;j t-: v... c na? :¦¦ -
-COSTA. PEREIRA & C.

VIDA

EM

ro L<

filhos:
Ir. K'_-.i«

ii Cet
ai JL

RHUm

CBI80T11
DE

Ernesto Souza
Com lodo.Glyec-
riiiieliypopiios-
pliilos rio Cálcio

eSudio
Tral&mcoto cer-

lo das Bron-
cliites, Asthma,

\/IH DnQ Tuberculose
V i l> nWOpulmnnar, mclii-

T0KÍCÕPOI)ÊROS0 INC?"
£KAXAi;Oí»<'...l (leilaif., I-lj: 4S _,._,,_- 

CASA LGNDON

1913 1514 :
j Total de coitos. 5.67; 6.:c: 5.
Mídia diária.

1 Coeffieiente
1.000 habita.-.
*'« :-¦;: to.OS :5.:-

TitAKSMISSníIS

A-.::;r. v?. tjij, 19:4 g :«t;

7, «"
::'%'::-a

r" ti
tlSs_

iam as nossas previsões,
Xão quer isto dieer que abandonemos

1 idéa. Comecemos modestamente. Es-
1 tabeieçamo; o typo da nossa organiaa-

Estado têm logar de destaque a ! ç5-> 2; "r-áas geraes dd piano comple-
creação da guarda cirii, a erganização °' p0ita "3Ue £c:n Iuxos nenl demasias,
definitiva do serviço medico-legal; dãn- orief;2d°3 íe-a» necessidade? reaes d.'
do-lbe maior amplitude de av"o nos ssn"i'0' l'c:':í conselhos da competen-
moldes de uma regt:iamenta;iô" orien- f1 

C da c^E"enc;- -« ^= ^- '«=
aevotado stnceramenie ao estudo d«iida pc.as mais a-acantn-ias conquistas tta, fugindo á imitarão strvtl e, scientittcas, e a reorgattiaaeâ-, do gabi- B

nete-de identificação e estatística, do- P -S ^ de =cdei:.3. «trangeivos on
tando-o dos elementos indispensáveis TnT*-" ^ ^-P'^ ^ ,Kal ^onde :o:am c:-r.:eo:dos, nem sempre se

ciemcníi
ncuviaadc proíii

osorno.-a<tnx £

omsipnir.j

PRI.VCiPAEaa L SLM

3 7. I

% 1 T

sua act.vioaae proticua. Preo-c-innii^i ¦_,,..... n __:.",__ , 
rrf°-,"!P0U^ adequam ás cxtgenctr.; pecuiiares ao

| 
cpae, semços oon^cs, construindo do-a de modo a poder ser exeontada
para tal íim umaj,'illa Policial, onde 

j por partes, á proporção que o permit-çe.Js uesse departamento do j tirem as ctrcttmstancias. e no fim de

iaiSiiiSS!"

casos Kot:nc.-.iiís

es :,- 1913, tji^ __ I9Í-

serviço pnkico tivessem o indispensa-
ve'. conforto. Planejadas com innegavcl

_\ felicidade, foram iniciadas as obrai de
| construcção na propriedade adquirida

aos iSarris,
!'¦

Ar- .-!;•-.¦

tenao sido tnie.i.-men-.e
-; por deante, c~ virtude

ira» do Ca.-rc!
! i M 1 n>ai;pa 1:1 :r 1 >.<¦!:

MVSTEIUOSO

Áíê ^oe afinal mme, encontra
o marido

:.rs eixst
«3 rasem

AS
só na

POK r\i".-.\ 111; I..MA i;i:-
iiU.Hli.N.-íÃO Cnico deposito no Rio, Ternos

sob u-.odiiln

f?INOZ
* To« ic o c.<fjS ii^,

::: nervos 
"C;^ 

n.^
gliE 

.;" JTHENIA
/.-/O HAH70

«ICCM ES705W50

00 INTESTIMO r%'7__I^
EMTERITE ^_&_5p

f/M t/EtncvLO cfiimurs
C: f.!£USSA£AfJl2

¦'.l m*-T)\

g- I "'TO' 
|

i |[c;c.x-sosED

s.:oiq0

UmaMaei,S,0mita tonta 505000, Ó03úíi0 8 70?000
!« reside co-
. Candelária

GP.A;«AôO a C — : C: .-.-..-.-co, 14.
-=«i—-»<7—O-»»—

Aviamentos de 1* qualidade.
Cnlilüdo cnm os imitadores, AJ
uti>..;u caso é

UUA CRUGUÁTA.VA. 138

.„ f A MA' SORTE I>!d Til VEN-

Cor
de JA IT.11MA CONSPIRAÇÃO

fora de
icia nenht Foi nr-ttado o "habcas-!

coiiitis" íiedido

! d.
I o se:

a po:

gravemente |r internado 1

de

"O MALIfO"

fr> ;j UÍJÇ33 c uiíerni>cios"í . i
»n (:¦'_• t lar.sd*. tal sc sptií-:
OIa''Sy' .!c -lioje, o psonlif e'Iteidoaiad.-.::.., cuia leitura c s:

cnue
ada I

HEliOit DL. BALAS

Com a perna esm.ieiuln
Xa faina de vender bala», dccpertan-

! os desejos ,df.s creanças. eouiíibrando
cesta piodiposamente. Antoaio Ray-

nado, saltava (ic bonde em bon-íe.
•rt-.toando a m.rcadoria na rtta Marii
Barros.

J-'..: electrico, linha I.ias e Vascon-
;.os {ci íataí ao iníclií rapaz, porq-ja,iscando o pé, caiu, ficando cctti a

ItiOi -soso^

ittox -sosao

soaiqo

piox =:-:-0

sotiqo

[mox-soseo

E^iqo

tae ao sur.uua P'

i?

e a
ia, cr.

'.ntonio Raymundo quc conta arenas
annos de etiade, é brasileiro e mo-taiover para a sua, :S ar.

àisr trstamemo re-: rador á rua Vis-conce de Sapucahy, 2;-v! íoi reeoihitio k Santa Casa áe M:se:i-

" 
_í

i i s
c

(*) fa destes casos íatats foram du-'.-idosos..

aodiUQ

jçnrouaoo ?:r meu

*
^

1 • 7- :

' :*

2 è
_*__>. a

— oe ttitttttttiades interccrrentes,
Bem avisado attdoti, ao meu ver
preferindo realizar uma obra dcfinili

—^ va, dttravel, ao ptoditorio expedient.
¦s das adaptações apress:

remendos suecessivos
cientes em prédios particulares aluga- imi^n
ces 50 Estado, o que tudo. po: final, ouc-nc:
no fim de aigum tempo, redunda cm ciasse
maior ônus para o Tá escuro do que dos cs
aquelle q.ie acarretaria a
de um edtfitio deíiaüro,
condivfes ítaanceires, entretanto, ro
momento, não pennittem levar ei termo
ja a construa;ie da Villa Policial, Ma=

a.gtins annos teremos obtido muita
mais do que poderia lograr a tentati-
va ce execução immediata.

Mas a policia de carreira não basta
por si só. Sem fornecer meios de
acqnisição da c-:!-;:ra ne::ssaria, sem a
exigência insophismavel de um atiren-
L--"» '-'«-'s sem obrigar ao emprego
systeata-.ico dos metaoits e prteessos
mats aperfeiçoados na pratica d-iaria,
peticia de carreira è nma formula vã,
vasiti «ie sentido, que poderá ;a_:_fa:cr

s 'des:_=-

onstrucçao erseismo e cercados de gorar.-.:
As nossas pcionats, que tornarão in^t:::

tmquanto não é possivel realizar tão ! -"'"adamente qtte "o maior «i
«»====«i.«.«i«n«ru__K=ii5S; . tt:;' cmprehendtxtmo, convém não |!'" --^^^natio de policia «i

Ou-,, -¦- —>-,-,. i;:J !':i "=3 deÍ:Car àtt-vro-viiio o edifício ia ! h;r;c""-" = assi.trtala em se:
trar.s-.is:«;i . . ; : C-; - --, - -3 «1?:=^ nos Barris, mOrmente quando! 

': CCr:- °'ae « í-"n::ionariíi

ife:"/:S 'P,Z *'« <•?' S'*> °ES!='aa paga pesado aluguel peio pre- V
ue o:.tc-s - „,,, C!0 e™ •":"= esti funccionndo a Scctj- 

'7£::!:ec e:c:ster.te em quasi•"¦' ' taria da PoEeia e Seettrriea P„w:_- c=;"":; «ttiacs", accns;!haitdoe segurança Publica. | ^ MU ^Quanto á feõre amaretia, como ahi Feitas a: ob^ de
K ve, toratti, em 19:3. re-istradôs 105 ' editicio dos Barris, nelle ««»_.,=casos; iao caros cm 15:4 e apenas o, ' iogo inst,
em 15:5; de peste, foram notificados] Estado
Em 1913, i;3 casos
sos, em 13:5. :-, cas
registraram-se cm

nelie poderão

:;"!?.S:":ajCCMOm!?.pira ° turocrataVc-m";^'

respectivamente :e

toram notificados, waao os serviços da rePa.-2;ãa cen- mein^a .0--^ e .!¦_£•-' .' 
: a:"

1 em 1914, iu ca- trai. quc a.i ficarão em condições mui- «a P^-T^.--'"'''" 
Ci "^

3sos; dediphteria » superiores asem qae j «^n?^ ^" ^f^ ^'913, .914 e ,9,j. actuabnente. Depois cumprirá ao Go- tro de aprendiz^.; :"""•-" .---^aa r : í-.a,. ... -.-nr--ti .-Ij..,.-, «-. .- '. " — - -•--•' ¦¦¦• , «ae e 5 casos po- verão, díiuro torças orçamentarias «ma
-„..rani nas estatísticas 30; c a proporção que forem pír-:-.-«-,óbitos em 1913j 4J4, C3 _m e ÍSJ e.n M condições finaneeiras. ir rcaUzândoir'S' a ã'£- por dcin!c' F="M = P=n-o as obras necessárias no

p0LICIA acabamento 
da Villa Policiai.

Mereceu tambem a Policia o cuidado iJ^Zl-J^- 
'*" ^ KCKS!Í-

do -^governo anteri°o,CJS Ü^S 
E^o, ser..:,oa ue *u ru> ,ue p:e5;,a respectivas circumscr.pçõc. ü ^stema

uestine tanto

ea inves

:t ". dí
tict, que se

no preparo dos':'. 
que precisa

¦¦_-¦-.-r a s-.-.a educação teíhn-::a
Propes:'aáaut:nt; ebamei-a oà, e^.
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CONTRA O TYPHO ?

_imu__i.i i._r.f—«^gj*jggS^_— '"*"*"' """""'- CLiJ!_--ii.l_!l~?-_lii-l_—Lí

„ modesta, isto ó «cm prctcnçoes_ a

núcleo do elaboração scientiíica origi-

nal, sem burocracia, sem directores,
5e.u discursos níagistraes, sem títulos
oara satisfazer' vaidades, scui formal.da-
des imiteis: um núcleo do ensinamento
exclusivamente pratico.

É' a providencia menos pesada ao

Eslado, exeqüível sem nenhum dispon-
«lio, aproveitando os elementos techm-
cos' que já possue a Policia. _ _

Complemento desta medida e incre-
inciitar a creação no Estado dc um

museu onde sc guardem os elementos
tio ensino pratico, bastando para tal

fim cercar de todas as garantias o

existente no Instituto Nina Rodrigues,
da Faculdade de Medicina, o qual, con-

Boantc o contrato, servirá tambem ao

Estado.
Com a escola dc policia deverá «cr

:rcailo um centro de publicações, des-

tinadns a fornecer constantemente ás
autoridades de todo o listado instru-
:çõcs comprehcnsiyeis, claras, resumi-
das, sobre Os processos de tcclinic- po-
livial.

Determinar a freqüência obrigatória
i, escola como condição indispensável á
nomeação para funeções policiaes seria
assegurar ao listado probabilidades do
ií. cessario conhecimento technico aos

prcpostus Je sua policia.
A creação dc um novo departamento

polidal destinado ao serviço de.invcs-
tigação c captura . uma providencia
das mais necessárias e urgentes, como

já proclamei. Preciso, porém, é atten-
der a que creal-o, sem assegurar a cs-
colha de um pessoal (particularmente
o inferior) de habilitação comprovada,
sem estabelecer meios de só permittir
n ncquisição de agentes quc tenham,
não somente, como se suppõe em geral
entre nós, vocação c gosto pelas pes-
quizas policiaes, -mas principalmente a
indispensável idoneidade moral e a bas-
tanle 'cultura iiUcllcctual, é fundar ape-
nas nma nova directoria pomposa, um
rotulo novo o impressionante para cn-
cobrir o.s mcthodos tradicionaes o ana-
chrojiicos de investigação policial.

O Serviço Medico-iLegal tambem rc-
clama alguns retoques aconselhados

pela experiência, Evidentemente não é

possivel confiar os exames dc labora-
torio, qtte de 1912 até hoje têm cresci-
do extraordinariamente, aos medicos
legistas, incumbidos dos serviços dc nc-
croscopia c exames 110 vivo. Seria ne-
cessario .crear um logar dc atialysta,
encarregado não só das pesquizas chi-
imco-ioxlcologic-. como das analyscs
bacteriológicas, histologicás microscopi-
ras e outras, exigidas diariamente pela
pratica inedico-pericial.

Preciso se me figura subordinar ao
¦Serviço Medico Legal cs outros servi-
ços médicos pertencentes á policia ci-
vil, bem como o serviço dc verificação
«lc óbitos, até agora pertencente à Di-
«ctoria da Saude Publica. Com effci-
to, não so coinprehende que a Guarda
Civil possua dois medicos exclusiva-
mente incumbidos dc escasso trabalho,
.m.itanto o serviço medico mais impor-
tanto da policia resente-se da falta de
pessoal que possa permittir a cada
profissional meio. de conseguir a es-
pecialização que é um dos elementos dc
victoria dos serviços medico-periciacs
bem organizados. Penso quc o medico
«I.l Penitenciaria deve tambem passar
para o Serviço Medico Legal. Assim,
dispondo esto Serviço dc mais tres me-
dieos, poderemos iniciar, sem augmen-
to .le despesa, o scr.i.o medico anthro-
3>ologico dos detentos e condemnados,
realizando o ixamc mental systemati-
co, crcalldo a Carteira biológica dos
condemnados, .fecundo manancial dos
ni.lis valiosos frutos para o estudo da
nos-a criminalidade e providencia ca-
paz dc cercar das mais severas g.iran-
¦tias os julgamentos dos crimes no nos-
60 meio. Assim dotado de pessoal suí-
íicietite, aUonderá o Serviço ás neces-
sidulcs d.i Guarda Civil, já jazendo os
..¦..tm-. médicos á requisição do resp--
ctivo inspector, já prestando os servi-
¦;.<.; :;;.' licoa necessitados pelos guardas,
110 ser.iço clinico da Penitenciaria, ao
cx:.;.... dos m.iidiuos, ao exame <los
alienados, não devendo nenhum doente
s.r r.eoHmla a asylo 0:1 hospital 00:11
guia do .Serviço,

A medida dc maior relevo será, po-
n'"\ ov__ .ilizar o r':_.ubxetito technico.
Kcíleso da competência dos profissio-
m.- t quc o K.tttdo confia a árdua
missão .le peritos officiaes, o regula-
mento da teehnictt constituo o melhor
«mio de uniformizar e melhorar ti nos-
sa pratica medico-legal, instituindo
normas geraes e seguias dc .trabalho,
«compatíveis, aliás, com r.s variantes
ipossivcis .Iti pratica autorizada,

.V publicação do regulamento, que
será feila logo que se ultimem as mo-
diíicitçõcs ttci-.ua indicada-*, deverão
suecetler publicações ouiras, ilcsprelen-
cio=as o claras, contendo in_* melões e
conselhos relativos á pratica pericial,
fiara attenuar cs defeitos numerosos
«pie o simples bom senso aponta nos
exames feitos nas comarcas Jo interior
d> Estado.

lA-pois qtte o Código dc Processo
sancoionoti a, existência iio conselho
Mt-ico-li-g-il será meti empenho instai-
lal o, fazel-o viver, procurando vencer
tts naturaes resistências quê esse appa-
n-üio novo deverá encontrar. Assim,
conseguirá pòr á disposição dus juizes
«1 tribunaes do Eslado 11:11 corpo tcclini-
eo competente, quc sc incumbirá de
ur:eiral-o.s nas qucjtiíes medica., que
sur.itetti no curso do processo, o que
.¦•"..lira vir a prestar os maiores bene-
ficios á justiça.

Policia, delindo perniciosas demoras,
cujo resultado será annular, entravando,
a acção útil e prompta da entrosagem
policial, tambem merece cuidadoso es-
tudo.

A renovação tcchnica da Policia fa-
cilitará tambem organizar junto da res-
pt-ctiva chefia um arebivo scienlifica-
mente preparado de todos as informa-
ções c act03 relativos á policia repres-
siva como preventiva, e particularmcn-
te aos trabalhos da policia judiciaria, dc
sorte a crear um archivo .policial, qutf
será um repositório completo de tudo
quanto possa interessar a acção da po
lieia, fonte .preciosa para o estudo da
nossa criminalidade c, dcsCarlc, elo-
mento seguro para basear a acção po
licial e as providencias da administra-
ção.

Afigura.e-me urgente precisar, con-
soante as leis do Estado, os liinifcs da
acção dos subdclegados, de cujo pátrio-
tismo - boa vontade não poderemos
icxigir mai3 do que naturalmente podem
dar.

Autoridades não rcmtinera<las, ser-
vindo por favor ou por interesse poi:-
tico, sem nenhum tirocinio, sem pratica,
muitas vezes sem a necessária cultura
scientifica, não se dlevo sinceramente
exigir dellas o pesado encargo de cum
prir as exigências difficilimas da in-
vcstigáção criminal. Forçados pelas cir-
eumstancias ao exereieio de funeções
tão ardus, muito commuitcntc v_mse
11a contingência dc entregar o proccssi
ao alvedrio dos respectivos escrivães
que quasi sempre se limitam a 1' pro-
duzir niais ou menos cuidadosamente a
leira dos formulários, transformando
desta maneira todo o inquérito num re-
positorio de fórmulas vasias dc titili-
dade .pratica e deixando perder-se, atra-
vés dellas, muitas vezes ,0 rastro, por
onde a perspicácia de habilitado pro-
fissional iria chegar á descoberta do
crime.

A regulamentação teclmica dos in-
queritos em moldes largos, por meio
de minuciosas e completas instrucções,
será uma preoecupação do meu gover-
no. Os resultados dc tal providencia
nos meios adeantados, animam a cs-
.perar que cila possa aqui tambem pro-
duzir grandes e reac. vantagens.

ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA

A lei n. i.l 19, de ai de agosto de
1.13, reclama algumas alterações para
melhor preencher o seu escopo.

As mais urgentes já estão exaradas
no projecto do Senado, cm transito na
Câmara dos Deputados.

Salularissima se me afigura a idéu
do accessodos juizes de direito para
as entrailcias superiores não obedecer
exclusivamente á antigüidade.

Conveniente ó que se attenda tambem
ao merecimento, como sc verifica cm
quasi todas as legislações, entre a.s
quacs destacarei a do Pará c a de Mi-
nas, em que para o referido acces-o
collaboram o 'Tribunal dc Justiça e o
governador, tendo cm vista o tempo dc
serviço c os méritos do magistrado. O
saudoso desembargador Paranhos Mon-

Creio muito, masimé nos paizes no-
vos, en» que muito ainda sc tem a fazer
para go_ar dos effeitos resultantes das
conquistas da sciencia, na acção ener-
gica e patriótica do. Governo, estimulan-
do e auxiliando iniciativa particular,
incapaz, entregue a si própria, de rca-
lizar certos c indispensáveis cmprc_.cn-
di mentos.

'Para a consecução, de tão elevado
fim é preesio levar ao espirito, dos Go-.
vernos municipacs a idéa dc associa-
rem-se para a cffectuação de certas
obras de interesse commuin, como, por
exemplo, a construcção das estradas de
rodagem, cujos benéficos, resultados
ocioso seria salientar.

Entendam-se os governos locaes para
esses misteres, procurando _ interfe-
rencia proveitosa do Governe» do Esla-
do e um grande passo teremos dado em
prol do cngrandcciméiito da Bahia.

O «pie se vê é que não pódc conti-
nuar. Municípios existem, que, não
obstante a excellentc arrecadação, sem
solução de continuidade, no periodo
de cerca de trinta annos, nenhum me-
Uiorameiilo apresentam, quando o rc-
trocesso não é evidente! _' que 03 seus
governos de tudo cuidam menos de
corresponder á confiança de que são,
depositários. Necessária, imprescindível
c urgente é que a acção do Eslado, sem

quebra da autonomia municipal, asse-
gurada pela Constituição, se faça sen-
tir, no intuito de cohibir os abusos e
de, ao mesmo tempo, implantar o amor
ás boas praticas administrativas.

Nutro a convicção de quc a nomeação
dos Intendentes pelo Governador foi
um passo quc acertadamente destes para
a consecução dc tão patrióticos intuitos,
aos quaes está intimamente ligado o
futuro da Bahia.

Outras providencias legislativas ainda
são precisas, muitas d«s quacs sc acham
consubstanciadas no projecto ultima-
mente approvado pela Câmara do3
Deputados, entro as quacs citarei a
obrigação dc ser reinettido ao Gover-
uador, mais de uma vez no anno, mi-
iiucioso balancete da receita e despesa
geral do município, c a faculdade do
Governador escolher livremente os In-
tendentes, sem a reslricção da residen-
cia dc cinco annos, cuja iuconstitucio-
nalidadc, aliás, sc mc afigura iusophis-
niavcl.

Confio, pois, que me auxiliarcis am-
piamente, na obra quc, com firmeza,
pretendo emprchender cm prol do re-
vigoramento da nossa vida municipal e
para a qual desejo a collaboração de
todos quantos sinceramente iiiuain a
Bahia, sem distineção dc crenças poli-
ticas c compromissos partidários. Nada
de exelusivisinos. Continuemos a poli-
tica de tolerância, de equidade, dc
respeito a todas as convicções, de paz
e dc harmonia, iniciada c praticada
pelo grande Brasileiro a quem suecedi
110 Governo da Bahia

¦ Rio, 13 de maio de 1916.

! A_SE___I____S CO_VOO_DAS
Coiut-iiliia M-mifactora Progresso ut

UiloÚÁ *_t_L *_.••**« Muiiahé.
'coínp-.nhia 

Administração Garantida, di»

>ac_d.dcD 
Anonyma Fabrica Hurlimann.

^.ompa-liia 
lniiuslrial Santo Ignacio, dia

,5_oop_ativa .Militar do Brasil, di» 15. »s

5 horas. , «.„-..
• "A Sul America", dia 15. Ss *>»»_»•.

Sociedade Anonyma "Casa Leuzingcr ,
dia 15. ás 7 horas da noite.

Companhia de Fiação e Tecidos S. *elix,
dia iG, á 1 bora. .

Companhia Morro da -Mina, dia 17, * *•

"companhia 
Usinas de 'Produetos Chimi-

C°.omp.nS- 
d. Sc^ur..-de Vida "Guana-

bara", dia 20. ás, 3 lioras.
Sociedade Urasil .Mercantil, dia az. »3 3

lioras. .... _• - hn.
Empresa Auto-AvciuJa, di» 24. " * n0

"sociedade 
anonyma Casa Colombo, dia 30.

" 
Companhia Predial e de Saneamento do

Kio de Janeiro, dia 30, á 1 hora.

REUNIÃO Dii CREDORES
Fallcncia de Standard Oil Company oi

Brasil, dia 20, ás 2 horas. ,
Faileneia de B. Kabeilo _ C. dia 30, -

hora.

C-NCOKKENCIASNuNc_AJ)AS
Xa Estrada de Ferro Centra! do Brasil,

para o fornecimento de mach-nas diversas,
dia is. no meto (Ha. ,., .• ,»,

Directoria Geral dc Obras e; Vhçao-d*
Picfeitura. para il!,!?-acuo-cloctrii*a, Pumi
ca e particular da ilha de raqueta, da -3,
á 1 -hora,

CAMBIO
¦Hontem, este mercado nbiiu indeciso, com

os bancos sacando a 11 15N e »Í3'I3" <«•
e comprando aa lelras dc cobertura a
' 

...rante'o dia o mercado afírouxou, pas-
satido a vigorar para os santies a taxa dç
II is|i6 d. e para a acquisi. o do papel
particular a dc 1 _t 11.._ d.

V tarde, o mercado firmou-se, ailoptan-
do 03 cstabclecliiiênttos bancários para sa-
car as taxas de 11 isli" c n.il.-i <».-,«
para comprar as letras de cobertura as «lc
\21\32 o uijió d., assim sc conservando
até o encerramento dos trabalhos.

Os negocies conhecidos foram reaiHarc..
Taxas affixados nas tabellas dos bancos*

ü/ondres. . • _ •
Paris ....,,..

CÃES DO PORTO
i Sela. o dos vapores e emearcações «iu c se acuavam atracados no Cies do Torto

(ao trecho entregue á Compagnie du Port) 110 dia ia do maio do 1916, aa 10 ho-
ru da manha.

EMBAB CAÇOES
ii. .— .... . . —

A1MAZSU I C__SI KA.ÃO mui» OKUVAÇ.ES
,

P. carvão. _ s i. « a .» Vago.
J  »_)»..». k .*.• Vago-

Vago.
3 »__.... •••_¦ vago. ,

4—ti Vapor  Ingiez. "Fhidias , ".»

.—8 Chatas.... Nacioiiacs . • . . Diversas C|c. «Io "-liidias.
5  ,\'ago.
o _ ._ - x Vfgo.

Dcsc. de gcncroí oa
U ,,t .«• ,, ... tabeliã H.

P..9 |Chataa....l Nacion»e«. .... Diversa l_p. de mangam..,
P. S|ag. Il_naia5....l Nac.onacs. . . . . Diversas Ç|c. de v. .vavores.

Pj-10 Vapor  Nacional I "Carangola*1 Cabotagem.
P. 10 Vapor  Nacional . . • . . "1'hilaúcipliia" «-alioiagem,

10 routao.... Nacional " Urasil* Caboragcm.
10 Vapor  Nacional . . . . . "'Urano'" -Cabotagem.
I.l Vag0. "

' 11  Vago.
_. 13 Vapor  Ar.entmo "Tcrncro'' Dcsc. <lü trigo,
15—7 Vapor  Inglcj . . _ . . "Cavour" Kcc. couros e dej,

(xarque).
i(i Vago.
17 Chatas.... Nacionacj . . . . Diversas  Cie. do Cardtgnan-

shiro'.
.ilt Chatas.... Naclon.ia .... Diversas Dcsc. bseajcni,

P. Mauà  .. _ .1 Vago.

11 1. 1. 1 . 
.....¦¦-  —. .. —¦ _.

COMMERCIO 
| 
--^S *^T 

\

VENDAS
Apólice} :

Oeraca de 500$, ia..,.
Ditas dc 1:000$, 1, 2, j, i, 1
Emp. de 1909, 1, 1 a. . , ;Dito ideni, .-j, 6. c
„5o a. - -
Dito id,
Dite do 1.IS, d'e _'._$;• s! _ áDio dem, Me,,,, , _VJ 

•-• - a
Do Idem; de 500$, 1 a. . 

'. 
IDito idem, de i:ooo$. 10, 26 à

u-713-' u II I5|»6
f7i.» a ?7-'J

Hamburgo. . , , a
A' vista!

Londres . . _ . . " «ol.ia «a
Taris í>7í'i a
Hamburgo . . .. .: _~ tt
Itaha ...... *íú£;5 a
Portugal -'SdSu »
Nova York. .... *lf*Bo «
Motite vi\l éo. , ¦ ..5-15 a
Hespanlia .... fMS «
Suissa -I8-'0 a
lluenoa Aires . . ..835 u
Vales ouro oor 1$. _—
Vales do café ... $73' a

S7.I-»
?Ü40
.705

3$o.|o
.t_5i
.)S03o
$.56
S 835

i$8.|o

.730

LIBRAS
Vendedores ao preço de co*ít)0o c com-

pràdorca ao dc 20S300. cotn pequenoi nc-
gocios -realizados aquelle jiroço e au «lc
-0.550.

CONCLUSÃO

Concluindo, agradeço-vos, muito pe-
nliorado, as inequívocas d.monstrações

tcnes.ro, desde a elaboração da nossa |jc confiança com que já me tendes
primeira lei dc organização judkiarin, j disliuguido c quc tanto mc confortam

o espirito.

O UU. no serviço de vcriftcaçã do

da
ani

óbitos, cm verdade, já pesa -.tu grande
pane sobre os médicos legistas, claro
e.tá ,;tte ficará muito melhor nnncxado
ao Sertiço -Medico Legal, desde quc o
iltsta-.io resoh' ti deixai' sob a direcção
do mesmo Serviço quanto concerne a
enlei-rameiHos de indigentes c diz res
pu.o aos meios práticos de evitar o pc*
rtiio. aliás pnra muitos .problemático,

nli-.iuiação prematura. Semelhante
t.;ç':,o, removendo numerosas diffi-

ctilda.lcs quc hoje entravam este d;'|nr-
tanicnjo do servido publico, obrigando
cs m-tdicos Kgistas a um trabalho que"iioihoi- caberia aos próprios verificado-
rc. permittirá organizar o listado cttt
bases definitivas um serviço regular de
Verificação de óbito.

Set Ia tambem convenienf; dotar o
Servi.;.) Medico Legal, conforme esta-
tu; ,1 lei 11. ___, dc 17 de maio dc 1012,
de meios de transporte rápidos c sc-
fiuros, monneiivC agora quc» dispondo
a Assistência Tubüca de seinclhantcs
meios, a intervenção opportuna dos nic-
dieos legistas se to.-ná impossbU sem
Sue o Serviço esteja apparelhado a res-
feito convenientemente.

A simplificação da contabilidade da

com a sua comprovada competência no
assumpto, propitgnoti pelo estabeleci-
inento dc tal critério. Vencido, o no-
tavcl jtiriscoiiBtilto, que tanto batalhou
pela elevação da magistratura, ,cm um
dos seus magnificos trabalhos, éscre-
veu: "O merecimento combinado com
a antigüidade para o accesso dos nia-
lustrados ha de vir algum dia."

Kspero não demoreis tuna providen-
cia com relação á lei orgânica do Tri-
buiial dc Contas, cuja competência urge
fique expressamente especificada, afim
dc evitar divergências e attritos náo só
com o Poder Kxecutivo, comp com o
Judiciário,

03 MUNICÍPIOS

" O futuro da Bahia, disse ua minha
plataforma, está na vida municipal,
cujo desenvolvimento exige a insufla- ¦

ção de novo sangue nas suas artérias. |
Salvo as excepções sempro honrosas,
com pczar o digo, os nossos inunici-
pios, cüitio os dos vários outros Esla-
dos da Republica, ainda não souberam
ou antes não quizernm auferir 03 pro-
ventos iulierentes á ampla autonomia
que substituiu n oppressãò asphyxiante,
quc lhes atrophiotl a existência duran-
te o império. União acreditava-se stn-
ceramente quc a causa do alrazo cm
quc jaziam elles residia na centraliza-
ção administrativa, que lhes tolhia os
movimentos. Implantado o regimen de
descentralização enlre nós, o resultado
não íoi, infelizmente, o esperado, fi-
cando muito abaixo da especlativa
geral,

São verdades dolorosas estas que ahi
ficam ditas, mas que eu não podia
calar, desde quando uão me assiste o
direito dc ter reservas neste momento,
antes pulo contrai':. 1, me impõe a con-
sciencia o dever de supremas fran-
quezas.

Xão serão as -coiitentlas politica', o
ajuste de velhas «antas, a vingança
nas suas dilfcrcnles modalidades qr.c
elevação, os nossos municípios, senão o
trabalho em prol da sua prosperidade,
isto é, a luta pelo aperfeiçoamento das
culturas, a abertura dc estradas dc ro-
dagcin, o combate etficaz ás seceas, as
obras de defesa contra as cnch.if.cs,
e, ainda, a disseminação do ensino e a
applicacão dos methodos pr..ticos ie.
educação gera! e icchuica."

Será constante .1 minha pre.ocupa-
ção cem a vi-Ja municipal, quc reclama
nova orientação.

As queixas contra os erros aecuinu-
lados, desde os primeiros governos,
após a instituição da Republica, são
continuas c, de certo mulo justas.

Em importantes município, nota-se
absoluto descaso pelos legítimos inter-
esses do povo, esquecido, e sacrifica-
dos.

E' mister cinpreliendcr-sc íorte e
incessante campanha pelo revigoramen-
to da vida municipal, fazendo -com que
os seus dirigentes sigam o rumo que
II .-_ iindica o patriotismo. Ila munici-
pios em que as retidas não são devida-
monte applicadas, \toiiforme eloqüente-
mente attestam os factos, Conlra esta
criminosa pratica urge sejam tomadas
enérgicas providencias.

Por minha parte vos declare* quc não
contemporizarei neste ponio, porquanto
uma uas principais C-iyi._.c,õ-_s vio meu
Governo será o levantamento do inte-
ric-r do nosso Estado, tudo emprehcn-
detido para que os governos locaes
cumpram escrupu^osamente 03 seus dc-
veros, cm cujo numero está o de prev
mover por todos os meies ao seu al-
cance a prosperidade e o engrandeci-
mento das cirtumscripçõcs, cuja adaii-
nistração lhes é confiada.

Confio que a vossa preciosa solidaric-
dado' jamais mc faltará, afim de quc.
ipossa executar o meu prograiiinia c,
assim, corresponder á generosa coiífian-
ça cotu quc ine honrou o povo bahiano.

Palácio do Governo do Estado da
Bahia, •* de abril dc i.ió.
Antônio FciTfio Moniz rto A ração.

¦—¦¦ ¦—*•->*»^b>-» n—1

LETRAS DO THESOURO
As letras papel í.raiu cotadas iws rctia-

ícj dc ó3|-l e 7 por ct-iiio, ficando, com
vendedores, conforme a data de craissSo,
aos extremos de 6 i|a a 7 por cento e
compradores dc 7 a 7 il- l»or cento,

üs negócios divulgados foram regmares.

SILVA IiIMA. 1UBKIR0 & O.
Kua Marechal Floriano Peixoto, 46.

Únicos quc prestam boas coutas de café.

CAI-.
MOVIMENTO DO MERCADO

Kilos Sacca»
Existência em 10, dc
larde 192.7"
Entrada] cm 11 _ ,

K. 1'. Centra: 88.S.O
J-l. I.-'. J.copoldina. . . . -t09.fi.10
Cabotagem  . Si..Ho 6.3^3

Total 199-035
Embaríjucj e:n n !

)',. Unidos  i.021
Europa • . • 7?5'S O-.iJ'-*

Iixistcncia em 11, de
tarde . i,Sg..|0'J
Ivntraram destlc o dra 1 da jnllm ate

'o, i_, _:,
13 a.
«Si dc

. idem. 1, . _.
dein, de jooS, 1 a.

,,., Aem, de i:ooo$. 10, _0 a .D'.soo.t"..3-.3,s*6*8*^«;

íiumcipacs de 
'_* 

ao", por..* __ _D as de ,906, port. 4 _ 
5.° 

?iJitau idem, 20 a .D.tas nom., 6, IS0 Q. , 
''.. * '

''"10 
i.!"3a- a0"""' 

d8':00oí'
I"30Jo?Kiu (4*°!°).' iVi".' 4,
Btf^^wl ..-18.
Brasil, sa,.,.,..

Companhias ,:Docas 
p uahi

Ditas 1dc.11, 100 a.
Dilas idem. 100, liquid.ç.b'" n.U1«» '..iG* . 4' Uôbentiircs: '-'..••¦¦•
Docas de Santos, j 

OFr__..TA9
Ocracs do itoooS .Emp. da 190.3. , ,Dito dc 1909. , ,Ditu da 1911. ,Dito do 1912. , 

'
U. do Rio (4 ojg\
V"?. a '915. . :Judiciarias ....
Dito de .00$, port"Dito,. .\l,n... Geraea•M.unicip. do 190. .Ditaj noai, . . ,Duas de 1904, port.Dita» nom. . .Duas de 191., port!Ditas idem, com. .Diias «lc 1909. port.Bancos:
Commcrcial. .Urasil. ..... *
l..'vuura. ..,.',i-oinnicreio . . 

".'
«Nacional Brasil . !aierrantil, . , ,
„ Ç. de Segures:
Uirantia, .....
Urasil. . .-'•.-*.¦••Minerva ....
Autjlo Sul-Americana'
Çoniiança. ....Iiidciiinizadorá . .'¦•it-gridiidc, . 

"
1'revidcuto. , . . 

'.
ArKoi

irslradas de l'tr'ro:
il. fa. Jcionyuio. .^oroes•.l), . .'¦¦oyaz ...,)"
ltèua Mineira. 

', ',
ÍNortd «lj Brasil

82.|$000

7"9?uoa
7?íiíOoj

7/*$5oo
7.i$ooi)

7»9?ooo

!9&$ooo
.15.000
3lS$oo.j
1 _$ooo
iSSJooo

i.|S$ooi
"oojooo

CASA DAL
ROA DA ALFÂNDEGA 82 a 86
(Canto com a i'ua dos Ourives)

LOUÇA SANITÁRIA,
ENG.ANAMEi.TO.

8 M ET A ES

hontem 3.053.117 saccas 11 embarcaram ein
e.tial período 3.105.067 dilas.

liontem, este mercado abriu calmo, com
quantidade reduzida dc café á venda. o
.procura desprovida dc interesse, tendo sido
cífccmaiias de manhã Ir.tisac.ücj du 3U
saccas, nas bases -tia :o$8oo q iiÇ.oo,
arroba, pelo typo 7,

A* tarde, furam negociadas cerca dc 3.000
saccas, oc:i preços du 10Ç800 c io$ooo, pelo 
ivpo 7, fechando o mercado cm posição Uinst, Brasil, c.40 0|«
râima. 'Carbureto de Cálcio

A Bolsa dc Nova York abriu, com : pou-
to de baixa c 2 a .1 dc alln.

Passaram por Jundialiy 8.100 saccaa c
entraram por barra a dentro 431 ditas.

nÇjoo a n$-i«to
•r , , , . , , to^oo a ii$oo_
8 . , . 1i--í . iu$.ioo a iyS6oo
c, íojuoo a loÇjoo

.'ictona a .Minas. .
„ *-•*,<•« Tecidos:urasil Industrial _C„noca
Corcovado, ...Com anca . . .
Covilliã. . . ..*, *1'- Industrial, ,Metropolitana. . ,S. 1-cux. . . ,

C, Diversast
Docas da llahia. .
JJ,* do bantoü, nom»Ditas ao port. . .
Eoterias .....
T. e Carruagens. .'.. e Colonização. .
.Centros Pastoris ,I-, Confiança . »¦i*>. .Maranhão

310$00O

SOOÇOOO
•7*. ooa
_-í-*JÚ0

90.0CO
1_$UÜU

fiooÇooo
9505000

10.Soo
7o?ooo
3z§ooo
30?ooo
iü?ooa

200ÇOOO

lCo$ooo

Náo houve .Iteração ua pauta desta SC
itituta.

tttge O Irmãos comniunlcain quc as co-
taçoot do cafiS são as seguintes i

3...
5.
6.
7 ,
8.
9.

12^200
Il$900
I1.Ò00
II .300
I1$00.
IO. 6011
íoj-too

arbureto de Cálcio.
Dcbentures:

Docas dc Santos. .AI. Municipal, , ,Xcc. Magcense . , _Aiucrica Faliril , .«M. Fluminense, » 9*Brasil Industrial, ,Tcc. Aliiínça . , -(
Tei. Botidogo. , .'1'. Pauiis.aua. , ,T. Com anca. . , ,1'. Industrial. . .
S. I-elitt ....
S. 1'. Alcântara, .
Tecidos Carioca . .
.l.inlio dc Sapõpemba
I^avccaçao Costeira
M, 1'rogrcsso . . .
il. U. de S, Paulo
Hanscaticá ....
C. Brahma ....
T. c Carruagcnô. .

MAIS IM "ll.VItllAS-COlilU 
S"

Ao dr. Raul de Sou.a Martins, jtti.
di i" vara federal, foi impetrada hon-
tem uma ordem l!c habeas-corpus em
favor de Thomaz Marinho do.s Santos,
preso pelo chefe ile poüciít» l>or Suspei-
taa dc- contrabando.

O jui_ pediu informações á autori-
dade.

S. Martinho do Porto
Casa especial tle petisnueir..-. a portu-

gueza AliEltTA ATE' A UMA HORA.
Tem gabinetes para laniilias —RUA DOS
ARCOS N. 3,—«a ?-__?—> am

A melhor é i
d.. Conipanüií¦íanufae t cia

Aiiintntieias.
Massa de Tomate-
ie Cotistrv

-¦' ¦ ' ¦-¦«-*¦*¦_»¦_,'¦ **^ ¦£•* ..«*-,...jít»

MOVI.MKXTO Ol-iíltAKIO

1'IM'O, LOl-tlS a V.
Run Floriano l'c!*;oio, 17.» —_ Prcj-

tam ai melhores cuitta» de café.

A Agencia geral das Cooperativas A.ri.
coias do listado dc .Minas conimuiltca a
EeKuintci ...,„-,
CUT.-rOliS 1'1'i CAUK' POR 15 MI.Oss

¦&MtRMmJlimll*lmm't*':*M.tar,m1m*.. - ¦—¦**

T.-po
Cafés Jo Sul e 1 Cafés uc outras
Oeste tle Minas 1 procedências
Contra. I Lor | Coiuiu. | Cor

I wSsOj a 15.664 I lJS?6a I2$CC.»
1.S.S3 a ía}.;.. | itt?;;-5 i-";459

I 115047 a 11 * - = 17 I n.a-17 n.b.171
| 11*409 a 1H.745 I ll$4.«g 115/45 I

i n^ j.i i .tj.-.n I u»,i.'9 in»a.|3

i/5?ooo
2('0$U00
.joÇoüü

3i$ooo

..J0$00'J
I4$0CQ
'"uSoúo

t«?ãoo
_0$00U

30S|pOO
,.2füU0

I40Ç00*
31OÍ000
i8o$uòo
l'Jü$0OO
á05$ooo
JO'J$Ü(JJ

IJ)Ó$O0O

I35$ooo

200$000

195.000
] .-?l..JJ
8o$oóo

flU2$H0O
20S?OOO
200SOOO

;3o$ooo
S_oÇüoo

7785000

W9$ooo
7.0$000
730.000"3S?ooo

735.000
778Ç000

?8o$ooo
3105000
i87$ooo
i8o$uoo
I9-l$ooo

7Sõ$ooo

70$5oo
77$ooo

i9S$ooo

3i$noo
31.500

32S000
*to;$ooo

S_:o$oco
£70^000
l'75._o
775?uoo
78ü$ooo
77?uuo

77«J.ouo
76o$ooo
4-u$ooo
7845000
;38$jou
193.000
3-u$oou

jS_$ooo
134J000
i6o$ouo

I|0$000
198^500
IOüfooo
143.COO
i75?ooo
-"-'¦l}uoo

IJÇOOO
_*4ij>tjuo
-5$ooo

5o$ooo
520$000

iE?500

•14Í300
yíooo

-'4>000

I.0$000

:;.$ooo
35.000

1 _$ooo

Dita da Laguna, lata
grande

üum m*. itaj^íii. lata ile
_ kilos

Dita, idem, lata grande
Una de Mina . lata de

2 kilos
Dita, idem, lata grande

CARNE SECCA
Rio da Prata:

Patos c mantas *,.''»* _s *r
Mantas. . * • *. x -*>

Rio Grande :
raios c mantas, _ •_ v
Mantas _ ._

Matto Grosso:
Fatos e mantas. , . .

CARNE DE PORCO
Do Paraná e Santa Ca-

tharina. . . . . « ,
Rio Grande. ¦ 1 _: .1

CIMENTO

Dova ....(...''athedral ......
Alpha  . .- 1'
1'yr.iniidc . . . * * •
White & Biotliers ,, _ x

CHAMPAG.IE

7j$6oo a 90S000

Não ha
Não lia

_üo ha
705800 a 73$-°o

Não ha
i$ioo a i$2|o

: FAuniCA

PHENICADA
Um antiseptico valioso para feridas,\ cortaduras, picadas dc insectos,
contusões, e chagas. A "Vatdine Chescbreugh" PhenUaia í o
melhor medicamento que se pode encontrar para estes fins. O Ácido
Phenico serve para impedir iiifecções; a "ruselitie Chesebrough"
acalma a dôr, íimpa e cicatriza. Insistam em recebera "Vmeline
Chettireugh" Phenicadii como originalmente acoudicionadae vejan»
que tem o nome da: M 

CHESEBROUGH MFG. COL
(Conaolidftted)

NEW YORK 10MDRES MONTREAL

A* VENDA EM TODAS A3 DROGARIAS E PHARMACIAS

_4g_! nm\mm^'H\ jmrei—-*.' oW** . r""<if____waHg|fca^jL______^_, H"- f; *«".» I 'MB pH

i$ooo a
i$uoo a

j$o6o
J$IJO

$900 a $960

i$ooo a
.9500

1$100
ijooo

Por barrica
25$00O -.

Não lia
Não ha

i_6$00Q —
265000 —

Por caixa
$ _c • 790$ooo a 3io$oofl

• _ ¦ U5.U00 a !35$ooC
Francera. .
Portugueza.

COUROS
Por kilo

Sola "r.lotas"  a$8oo n 3Í000
Sol.. "Mineira commuin" a$4°o a _:$8?o
Sola "S. Paulo"icommuin 25000 a *iSooo
.anta Calliarina. de i*. . -t$Soo a 3$ooo
Secunda c baixa. , , 2Í400 u 2S400
Currcciro (o meio). . . 145.000 a iC}joi)
Atanadas. li. Crauüe (cada

da 11111) _4$ooo a _6$cioo
Atann.das, infcrío.' ato (ca-

da um) iG$aoo a i6$coo
At.nadas de Campos (cada
mn) _ . . .i.000 a _C$ooo
CACAU

32$ooo 32$ooo

33?soo 33.500

_3$soo .5500
_-($5uo -7*r50«>
_:6$-oo 26$ooo
c..ooo -_ .úoo

i$6oo —

2ú$ooo sSÇaoo
I$200

3o$ooo 33$300

Domesticas, caixa dc ss
pacotes  «3$5oo a :3$5°o

Loconiútorae "Uras!leira!.,
de 6, c. de 20 pacotes saíooo a 2.t$ooo

Coutlor, c. dc 25 pacotes 3-Jdoo a 32^000
Brasileira, cabia dc 25

pacotes. ......'Brasileira", cm lata, 12
latas. .......

Paulista, caixa de 25 pa-
cotes. . * • •

Ypiranga, Ideni. . . ,
Colombo, Mcm. . . • >
C-lombi) a, id.:;.. . 1 •
DIVERSOS
A_ua-ra_, por kilo, , .
Amendoim cm casca, por

100 kilos .....
Alcairão, por kilo. . .
(..tísica, por 100 kilos . 
Vubi de milho, 100 kiloa 10S000 a ig$ooo
l''areilo dc trigo, por 100
kilos  S$ooo a .$250

Gazolina, por caixa, . , i9$„oo a i.;$fis°
Ucnobra, por caixa , . 4_$ooo a so$ooo
Kc.ozcnc, por caixa . . I2$9S0 a i3$3»o
LinKiias do R. Grande,
uma  i$5oo a i$6oo

I..-.i!rillios,. por milheiro 330S000 a 33o$ooo
Mate cm folha, por kilo S.00 a $.-í.o
Polvilho, 100 kilos. ¦ . _5$ooo a .sUJooo
PttssaSj por caixa. . * *_$oüo a 18S000
Presuntos, por libra . . 3_oo n 3S600
Telhas, por nulheiro. . . 3,-0.000 a 33oSat«l
Toucinho, por kilo . . 1S040 a it*J4«
TaDÍAca nacional, oor íoo
kilos j;Sooo a s;$ooo

Tremoços, por 100 kilos u$ooo a is$8.o
Vntas de e(o. por kilo, . Í420 a .420

CHA*
Kilo

Verde, . 1 t . i- • •¦ S$ooo a i2$ooo
Preto, ....... 8$ooo a lojooe

üahla. , . .
iarb. ....
fernambuco .

CEBOLLAS
» '£ £ *.
£ ã. à. *,

*£ X

Kilo
I$400
I$70«
i?so«

Cento
2*400 a 2$Soo

Nominacs

3o$ooo
^oujooo
*í^5*.uoo
13^000
O.(í»-0'-
S$ooo
lí$000

_0?ooo
SoÇooo

205$000

2-".2?000
líiG^ooo

üoòíooo
I55.oot

8S$ooo
35..JOO

18u$ooo
iSá$üoo

iSuJooo
j5o$ooo
i7t)$uoo

"-S000

RENDAS PUBI/IOAS
ai.i-andi-.ua do kio

Kíttda do dia 1 a 12. . . I.8ifi:45.f567
Renda arreca-Jada liont.tu: .

lim papel
1,'m ouro, , t , A , ,

Eio Grande .
UEVIi.HAS

Nacionaes ....«¦»:
Ditas, estrangeiras . . iis$ooo a 1^05000

FARINHA OE MANDIOCA
De Torto Alegre:

Especial „. 32$50o a 3;$900
1'rimcira. ..«••>• 285900 a iigS.oo
Fina. . , , _ , a , 30J700 a 315200
Grossa . . . > _ _t Não ha

uc I. .una:
Grossa • _ü$ooo a 2i$coo

FARINHA DE TRICÔ
Moinho In.Iet

Scmoliita. . . . y ¦
Buda Nacional, . 

'_. 
,

Nacional. . . • ¦ ¦
Brasileira

Moinho Fluminense
Especial. ...«•»
S. Leopoldo. . 1 . .
O. 

Moinho Santa Crua
Pérola _ .
Santa Cruz. ..#.«.•
lV.ilic.... . _ . . x *

rfii.AO
Preio

Po Porto Alegre. . »
Dilo, idem, da terra. 1
Dito. Idem, de Santa Ca.
tliaiina

Dito, manteiga . . . . <
Uito, dc cores diversas _
Dito, mulaünho, • . •
Dito amendoim ....
Dito, branco, idem. •
Dilo, vermelho idem. .
Dito, enxofre , ,.
Dito, branco, estrangeiro 05S000 a g6$ooo
Dito, (radinho, idem , G?$Soo a ,-0.900

*U_-
Fumo cm co:_a
Rio Wove:

ICspccial. . t < t *
Rtjçular . . ..::«_..•

.... dc Mina:.:
Segunda. . , , . 7, t
Especial. ¦ * « x « ~-
I*rinicíra. • • • ¦ *
Terceira . .:__:_ .- *

G ova 11 o:
Especial. . . . . .
Kfííii!ar ...... í

FUMO EM FOLHA
Di* Uio Grande:

i< amarella. . , .. . e
2', idem . . , . • .
1* commum .*_•••:
3*. Idom. . .«..-»

FRUTAS
Maçãs, caixa. ¦ v * :r
Pei as, caixa .«*..*.
Mangas, caixa ....
Uvas ltio Grande, caixa
Ditas, estrangeiras, barril so$ooo —¦uoauuKAS
Hio da Praia, idem .
líio Crande . ¦ *
Matadouro. . , .: %

GLYCERINA

OAU_.ES veuues
Foram abatilis liontem no matadouro «le

Sanla Cruz:
617 rezes, 137 porcos, 27 carneiros e 40

.itclIOJ.¦Marchantes! Cândido Hi. de Mello, C;
rezes e «3 porcos; Durish & C, 22 rezes;
Alexandre V. Sobrinlio, 7 porcos; A. Men-
des & C, 57 rezes; Uma & Filhos, 61 re-
zes, 9 porcos c 7 vitellos; 'Francisco V,
Goulart, 19 rezes; João Pimenta dc Abreu,
26 rezes; Oliveira Irmãos & C, 92 rezes,
26 porcos o 7 vitellos; liasilio Tavares, 19
rezes c 6 vitellos; Castro & C., 39 rezes;
C. dos Rctalhistas, 23 rezes; 1'ortinlio St
C., 22 rezes; I,uiz Barbosa, 21 rezes; lf.
4'. Oliveira, 48 rezes; Fernandes & Mar-

condes, _.j porcos; Augusto M. da Mottuj
ó rezei, -7 carneiros c 5 vitoltos.

1'oram rejeitados; 7 i|*l de rc_cs» 7 por*>
cos e 1 vitello.

Vigoraram no entreposto dc S. DiogOi
os scguíutes preços; bovino $170 a $500,
carneiro i$s.io e i$3oo. porco j?200 p
1.300 e vilella $sou e IfBoo.

MARÍTIMAS
VAPORKS l.aPl-.UADOS

Calláo c escs, "Mcxico". . . . t
Bübá-j e esc#., "?. de Satrustctjui". .
-.agüíià e escs., "Anim". , . . . •
Rio tia Prato, "Amazon". . . . • •
Rio da Prata, "Dcseodo"
Amsterdam c escs., " Amsteltaiid*. » •
Nova Vork e c.cs., "Vauban". • * •
Eio da Prata. "Vcstris"
Portos do norle, "Sereioc*. . . . . .
Portos dò norte. "Javary". . . . . .
Norfolk e escs", "Tniiuary"
Portos do norle. "Olinda" ;•
Porios do sul. "Maroim". , ¦ . . .
Portos do sul, "Saturno", . • • •
Kio da Prata, "Darro* #¦
Nova V.irlc u escs., "Minas Geraes. -.;
Kiu da Prata, "Garonna". ......
Inglaterra « escs., "Ortega". ....
Inglaterra c escs., "Ara .uay.i". , , •
Bordéos e escs., "Senuana". . v 

'.' 
•

Kio da Prata, "Desna"  _
VAPORKS A SAIR

Reciíc e escs., "Itacusse", . . í .
1'orios do norte "üuahvba". .....
Inglaterra e escs. "Mcxico". . . _
lt o da Prata, ".'. de Sairustcgiií". .
Sanlos, "Kio de Janeiro"
Inglaterra e escs., "Amazon"; . . .
Inglaterra e eres., " Discado*
Tortos do sul, "ltanuhy". . . . , .
Rio da Prata, "Ainstellaid"
liliéos e escs., "Philnileiphia". -.; . .
Nova York c escs., "Veatris'1. ,; , .
Rio «Ia Praia, "Vnul.an". .....
Laguna e escs., "Mayrink"......
Portos do morte, " Maranhão". » • ¦
Portos do sul, "It.ijiihá". .......
Aracaju' c esc- "Itaituba". . -»- . .
Laguna o escs., "Annn*
li.glatcrra e oscs., "Darro". . . . .
Portos do sul, "Maroim". .....
Uonlcos c escs,, "Garonim". . . » .
Calláo o escs., "Ortega". . . . . .
Imbitiiba e escs", "Itaperima". . . ¦
ltio da Prata. ".Araítuaj.i". . . , . .
Portos dò norte, "llahia". . « .- . _
Maceió e e«ies.. "Capivàry"
Recife c escs., "Javary". . . .
Rio da Prata, "Scquana". . .
Inglaterra e escs., "Desna", . .
Montcvidío o escs.. "ciaturno".

r.
13
1.
U
14
i_
il)«
16
«7
18
«9>.
19
10
SI)
31
»3

í.
30

13
¦ 3'3
'Ji
U
>4
M
14.
IS
16
ií
16
17
18
IB
18

lt
»3
33
24
24*5
S5
26
J-
26

3.$S00 3?$ooo
36.300 ii 3Ú.70U
35$ooo 3S_oo
3.I.300 3-l$700

365000 3C$soo
35$ooo 35$soo
3-l5ooo 34$5oo

36S000 36S500
3S?ooo 35_oo
34$ooo 3..500

100 Wos
25$8oo a6$700

Não ha

iC$70o 2i$700
^..ji.ioo -6S700
2o$ooo 3o$ooo
su$ooo 2Ó?7oo
26S700 305000
,jo$ooo 4i$700
so$ooo a..$300
94$ooo yo$oou

Tor kilo
3$000 .1 2$200
i.iioo a i$Soo

APUOU 
DA Dl O é na rua Uruguayana 145.

bAOA TAnlO Não tesn filial, 59., 60$ e70$
Ternos sob medida de tecidos de pura lã, feitio no rigor da moda

K>i9.i*6-8
lX:i59? .5

.070\(iC()%2<)0

P.tu egual periodo Je i.

Differença para ca i.ifi.
i.yo6:.|;6?_9l

lC.ltl35.9QO

RMCIvIllíDORIA-iDU MINAS
moS2So;3

1Ç000 a
i$6oo 15800
1Í200 15300
$600 $800

i$io
1580

DR. F. G. FAULHABER — Po
hospital da Santa Casa — Doenças iio
appareiho urinario — Consultório: rua
da Carioca, 30 — Das 3 ás 5 horas.

J S39!*
11 — 1 m

Gottas Virtuosas df0Ks™;;
Curam hemorrlioiilcs, inales do ¦ utero.
ovanos. urinas t> a nrnnfin Cvstite

LOTERIAS

101882...
753/9...

161D03.,.
2S300 a 2SS00 ¦ 1^7170...

i$6oo a i$ooo i~~\>le] ,.
50154...

i$2ooj 87712. .
i_°5°,1_1Ü0...
J JIOO15000

Capital Federal
nenumo dos nroinlo3 da 10' lotorla

do plano n. 33Í 10.* extracção do
anno do 101., roalizada 011» 12 da
maio do IO16.
PU' MIOS DU 30;OOOS0t_ A 500.000

30:0'i0.0"0
4:OOiiS0O0
SiOOOliitlO
üooosooo

MUITO GRAVE
O ciame da vlela só deve Ecr feito pov

pessoa muito habilitada; caso contrario, serl
d», gravíssimas conscqucncias, A Cas^
Vicilaa assumo todti c «ntal(|uer respon-
saliilidr.de peloa exames clfeeluados 110 seu
K„liinele. á rua da Oultamla n. 00.
B5B_______ .. ... M

SEP LIVRE
].__]__- MAXXOS

MANICURE
Especialidades em preparos píi?

unhas. , . , ..
Sete «le Setembro n. 58 (a' andar),

¦ >_»-"_
AGRADECIMENTO

Soffrcndo lia dez annos mais ou mé
nos de pertinaz surdez, contra a qiaj

_.-..„„....- todos os recursos eiinrciíttdo3 _ íoram
1:00U 000 baldados, resolvi vir liara o Rio, pra

.OI.U00'
líijo a
iSuoo u
1S050 a
5950 a

23Í00O
_o$ooo

Não lia
Não ha

iSoso
i$oso _ •

Nominal

Airc.adaçi.o do ilia 12, . . ,
Ij-.i a ia , . ,
1-ini egual periodo do min.

9j:-90*3-|i

-uiSSa?5.|j

íirme,

UNIÃO DOS OPKRAKIOS ESTIVA-
l''OKIÍá — lista .-.«iciacão rcuiie-se ama-
iih'i, : t, á] 11 lioras ih manhã, e*;i assem*
bléa scrtíl or.Í!n_ri.. para tratar dc assum*
ptoi do interesses th classe.

¦ _-o-«ai-s.-tj»...

ou?, ijd«i. e 70$
Tentas de ctiscinira ingicL-a, pura lã,

preto uu de c'>r. sc«) ttu-ilida.
ALFAIATARIA PARIS

;_ — RUA URUCUAYA.N . - ;3
(.Vão tem filial)

•.AS
.'a repartição expediri mi-
s paquetes:

Mercado cal
•Cambio: : 1
1'auta ír-í'J.
De accoruo com a alt;., a_ fiualidades aci*

ma dc 7 não acompanham 05 preços rela*
iivos, sendo sempre os Jo cõr mais vaio-
r;/«i!¦»*.; cotitinuaiitlo depreciado.*, os ».atcs
bi.í::05, devido ás entradas de S. Paulo.

M-ltCA-0 Otí SANTOS
EM 11

Entradas: S.9__ saccas.
Desili 1": ?5..|7'J sacca*.'Mediai 6.-61 saccaâ.
Jicsii. 1 de julho: 11.012.087 sacca!,
Saídas: icj saccas.
líxisleneia: 1.071.350 s_cca-'.
3'rcço: 5?3'jo pur 10 k.los.
Posição dü mercado: cal__o,

ASSUCAR
t-.ntr.ulai em 11: 1.650 sncc«)S,
Ocsd. 1 . S.1--M3 dilos.
S::...-,! em n: .:.4(>* saccos.
Desde r. .11.3(15 diu».
ICxistencia em i_, de tarde: noa Irapiclics

14J.011 saccos; 1103 armazéns gsraes
dilo

I .sição do mercados firme.
CüTA(.'01*S

liranco, crysiAÍ
Crys.al, amarello, ....
Mtt:cavo
Idciiti ,1a sorte
Mi_avinlio

$._.t a S.Sn
.-5_o tt $'J:o
$460 a $500
Í6S0 a $700
_oo a «-joo

rregos correntes do mercado
_o Rio (le Janeiro

AKROZ NACIONAL:

Especial. .....Duo superior. , . ,
Dno, bom
Uito do norte, branco «
iiito regular. . . .
u..j. uiein, do Norte,
rojado 28S400 a
AKKOZ ESTRANGEIRO-.

Agulha, do 1", .
Duo de -''. * * *

100 l.iloa
So$ooo a 5."Í4oo
4o$ood a «4,.Ç|oo
33$'.6o a j6$;oo

3u$oüüo a _o$;ou
3o?oüo a ji$7'JO

31 .roo

90Í.000 a 915700
Não ha

SS.10036Ç700 a

Í660 a
S580 n
$460 a
$670 a

Não ha
$3«*a a

$6So
56to
$.l_u
$700

CORRF.IO- I
Ia» pelos s.stiittí

ll-.c :
Guahybat para Recife, Ceará. Pará, San-

t-rcnii Óbidos, Paríntins, Itacoaíiara e Ma-
nâoiF, recebendo impressos até no meto*dia,
cn tas para o interior ate ás i._ i|a da tar-
do, idem com norte duplo at. â 1 c obje-
doa para rcfiialrar até .'ts 11.

Itasstieè, para Vicieria, Uahía, Maceió e
Recife, rccelieuilo impressoa .'tté ás .. bo-
ras da inaubã, cartas para o interior até ás
.. i._, idem l--.';ti oorte daolo até ás 6.

P. Jj Satrcstegni. oara Santos a Hio da
Prata, recebendo imprensa sáté im \o lioras
di manhã» cartas para o interior até ás
1.» 1U, idem t com oorte d-.:[»io c p.ini o
exterior até as_.11 e ohjwjíoj para registrâf
v.ic âs 10.

México, para S. Vicente, Las Palmas e
Europa, via Lisboa, recebendo impressos
:.U ao mcio*dia, cartas oara o eNterior até
;'i 1 da lardo, e objectos para it^ULrar a:_
ús 11 da manhã.

Amanhã:
Parand, para Gcnova, recebendo impressos

ru' ns 7 noras da manha, cartas para o
cnerior até ás S o ohjccto3 para registrar
a-'.r ás íi da ianle do hoie.

Itapuhy, p.ira Santos, Paraná. S. Fran-
circo e Kio Cirande do S'-**^ recebendo im-
p/c.sos até ás S hor;-:* d.i manhã, cartas para
o interior até ás Si:_, i.eni com porte du-
j.I.i até âs í c nb^ucioá para registrar até
ás 6 da larde dt? ivr.c.

Awacott, para líahia, Recife. S. Vicente
c linrop.t, via Lisboa, recebendo impressos
;>té ao meio*d:a. cartas rar.: o interior até
jj 12 i\z dn Urde. idem com porte duplo
e para o t*.ierior até á 1 c objectos p^ra
rtíi^trir até âs n da manhã.

XVft*-üí-, (ára I.i-b-n. e InK-atetra. rece-
bc:.do itnpresíos até ás 3 horas da tarde,
c..r;..- pnm o exterior até ás 4 c objectos
ftra i(„ -irar até ás 2.

ALGODÃO
Entrada» cm 11: 3.Í3J fardo-,
Desdo i": 5.107 dilos.
Sai-ias c:n 11: 1-7 fardos.
Ht-.le 1": 3.0S3 ditoí.
Kxiitc-jcia etn i:, do tarde: C.237

ios.
Posição dj mercado: firme.

rernarabi:
.<. G. di
Paraliyua.
Ceará. .

COTACOKS

Xorto . .

XAKQUK

2j$3'jQ a siSooo
.Yiíjijo a 3o?eoo
-'çSooa a 3"$üjo

oaa a 30?joo

hsistcncia em 5* • •
Entradas ii it. Grande

Saida

14.500
3.S0.

:.*í05.000
342.540

lnylez
...SSUCAR

Uranco, crystal • .
Crystal, amarello . .
Mascavo. . . . .
Uiancu, 3* sorte, . .
Ôti.i.widS ......
Mascavinho ....

ÁGUAS MINERAES
Nüciouaes:

Catiainliíi (.8 .arrafaí)
l.ambary (i$ itarraías).
Cáróliiiquira (48 garrufas) jjSooa a üíÇooo
S. l_ourenço (.;. garufasj ..jSüoo a 33?o6o
Suiuiaris l.i3 garrafas, , _jÇooo a i.Çooo

listra ligeiras:
Vi.Iiy (5^ garrafas) . , «SSo.o a sSSn.^o
i'errii-r 1"') garraias) . . 51.5003 a ..fooo
Dita (100 quartos). . . Õ6$coo a t'-'Sfoo
Scitcri {24 garrafas . i.omiuíil
{>. baigadas (4S garrafas) 485000 a 4S$ooo
C. Moura (»S _nrra!'a.) . 405000 a .(of.oo

o_AR_e.i-.ir.

Tor kilo
Erma, sem vazilliame. . 4"tOoo a 4$ooo
Drula, etn latas de 12 l|a

e J5 kilos .... 4$!"° a 4J000
I.oura, sem va.illiainc. . síano a Sío00
Loura, om laias deiaiU .

e :5 kilos  5$ioo a 5$ioo
Branca, sem vazilhamo . oíooo a d.ooo
Dranca, em latas dc 12 i|a ,.

c 23 kilos üçioo a 05100
Ilranc. em latas de. 4 kilos C$aoo a 6.300
Branca, em laias dc i c

. Idlos C$300 a o)_oo
MANTEIGA

Modesto Calone, sortldas NSona
Bréttl I'*r_c«, lata . . Não lia .
Lopcletlcr, lata .... 2^300 a 2^700
Modesto Galonc, k*.a . Nao ha
I, llrm-.i  . .1?oí"i a .iI-io
Er Minas .....-_ -$|oo a s$Soo

MILHO
Aniaiello, da terra. . t i;$ioo a I3i3»t>
Dilo, liranco, idem. . . isSúoo a íúírcc.
Dito, da terra, mixto. n$ioo a I2$S00
Dito, amarello da Norle Não lia

MADEIRA
$4.10 a S410

, !3_:$oqo a 1325000
N. o ha

, i6o$ooo a ifioSaoo
, 160S000 a 160ÇO00

D00ÍUU0
iiOOSOUÜ

PIIEMIOS Dlí 200300O
16169 18027 20I97 20615 3581S
38177 40799 68.57 70546 72328
752S2 .6747 Si.316 90389 96745
98405 99060 10.37 1I4W2 115919

138990 136893 147*-'6*2 155-195 1B6504
181071 1S56I0 1858J0 191103 195900

APPUOXJMAÇOES
101881 e 191883  lôOüflOO

7537S ü 753S0  100S"00
161901 o 171904  50SOOO

UlíZENAS
191881 a 191800 ,. COSI-O

76371 a -r-:iso  4"$ooo
161901 a 161910 ; 20SÚ0O

CENTENAS
191801 a 19190ii 20SOI.

75301 a 75100 105000
101901 a 163 00 85000

Tudos os números torrainados em
£2 tem 2g00O.

Todos os numoros toTimn.idos om
2 têm 1800» oxociituandu.so os icrini-
nado. em 82.

u n..a. uu .uíerno, Manoel Cosme Piiil-
O dirccic-presidcnte, Alberto Saroiia de

Fonseca,
O «!ir<*-tor-2Siis'ente, dr. Antônio

Chnlho dis Sanlos Pires, vicc-presi-
dente.

_*S$oco « a8$oou
;.l5ooo a .Sooo

l_rr-ty.
Angra
tan.pos . . i .
Bahia. . * * •
Maceió ....
Aracaju. . ¦ .
Sul

ri 1XOOL

._ grãos. . . .
iq grãos. . . .

A .-AFA
Nacional. . • «
Cstrangelra, Itila.

AZEITE
lata.

_7C$QGG I75?OO0
i*SoSoüo i6í?-oo
150.000 155Í00J
150S000 155Í000
ifoS.co 155|ooo
150S000 1555000
I50$ooo ijiíooe

480 litro»
340$ooo 230S000
iítOÇGOO 27Q$«J00

Americano, pc » « •
RCzína, duzia. . • •;
Spunoc, di!?.;a . . »
Sueco, branco. » . •
Dita vermelha . . •

Pinho do Paraná
1* onalidade .,.•¦•
2a finalidade .••..*>.

OI.EO
Pc liiiiiiiç-, lata. » »
Dit.\ barril . . . . .-

QUEIJOS
De Minas ...ri

PI10SPHOROS

Iíj»! Branco * • * *•
llrülianie. . . 1 .-
rinhciro. . • • • «
ypiranga. «.**••
Raio A. » ¦ • • »
Mimosa • • • •' S •

CERA
Ypiranga. o • • »
011,0 ... . . T .- .
\iü\o X ¦ t . * _ i

SAL

Dc Cabo l7r;o •• . •
llossorú
Aracatj'. . .. .. _ I

SABÃO

Kra 27 tijolos. ¦ r .
l-ji* 9 barras. . . <- •

70$ooo r.-fooo
Cyjooo (. j$ooo

jSooo —
Ií600 —

$800 s$Soo

I,a!a
5o$ooo «i so|ooo
50^000 so?ooo
^ijSooo —
^8$ooo —
.táSoou —
4;?5oo —

C4Sooo 6.$ooo
66$ooo 66$ooo
õ.;$ooo 64$ooo

Por 60 kilos
,*.3uoo 4$w°
3*900 4í3«"*
3^900 a. 4Ç300

Tor Itilo
í;oo $700
5;.-o $700

Tor caixa

Estado dc S. Paulo
liosumo dí» loteria do S. Paulo rea-

lizada om II 'Io maio do 1916.
PÍ.F.M10S DE 100:0008000 A fiOO$000

50:100;«»00
 50:0005000

SsUOOSOUO
4:00Ü$000

2:0 1)20 0
2:000.. 00

1:0.IS'"0
liuOiSOCO
IíOOOíOí 0

curar melhoras do mal, «iue ha 'uwta
tempo vinha me afíllgindo.

Por indicação de um amigo, fui con-
sullar o exmo, sr. dr. Avelino Ue Oli-
veira, «;uc, depois de um e.xanic mi-
üiiciosi), prometícti curar-me dentro da
25 dias. S-hmctti-me ao tratamento
desse dedicado sci.ntista cotn certa du-'
vida e poucas esperanças.

Hoje, por-in, 110 fim dc 25 dias, mi
alia do tralamento, achando-me mtei*
ratneníc curado e sentindo-m-e rejuve"
nccitlo de muitos .tunos, graças á pcti-1
cia desse notável -nieilico.

•Sei que vou nffendcr sua modéstia',
mas não posso deixar esla capital sem
fazer publico os meus sinceros agrade*
cimeiit03 por tanta dedicação c inter-'
esse, ([tie s. cx. o sr. dr. Avelino de
Oliveira -*'.'.e dispensou durante o tra->
tamento; é e^le o meu dever e assúii
o cumpro agradecendo publicamente.

Rio de Janeiro, 12 de maio de 1.1G.
PíDHO SlMAS.

(K. 2357)
 «I > ._ > 'l.

PEDRO ÜOsSTA B FILHO-
Declaram «iue a procuração passada

a Urbano Lema Posse, de seus prédios
de Bom Suecesso e porto de Inhaúma,
ficará sem effeito. (J. 2306)

Ç-8O li
S .0
5.-.0

1.617.=40
333-S40

Existencial Iionlcra. . . 14.6011 1.314.000
CotaçGei :

iíij da Pra/j
Patos u mantas * * . —
Manias  1 iÇioo a í-.j.;o

Ris Granai
'Mantas* ...... .$ooo 3 i^üCo
Patos n mantas. . . _ iÇooo a i$i_j

Mattií Grcssj
i'_!03 e mamas . . $900 3 _6t)

Posição do mercado: frouxo.

, 3$ooo jíeoo
Pcrt, lata dc 16 litr.s aSJsoo 3o?i.oo
Porlugueí. laia. . . 1S5M Js-100
franca, lata dc 16 litros .gSuoo jttjooo

Ol-.itta. virgem, cm ti-
joios, .» kilo;.. . . .. 2U30 a

nieina e virgem, cm lt-
joloí pequenos, 3 l'i!.c3 'i."e0 a

Oleina e virgem,, eul ti-
joios n. 1, " kilOb, . .

Eíticcial, em lijoloi, .» J.
Especial, em tijolos, 3 x, jS:*o a
Especial, iden a. 1,2 k". i$?oomo

2.-30

!$--og

1113010...
1H4777...
.._....

14'.'ül5...
114H-Í0...
13-631...
34101...
.iKTí...

101«i87...
145710..,
1S8S2...
191175...
H6ãG5...
41701)..,
4 974 ..
S9478...
.Oi:._..
98395...

II'.«7 ....
1Í2917...

FOBÜIIOIDA MBHINO
O único extirminador das formiga»,

Merin. & Maury, rua Ouvidor n. i6_.

Coinmeniorando a posse do novo sociflf
da NOVA CINTRA (7 Setembro, 233)!
*'Dr. Lambada" o "Canabr.hma" poz -
disposição do sr. licrnardino Machado
(Theatro S. Josí) i|j grosa de cerveja
Fidalga. (2465 J)i

ul . «M Mi ¦•

Cognac J0NSAC (g&g«
pura aguardente dc vinho.

iig n ir -****i **i inri

PHOSPHATINE FALJÉRES
(li_elliiiraiineDlooD_iahratoi_iiiondaiia|i.i.j3iilaiiçs4
t-l oilomiijos canados, os convalc-tcilc:, C3 vellioi.,
A"PII0SPnATINE FAL1È1IES" _ iuirmíava/J
D_io.iii.G":O.R.(liiUTa_lieric.rari_o(__',/:.wm«»J

1:000.0110 ^_
5001000,
liOOSOOO isoojouo
5'iflS000 I
5001000 1
SOO.000 | _ - -4

003 0«
fjOO^ni.O
50r.g0)n
dOJSOOO

au-
959ií«S

PilMMIOS Dl. 2003000
53.13 63907 8.220 92491

10S'.ii4 116060 124458 127374
127.1b. 13II4S9 13

114135i
13TI-05 110S88

1750.7

Ute-o a
5.v-o a

BOLSA
limitem, a Bolsa funecionou aetiva. temia-

6e registrado regular nutrera dc negocio**.
As apólices «tra-., a_ _c igiS.aa de iyn.

as Provisórias e a-* acções tias Docas tia
H »hia, ficaram1, mantidas; a. do Banco do
Brasil, as dai Minas de S. lc.01.mo, as
apólice. Municipacs c ..- Populares, ficaram
sustentadas, c as acções d_::> loterias üi -iu
Brasil, frouxas.

Çranccz, lata
ílLPlSXA

Nacional. ..,-.-,.
Estran_cira .....

„_.(__) DAO
Pernambuco. . . . »
Hio Crande do Norle. ,
Paraliyba ......
Ceará ........

BREU
Claro (2 So libras) . .
Escuro, idem. ...»

BATATAC
Nacional, por Itllo. .

BOliRACHA
_!_,,,I.cira, contorme a

eiialiiiade, Dor ij k=.
•¦A-HAO

Pii.e-üti. ......
Usspe » • •
N-riit._a  .

j.nHJ»•1 [nha de Porto Aleirre.' 
i.ua de 2 kiios . . .

Dim. idera. !a*.a de _o
1 kilo ...... .

3Soco a 35.3a

Por 100 kilos
54$ooó a sóÇooo

Não ha

roScoo 3i$ooo
agÇooo jo$üoo
cqSooo 11 30S0C0
2-Yiaao 3C$ooo

3_.?rioo a 5-?o-;0
Kominal

. $180 a $260

2.Soo. a 4*>$<*<>*-

jiScoo a 73$*>00

Kspecial dc peso . . .
Virgem de peso . .
Virgem superior. •

«'¦VHO
Kio Grande ....
Collares. tinto, «uperior
Dito, inferior. . . .
Vircctu 'Jo Porto. . .
Verde portunuez. •
i,;s.o_. tinto. . . .
Dito, branco, 14 _r^J*.
Kifiuetra, tinto . «. •
Hcsoanhol tinto. . .
Dito braiico , . .
Vcnnoutli (Ciniano) .
Português . . . «
Fianctr, caixa. . .

VINAGRE

lí^oo

a$5SO
l$;oo

Por kilo
SrSi a $780
$520 a $520

» $êoo a SíJuo
Pipa ^iÕ.Soqo a i-OiOoo

20S000 a j.6o|ooo

160B17 170S75 172051
lbMOõ 195983

PRÊMIOS D13 1005000
32169 34189 39.7 41133
45212 -Í5120 4.131 51914
CO -.*"- G2662 6i"01 Oidi"
.5i.l R1509 SC120 8S6'i5
92K.1 102917 1133111 1241B9

1.U43 11S370 IV.9-S Hillll 16'.'701
1..VI.2 lfièuS5 lO.l.il 175-V20 175757

25120
.41421

50935
75536
91163

45_s___ a .Sotooo 1178.63 180179 191193 193735 197307
.t.oSooo a moSuo. j APIMIOXIMAÇÕES
46o$ooo a 540S000 j H60V5 o 11001-7_.3o'ha - * < • -,*
47o$ooo a soo$ooo | ..'t,',V u

1 7t)*!l>í a70oSor.o a í_oqÇoG-
Xão lia 14«J514 o

4*ioSooo a 3005000

34S000 a 36.00,1 1160»! a
4i$ooo a .jaÇoo- 1...771 .*»

| 7.2CI a
Por pipa ! 119511 íl

Uranco . . . • . • • S.*'"00^ a 330SM10 .
Tinto 330$ooo a 3s«_ao. .- .
VELAS I 116001 a

Crandes, de 5 e 5, caixa , ! 131701 U
de 2; pacotes .... I4Í30C- a

Pequenas, de 5 c 6, caua
pacotes. . ... 94200 a

ijo.ooo a (j_Sooo I Fragata, de s, cair.a
«jüíooo a ioo$ooo '

Tj'i',;*
.5. GO.-

149516
DKZENAS

116O50
1517*0
75270
149520

CUNTIiNAS
110:00  10.000!
15_0Ü .(...O

4Í5QU 
j Todos 05 números tcritr.nidos em

9$:oo |em 6ien.i -SU o

CAIXA ECONÔMICA DO IUO 1)13
JAxVÜIKO

(SECÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
SOBRE PENHORES)

Prescripção dc saldos da venda de
penhores

Convida-se ao3 srs mutuários a v:«
rem receber os saldo, da venda de pc-
nliürc-, constantes da relação abaixo,
effectuada cm leilões nas catas dc pe-
nhores nos dias 8, 9, 12, 19 e 26 de
maio de- tou. lYtes saldos, recolhidos
á Caixa Econômica iicla. casas infra
mencionadas, estão á disposição dos mu-
tnarios desde kjii c dc conformidade
cotn os decretos 2002, de 14 du novem-
bro de m.o, t.- 9738, de _ de abril de
1887, prescreverão cm favor deste cs'i-
belccitncilto no corrente mez, se náo
forem reciatnados antes da_ seguime»
datas:

Dia 11 dc maio, Casa Adalberto de
Andrade, cautela n. 0641.

Dia 9 de maré, Casa José Calicn «
C, cautelas ns. 27&S8. 27710, 27766,

..,.,, a| 27861, 27941. 28011. 28330. -8430.

.oLU.U : 2gJ56- 2g68!)i -8g,5i 289SO| 29204, .-9559
1 o 29621. . _ .

GWnuO Dia 12 dn maio, Casa Cimnare.es a
50SWQ í Sauscvcrino, cautelas ns- 2*327, 2.-338
30S00'J
S05000

500 -CO
fiOii.001')
30 lomn 1

S6$400 a 8S$8oo

85;3-jo a 90.i"«*

. ...icntcs.
L&comotoras, Jc C, ca!:'a

dsctil do governo — Dr. Joaquim_s$.ooa «*»• Jt°daSuVB iijnto,
. 0 pacotc. 2t$.-o í!$;oo I A autoridade :.>olieial—Dr. Antônio

Carro, caixa de30 pacoles is$3eo i5$SOO NucaratO.
Cano "Brasileira", caisa ÜS CoacOS5Íor,ai*i )5,J. Azeve JO íc C '

úc 30 ;i.,co»es. . .. aojooo joíc.o 1

S500. 28593, 2892.1- 2896a. 29083- 29127.
c 29460, ...

Dia 19 dc titttio, C.*.sa /.. Cor.tnier,
cautelas ns. 35753, .6364. _<-¦"->. 3>*475.
3-'i7.|i, 36796. 37029. 37036- 37057, 3707 .
44404 s 49.114. . ,, ,, - ..

Dia 26 de mr..-i. Casti Veuve I.oms
Lcib ,1 C, cautelas ns. 33457, *nSi_,

33351, 339--, ír3'0. 35717- 33721-
35914, 3ÕI7-». J:-;7S. J0570. 36749,
3676. 

- .685».,
Rio de laneiro, 3 de maio oe 1916.-

— O gerente, Vr. Ikrecio Ribeiro d«
Silva,

¦ 

'^
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PÍLULAS
SOCIEDADE _1BN»!í«M1ENTE MU-

atiA riíüGunsso do enge*
SlJlO 1>1_ DlliVTlIO

__UA ENGENHO OE ©ENTRO 14
ÍQc ordom do sr. presidente c dc ac-

côrdo com a letra M. :do artigo «(i dos
Estatutos, convido os srs. associados
:i se reunirem cm Assc-mblca geral, or-
limaria, em primeira convocação, no dia-
1.5 üo corrente, ás «19 lioras, ufhn dc ou-
virem a leitura -flo «Relatório do 8r_
presidente e balanço geral do sr. the-
sc.ir.iro, assim como eleger a commis-
são de contas.

.'Secretaria, .12 <le <m:iio .de 1,916 —'Antônio Lopes de Carvalho, i" seca-
tario, (2«|«|i J)

«AMJilRICA ________
SM_E — KUA A..11.1.JCA, 70

Hoje, 13 do ioo-i>cntc ame'*, "soirée'
mensal. (M 260;

"A UIO «BE JANEIRO"'sucção i'Ec.L,mo —. msmiAi
No próximo dia -15, íis 15 i|s lioras,

rcalizãr-sc-ú o 22" sorteio da Secção
Feci-.lio Predial desta Sociedade.

Os srs. segurados que ainda não rea-¦lixaram os seus pagamentos, poderão
fazcl-n até ás 12 'horas do mesmo din,
hora em que é pago -o imposto 'resp.•

çíivó. — A 'DIRIÍCTOR-A.

métâm.-.

Prisão de vontre-In-i-
ges tões-Dores no ligado

Cansado de aoíiTer ilo -cs-
.tomago, prisão -de ventre c
dores no ligado, seguidas de
congestões que me -dexa-
vam á morlc, deixei de to-
mar remédios, -resignando-
me aos cruéis soiinmentos.

tDòrcs -de «cabeça, jnevral-
.gias, dores nos rins, iastio,
eólicas, eram «meus compa-
nhei-ros hábituaes. Instado
ultimamente .-para experi-
mentar as PU.UI,AS DO
AliB ADE MOSiS, tive o cx-
traordinario contentamento
de ver meu -estado melhorar
rap damente, passando os
primeiros dias sem dores,
sem prisão dc ventre, ani-
mando-me, ...té que confessei
a mim mesmo aiada «mais
soffrcr.

Tão .poderoso e rápido rc-
sultado, conseguido única-
mente com ns PÍLULAS
DO AIIDADE MOSS, é di-
gno dc ser transmittitlo aos
que soffrem, motivo pelo
qual autorizo e -peço esta
publicação.

Carlos Anreo Camargo.
Em todas as pliannac as e

drogarias. Agonies geraes t
Silva Oomcs & C„ Rio de
Janeiro.

A** PRAÇA
O MERCADO DE CEI-EAES

(Ccntrinho)
Mudou-se para a rua Acre fl. 70.

.__.  ...: .(.2 404

BEN.:. IiOJ.:. ASYLO DA
PRUDÊNCIA

De ordem do Respeitável -Mestr.:.,
convido todos os Hr.:. do quadro, qui-
tes, a comparecerem á eleição da admi-
nistração que terá que servir no anno
1916-1917, bem assim de Rcpr.:. a
Gr.:. Ass..:. Ger.:. na próxima quarta-
feira, 17 do corrente. — O Secr.:.,
Leopoldo Perdia" de Sousa. (2302 J

IRMANDADE DA SANTA CRUZ
DOS MILITARES

'De ordem do exmo. sr. roronel pro-
vedor, convido todos -os irmãos desta
Irmandade e devotos de N. S. da Fie-
dade, N. S. das Dores e S. Pedro
Gonçalves, assim como os fieis cm ge-
ral a -receberem Sua Eminência Revdma.
o sr. Cardeal d. Joaquim Arcoverdc de
Albuquerque o assistirem ao juramento
e invcsiidura no cargo dc Protonotario
Apostólico ad instar participalinni do
capellão, monsenhor João Ho dos San-
tos,, ás iS j-_2 .horas, hoje, sabbado, 13
do corrente, cm nosso Templo. 0 ir-
mão da eapella, capitão Luis do Gou-
vca Ravasco. (J 2417

ABBADE MOSS
fOI/UB Mtt.TAR

•_E_.Ur._-A CONVOCAÇÃO
Sessão ile assembléa geral, ás 20 ho-

ias 'ie 16 de .maio, .para discutir a re-
«forma dns «Estatutos c do Rogulamca-
.to (Ias .Caixas.

E' necessária a apresentação de car-
itücs dc ingicsao «que se acham, das n.
ás íü heras, na 'Secretaria, ú disposição
dos sócios. ;

-Uio, 13 dc maio dc njiG. — í" tc-'
nento Isaura liegucra, 1" secretario. ;

roNVOOACAO DA ASSEM_B__1_A
(iEK.Vl, J. A "OKKA C. S. DE
t!'_:(«»'í'J«:Cc.lAO A'S MOCAS SOI.*
_-'l','U_AS"
De •conformidade eom o art. IV dos.'icstitlitto. da'"Obja C. _3. de ProUcçãoj

us Moças Solturas", são con-id.idos lo
«ios os srs. sucíob «pata a assetnliléa ge-
.¦ral .pie terá -logar a 14 dc -maio dq eor-i
•rente anuo, ás 1. d-Orns, no nfüifiuio _doj'Collegio tri-. Imniaculailh Concciçüp, sito-
mm Hotafogc. -iicsui .capital, .para o fim]
iflc tomada «e .f.ec.&çiio vdc nontiis c elei-j
.ção da nove 'iiiteoioriu c-conselho con-'
Bttltt vo.

Dado e ipnssaUu sa sádc social, nos ,-,oj
Oc abril ds.- i-.j.b.. — A íisertíturia, Kc-\
fclinc Mosscnv.

A AWMl«;M!'A'_?r.O DOS DTS-
•Ilt^TÍCOS

iClonimlluia «lo um Jitediuo"A indigesíãp como, cm regra, toda
Ciasse ide iiitcommuttuB (gástricos, tem
a *ua oingutn, nove -vezes em dez na
heifloz" iioiunino nqucllcs -que sofiiem
do lealwiifigo «devem, s«-inpre qtie .liai'
(«os.ivel, ev.lar os alimentos de naturc-
ra ácida jior si «mesmos ou qno sejam
ett_c.qj.li.vci3. pela sua aesão chi tu i ca so-
tre o «estoiuago, de a'hi oocasiouarcni
iictdcz. lulelizmeiiti-. c3ta iregra vem
tncscucvjir a .maioria dos ulinicnlos
graioó ao pulada., assim como outros
ipic são «Clietos de boas qualidades ca-
.pazes de enriquecer o sangue, fortalê-
.cer .as carliep -o sol.dificar o systema
utiuscular,. Dalii ver-ticar-se o faclo de
itpiTscutnrem em .{ic-a- os dyspopticos
c hufifrtaiores .do «estômago o aspecto
dt tanta rmagreza, com as carnes ma-
cilentas -e despidos daquella energia vi-
tal qne súmutu-e p«ide eucisttr -num cor-'
po -liem idimuntado. .No interesse dos
pacientes que se tenham encontrado ila,
contingonoi» de riscar de sua dieta toda
a sorte de .nlimcmos ifashiaccos, doces
eu gordurosos, <_ ale jn-ocurarem manter
uma existência puramente vegetativa]
com piodiictos glilliiiosoB, somente, eu
aconselharia que experimentassem uma;
¦rcíoição uomposia de qualquer classe I
de alimento., do seu tlgiadq, cm quaii-li
lidade naiilorade, 'totuantlo logo cm se-"
i;t:il,-i meia eidheritiha de Mattiusia
liisurmla líllliiida em um pouco d'agua•tepidr. ,ou 'fr..'. lista .íeutriiiizará qual-
Quer ácido tu e houver ott que se for-
me, e cm 'loitar daquella sensação dc
peso e cinpBr.nraroenin, verificarão que
«i esiuii-if.jro deu-se perfeitamente com a
.Im-icnt.iç.io. 'Xlagnesia 'bisitrada é in-
_cntestave'lmeiit« <- mdlhor correctivoi
para a aiii.ieniaçãu c o mais seguro itn-i
tiaciflo que St ciirílic-ce. Mio é ura me-:
flteamemo, assim cc-no n«io tem accão
alguma sobre c «estômago em si; porém,
jidln sua iici.ãu ii.iiuaiizantc sobre a!
acidez dos ole-uinilus da «.limentação e:
pelo •f.-.cio que _ssim elimina a fonte tle;
itnínçác «rcida, que inflanima a delicada
ítienibraua do :e.loiiiago, cila faz mais1
dt« qne seria possnol coilseeuir-sc com
qimeaqtte. drogas ou nieuicanieiilos.
Como ineSicn, sou partidário do cm-
prego ffl» mefliciim.htas sempre queliája 'necessidade.; duo, comtudn, re-
conhecer -que iião vejo razão algumacm sobrecarregar de dio;,'as um esto-
n:ago i.iflaminado c irritado, «ni vez
dc tratar de «ifiminar o ácido — que«' a causa il; ti>'l«i o mal. Procurem,
pr«t:i, na pharmacia, um pouco «'«- Ma-
gncsin í«í.viii-í;,-,'íi (sendo .acoirdicionad.1«111 Frasco azul conserva-sc por tempointlc! indo); .comam da primeira rc-íei.ção do flue lhes upjictcder; tomemlogo 1 ai seguida r Maguesia bisimilla
couto ficou explicido acima, c- depoisdigam sc Jião Itenlio razão".

O sangue viciado é a causa latente de
todas as moléstias (Bourdieu).

Depurae o vosso sangue, usando a TA-
YUPIRA Silva Araujo. Licor exclusivamente
vegetal.

«O QUADRO»
Rosultado deJjoutem;... ?1

Antigo. . . . Vacca
Moderno . . Cabra
Rio  Jacaré
Sulteado. . . Gato

Variantes.
24—88-59-68

nio, 1. -3 - lJlG R 2524

A Capital
346

Hoje is 3 horas
Hio-_2-5-'J16. R 2102

Loterica da Noite
698

Hojo Is 3 horas.
Rio—12-4—016 M 2-193

I. AMERICANA
906

Rio-12-5-91». R2523

PRQTBGTQRÃ
419

. Rio*-l.-5-«JlG .1 24.5

Caridade
79S

R 22Í3

Fluminense
3106

J 2ÍSG

Operaifia
1004

.1 24S7

lEIljO 9E PENHORES
EM 17 DE MAIO

Delgado, Silva & C,
SUCGESSORES DE

Rocha & Farrulla
1T9, Kua Sete de Setembro, 179

Rogam aos sra. mntuarlos re-
formarem até »• véspera do leilão
as suas cautelas vencidas. (S941)

I Excellente fazenflinlia e do

Terras de primeira finalidade, em
mattas, capocirões, madeiras de lei,
pasto fechado, levouras -de «afé, ferti-
lidade em canna, cereaes, etc. Grande
casa alta de residência, ditas -de colo-
nos, moinhos, obras, aguada cm abtin-
dancia, superior potável, logar saluber-
rimo e commercial. Servida de optima
estrada de rodagem. Apenas seis kilo-
metros, c estação. Vende-sc.-por_módico
preço; informações, jior obséquio, com
o sr. coronel Aurélio Gonçalves; rua
Fioriano n. 46 — Rio. M. s:}S-

EMPRESTA-SE
dinheiro sob-liypothecas 10 "j" ao anno,
avisos 011 contas do Thesouro, premis-
sarias, caução ou juros de apólices, alu-
gueis dc predios, heranças e todos os
negócios comnurciacs. Uua da Alínii-
dega, .12, sala 9, entrada pelo elevador
de 11 á 1 e 4 ás .. horas. J 1518

UNHAS BRILHANTES
Com o -uso constante do Unliolino, as

unhas adquirem um lindo brilho e "cx-
cellente cõr rosada, que não desappare-
ce ainda mesmo depois de lavar as
mãos diversas vezes. Um vidro, 1S500.
Remette-s? pelo Correio por 2S000. Na"A' Garrafa Grande", ma Urugiiavana.
n. 66. J 1:43

SUOR FÉTIDO

Irmandade do Glorioso
Patríarcha São José

A mesa administrativa desta Irman-
dade faz «ciilebrar, no domingo, 14 do
corrente, -dia «ousaifrado pela iligreja
ao patroeinio de São José, .a festa do
Orago, com ntiissa solenne ás 11 horas,
pregando ao Evangelho o illr.strado
orador rcvcreiidissimo conego dr. lie-
ncdicto Marinho .tle «Oliveira, e "Te-
Bcuni'" ás jp Jioras (7 da noite). Ce-
lcbia ,a «missa .0 .digno capellão da Ir-
raandade, o .rev.cnemio icoiiego Jauomo
de Vicenzi, c o "Te-Deum" o digno
wigario «la ífreguezia -de São José, o
revedino. conego dr. Benedicto Mari-
nho de Oliveira, que dará a -ií:.'!i;ão do
Sanfis.iiuo Sacra monto. A i>artc miisi-!
cal está confiada .ao professor Joãoi'Raymtmdo Rodrigues, que sob sua re-
(jencia fará exeeiitai:, por .grande or-
eliisiia, a .otivcrlure "Fique Dame",_lo
maestro Supiiée, iscgimitlo-sc a missa"N. S. Maria Auxiliadora'.', flo ma-
estro -monseiilior Caiíliero Giovanni;"Gradual", do -maestro Ka-pliael Coelho
Maeliado. Ao.ncégador, a ''«Vve Maria",
Jo maestro Mariatmi; "Credo", do

I maestro Tomasso Canessa. Ko ofíer-
I torio, "Ave «Maria", de'M. Netto;
I "Stroctus", do maestro Tomasso _ Ca-'
jinvssa. Na elevação, o "Salutar.s", àc,

XI. Ketto; "Afiiuis Dei", do maestro:'Tomasso Canessa. Antes da festa, em!
I mesa eoliocada n«> corpo da_ egreja, a:

adniitiislração fará, por meio de sor-i
! «eio, ás ipessoas que retiucreiam, a dis-

tribuição das esmolas instituídas pelosl
irmfioft beinfeitores fpailrc ..cx-vi^ario
loão Frooqpio da Natividafie e Silva,
José de Araujo Vieira e Manoel Uai-
«bazar Alves Costa. Ao 'terminar o
sorteio, será .entoado o grandioso hy-
nino da caridade, do maestro iRossini,
cmio homenagem á memória dos bem-
íèhtntes. -Ds irmãos secretario e thesoir
r.ejro estarão presentes para admissão
(ie irniíin.s, recober promessas tt* dona-
1.ÍV05. A's iq horas (7 da noile), de-

I pois tic executada a òuverture .Le Clia-
I valier Br.cton, do maestro Adolp Her-
I..-.;..nn, será lida a Nominais dos irmãos
! e irmãs eleitos para o anno compromis-
I sal de 1916 a 1917, sendo em seguida
I entoado o solenne "IVDeuni" do ma-
i estro Francisco Maneei ria Silva. Ao
] cnseri.çar o "Salutaris", -do -maestro
I íVbdon Lyra, e terminando eom o "Tan-
I tura Ergo", do macôivo ¦ ¦Siinonnet c

henção do Saiiíis.-inio Sacramento. Üc
ordem do caríssimo irmão provedor, c
cm .nome da mesa administrativa, eon-
vido 03 irmãos c fii-is devotos a .pres-
larcm as suas homenagens ao glorioso
patriartfha São .José, padroeiro da
l_grcja Universal, mo dia em que esta
commemora o 'patrocínio do venerando
esposo tíe Maria Sasitissiir.a.

Secretaria da Iruiaudade, 11 de
main de 191C — O secretario, Francis-
co Lopes Pcrrae Sobrinho.

HKV0...0 1'A'I.TIFU1,A1{ 1.0 GLO-
TíIOSO __.____.I__HC.-A S. Jnsk-
__^-^yKiV v& i«tUBioa cou-

¦FESTA DO r.\;JS'.;.«-: 1KO
ÍOc ordem dn emisílho -superior desta

ÍDevaçãq, comnuinico a ludos os irmãos
e .leimiií -fieis devotos que terá lo-.,.r
amaillfã, itloniingo, 14 tio corrente, cm
Boa eapella, sita á um Jardim Dolani-
eo, t-, festa do nosso orago, o excelso
padroeiro São José da Gávea, constan-
tt- do seguinte

BROGRAMMA
A's .. -horas da manhã, alvorndn com

unia salva de 21 tiros; ás 8 horas,
anissa conventual e commtiiihão de
grande .parte dos alumnos da Escola
Sono Maior, da Fabrica/ Corcovado,
tom cânticos e muras preces.M1S-SA SOLENKI. - A's io i|_ ho-
ras terá legar a missa solenne, sendo
celebrante o revcreiiilissimo padre An--onui A. F. da Silva, capellão tia Ue-
voçao, ncolytado peles reverendissiraos
padres Jqu.iuim 

'Cardoso e José Mar--lins, servindo de mestre de cerimonias
o revereiidissimo patlre Manoel Sera-
pliii.-., Ao Uvangclho fará o pancgvii-co d.- São José o erudilo orador sicro,
canego José A. Gonçalves de Rezende,
'"•"_"_ official da Câmara Fcie_ir.31.ica.

TF r<Kí'M — A's 10 horas, laja-
_nlia ílc São José e sermão pelo nclavel
.orador sacro, revcrciidissimo pailre
lAmerico iia Cosia Nilo. Fm seguida,'Te-D-.um e benção do Santíssimo Sa-
cramento. A t.itlos estes actos do culto
presidirá o reverendissimo monsenhor
(Paulino Petra da Fontoura Santos, di-
giiissimi) vigário desta freguezia. A
parte coral e orchestra, está confiada
a eximia professora de canto, exma.
sra. d. Lyilia de Albuqureque Salgado
que íará executar _ inissa c credo de
Baiiia Cecilia. de Charles Goi-.nod. Ave
«Maria, ao pregador, do mesmo conipo-
sitor.

Xa elevação, o "Salutr.ris", de Weber
tf Te-Dciim, tle Anacleto dc Medeiros.

•Kio do J»inc.ro, 13 ilo maio á-c 191 _3
_— D. Carvalho, secretario. -357>

CAIXA ni-MAN-TAIUA 1>0S
l'i-,I)l 

"IIKOS

SF-DE: EUA SENADOR iPOMPEÜ
X. [*i — ('Edifício próprio)

De ordem do sr. presidente, ct«nv:ái>
C= srs. soeins quites para, reunidos cm
assemblca geral ordinária, assistirem a
Jiossc d. nova administração que lera
íie gerir os destinos saciacs no c-xcrci-
cio dc uçtfi a 19:7. .

iRio de Janeiro, ij de mato de 1916
— Antônio Mendes Pereira Machado
•,-«i.r.i_M_ «I_ asscmblía cera!, e-í -õl-.

IRMANDADE DE NOSSA SE-
mm ÍE 008 HOMENS

Festa da Familia Sagrada
("mn n mesma siolitntiiditdu tios

iiihios nirti;i«ioi«cs, será culolirada a
festa ilu FAMllilA KAGilAUA. nu
liroxiiuo (I11111i11_.11, lí .flo cditi'11-
le. iiola fiinua sejtuíntu :

A's 11 liui-ns, inissa solenne.
scmlo ollíeinnli' o licil". V.-iilic
l.umicisco TenvnsHos, Cai)ellfio da
li-iiiiuuiiuk', c sob 11 1'i'iieiieiii du
lii'oíess.1 >_• João Jlii.viniimlo Jtoiiri-
unes m-i-ií c.vuuutiidn 11 ouvoi,tui,o"Les jiiunes do ('.uri-iui". do
iuiil'sI_'() llntiloi-il; a niissn dn ".Nus-
.sn SunliOHi (lo SticcoiTo". dn nines-
tro Ai:iinn'l .lominiin «M11 rui, o o"(iriiiiii.il". do iliau-l.i'0 Moiiliino.

Ao oi-eupiii' ,i trjliuiin snsfiidn o
Kevd". 1'iidrc Jir. Hlcurdluo _Lr*
«Iuii- Scve, ftei-á ontoiiilti a "Ave-
Mario", do maestro Slercttdnn.e;
si-üiiinilo-so o Ceiilo "Sliutll Ceei-
lia ".di- ( liailcs (iotinoil.

Xa oceasião do óííertorlo será
ciiiitndii 11 ' Ave-Mnrin", de 1..
I.uz/.i, o o "Snutus", do íiiiiesifo
CiOiinoil.

Nn ciei
maestro

iiivo. o "llcnefllctus", do
Charles Gounoil, c solo

dc soui.1110, com coro, terminando
com o "Aauus Dei", do maesli-o
(ioiiuod

Os irmãos Secretario o Tliesou-
rciro estarão iiresontes, iilim de
receberem ilonativos o inscrlncões
das iiessotts dite descinrem fnzer
parto dn nossa IrinaiHlndo¦

He ordem do carissimo írinfio
«Tiii. c da Hesn Aíliniuistiativ.i,
convido os nn-vso-*. irinâos o lieis
nara comi)iii'ecere.m a esta festivi-
ilude, bem como ás NQVUJÍAS, que
estilo se realizando, nrecedenilo a
lesta da nossa Padroeira.

«Secretaria da triiinndnde, em 11
de maio ile 101G. — ü Secreta-
rio. A. l'K.N.\.V.

"A BAÚnACl-XEXSK"
sq" rr.cui.io pago x.\ íi-.iíi:-: At -c'NA 

Sl-.KlK 11. e sa" XA SüUIE C. .
Rão convidados totíos os sócios 1'rLaei-

ros Conuiliuiiues c C-.uiribuiuics tia sc*
rio (!c ii;:uooísoüo. inscripi-^s a\v. c dia 12
de janeiro <lc 11115, (J.i terie dc 20:000$.
inscriptos Cié o dia 24 <ic dezenúno dc
íO*.(, c di*. scr-e dc 5ü:í>oo$ooo, in_crip:ri'_
zvc o dia o **c ja:u-iri) do corrcir.e atvcto,
a taanúar pagar, dvniro do praso dc .".o
«lias. .-, -ctin ar da presente dato. n. sêile
011 aos banqueiros locaes, as quantias res-
in*ct:v:nr.cn:c dc sete, quatorce c tr.iKa
«ii n s C.í.-on, i.Sjuo c ..ojcoo), quota:
«devidas pc-o.- i\iilcci;.ur_ios dc tiossas con-
..-ci.- .1. fííulina 1'creira d" fenaa. oc-
i-.irri.in etn Carinhanba, listado da llaliia.
}:>ào l\.*.dÍno rerreira, ccc<»rr do e:n C::r
n:o *do Rio Ciaro, Su; de Minas, e I.uir
Car.05 l_lc'.:.iO!i:e, oceorrido na capital du
rar.iliyba «do .\u:*rc.

lí.-rl.3C';na, sc di abril de !«.:''. — A
Dila-.n mu/..

BANCO DA PROVÍNCIA
DO RIO GRANDE

DO SUL
Secção de Depósitos

Populares
AVISO

Coniiminteamos aos interessados qne,
a partir de iu de julho próximo em
deante, a taxa de juros na secção de
DKPOtílTOS POPULARES será redu-
zida de 4 ,pnra 3 °|° (tres por cento)
ae anno.

Rio de Janeiro, -6 tle reaio de içiC.
— Daniel de Mendonça, jjòrentc. —
Ccstclar Salvaterra, contador.

AERO Cíiin 1_I.ASI_.EU10
.S1CDE.AV. RIO HRANCO, 183

Acródromo Fazenda dos Affonsos Est.
Marechal Hermes

Na sede «tio Acro Chib Brasileiro, es-|
t.ão_ abertas as matrículas para a .pri-
nieira turma tle àlumnòs que desejarem
inscrever-se ,n\ «Escola Ae Aviação;
mantida por esta sociedade, e que se en
cerram no clia 20 do corrente.

Informaçües na Secretaria,
Kio dc Janeiro, 8 de maoi de 1916,

— Luiz da Fonseca Cairão, secreta
rio.

EDITAES
EDITAL

i.," REGIMENTO DE CAVALI.AIilA
(Avenida Feiro Ivo)

Leilão dc cavallos
Ue ordem do sr. .tenente-coronel

connr.aiidantc, haverá neste quartel, 110
diu ili do corrente, ás 9 horas da nta-
nhã, leilão dc 13 cavallos juizados im-
prestaveis para o serviço militar.

Rio de janeiro, iode maio dc*ipi6.
— M. L. Cargas Dantas, Io tenente in-
tendente. '

nu ííi s

OC -01-..-7.-00
RiO- 1 .-ÍI-91G J _.',Ü7

Americana
106

r.iO—32—5—P1G. J SM

Águia de Ouro
854

U--S-Í-Í
IUo—i3—D-910 M 2-33

A CARIOCA
N749

nio, i_-r.--.ic. M _-i$í

A Garantia Federal
832

Rio-l.-C«-'.«lC M 2.83

Casa Guimarães
Rua Sele do .Setembro 121

Telep-i-iie C 2563
Aproveilem a Gi-ande rediicção.

Calçados cm todo o
Stock preços abaixo-do custo

Depositário dns alpercatas
marca rt.igi.on de

n. 17 it37 . . «000
» 38 a :í3 . . 4*500
» 04 a 41 . . (. SOOO

Btmtvunmos bx«

HOJE HOJE
LEILÃO

Venda definitiva
Garantido emprego de

capital
EM UMA GRANDE A'EEA DE

TERRENOS
omle sc nciitim cdiíicíitios s solideis pre-'liíiã com os ns, nj7, 10,9, zoj, 2Q* € íoSi
Ia rua Ciatimumlo dc Mello.

X-áquim. da rua Amoiim, c ns. 9, ir, 13
r 15 isela rua Amorim,

dando urna renda mensal de
3t!c$oOO

Estação do Encantado
S. COQUEIRO

Kf-cript.irio c armnzcm*—á rua da AUnn*
depa n. 7-.'. Tcteph. 11. c6-*.g, Norte,

VENDE KM ' EILÃO— HOJE —
SABBADO, :.i DO CORKENTE

;ts 5 lioras (ir. larde
Em írente nos weamos hotide'. da Ticdade,
os siiiaTiures terrenos ncínua, ta;-er,do cs-
qnína com a rua Amorim, onde r*e r.tíham
c.íificadas ij casiuhaá com Lommudcir. para
pequenas famílias e 3 barracões nos iua-
d.»- dn uwiw. terreno.
t _CT__BCJ,_U_»HC«iilg

ÜO MONOPOÜO
OS FELI010A0E

Rcniotte-so MHipIos de lote-
rias imra o intci-ior, moilinnl.c
o norte ilo Covreio.

Díi-so viiutn.io.siis comraissões
aos sra. canibistuB nn.- eiiiiom-
nienilns superiores n 10WS000
— Umi Sittiltcl, 11. i-1 —

FHAKOISGO ü O.
gMff^_»___y__***m__K-g_r_g«_re^

dos p_«s t dos Boracos, catinga, frieiras,
icomichõM, etc, dcsnppartsiem rápida-¦mente com o i:so do "Suorol". Vende-
sc em todas as drogarias, perfumarias,
pharmacias c á rua lírugu.iyana n. 06.

J 1141

VIAS URINARIAS
Syiihliis o moléstias-Uo

senhoras

UR. CARTAXO J0V1XE
Formado pela Faeuldnde de

Modjciiin du Nápoles o Iiabili-
tado por títulos da do Hio dò
Janeiro.

Cura especial e ra,:da de es-
treiiamenlos urethrae.' (sem opera-
çfic), ([oiioirhéas ohronkas, cysti-
tes .hydroceles .t.miores, impoten-
cia. Consulta, das <_) ás 11 e das _
ás 5. Idirco ila Carioca 10. sob.

PHARMAGEUTSCO
Diplomado pela Faculdade de Medi-

cina, esiá cm condições de assumir a
direcção teclmica de qualquer pharma-
cia. Cartas ao sr_ G. B., para esta re-
dicção. R ;3-'s

APROVEITEM A OCCASiAO
Coinpr.m-se papeis velhos, pagátiiíie

bem. Avenida Passos n. 32, deposito
do papel Araujo. <B. 1469)

Aposentos confortáveis
Pequena familia respeitável, dispon-

do de dois ou ires amplos aposentos,
muito limpos e arejados e cm centro
de jardim, aluga-os a pessoas distin-
ctas e de Iralamento, com ou sem pen-
são; na rua Professor Gabizr. .155.

(J. 195^

CONSULTÓRIO MEDICO
•Aluga-se parte de um, completam.n-

tc mobilado; na rua da Carioca 31.
(J. i7-|8)

Pomada anti nerptucu
FOUMULA DE I.. R. DE BRITO

Approvada e premiada cam nudalha
de ouro ¦

Iníallivel nas -empi_;e_s, darthros,
sarnas, lepra, comichões, ulceras, ceze-
mas. panaos, feridas, frieiras e tudas as
moléstias da pèlle Pote i$íoo. Depo-
suo: Drogaria Pacheco, rua doi An" " " '-*-- le Setembro. 81.

4110 J
dradas u, 45 o Sete d

ili SIL
Anemia, fagtieea, neurasthenk, anolestias

do estômago
Depositários: -. Araujo Freitas 1 Orua dos Ourives 88 c Pliarmacia Mar-

quês, praja Tiradentes ns. 40 e 43—Rio.

GONORRHÉÂS
cura infàllivcl em 3 dir.s, sem
ardor, usando "Gonorrhol . Ga-
ranle-se a cura completa com
um só fusco. Vidro, ..$000, pelo

y Corícto 55500. Deposito gerfl:Pharmacia Tavares, praça Tira-
dentes, 6_ — Rio de Janeirn.

FABRICA
«Coiupra-se unia quo esteja para-du, ou mu terreno de grandes di-meiisões, em S. Clirlslovim, UioComprido 011 Calmnliy.
Propostas eom todos os esclaro*

çimeiitos a M, C, 110 escriptorio
desta íollia. (,1 1231)

Platina t- b'n nantes,
rua Sete Je Setembro
ria Diamantina".

compram-se; na
u. 11-, "Joalhc-

(U. 7.1.1)

CQ!?p (Je livros usados
_ Comp:am-sc mtllidades dos actos iu-ndicos -por Martinho (larcc-z (.j vols.).Uos aggravos [«(«r Martinlio Garcez. Uodireito da. coisas segundo o ;«rojc-cl»«Jo LodiBO Civil llrasileiro, por Marti-mio Garcez. Tltcoria Geral <lo Direito,

por «Uovis Beviíacqua. Princípios deUireito Internacional;
Novíssimo diecionario I.niino Portu-

;r.'.c-/, por F. R. ,lps .Santos Saraiva, .5;traia-sí- iu rua I.uir Gama u, sobrado,cem Domingo. (j ,,,,«.

COMPRAM-SE MOVEIS
«Casaa mol«ilin<_*s, avulsos, objeclos

de escriptorio, etc., lua do Rosário n.
145. (=-._ M)

[ÍÍAÍRÃS
Compram-se dentes dc dentaduras ve-

lhas, paga-se bem, avenida líio Hranco
138, ic andar, Santiago. 1&.1

CASA MOBILADA
Aluga-se, na rua dos Voluntários da

Pa;-.ia. uma caía nova, completamente
mobilada, com tres quartos, banheiro,
duas salas, saleta, cozinha c quarto pa-
ra criados. Tem um pequeno jardim.
Aluguel módico. Quem pretender, tli ii -
ja carta a esta redacção, com as ini-
ciaes A. V. A. S.

Antônio Ferreira Aleixo
oti Antônio t'c;rrcii*3 da Costa Co.ttinlío
português, uaturul On ^Couto tle Cuclijúc».
U-.f-.ar dc l''aria de líntço. Precisa-se falir
Ctiiii este senhor, para negócios de *eu in
teresse. Diripir-sc ou e.screver, dando uuí
nmntdia, á |ira';n da 1'andcira, no V>azzt
llpnniiiiüs, ií. C. llrandão. (J itsO)

AVISOS MARÍTIMOS

LLOYD B
k&AÇA daò nAi-ií-J-mà

ENTRE OUVIDO R B ROSÁRIO

LINHA DO NORTE | LINHA DO SUL
0 PAQUETE

Maranhão
Sairá quarta-feira, 17 do cor-

rente, ás 12 horas, para Victoria,
Bahia. Maceió, Recife, Cabedello,
Natal, Ceará, IHltoytt, Maranhão
Pará, Santarém, Óbidos, Pariu-
tins, llacoatiara c Manáos.

LINHA AMERICANA
0 PAQUETE

Paira r.o dia _3 do corrente, as
14 horas, para Nova Yorl;, esca-
laudo ua llahia, Recife, Pari e
San Jiiau.

O PAQUETE
M

Sairá sêxia-xeira, 26 uo cor-
xente, para Santos, Parauasuá.

Antonina, São Francisco, Haja
hy, Florianópolis, Rio Grando «-
Montevidéo.

LINHA DÊ SERGIPE
O PAQUETE

Sairá quinta-ícira. 25 do cor-
rente, ás 16 lioras, vara Cabo
Frio Victoria, Ciravellas, i.
Areia, llhéos, llahia. Aracaju,
Penedo, Maceió c Recife,

SIME. V1U1TA»
CARTOMANTi: estrangeira, veneedora

em i* loRar no grande concurso àc fur-
_0iuaiici*i úo aprr.Miido tciv.anariu "O P*-i»-
urbano", trabalha com períciçSo r.a iciçn-
cia do occultismo, diz o prescaitc e prediz
u faturo; dcHveiuia qualtincr mysterio da
vida, concerta fimlcincr dÍCficu'dade em ne-
rocios, faz reinar n i>;tz no lar das fami-
ha», r:ne 03 demitidos. Poísuts r.s verda-
tlfirns pedras do iltval. vindas dircctametitc
cie jtr.usalcm. Podcroio t.li.nioit conhecido
até hoje.

Kua da Carioca 65, a' onthif, entrada
pelo dcccü da Carioca 23 c rua da Carir.ca
05. casa d: loterias. Domingo, e dia» íe-
rmt!o» alé ia 4 huv_j di taide.

.¦!7S ) J

PREDÍO em pâysandu
Vende-se um superior c novo «pre-

¦dio, solida construcção. com grandes
accommodações para familia de traía-
mento, ã rua Pâysandu' n. Co, vér e
tratar no mesmo, alú ás 4 horas dc
hojo. (24.7 ])

A juros iripdicos, qualquer «Quantia,
para liypolliecas, anticliTesis, descontos,
cangues -c penhores; eoni J. Pinto, rua
Rosário, ij.1, loja. (R. 2371)

PROFESSOR
Precisa-se de um professor de fran-

ccz para um collegio íóra desta cnp:lai.
Prefere-se pessoa que fale a lingua e
que possa ..ujeilarse a um ordenado
modesto. Cartas neste jornal a João
Paptistr.. (R. =..86)

MALAS
Artigo solido, elegante e Iiar»ti>

simo, só na A Mala Chinesa, Rua La-
eradin 61

PENSÃO RIO BRANCO
Alugam-se a familias distinetas e a

cavalheiros respeitáveis, e_plend'_os apo-
senios, a preços razoáveis. Cozinha dc
1* ordem. Kua Fialho n. 20 (Palacete
Fialho, Catíctc-Gloria). Telephone Cen-
tia! 3732. (R 4:0)

CMOfMiTE "AFfílGANO"
Diz com clareza tudo que se deseja.

Desfaz Iodos os malefícios; garante os
seus trabalhos. Consultas, c$ooo, todos
os dias, das 9 «da manhã ás 8 da noile.
Kua General Câmara 11. 178, sobrado.
Hn-.rc o largo do Capim e Avenida. Pas-
í-UlT. S. 99B.

COFRES

BANDO LOTERIGO
R. Rosnrio 7-1 (« 11. Ouvidor 70"O PONTO"

130 — n. orvinoi: — íao
São ns uhk.is'- flttu pfícveccni as

maiores vunlnsciis e eiu-nii*
ti ns 110 niibllcü.

Professor Baçu'
Myslciios (':! Vida — Inntnneros

trabalhos realizados pelo occultismo.
Combate a tod;,s os soffriinchtos. Ucsi-
dencia: Rua dc São Christovão n. 309.
Cat.;-.s, dirigir ;« capitão J. l.erio.

S. 1S07.

RODA M F-O^TÜNA
DEIXAM H0NTF.M

AnüRu  s-ü Touro
Mudurno  lTi Porco
Pi o ..  873 Pnvào
Saltcailo  , Carneiro
.- pieinio  379

H •  íttli
i' » .,  1 ir.
r«« *  «o

C ar to m a nte Q eoulti § ta
Mcdíum vidente e curador. Consulta

em iodes os sentidos, descobre qualquer
eegrt-lo por mais oceulto que esteja,
fazendo desappareter os atrazos e riva-
liãades da vida. Das 9 ás .| da tarde e
das (i ás S da noite. I ua Senador Ea-
_.cbio n. 11, sobrado. J 33^-*

toi iiíii oon
§ S s . .___ ^ i" í a" 1ifJLSJtlL-OliLL

Tosses, b.-oncliites, inílucma em 48
horas

DcposliiTios: — Araujo Freitas j C»rea dos Ourives 88 e Phan-.iaci,. Mar-
qnes, pr.-.ça Tiradentes ns. 40 e 42-Rioue Jjneiro.

5:0001000
Precisar, desia quantia assiiniando-

ser.ma letra no valor dc 6-.coi.?, paga--.eis iram anuo, dando-se como endos-
santes dois capitalistas. C;.::_s nesta
rcdacçüo, a J. F. (-'351

IéítameítoT

Novos e usados, nacionaes _ estran-
f-eiros, dos melliores fabricantes e de
diversos tamanhos, grande "stock", a
preços de oceasião; na rua Camerino
u. IG-l. (S. (.Si)

ÜS^ BOM ESGBIFTORIO
_ Cem dois compartimuntos por 70$.—

Trata-se na Casa Muniz, Ouvidor, 71.
S 1G46

tt.-lo <iui O 01. lobilarios de cp-
í«as, cm sua ofíicina, ou em casa dos
fie guezes. l.opcs & Simões, rua l-'re:
Caneca n. i_j. Telephone, Central,
3279. (_3_fi )

PENSÃO UNIVERSAL
Rua D. Geraldo 11. So. esquina de

Avenida Rio Hranco. Alugam-se c.cel-
lentes conunodos mobilados para faiai-
üa e cavalheiros de iralamento. Cozi-
nha dc 1" ordem. Com ou sem pensão
Aeccita avulsos. (S 9S0

MALAS
Quem quizer comprar malas boas e

baratas, s,i na "Madri leu ha" — Mate.
lia! Ploviano 1.10.

«rjrB3Cj/sw«:i:jE^irriCTr>jie^i___iç___«i__.

iü^ tt£ . ítcz. . _: -,«^_íi_L-__. ur,-.-- ¦¦. v:r__5;~xcr__riP.,<rc:r3_i--_-. i

!_. B 

1

• __.«_.. ia |} rS

Â Real

ÍO»:

I fiaübsiU. ü*úZ3$ gens,dar-8
. thros, cezemas, ear-das, pannos, co- |
j michões. esc., desapparecem rápida-1' meiue usando Pomada Uisliana. 8
j Caixa ;$ooo. Deposito: Pliarmacia a
j Tavares. Praça Tiradentes n. 6--j}' (Largo do Rcriol. (A 4030) J
c:i-rs.sn^^i_r-:'J*afjr_>.cis_;-u^*'.*^jrL^^

llTirUlUiuIA

m\M CASA FELIZ
,'61
891
M -IS3

«TAUliIM ZOOLÓGICO
Em \ir;-.-..l«- dc estar cedido o.Jar-

<íim Zoológico rara uma festa defiícatla
â colônia portugueza, hoje, 13 de maio.
nüo haverá cutrailas «de favor r.em dc
cartões permanentes.¦Rio. ;j dc li-cUi <1« «o«6 — A Dire-
ctoria. (M=; «5

L-__. - èir.-rí-f^ /n\,«- «*í."í»»1I:_:^_c
^^^^¦¦^7^7P7í:.;.Mv _.f.-i-, ->,S.::\----r-^f'l-:--i7.:<!Í

W&MS&W.
m

',^*á'iT.'T'w-.-;-v,-ti

IH
'"•..:,5._!_¦,:• ¦•-!i 'St-.'

Prop,
N. 787

i^anda

Rio-1. -.-016. H 2522

106, P.UA DO OUVIDOR. :o6
Filial d praja 1: «ie Junho r.. 51 — Rio

de j_:".e.ro
COJ.IMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Os prêmios süo pagos no

n:cimo dia úa extracçyo.
FERNANDES & C

Tclcplione 2.051 — Norte

W-jEfHfiíl BftE&lmBlilfSvUm
Da GOXOKKHÉÁ CílUOXICA ou

!ll-:Ci;.\Tl-:, em pouco:, dias, por pro-
:essos modernos, sein dòr, garante-se o
tratamento. Tratamento da syphilis.
\pp. Lc'' c 514. \'accin«as de Wright

----:-.-.,,i'«-.-i c.i. das 8 1; 11 í 12 ás is.
SERVIÇO NOCTURNO. S í\a li)—
-- LV. Pedro Magalhães. B 437

KSTKKü.Hl.Mli:.
XEITRASTHEXIA.

KSPlSRMAXOlíRHÉA
Curn certn, nidlcitl e rapitla.
t/liiiicu elccti'0-inctlica csiieeitil

UR. CAETANO JOVüXlü
K das Faculdades de Medicina de
jj Xapoies e Rio dc Janeiro.
i Das p ás n c das 2 ás ;.

| l.arso tia Carioca, 10, sob.° ui1 'H 1f rVT\V/rTrlc*n- j^:ir_rftai__j_aA'r.j__^T__ajeEBa-_j_^ 5

HARPA ÊRARO 
~~

Vcndc-se uma, duplo movimento, por
pri ço razoável; trata-se á rua do Ou-
vidor n. H5. (230S J)

| Enseignsment gratuit du chant
Madame Seguin ('-leve de M. Isnar-

don, proíesseur du Conservatoire de
Paris, continue ses cours gratuits de
chant, piano ei solírse, i sen école dc

I musique. Avenida Riu Branco, 127, 2"
étage. Les cours s:oii» diriges p;r les meil-
Icurs professeurs. Pe faire inserir: tons
les jours de 2 á 4 heures.

K;;a!:!i»;::i

§i
ifaiMiwiawaaii-iaiiBii

B
,1 O carvão g

especial _|
II para casa jgj

|| de fami- H

g lia e Hotéis. Máximo de duração H
I e ininimo de diupendios. Únicos g
y agentes, Prancisco l.cal & C., g
S I* de «Março n. pi, teiep. 53» 

".'*¦ 
__

liimeta a domicilio. m
^mw:mmmw7m7MmmM::x,
I30EII.OS «ARMCOi
Piita cstr.ida de [orro c «.Vo rodagem

ffi?_S_--tüi_

r-ÍSi-_ls__—-_?!_!__________

Xarope Peitoral de Dasessartz
e Aloatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspe...oria de Hy*

[i.ne e premiado com medalha de ouro
na Exposição Nacional de lyoS. Este
maravilhoso peito-ai cura radicalmenta
broncliites, eatarriios clironicos, coque-
Inche., asthma, tosse, tísica pulmonar,
dores dc peilo, oneuinonias, tosse ner-
vobós, canaüpações, rouquidão, onffoca-
çOej, doenças de garganta larynge, de-
fluxo asihmatico, etc. Vidro i$joo. —
Depnsitos: Drogarias Pacheco, Andra-
das n. 45 ; Carvalho, rua Primeiro de
«Março iuj Eitc de Setembro 81 e w
e á rua da Assembléa ri. 34- Fabrica:
Pharmacia Santos Siiva, rua Dr. Aris-
tides I.obo n. 22». O.-clephone 1.400.
Villa. s

MOVEIS
Vcr.d:m-se barato na ofTiciiia e depo-
sito — J4.AO DE OURO — que mu-
dotl-sc da rua da Carioca So. para á
rua Visconde do Rio Hranco n. 35.
Camas de peroba ou cáhelU

de :S$  5o$oo»
Toileltts, ioo$ooo
Lavatorios inglezes. ..... 55$ooo
Ctúnmodas de 40$ a. . . . . 6o$ooo
G, vestidos, 35$, 60$ a. . , . 1..0Í000
C. casacas ........ iBoípoo
G. comidas 35$  . s°$000
Mesas elásticas _ . 6o$ooo
Cadeiras de caneíb, dúzia,

de 60$  . _»$•••
Grupos para sala de visita»

de go$ isoSooo
Camas <ie arame, dc 8$ooa a ia$ooo
Camas para creança  i5$oon
Colchões de crina, de 12$ a 3o$oo«i

Grande e variado .ortimento de dor-
mitóHos, mobílias -dc salas dc visitas,
lapetes, apparellios de "toilette". To-
da a nossa fazenda c nova e de boa
qualidade, não sc vende uma coisa por
outra c não se diz — "Tinha, m;,s aca.
bou-se." E' ver para crer, uo aniig»
flo povo

<V'cÇ_^i^g^^^__rf._^—

Tlio AUSrtriCiiii ituui «ií «Hlil Oo.
C. HUA DO OUVIDOR G«

Caiica Postal 19 P«io de Janeiro

Álvaro de Suuza
Mcc-inico especialista em concertos

de machinas, lit, typ, e de grampiar,
motores élcetrlcos» dc «explosão c
tudo mais concernente a sua «rte.
Trabalhos garantidos e com presteza.
Chamrulos, rua Evaristo da VeifiSi
136. Teleph., Central,' 3«3.1 (2150 S)

CAKTOMAM-H K CHIRO-.lAXJli
ESTRANGEIRO

TralifilKi cnm quairo baralhos t'e cartas «t
pelas linhas da* mão?, faz quaesquer tra-
balhos, une os desunidos e (az reinar a
paz nos lares ds*» familias -—unico na Ame-
rica tio Sul que, por meio dc uma consulta•nocturna. descobre qualquer segredo, por
mais diffici. que seja; trabalha ha de* au-
uos 110 Kio de Janeiro, onde se tornou
muito conhecido pelos scus aceitos e bons
trabalhos já feito*); mora na praça da Itejm*
büca ha 5 annos, c sempre satsfcz a pes-
son mais exisvilte.

t Possue os verdadeiras pedras de Sival,
vindas dírectamente dc Jerusalém, iwderost»
talisman conhecido no Ürasil — Consulta?,
das o da manhã ás 71I2 da no'íe, na praça
«ti Republica n. f._.. — PRAÇA DA 1U.I»U-
RMCÀ N- 84. (Esquina «da rua Senhor dos
Passos). (4) J

: nuas coii.plicnçóM. Cur» radical noi
utroctasoa «cgurov rápidos. Dr, JOÀO
.BREU. Da. 8 ái 11 t du 11 i, ií

noras í ti* rui de P«dru, Si

g BIOVÍ..S IH. KSTVI.O 1
1 Aorovcitcm a liquidação dor. mezes E
I >!e Abril e Maio m CASA Al,VES — S
B ItlIA DA AI.rAi.DIii. A, 135. J

Mme. Itepia
Cartomante brasileira, tem um br-tve

com que sc consegue tudo que se qui-
:'cr. Guarda-r,c segredo. Consultas ver-
liacs c por escriplo; na rua da Carioca
n. 13, sobrado» J •59-i

TUBERCULOSE
Pessoa que volto.i da Suissa, onde

curou-se com a formula de notável sa-
bio suísso, de tuna tuberculose do 3"
Ij.áo, com lebre, suores, d«>r no peito,
tosse terrível, escarros, até com san-
Kue, grande fraqueza, pallidcz e ma-
preza, t havendo já verdadeiros mila-
.res na clinica «lo Rio. envia a recei-

ta a quem pedir enviando endereço e
200 réis cm sellos ao coronel Sylves-
tre Casanova, Caixa Postal n. 1.728.
Rio dc Janeiro, J 1495

TERRENO

Miiiii^wiiiaffaigiaiiaiaESBiisB
k CCUA DA |

syfmlxs |
Énsina*se a todos um meio de S

saber fie lem syphilis adquirida p
0:1 hereditária, interna ou exter- ||
na e como poik-in cural-a fácil-
mcn'.!- cm todas as tiíanifcsta.Ses
c períodos. Escrever: Caixa Cor-
reio, 1686, enviando scllo para
resposta.

iB-_ll__lll__í_HÍ_illlBIBi--Hraffi*affl
M .1.-1

Vende-se optimo terreno, própria
para nelle se construir bella vivenda,
na aprazível e saudável situação da
Muda da Tijuca, alio, secco, no meio
dç boas «tdificações, á rua Vinte o
Oiio de Setembro, entre os predios nu-
meros 7 e 15, lendo !.. metros de
frente por 20 dc fundos. Trala-sc dire-
damente com o proprietário, no bon-
levard Vinle c Oilo de Setembro., 116
(Villa Isabel). (A. ,_.,,/>

PIÜRfiüGIA
Vende-sc em ttm dos melhores pontos

| do rcnlro da cidade, com oplimo sorti-
mento, c as formulas da casa, iodas jibem conhecidas. 0 motivo de venda se
dirá aos pretendentes. Trata-se, por fa-
vor, com o sr. Abreu, rua da Asscmbléa

|il. 75, Drogaria Central. (S i8_.-;l

Prata, Lu.iiian.«.s, cautelas do Monte
dc Soecorro, compram-se; na praça Ti-
radentes 64, Casa Carcja.

CÜRÍTdü T0B-3RS1L0SB
I.B. A. DANTAS Dis QUKU.ÜÜ
Modernos methodos de traiam^nio

medico e cinugic'/. conforme a melhor
indicação. Consultas, das 8 as 11 da
manhã. Kua Uruguayana n. <«",.

H 3=3o
f__5_KaB»_;K-MCiS_t_VEtt_M13^^

SYPHILIS
RSSKZVCÍA DliriT.ATIVA 0O\.
CMMKADA 1)15 CAHOBA MIUOA

(Formula dr Brito)
Approvada e premiada com mrdalh»«le ouro. Cura: empiges, ' 

boubaa sar-nas doenças do nariz e dos ouvidos,
borbulhas, comichões, darthros, pannp»cczcina, erj-sipcla, syphilis e rhcuinatis-me, antiffo c recente. 1'icço ;$ro«,.

Pepositos. Drogarias Pacheco, ruados Andradas .(5 ; Carvalho, rua i" drMarço 10; á rua Sete «lc Sclembrt»Ri c on r ú rua da Assembléa .... Fr-.bnca: Pharmacia Santos Silva, rua Dr.Aristides I.obo 229 Tel. 1.400. VUla,

MOVEIS
¦ 1

GONORBHBAS ™ 5, J™
A prcstncüM c melliores condi-

ções «': só ni» run Seniidor Euso-
bio n. 7a. — Tulepli. 8854.

mui: ii f
Cartomante — Tendo trabalhado em

Londres U--rii:a e Moscow onde ad-
nutriu i^ríride pratica sobre occultismo
fa_ trabalhas para" o be:n estar, asr.ira
con,«>_ r_esu'a negócios mal suecedidos."ais in.lez. ademão. russo c por.

tPÍJl IFiiíSjLLLL

... "te fala ini.lrz. ailrniio. russo c por.Grande oartoiüanís e espirita \ ^z- ^^ ^*««.«. u™

GRANDE HOTEL
~ LARGO DA LAPA —

Casa para familias e cavalheiros de
ratamento. Opiimos aposentos rica-
uenie mobilados de novo. AccessorcS.
rcnliladores c cozinha de i* ordem.

Kní.. Trlf-rr. "Granáhaiel".

Trata p.-lo processo indiano, (até
hoje desconhecido) todas.as doenças e
malefícios, une os separados, dá íc-lici-
d_.de, cara embriaguez e tem a verda-
deira "Pedra «le Cezar". Yogui "Vasu-
i.«". R. Clarimundo dc Mello, 2S7. Pie-
d:iic ^HJl

HYraiMMGièlSMO S
Querei= adquiiil-o rapidamente ? To-

m_e o Curso do Professor KAD1R, na
rua Mariz e Carros, 87, unico que vo=
garante podem.s influenciar aos ou-
tros, apenas com S lições. Curso com-
plcto, 5«.,?ooo. (_4ii J)

PEDRA OE SEVÁR
IMAN

_ Quem pretender este poderoso mine-
tio, queirc dirigir-se a 15. C. C. Posta
rts'._•.'•«.-, para ser pr«"c-.:rndo. (;.i!0 Jl

QRP1K6T0N BRANCO
Vendem-se, r.a rua Jockey-Club nu-

mero 398. 1.1. iCSS.

Flores brancas (loucorrhéa)
Ctirau-.-sc- radicalmente cm pou- j

cos dia-i cotn o XAROPE F. AS '!

PÍLULAS DE MAT1CO FER-J
UUOINOSO. I

Vende-se unicamente na phar-
macia I1HAGANTINA, rua da
Uru_uayana n. 105.

a* __ocs__«B_a«Bg___M__aa^^

1'1-lXSlOX ET RESTAURAR!
L;i Table du Commcrce, Av. Rio

Branco, 15.7, i° andai. Telefone 4.138.
Almoço 011 jantar com tres pratos a
escolher do menu, sobremesa variada
e café i?50o. Alugam-sc quartos a fa-
_-.i!ias e cavalheiros, fornece-sc pensão
a -domicilio. M -'5.;t

EM 2.*. DE MAIO

L G]ITH!ER & C,
itexry & AnurAxno.Succosí

Cnsn fuiidiuln eni 1S«7¦l.> RUA LUIZ DK CAMÕES,
I'11/.cin leilão dos penhores

citlos e nvisani nes srs. .•imiti
nue DDiIem roforiiinr 011 ret
as suui cautelas nté il vestir
leilão. (,. gf

D1-Í-.-1

47
ven-

nrios
itnr
do

5««;>

Rua da Untguayana ti. 148 — Cal-
cado para homens, senhoras c crean-
ças, Esta casa c a que melhor serve
•-mais barato vende, por isso convém-.isitar este estabelecimento. J ,,i_!4

SENVENTE
Tara um per.ucno laboratório precisa-

se de um, que faça pequenos cnca-xola-
mentos, _mandados, roíulr.r e auxiliar
na manipulação, etc. Boulevard _£ de
Setembro 3,57, sobrado. Villa Isabel.

(R -132*1

5dW0&_J fi»' «s

m.

Cbií.«I cal ridas, Heccnstiítiiilct,
Marmatenses, Fortitic^dcs

Piliiles Oríen.alei
O unir» produeto qua «nríolH rnfzf!. naecgttrn o iip»cn-voivimento e a firmeza tia

j-ctto «m cmuwir ditn.no ai-
K-.m ft srtufie. Apiirovado p«*Ua ?Dtn!..llcln<isft medleaij.-;.,, V Çy \ í'.'i DOlriltiHtlndM medicai

fí^KA «l-RATIÉ P_-M5.r.EcMui5r.
tt*Sr' tA *~-rii- '"*'¦» "o itsírarisia em
ES. jti'ar'"' ^í**°- f>ii«-«!e-í..iiciro:
.fuA £A Drogaria AMiltK.

oürg isoo h mmm
Pir.t-na, prata c b:üãanlcs corapra-se

qualquer quantidade, na casa ''M-ridia-
vana, 77. ,3 197c-

JOüiL Oü REVISTA
T)e grande rírctilação, puhlicando-3*na capital de São Paulo, Minas ou Rio,

encontrará meio de auginentar sua
venda ivuisa c o numero de seus ...si-
Riiantes. Informações com o professor«ic Hy.pnotismo e d«' Magnetismo sr
Aristóteles Itália, Caixa Postal, (,04.
R'°- K. 1897.

_ Brllhantina concreta com pctrole<sdeliciosamente perfuma'la cotn r~nc-lian-e c escolhida essência, dá brilho
e firma a c«'ir do rahcilo, ao contraria
das demais brilhantinas que tornam oarale-llos russos. Vid-o, .Soo-,. pelo
Correio, 4S000. Ku "A* Garrafa Gran-dt . rua Uruguayana, 66. J 1143

DENTES, DENTADURAS, ETC,
¦ Comprn*so nualnuer o u n 11 ti d ti do<le DEXTES nrtlflciaes VKT.T.OS i«.100 ruis CADA i-M. Tambemtrabalhos velhos «la boecn <'in ouroo plntinn. —, Uu» Ua Assemlile»»• íi,, Inm. /.lUífilt.
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IMPLORANDO A CARIDADE
fer iottrraedio desta redacção, oppellara

)ira ¦ caridade publica, &9 ecguintM
mnhor":

VIUVA ANNA DO AMAUAL, clp, e
Mém dista doente • sem ninguém para sua
tfompsuhia, recoIliída a um Quarto;

VIUVA ANGEI.A PECORARO, . co»
If tnnoi de edade, completamente cega t
firâlvtica;

VIUVA AMANCIA, com 68 nnnos de
Usde, quasi cega;

ANNA EMILIA ROSA, pobre velhl-
)Bha, viuva, com 70 annos de «dade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cêgm
ktm .amparo de familia; ._ _.„

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR-
ROS, cèita ie ambo» os ollios e aleijailai

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, ea-
lravudo, tem recursos;

VIUVA LUrZA, com oito filhos me-
¦om:

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre re-
lha tera o menor recurso para a nua sub.
•islsiicia; _

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
«bor dc Mattosinlioj, 34. doente, uiipoisl-
killtada de trabalhar, tendo duas filhas,
Wndo uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, irellia, sem poder
trabalhar.

VIUVA SANTOS, com 68 annos de
«d«de, gravemente doente de moléstia in<
«urivel;

THEREZA, pobre ceemnha sem atuei,
lio de liiiiijiieni.

VIUVA BERNARDINA, com ?8 an-
hon

ÜMÜS SEGCAS E-DE LEITE
1JRÈCISA-SE 

de uma ama secea ile 15
a 18 nnnos e mais serviços leves; ã

rua josé Vicente n. 71 And:irah<
(-0-1.1 A) J

'OltKOi.HA-SE de uma ama ttecc.i, na tua
S. Francisco Xavier

mt

Í>KECISA-SE 
dc uma orna sei

tiatiõ aojooo, no becco do Cí
i'0,
ttr.adi

dc
O, 11

esquina da rua

j- A) J
: orde-

(ia D ul ta mia, su-
(2130 Al S

Ves?i vossos Filhos d no Paraíso
lus Crianças

Jliia 7 n. 134

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
LUGA-SIi nina cozinheira do trivial !

itu-Hc aa rua du Pinto n. 3At morro
(«Sj V.) 1

:AM
¦ía-lra
<lt> Pinto.

¦AlLUGAM-SK boas coslnhelró e

éi n-ta: na run Coiuuieiidador Tcliss iS,
Cascadura, (iOa-i 1!) tt

Í); 
ttCISA-Sr de uma e -e;:-,h e--

caai . ile familia, para coziiiínt
kcrriços feves; rua Visconde d
lt:is n, t,

c mm;
ToCÍW-

Tudoa 00 Santos. (38.31 B) A

JPRECISA-SE; 
nn travessa Ucttnriaa 11.

44 (largo doe í.cúcs), dc man crea»
<in branca, que cozinhe, lave c engom*
mc para uma cosa com 3 pessoas c 2 cre.
«nças. (HJ3.I Hl li

>KKCfSA-Sli dc ama toa cozinheira;
rua do lli..po K. nj. (2.(901)) U

Fazer lembrar esta ANTIGA CASA, não traduz tão sómen-
te o interesse do annunciante, serve muito rr.ais, para des •
pertar a attençâo dos compradores, que, sob todos os
pontos de vista, devem salvaguardar as suas próprias con-
veniencias, procurando alliar estas duas grandes vanta-
gens:

Preços fiaralos!!
Além do stock formidável em todos os artigos, concernentes
ao nosso ramo de negocio, de Fazendas, Côhféévoss e Ar-
marinho, temos as seguintes secções para as quaes chama-
mos especialmente a attençâo:

Atelier de costura,

ALUGA-SE,a moços solteiros mu bora
quarto muito arejado com luz eleetri-cj e toda3 hs commodidades, em casa ilefamiliaj_n_a_nia da Relação 39. (i;;âK)A

A LUGAM-SK arejados aposentos de fren.
f*-te, eo msacadas. caprichosamente tnobi-lados, com ou sem pensão, a senhores distin-ctos on casaes. Pensão fai)ii'iar, rua Rodri.-RJi Silva 6, 2" andar (oroximo á avenidaCentral). fM:a jtj t;

ALUGA-SK a loja do predio da praça-fida l.cpublica n. p.i, própria para fami.liai as chaves cst.io uo sobrado e trata-sena avenida ltio Br.-.tico 11. 50. 1° andar.
troio fi) K

A 
LUG.VM-SE bom .
com janellas, pia, luz clco'

ds S. Pedro
oR^ntroços tinartos,

. na rita
161), canto do lorfro do Ca-

(Í933 H) R

\ I.UGA
am~c í:i as dc

'.-VM-.SK ilf-de 3=$ e £!':•£, qwirtaâ,. frente, liem mobiladas, na
pensão ila praça Jltitiá 11. ;j, 2" aiittttr.ett fçénte eo <'áe- do Porto. (17;; K) j

1\A TA-OA-SE o 1" iintliu' ilti naa IxiRciit'i'iil Cnniiifà 58. Tratn-so '
ci>iii o sp. Bsteves, 11 tt rua dó Ou- i
vifloi' SO ò i)tí. (.1 ITSfli) !¦:•

WM !Efl '^-* ' *' j,^t- SP I

il

m H

Mercaflorias loas 1
ALI1'iA-SJ; 

bon cn^n com quatro rjv.
á rna do Resende 11. 107.

UGA-SE bon
ma

,200$; chavcj ira ven liilil-.na
(1

A I.UGA-Sili uma srantle s;:ia cmi lüvi.-tão
ífXaô ci'::iru, com direito h bra coamha c
ítitintle ijuintalt casa de íamilia. Preço 8",?,
tem lux electrica; na rua do Senado 104.
sobrado; (áa| gl',) 1

SÜSrtl* J-i. -«.¦/¦w>M»t^i ^

1>1ÍECíSAí|SE de uma empregada pr.ra
JL cotiiiliar o trivial; rea Itor.c ííeto
Hippolyto 11. 149. (ip'i'i 11) S
'PRECISA-SE de orna cozinheira para
JL rasa i'c píQtuwa família de tratamen*
to, Nüo dormi: uo aluguel, na rua Mn-
1:1 e Danos n, zi<\. (?i.(6B)J

OUliCISA.SIi de
li do trivial, que

iiiun boa cozinheira
durma r.o aluguel; na

Alves de Itrilt» n, ^o — Nfüda' da
Ttjt.ca. (j-.jo D) U

cozinheira, na
11. 1 !.•;. so-

(.-064 ií) u

'pUECISA-iffl de imiti
.9. avenida Salvador dc Sá

y vossos Fi no Parais d
<ltis Cri.ineni

Kua 7 n. Vá-%.

CHEADOS E GREADAS
VLUGAM-SE 

cozinhei*cas, copcirasi r.ma
seccas, copeiroa, meei nos c

dtiras; rua tluicral Cornara
i >rado.

arruma-
u. xsu so-
C'-32í-V) JI

'PRECISA-SH ilo uma empregada de
X K;i conduett, para todo serviço de
i;asa de pequena familia. Trata-se na rim
SnnfAiina 11. io«. (24,-0 O ÍI

I>IÍK0ISA-SE3 
dc nmrt mocinha para ser-

viçÒ3 dc mu casal j quer-se que peja
<!c boa condueta; na rua du Senado n.
!¦;. (1:365 C) V-

dirigido por competente contramestra, execução rápida,
elegante e perfeita.

ÂteSier para vestidos,
mWmXi . . j»-. 1 ¦ r-.iii.-Vn 11 i'ifÊmmm1ri'i\i _^.t «_-_*..

gênero Tailleur, com pessoal habilitado e e/scoíhido.
Ãtelser de s^oupas para homem,
artigo fino. trabalho elegante, bons tecidos e acabamento
especial.

Atelier decolletes e chapéos,

AI.Ui'.A-SK 
uui quorlo mobüado, iüde-

pendente; ua rua Si.va Manoel 11. 1,(4.
(-•-•(,' 10 "

A I.UC.VSE bom eferíptin
XÍLícphone; na nm Sete á

AU'i'.A 
Slt l-illtl 

~:;,~..

¦sacr.tlf?, fcmlo quntnPaíiíps vt duas para a rua
sos, uiidü se trata no sò.

Al.l.'i'..\ 
SE lira lioai quarto cru jaiiclln:'tir.i rn;:iiícs, á rua do Kiaehitelo 337.

A l.l;i;.\ SK em casa dc penaiXa.u»i quarto bom mobilado, c;
(icusio; itt: rua Silva Mattt-ei 11

A l.l. t.A-t-i; por .-.-..'« uma caía cotn qua-Xl-tro qunrtosi ita rtta Soiailor Furta In
11. ti.pt truta se 110 93. (J'ii|) 10 "

A l.l:ii.\ ,-'!•; para botequim:a"lõir"dã
XXHrimcá-o ile Março ti. ; (lieeo dos lljr-
beires) prÈmpta .com installr.ção e liabitc-st.
;:.r.i botequim | trat-.i-so ua mesma.

 !ti'£iJ;'_ ,;
A I.lV.AoK c, artiiarciu ila rua r„.tuer:i!

* Vi amara ':. .108; irii'..-.-=c na rua d.i lio-
sario tt. 10a (sobrado), còsti dr. Men-
duuça. (t:,.-.i U) 1(

I wmr III
1 ^ 1

Approvado e recomendada
pela Ema. Direetoria de

Saude Publica
A' yenila nus mais Itiiiiortuntcs

cusns tio louras o ferrugens,
CSDltCitlllUDlltU :

CA?A VIANNA — Ouvidor n. 50 —
Teleplione 1268.

CASA UMOCKS - Avenida' Rio
liranco 11. liò:

AGOSTINHO 1'KRREIRA & IRMÃO
Rtia i" ile Março 19—Tel. 17

AI.BKÜTO DE ALMEIDA & C. —
Avenida Rio Branco li. 00.

J. FHRRER i C. — Rua da Quitai-
d.i. 48.

RICARDO AUGUSTO BIATO-Rua
dos Andradas 11. 79.

BARBOSA & MELfcO — . Rua tio
, H&spicio 11. 154.

A. LIMA i C. — Rtia do Ouvidor, 71.
CASA 1UEU — Rua =4 de Maio 162

Teleplione V. 41,

A LUGA-SEr\ I 111 " -, "nIil CBEli t6a J Itiartos; paraJ> íamilia de tratanienlo. eiitíc SenadorMrgueiro e avenida da Ligação; Iratar naiua ienador \ (.'rgueiro ni

A îOCA.SE
(2",-- 0)H

casa,- pr.-r.-.red;. c pintadanovo, ti travessa S. Carlos n. =4:
i1 S '"','$ '""'«es: cbaves eo„, .M,„„el
í„,,';a u"3 Sanios, 291. rua Visttoude de
.-"'"'"¦'' (-'"s) v'> K

nl&fâx^ f P«:«Í«eno casa, ua rtih 'M»l
Xichato de Ass,s .„. ,,, |lroxilllo .¦, Avi,
V;h, ?..?' ¦'¦"* 

^' ''J:»'!'!'?^ a clittvc ua ruaüo Uttcte ajb, officina de carpinteiro
(-111 0) 11

A LUGAM-SE duas casas,Xi-trávcssa do Pau 30-32,
-.'!'>> e ¦- .15$;Gávea; trata-se

<2|«7 
(') J

A UT.A-ÍE, por S.í$, .-.. c.lf, da 
~Ík7~D.

íXPolj-xeua ;.'-ll; trata-se á rua Alfantleiia1 l>- (1/55 G) SV.

A 1.1 GA-Sh, por .••(.0$. a casa .Ia rua Ita-i V; " ^iiaratiba i!!(. cjtu butiti iiccom.modações: trata-so u.i ru„ da AIíiiiuIcru 12..Vi,
0,-5.1 .0) S

A'jUí,A'S,i' |,or '"-'''¦ '- easa 1 d.i-t.vi!,-. lassaseni 174, pmlailá c forrada
prose riu 1 ?

rua
de

a l.e
/'.Vi

AAÍ-Piv uma boa Fala e trabinetc.

pailA VKXDA A PRT3STA0ÕBS
.T. IüBKTíBU & C.

Kua tiu Quitnudii 48. T. 1026, N.
ou nn 1'alniia — J. II. NVXMS

Kuii Sl üe Mnio, l«a.

CASA FIEL
Telopííono, Villa, -11

Retiiclte-se para <iiiali|tiitr ponto do
Tír.-isil devidamente embalado, recebendo
a importância em VALE POSTAI..

PEDIDOS A J. R. NUNES

A LI GA-SE, por 300$, o pre.ü'1. em cen.
iXtro de jardim, dr. rua da Asstunpçüo 73,cetu seis quartor. e todur. 01 mais commoilos
r.eccssuribs. todos com j^noll.is, bom quin-'.'I c um eommodo que serve pnra crendo
ou cunrdar íiutcmovdj cs chaves n:i mesma
rua .;:, armazem. (1S94 li) R

andares, da ma\ LUGA.SE a casa
l~2\ .Mate

_
para senhora

i 
•,„'•;,.",.'' 

;":,.'"'' f'"' ü rn"it:i.e. Zi:.Mnrccliül Hermes 8j, com = salas, 4
-Vc."" .'\Ír--,.>:¦?.** i »I«™vtiiiMÇOW, quarto,. mr.hihii. dcsneiàa, lianlieiro com',':'-'.' 

,'..•."'.-'•' j.. 1% ,l' 
~W °o " :*>'"• 'l'«»'e e fria. luz c canipüiihia ele-

. "' '"' '•-'¦¦J2-i u. -43, 1 . an- Pàlrica; a.l chaves eslão na rua Voluntários-' t-'11" '¦•) J -.fiil. oude se irata. (loej Gl 1!onde sc traia. (19=4 G) 1!

Completo e variado sortiménto, de todo o gênero ac TAPE-
Ç A RIAS e artigos para ornamentação de casas, assim
como, bella collecção de painéis próprios para parede de
salas, nos gêneros! ''Aubusson' c 'GobeIins;'.
Para tudo, os preços da ''Casa Leitão''

(Tga^r^o ca© SetiKLtEt l.^itsb)

A LUCAS!
rVSaiitlAitii!
Alftiiideyi 11.- - —;- • - « "

A L-(:i'\-i'lt

por ioo$ a loja na rua dc-!
n, 2:6; trata-ec ua rua dn

_Kt. l'iii"lJ ¦'» f. l:75-'E'S

pov e.|o? um sobrado nora,' qiiartor, sala de vii:ta=, sr.-
terraço, tanque, banheiro o-¦•:¦¦ da riicatTu ;¦; .-.1 cliavea

>'"• (-'ijti l;'i K

\ I,l"OAJI-SK urna bella sala c quarto, ou
XJ.quarto sú. com linda vista para o mar,
mobilados, Uü: eleclrica c todas as commo-
didades; rua Uoís dc Dcücmbro n. i-. quasi
«'iiiiti.i iíj Ht.f.enei. (lijas G) B

A 1,1 '
ÍÍi-um
trt.ttt se

•1 uma boa
vua lturi

aésBia run
na

S. Felix 07:
(3253 E) .I

A LUGAM-SK
xi-Jat-ilim Ilòta:

rs clegaiiloã cn?.is da rin
lie.1 r.s. ,ic, 4-' e 4S; us cha-
ãivcgado, c trata-se na rua
144, 1" iintlar. (.'3.'3 (I) S

.4 LUGAM-SIÍ. em casa d; família, uma
jTJ-ssh .' 11:11 quarto bem mobilados, com
ledo luxo, parti casa! ou uma pessoa só,
nvuito próximo aos banhes ^de mar, cn:n
nv Bem pensão; na rua Christovão Co-
lombo 11. i-'i, auíiiTii Boi' de Dezembro,
Cnttelc. (,í:47 G) í>

ALUGA-SK, 
pnr 150$ me

casa, com duas ralas, tre
íensacs, uma boa j
cs quarlos, cozi-

i:há, área, tanque, t'.c.. na travessa Cruz
Lima 11. rp (HotafoRo); ,ts tliaves eslão 11:1
venda: trala-sc na tivcaida Uio ilranco n.
50, 1" andar. (189a G) K

i'-.ra pequena familia; Iratui
(1963 G) .1

ALUGAF.l- o predio dr, rua Alia- u."7i.^il.tirfti]v;i.t«. eom 4 uunrtos, 3 salns, cn-trada e jurtlir.i, etc.; trata-íe 110 11. tó.
Ui 13 fc) R

A LUGA.M.SIÍ uma csplcididá sala deXXfrcnte e qtiarhi. por preço nlotlico, cmcasa dc pequena familia, á rua SilveiraMartins u. 54. loin.y- (.2137 G) R
A LI GA SM, por 4;?. ent r.:s.i dc família,-íA.iiiu quarto d-j frente mobilado, b.'z <roupa ile cama; rua IJ. Carlos I ei, Cattete

(3037 G) J
AlüGA-SB cm ltiil-til'oco, na runxMii'iii'."nl Scvci-lihio 11, 12-i-A,um predio Paru nciiiicnu Itiiiiilhi,

ais ruiistriifi-ão nioílermi, rum (o-uos os requisitos du liyoiiinu ecuiiliiHiis, coniò siijnni: urs quin'-los ni'1'.indos, snlns <le visilti o de
.iiiuttii', lo/inlia, liniilifii'1) do iicun
quonlc o frin, luz clciit-rlcu. W.C.,
o ludo muis iicttessnrlo iuii'11 ui's-sons de fino trnlniiu-iilo; unrii ver
110 próprio local o Irnlnr ií run d.i
Alfnnilfiw S»l. siilinido. Aluauel
Í-ÍE2 

;;t;.{-8$0Q0- (H 177.S) i;
A XUGA-SK o predio da rua Kcry Fer-x\mra u, So. coin quatro quartos duas

sa as e mais dependencias, jardim c quintal,iiistüllaçâi' electrica; ns chaves cstSo na
fadaria defronte, "tule sc informo,

_!!_"¦"' 
C) ]í

AlUGA-SK rior 100S nieiisnes 11¦AliDcquena fniiiiliii dr Lmlnineuto,
uma lio» casn com ti, snlns, - mini'-
tos, covtiiili.i. serviço simitnrio 11
pequena íren; un rnn Kclli'o <1«
(Jimunlini'.'! -17. (M35SS) O

A LOGAM-Slv maRnificas casas, a 1.10S
XXc-.-in iunlallaçáo electrica, na Avenida
IJ. Luiza, na rua Ivuplirasia Corrêa 41. pro
xiuio ao Inrgo ilo Machado.; irata-se c.-.m
cncárrcaado, (.i-*

1.10$.
nida
pro.¦>tu o

G) J

ALUGA-SE; 
cm casa de íamilia, espaeo-

sa sala e tun quarto; na rua do Catuni quarto
n. 2S;*, próximo ao:>

tm riu
banhos de nuir.

(3037 G) .1

1 \U\\ VOSSOS íüiiiiJ :l 1. Cri11ne.11
VmZmWOHQçmBmW

Mu» 7 ii. t

E Mi THEREZA
PUECISA-SE de aprendizes cem ou • A LUCA-SE, para faniilia a rasai de
-£. sera pratica, nas uSficians do euca-
ilcrnação c pautucão, á rua do Cotavello
n. 57- (D)
TJEEÇISA-SE dc uma rotti-,
X saiba o trivial; rua Senhor
jKI II. S'J.

que
hu-

(assi IM «

IJRECISA-SE 
de um ofücial paru ea-

. lafetar c encerar «sscílhos; rua*"Ca-
ruüna Mediado u, r:u —

u.i"rDJ j
TJllECISA.SE de uttia irar, tecer, paraJ. dvcis creanças. Pagamento 30?; rua
\'iiconde Silvo 1:. C6 — Botafogo.

(-¦;'.1D A) M

XVpovinieiltos, da rua dus luviilid
ua ^......w» iiu uiuutzcin ea esquina da rua

1 mn de !>. Ma-
(i8i.| 10 fi

i!a ivcaçaOi
noel .',!.
A M'(íA.M-SI'. hu Avcniiln Cciitrnl

-rt.n, 1.5, solinitio, rensiio Minei-
ra, ninaiiificns salas e qunvtos dc
frente etcjíiiutciuente nioluiniios e
com pciisiio; pur» uniu pessoa fie
1W>% ú 150$«OO; pnra <!ui'.s, tle
awtiçi a 8«Oíi>oüõ. (f> Jt^.í.i) «¦.

A LUGA-SIi, na praia de Santa Lti-tta
i'lt.t«, iiiTiu dos Luitlios de mar um quar-
to mobilado, puni solteira, visível ale ro-
horas da mania; 53? mensaes. (iS-i-i í,) S

tEt^iíisirsr^aiiimiiiiBifíiaiSia^íaiifflíiiEiiiiiiiíi
¦' SOFPREIS DO ESTOüACO, l
fã DOS INTESTINOS li DO g

CORAÇÃO r USAÜ B1i wnara-nesia a BIfei

; ';5.!'tfíülti:SE-:,lu,iuSiuilte:,.tt3i ,.iU -an. iWtwP"''

)1!ÜC ISA-SE de uma creada para nm
casal, sem íilhoa; na travessa Nasci*

culo tiíra ii, it (antigo morro do Se-
ilo). <.2}23 O R

DREC1SA-SE de uma creada para la-
I var c engotumar; rua du Mattoso nu-
ticrn i;5. (23'.5 O "

IJKECrSA-SB de uma menina pnra to*
t in:i;- conw de creança c faü.er serviços
evea; rua S. Luís Gonzaga u. ^«r» casa
i. 2 — S. Cbristovâo. U.-.ijf C) 11

líUr.ClSA SE dc uma cre.iita portuguc-
-5. sa, pata todo o serviço de pequena
riniilia; in.i dou Andradas ti, -;í>, sob.

(aaSa U) .1

ÕRECISA-SF. dcTiuiiti creada pt.ra cozi-
X nliar c lavar; ua ladeira do HusscU
n. 41. (174° 1!l .1

IJIKECISASE de uma
X serviço, que saiba
Silva Manoel ti. ilíi.

crcnila paraj taii
cozinhar; á ru

(1791 in

DKECISA^E dc unia creada branca,
X cslraiifjcira, liara serviço de uma sc-
nliora e i^t saiba costurar, dando fi-an*
ca de nua conducia. '1'raiase ua vua Ur.
Lima u. ','¦' — Copacabana. (eisoC)lí

III BE II
TpEEÇISÀ-SE ile uma pequena dc cor
Jt dc ij a 15 nnnos, para serviços Ie-
ves de pequena íamilia.; não sác á rua,
rua Francisco Jturalori n. i.i. (2203 C) S
t2&Wl{hml1m*TKmHm2TMLIMJtlJ&,lCim?*e^TrC^(»M^

_ Unico iiiiallivcl u.i I u w u i> u.ts
. 
"„,,.., .. „„ 

T~ c.rcnucns u adulUis, Aiipiicndo com
A.LUGA-SJi o predio n. 1S8 da rua dos cxit0 em toilns ns moléstias da
íHi^.ii' ííiELÍL? arvore lironchlca.—Vidro USOOO.

ra0. lim Iodas ns pliariiuicius o (iroiía-
vias. 1,'cp.' Av. Mem de Sá, 115.A LUGAM-SE

iXbil ' inriRuificcs commodos,
e pensão, a pessoas de traía-
rua du RiacUuclu n. 156.

(-¦-:3s !¦) R
A LUGA-SE, para qualquer negocio li;.;-

Xâ-po, n magiiiticii loja do predio n. e-ia da
rua AlfandcRa. (-1Ú05 )¦'.) .1

ALOGA-SE 
a boa casa 11. ito da rua Ge-

neral Pedra, própria pára qualquer nc-
Rocio, tendo nes futiiuü boa looradía paraíamilia; 130?. (..Ootl IO .1

A LUGAM-SU
com loda ti
2" Vieira n.

saJag de frente c quarlos,tndejxudente; :;i rua Ãíc*
30, sobrado. (2274 F.) II

A LUGA-SIÍ ior ?"0$ uma garacc com
XJLduas casas, na rim João C.vtano iSy
a 109; trata-se ttti rua do Lavradio 133.

14733 lv) '-

A LI GAM-SK ti 100
rlarnrazcra do prrdii
I'ompe-,1 101; cliavitr.
na rua UrugitiQiaiu í

Ia, o sobrado e o
tfo .'t run Senador
leiteíia e tinta íc
obrado. (197.1i'.)a

A LUGAM-SU tuna stdti de frente c um
1'Aqut.rto para 11.11 esc.-iplorio ou p.ira ca-
-*al sem fnhos, que uáu cozinho c:;i casa;
iu ruo d; s Aiid-ada^ 123. sol,.__(1636EI _J>

PRECISA-SE 
dc uma

vlçoa domésticos do pequena faiuilit
para

não eozinlia em casa, dorme no
!t iua U. Atina Guimarães it. .10
clia. (-"' U H

DRE( ISA-SE dc uma creada para eo-
9. linhar c lavar o trivial; á rua Darão

dt lsuaicmj u. 114. Paga-se bem.
d75.: IO .1

1 Drogaria Granado & Filhos I
a «*-<— s]
I __ RUA URUSUYANA Hi 9Í p
iSopiBtffeientò. grande e variate1

DROGAS NOVAS
Remédios £fíii—nítidos

Pi;eços baratissiiTios
Balança americana sensível a 1 gramam para pesogem

gratuita üa nossa Ircgtiezui.
!^^^MM^g^gafa_^gB!^_^^^^^^m^3Baa3ESBffiisBMs^

\ i.i"fi.\-S.l-l uniu iminiiifiin ensa,
^^-ci run tio Kiucliiiclu ul iS7(i: ns
chaves 110 11. a~S; traiu-se nn runj
du i.iiiilniidn 151. , Ií

A-LtiGA-Slí uma sa'a de frente, própria AWlW-Sk. « rua Conde de r.ase 11
Xi-para escriptorio; na pra*;.". Tiradwitcaj .-^Anir.a esp.encndn casa_do tres pavime

dl
1

mii Mm

LEME, COPACABANA,
IPANEMA E LEBLON

A LI/GA-STI, para família dc tratamento,
XXa%esplendida casa 11. S.iS da ruti N. S.
do Lopacabatia, com magníficos aposentos ;
preço £,í.;?. (^6og lli .1

Wl\ 1 XjLmodos,

AÍ.UtiA-SK, para familia. a- hoã casn n.
50 ila rua Furtjuiui Werneclc, em (..'opa'

c.batiti, pelo prtço mensal de i3o$uoo.
(íCo.| 11) .1

A T/fCA^rSr] 1>om casas, r^r prcçns com-
ríLmodos, com íiccotnmodações p^ra fami-

i 111a Bairuso 67, Villa Mimi,
aa chaves lilüo no n. >,;, nmle

Ü01 11) .1

trata-se no 2" andar
. ..vimentos,

(a.tioJÍ) Si^í!£2'ü l'5"'''' U!"a peuiãp. (adi3 K.l J
\ LUGA-SE parte/".VSucliet 11. 11, cnm

sala e dcpcndaicias;
preço 130S.

Io 1" ar.dttr dn nía A LUGA-Sl'^ o boa caca de
- bons 'itiarlos, atupliii-í-i,rí's' s'<i> " rua Moraes

trata-se no inclino ;-i I'a '"'l1'"" Pur -o=$t lrata-sc i
(.;,:., Itj 1. ::- "-• eom Costa Ilraf,-, St l.

dois pavinten-: Vullê n. 18,
rua S, Pedro

. (etiiii !¦') S

\ LUGA-SK, na aveui&i
XXtda rua du Alíaadenu. Ul
r.ete, rodeadop ilo iauclins,
cinaia. propuia pura escrtut
turlp; a chave na píiarmacia.

A LUGA-SK; ca
XXuma formosa
II.OlI", llt

Pata vctircr difficuldadcs phyatcas c moraes, dominar vossos inimigos,
destruir invejas c malefícios, ganhar dinheiro em. negócios, ser íeHz em
antkadcs c gozar s.tiiile c bem-estar, compre j.i um CASAI, de 1'IÍDRAS
DE CEVAM, poderoso talisman recebido da Imlia Oriental. — Rcractto,
GRÁTIS, inFormaeõcii minuciosas e interessantes a quero enviar 300 réis em
sellos novos do Correio, dentro tle carta. — ARISTÓTELES 1TAÜIA —
RUA SENHOR UOS PASSOS, 08, SOBRADO -- CAIXA POSTAI, 604
-- RIO. J xr.87

 AtTíUGÂ-VS pov 180$ cnsn mo-i A T,rfi.V-SR unia sala dc frento c
t "•"¦ c-viri A l.i.'!"..\-S"!•: cm easa dc íaittilta frariecía ¦ ¦ *"l<'niissiuiu. griiiifle quintnl, ein ! •íiflm líom quarto indciiciidciitc,
1 sala-c Rabi-' f-Mm Ãuarto mobilada, por 4;$; na rna Holnfosò, rnn I>. Oarlota SS-V11; bem mobilado ou sem mobilia;
om autua fu-lT ,:ii'' 5". (. 1 r * 5 F) S | títuivi s á paia ,'!,'I0. (fi Í)C9 O casn de familia: preço bastante•o ou -tttiftl ¦, ,,,,»,,,, \~rrr-~:--- ' rnzonrel; na rua Biinrnne de Ma-Sf^l \^^t^^^^^:^\Á,e^^ S^rt: Con^C^1' "' *4' ('!!<,^": tMttt-W ^

1 fainilia rodeada jardim,' Í£5£!!?V?__£ÍÍL ('-K» P) R tra .
Raia mobilada o um com-' t r r.^„ ,7,,,. " . ". I- (1977 G) li

nio, barato; telephone. luz electrica; !(.:• I A l'."-'' '•'-¦•l-M'. apoicittos c
lide 198, esquina Itincliuclo; (_'"t.; it.i.l ; Ã-»-vist;i 

para ti btiln.i, a ca

, LUGAi.SK um esulendldn" Tiur.rtoT-cin ! 'V o frio; rúa Taylor n.A r.COA-ííh um cspiçnílidn ijnarto; cm
X.\caca dc família, á rua ^ícneaes Vieira
Ci. sobrado. (a-tor K) M

Onfartaveis, com
asaes e cavalllci-

jrdem. banlin qücn*ru. Lapa.
(ii)7íi F) Ti

A LPGA-SB,
rj.;i,,,'.;t;i(l(,, l
nen-í rtilydoro

rm ou serct pcusuo, quartorasa catraaiçcira; rua Ge-
y. (18061',) j

A I.l.'(i.V-SM (im casa do família
quarto cou inoveis! —,'!,ln ,,oa s"'a (1" ''''"'lite llCíil mo-

ALfüASK uni segundo pavimento,"-caiu! J-»:I».v«s, em casa do faiíilia' e 
'completa- bUntlü.'só com pensão, a casal ou

xitliom lerrtiío, agua e sar; na praça G;it-1 "'e!':'- isolado do e;,ro0 nrincioal iltt ensa; cavnlliciro ü uni quarto nus nics-
çalves Dias n. i,rsobrado. t-iijtl Ki li I >Rara ver c l.-titt.r, á rua da Gloria n. iu. | mas conditões; rna Andrade Per-
ruv,\>.rp7-':ÜIÕ-i~^~e . 1 ,'•'• ! (lSo- '•'>,;', ! li'.,.'i,;L!L'.Íf?'. (lt 1901) G

ij.ás.1: ruà Seubor• lios i'iissos ii. ii.''V A^UQArSE a casta n. (S da traves»| ,d T.IT.A-?l
l',.i M -"3-I'l'.iii!iceiise, cetu doii quartos, duas Sa-1 XJLn'.

i A H.r-A.Si
rjLnovtt'

iSOS 11.
(=5°9

pois dns 1 lioras tln tarde.
<II2»fiO) G

j',,,,':!! •.iii':!»:Kai';!ai!:"&i''!Hi::íisi,í,ai,i:a;.itHí
ií DOIS CÁLICES DESTE PODE-
S ROSO AXTI-ACIDO EVITAM
1 AS MAIS CRAVES DOENÇAS

1 Guaranesin~- .., , ,
5ii:t!a::a!.'I..,illl.tláílllillB,liiail.t;liaJ',tí.ili.lKti.'lÍ!Í:liíifflil!

i LUGA-SK
Aeraii de fti

\ 1,UGA.:SK um
1 .*à.11ios on a nm^o
n;. avenida iíeni

A LKGA-Si: m
/•Jt-bilia, iioiii I
Central m,;.

A 1,'üGAJI-SK
XXineníe mol il;
lheiros; á rua :-.

XlTígãm-¥iT

% i.i.i'-'
ü.le, co

quarto
Al n

(-:

tte, ett |

51.

trata sk r.a r
Mattos.'

Quintal
ua iltts

9 jtt - I
l-áúíà 1 '-—

!•') |i

Bntáfoiío,

11. Marianna
togue! |

t LUGA-SE o fobrado da rua d.i Lapa
Ca.ti, 7a\ a chave está no n. ;i; Iratar

'•¦'¦' (;}7„ (,) lí

unarto,
1 ?«ltei
de .->

artos e
. pira I

K) Alj A IjUGA-SE sobrado novo coiti (1.—.—.—.. !/I'.i|,;;,i'(,,.:, •; salns, banheiro,a casal sit-i t--;v,'. o., cepa, illspeiisa .t bom ler-
is 

a"oíradó,0,ij,'aç0 ('l>,!" ,m,<IUL'i l!;' fim dns Ar-''(-'ii' Ki' Mlcos "• «'• ¦ls eliaves estão mi loja,
(S 9ST) K

¦/ia rvtTÃiõale"Ãl'~
Tiiercra, com grande
iuiias accotmraüaçDCB. .
tratamento, lo-.!.

nv

(i-i.t-1 lílfl na rtta llinto Lisboa

«iiBt::aii!ffliisfflHBÃãiiãisi' DESCOBERTA ASSOMBROSA!...

SH por 250$ a casa da avenida
XjlAtlântica 101G; cliaves na rua ZCossã
Senhora de Copacabana io-jo, padaria, 'IVa-
lar na rua Uruxvayaua 11. 77, loja, d.i 1
ás 3 boras. (151a III .!
A IiIIGAJI-Sfi! em cnsn de 11111 cn-^Xsul ti atioscntos com jniicllns,

loawr siiudiuel, perto do bonde o
mar; pnra ver o trotar ua ruu UO
de Novembro 1-4. Ipnueiiin.

(A S830) II

A I/UGA-Sü a cn«a da rna Santa Clara
i~Yn. 32. Copacabana, oronria para fami-
ha det tratamento; cr.tà a pmicos passos do
mar; informações, -por obséquio nu 11. 52ds mesma ru;'.. (1017 li) U

A IíUCA-SR tuna oasa confortável, cnm
X'Ví,'iai;úc terreno, oor no$, e outra, me-
nor, pnr ooj; travessa Margarida <M, Co«
pacabana; trata-so na mçsnín eu no arma-
zíva do sr. Abílio, esquina da rua Itarroso,

(1533 íi) it

,4 LUGA-SE o confortável predio da pra-JTXça ferreira Vianna 11, 70 '. [panema);
trata-se nn uharmaciii. (1731 Ul J

A I«UGA*SKt P^r 261$ mensaes, a casa
An. 623 da rua N. ^. dc Copacabana,
com tres quartos e nm para crendo, banheiro
quento e frio, ek'.; está forrada de novo;
ai chaves eslão no armassem da estniína.

(.'íoi II) s

. I
I A LUGA-SIÍ o predi

Ll 11 i J'3-Bi-c 11. 2*':, Santa¦- — J u-rrerc, l>eí;a vista c !*!:a ti'

TTE
ggwooaaiffwTamMfamg 1 \*.'SKsC.?lmlUrjJTnU^t&jrscjuãtt

(fEQzMszáe das caSsslios)
A. cura da calvicio, da queda dos cabellts, da caspa, dos |j j 

'iTix-c,

(¦

cava-

A LUGA-
Xlí-eouitiiod

A LUGA-SE a
^"Aou a casal

;l'it t IU'

ii«.t! r;n«« n° i*ívs*í«í^*>
ílSIl eOSSüSrlillflS Uns Crianças
„.- hon 7 n. t;> 1

EMPREGOS DIVERSOS ¦
A i.i U V-Siv uma lavadeira e engomnindci-.^.'«ile lu.-i.-o; quem preeúar, rua do .Vai

1 ¦" 11. 1 '(•. rtisj ili. (iSK.-' 1,1 '

A I.L i.'.'' SK uin coueiro e arrumatior deiVtüin, dando fiane.i de bom camportamen-
: rua Senador Uclavlano li:, (-ti 17S.1J

V iPFUUEClí-SE uma moça esirangeira,
\* para copc.ra c arrumadeira, c::i caía' :• i.iinilta; rua Idablia n. .¦.-, — Catiim-
W. (tttu S.i ;
ÍSRKCISASE de utn pequeno, inlcllb
X Kcnlc, honesto e trabalhador, p.ira>crviçus de pharmacia; rua 1'ereiia .Nu-• n, ií: — Aldeia, (2270 D) .1

1.ÍUECISASK de uma copeira c arru-
X nuidcira, branca, ã rua Conde dc Ira-
i't n. mo .— Botafogo, I*rcferc«sc alie-
H..Í. (1716 in .1

DRECISA-SS de boas empregadas pttra

A l,l'(,A.H-si; ns esplendidas ca- _.
-íXsas com excellente vista pnra 11 aü.ugA-SE
bahia do Kio de Janeiro, ú rua da íiKepublica
Gloria n, ti; n-< cliavcs 110 11. 8: I nicns.
trata-se no Biuico do JUnlio, ú|~
rua dn Quitanda n. 151.

o commercio
lios, uma sala ik

frente, com ou stm tnoliilia, for;' - sy a rc-
Lição -querendo, rasa dc familia ileccnle:
u.i r.ttt Marecbal lfloriaiiu lt. 7, sobrado.

(-5-U li) M

un: na. praça ii
, só para b-

A rATGA-SM unia casn na rua Real
-iXt.iiiiiilrz.i n. ÜO, com .'5 nuartos
i3 salns c muis depeutleucins, lu/.
electrien, etc. Trata-se 110 Hniuto
do .Miiiliu á 111:1 da Quitanda 1S1.

A DUGA-Sl'1 uitM easa á rua Vnr-
-^saitdii' 103. As cbaves á rua
Marquez rio Abrantes 11, i£0. Tra-
ta-se 110 ll.-tuco ilu Minho, ii rua da
Qiiilnntla n. 151,

A LUpA-SE t.iiiti caiu ua rua l.cn-
.»*»-iitiiTin 11. 14 (avenida), çom ií
(liiartos, - s.iltis, illuiiiínncãu ele-
ctrien, etc. 1'iifn Ü5ÍI000: chaves
o mais Informações uo n. 1(I_: Ira-
ta-.sc 110 ilaiico do Minho, ã rua
tia Quitanda 11. 151.

^ l.tííA-Kil o espaçoso armazém
--ti rua dc S. Christovão 11. 140,

oclBíMiGIBÜl !HE;iailtliaill!ISilíJMia!li«!i.lü.. iu
ê PARA O ESTÔMAGO E .'V-"
3 TEST1N0S .';" i:J REMÉDIO Í
y SEM EGUAL

Gnaranesia 1
Kl

¦leu. fiMbilailos,
cie tnilamenlo;

i de faniilia.
(!-¦¦; L.l M

itavtfif. <!.: fren-
Ja líio llraa.-o

<-¦_- I ij_ 31
"..¦ntiia. um bom I
lor Damas 27.

(a.teo li) Ji
ta-3 loja. p-.rt; qutilqu.T nc.
frente ã Prefúturu e rui'
1-H. U-Mi li) j

:m 110 couro ca- &;
cllo Brar na 2i.(.

t.) 1',

, cai casa 02
ü.'. run Keiu

hotuifs do iMimo v_os ouí nartcai da estasãn \Q cabellos brancos c das narasilas quo viveca tf.rtfi.i para Paula Multo», tiassaia na =-, ,. ,,...i
poria do p-edio; trata-s; etir.t o sr. Oe- j i§ DClIUUO.

Com o uso de 2 vidros obtem-sc o resultado satisfatório. P
Possuímos milhares dc attestados que confirmam o nosso ^
suecesso de UU annos. rs

VIDRO <?.$0OO |
Vcndc-se n-.s Perfumarias Plkirmucias c Drogarias |j

ltio (lo Janeiro SH

A LÜGA-SE, barato, cm Cojiactbtuia, o
/Xpredio da rua Nove Je 1'evcvciro oo,

|g j com cinco quartus e mais exijícucias moder-.
íh i nas; a cliavu está no armazém, perto; tel.
jpj I ir-iti, Sul. (21 Oi iíi n

1 j A M G.1..S10 a casa dn rua I»r.
g -ÍSJPrudetite de Moraes n. II, em
g frente á praça l-Vrreira Vitiuiin,
H l em Inuiiema, com confortáveis o

: liycicnicns aconininfliições puni fa-
RS | milia de tratamento.. (.11500) IJ

V-SK para familia a rasa da ladcí-

,t LUGA.
ft.Morr.es
jsíaf! e ma
ílsieaililia

ili. pir 1-0-
c Valle 11. 1
t depuidi-.u-i; rata-se

, da 1.
Ciii|i

.1 LUGA-SK
-t^iíocin, cm
)::¦¦ ilaitvieio

,^ J,UGA-SK nm quarto, a moço3 do com*
-Câjucrcú.»; Villa Ruv JJarbusa, travessa Chi-
qr.ila 15, c. toti.io. (2.151 IJ) R

A LUGA-SIi o
/Xde Sá 11. 132

A l.UGA-SK
ri-valbeiros,
deperdenteâ. bem mobilada?.
» b;::iha frio (tnmbehi s-2 a!v
bilic); ua rua daa lltt.rtit..:
brn.lo.

IO -

Mem
!•) 11

¦53

l|
IÊ
¦ 31

! K

- ÇS
Caixn Postal n. 59

or Sd
nuas boas sa

te ¦ is rs-rz: :"Sf w m :rp'-'&r-si t íbü !b:íiís ,:'1S:'Wíii iBiJBiiiasiHitiiBraiiiiiiaiiaiimiiifciíl
ií irente
uz eiectrica,•.ni sci>; mo-

lt- .1.1. v-
<-•-'.! IO J

na-; „'___„
Íu-

A LI.'G.\-t
XX171, pai

\ WCA-S
Aclo ll. I
liiitcíjuim, i
niih Riu 1'raiico

ami ''¦Mi 'Íii--{: ¦;¦'-'
familia,
í=43í lí"» .1

rua do Nun-lí n sobrado da
S, com tres quarto .
cn delicias; aá chavti t-^.fto uu

tmta-s; a.i ave-

; A LUGA-SK o s.-brado da rua di
Á 3Lü . íi I, c ::i &c;s utiaríea, dua.i :
niais dej>eudeueia-; ttm du;t.i entra-
chave.-, cpüü r.\, nic-aia rua rt. '¦;, -
fruta»; ua-i^e na avenida (Kio

ai. t".t, com David í" G. (:.:';

T apa

l't .' .

>. LOGA SK o pre lin da rua ila As-iitn-, ALUGA-SK pnr 35? o pavimento térreo
¦Í^Lpção ". 29, Jlolafogo, com tres quartos, ^ido cludeti com grande ü:i!a, quarto, co-
duas galas, -etc. Aluguel ioi$j :;' cbaves t ?.i:i!i.i, terraço, muita agua, quintal nas
estãò ua menina rau n. 43, armarem cl Águas Perronsí trata*sc na rna Srie de Sc-
lrn;a-se in travessa do Rosário n. 7, casai tembro S2 1" andar, fundos. (2041G) S
dc cartõei postacs. (2.101 G) .1

^¦ui. 'JSSSmWSIÇfSrX CXH •" ¦*"•"- mXiAiTxz'jtX&j&ç,wXmVmXtÍ!IS3li

I W K JUW «IIlí» 
'

Medicinal, adheranto o, porfuinndo '
Luta 25'00. IVlo correio '.'S'iO 1

:tu Irai:
11. etitti (-• Kl I

A u*c.\ai-si> «• iu'
XVrua tio Lavradio.

A I.ITI.V"

do predio 172 da
ío. próprio cara nccocii

_ arejado; ita citavei es
junlü e trata-Si: ru ove-
. 102, com Ouvi I è'" (.'.

(-•-¦:'.; li) i

-t LUGA-SK o sobrado da rtta Augusta
i.'Vi. Santa Tberc.:::; aiuciicl íaof; trata-.,..,. ,. n , , ,-. ,'-" "¦ -¦ tiifE_o_? §. Perfumaria Orlando Rang I

A'LUGA-SK um quarto mobilado, com
-£Vpcti5ão, a um moço díslincto. casa de
faniilia; na r::a Buarque de ilacedo u. 17,

(=297 Gl J
A Ü-TA-Si*' uma safo de frente, com tr.^s

jCXjuqellas; na rua Voluntários da Pátria
ii. .1 a pessoa:; que nüo precisem de
lavar e co/.inbar. (2312 C) U

A LUGA-SK imiti. '"-'.-1
Xi.na av. Gomes. Freire '
com quatro quartos, nuas
Ff.:d'!:;i:,iaí, cooa. cGzitd.a e
veti na mcãiaa rua u, 27

:a, a.«5o!jradida,
i.(D-A (térreo).

ie se trata.
(2oVi 10

:."t-Ut --* ¦ ALUGA-SECjLLisooa n.
11 c;:

uitiifJAuiiiauJUIuyui^tâtUUlhfKM.iiiai

bt-.i

•SM uma firnude snln,x^-freiite de run, com -1 sacadas
no 1" lindar, própria para advo-
ando, medico oa dentista, ti ruu
lios Ourives íllí, perto litt Avenida
Central e Ouvidor. (II lOUU) li

A LUGA-SK a loja ,1~
i"Xraa General Câmara,
gocin e moradia; as c!;

traía se

A LUGA-SK o sobrado da rua Marangua-
xjii-i' il i-: n chave á ladtira -da Cílcri.T 2,
cem o Ir. Machado. I-115 1" J15

AL! GA.M-

te á liabia.

. Eti ,1 C UU
tllos i|'.-«:'.e

predio n. e.?; dn
liroprio para r.e-

ves c-lão iti ho-
lu Uio

cota .David &• C. (22?.|K)j

A l(UOA*SK ttaia esplendida sala,
XA.mobilada, a senhor distincto ou cpail icqnim juutu;
qu" trahailio íúra, casa muito confortável, liranco n. 10:
banheiro, iuz, tclíphone; avcnid-a Mem du j •r.i u. a;, peito di praia dos Governadores. ] ,4 I.UGA.SK boa casi.ilia com toda-

(2018 K) J | AcmmodiJailcs. com duai ralas oit.tr
. ,,.,.,.... ... , , "eozinlia e quinta], por- ?°5 c outraTuia\ LUGA-SL uma linda sala dc frente, a res, pnr p;$ c :oi$; as chave" ui r* asai sem filhos eu tres rapa::es do com* ] J), 1'eüeíaiia 170. açottsuc. 

"f-í 
fi* K)cui c:

lt...'C:.-.l
sa dc famiiia de respeito; 1

. Francisco u. ó, :¦' andai. 6. =¦' atida.'.| A LIMA-?!- o predio n. ro Il-';j1 l;) M t XiOurives, próprio para negocio
i4i

'" ni 10 no n.
Branco n.

lu.iü CJias e com bons ordenados; na com dependências para fniiiiliii;
1'otutti. nilaclor '1'ellc:

ponto doa bondes.
18, Cascada

(i<"'?.; D) K

ÍJjRliCISA-SK do iu'rfiiltis_ saiei-
' ras: un rua Oa Absemblén t.;í>.
l/uit du Im iWode._ (J 2231)1)
JjSKCISA-SE dc bo-s corpinlieiras e

A taicitas: rua do Ouvidor n. 17^.
J^i^Li

SJUKfiSA SK de uma emprctjaJa, para
L tudo scfviço dc casa, menu? eo/in'i.ir,¦- rtta Ür. Dui da Cru; c. B.'5 — Kns.

iíe Dentro. C-1S1 O S

KKCtSASK dc uma enRominadcira e
cozinhem para casa de um casal;
Maria Antonia n. 15—Er.iruiho Xovo.

(5174 II) S

iíKCISA-SE «le uma ír.euii.n branca
1 1 t!e cur, <ic 14 a 1; tnnos, para¦i -i e nrrunaUcira} na rua Affonso

' n' ',5' ______ (:pStJ LO K

UÍCClSASE de um magarefe cem mui-
ta pratica, jj.ira restaurante, na ,cv.

tu de Sá 11. 15. (ijoí II) M

:ri.SA SK dc uma pequena para
ervíço tte casal; KoSarío n. 170.

ICISA-SK dc perfeitas co/pinbeín!'.isra-£.c bcai c uio i;»£cai serão; raa I
avitíor a, (05, t\ . „ (1159 l» 1 I

is chaves 1111 luadeireiro ao Ituli
1'rata-se mi liauco do Miitlio, á
rua dn Qlillnndn 11. 151.

A I.UGA-SK, por nreço módico, optima
XXsala de frente, com luz c telephnne, pata
efcriptorig ou pessoas de tratanienlo: casa
du familia; avenida Rio lí ranço U"-

(.:03a K) E

A LUGA-SE bom quarto.
XXinilia, co tnoptima pe
adeautados. Quitanda, sxt

etn casa dí fa-
isto, por Ss?
1' andar.

Uo.:? E)

A LUGA-SE uai cseriptr-riti c^tu mobiji
X\teIe;dionc e sala de c-;\ra; avenida
ííranco 120. Caíé Mou tfiSu K)V!

\ LUCA-SE. um quarto a moço do cnm-
jCjLmcrcio, em casa dc famíüa; na praça
Tiradentes n. ^S, :" andar. <--'tili) S

naA l.UCAM t:K quartos c-.-M pensão:
XXavcnida Hcariiiuc Valladares ti. 64.
brado. (17O3 E) S

\ LUGA-SE
xíudo. a meu
tcli

um esplendido quarto mobila-
meÇD folteiro. cum e«cctricidadc e

ua avenida Ma
Usa ¦ K) M

A LUGA-Sfc, um bom quarto par;; um rc-
X\*al sem filhos, a dois meço*., coei pen-
r\t\ em casa de família; r.;i p-af;a Quittsw
{,,-. Nevetubro n, 30, ;¦' at tttr. (-.; j*.Ks-M

A LUGA-SK t-.ir 150? o 11. n da ladeira (naX*.i!o C.t.:tro, juaio ao Kiachuelo, cato itois '¦ vij -
quartos, duas salas, depe.ndeuc.as c ivz ele-!cinca. Chaves 110 11. oi'.; irata se na rua! A LUGA-SE uma boa .Gonçalves Dias b'6, das 2 ás 5. tn-WK) J 

' jíirio ou officina, 110 1

irata-se'-, cota Da-
(a8.nK .1)

A LUGA-SK ura erpaçoso 1° andar, pro--f-lpria ps.-a familia: na rua Treze dcMaio 11. }t>; tratase iu u. jo, loja.
U47 J K) M

novo do largo úc a

ÃT

pura eseripto-'.ar do prediobrancisco dc Paula .11.
(-165 li) J

A LLGA-SK uma sala. muito arejada. cetr.J7ÍX.2 janellas e lu; il_t.tri.-a, á rua Uru-
it.uyana 107. 2" andar. (209; h 1 I

sala dc frente ri-:
a casal ou 2 se.
etsi dc íamilia; :

(-45S E) .1

VSE boa saia de freate. r.ioislío, a rasai ou senhor dc rc3ra 1;.. ,t...jç:e5 ua rua Iivaristo d.i

A LUGA-SE tuna boa
ma, eametue niü';íiada
niioresi dn tratamento;
Senador Dantas 11. 19.

M 11. 1.1900 K) K

,\ LUGA-SK uma boa sala
XÍIiidep.; Jeiue, cora iar.liiit
veiro. cm Santa VI.ivj-í:
vua Carioca n. 16.

ís. com ou Sem
frio?, cm fren*
n mar, ;i r:>-

''"(22,31* 
V)"'$

completamente

,4 LUGA-SK a casa u. I dn ruo Maria
XÀ.ivuRenta n, 77. lendo duiu quartos,
duiu sab.i e mais dípendencias; aa chaves
eslão ua padaria do canto da mcilria rua
e da Humaytá,, c trala-pe. na avenida Rio
liranco 102, com David Sr C. UaSGG) J

tem treti nuartos, duas
queno jardim c fiuiuta1..

o da nm Bento
lavea no n. Si,
alas. cozinha, pe-

(.13115 G) 1:

A M*OAjSIÍ, nor .;o$. um ouario mohi-
XÍLlado, perto do mar c com luz eiectrica,
c measa de familia franceza; rua Corrêa
Dutra 78. (2035 G) S

-tJLra do iLeinc n. 20; c
armazem da esquina e l
Quitanda 9 >¦

íavcs estilo no
3c na rua da

(.-. 40IDJ

iJlilDE, PfMM FORMOSA
E SOE

A 
LUGAM-SK, mui
sas du ladeira Joâ

:iío barato, an haas ca-
. oão Homem ns. 67 c 71.

com tnagnificos terraços: a chave cfíA no 65.
(ada 1) J

A LUGA-SIC, para familia, a hoa casa á
-i'3*.i ua Santo Christo, com um pequeno
quintal, polo preço de r;o$. (5G02 1) J

,4 LUGA-SK por preço barato, boa casa,
Xi.com ('"is quartos, duaa ralaa e bom'¦.trinta:; na rua Cardoso Marinho, Praia
Formosa. Informa-so na mesma rua Car-
depo Mariulio n. ;. escriptorio. (;;-ó.:li S

A LUGA-SE uma boa casinha, por 50$/Xinensnes, cnm sala. cozinha c quarto, na
rua Senador ttuscbto n, 1S4; informa-sc «a
loja pegada.  (uf.t i) J

A LUGA-SIi, p..ra grande familia, porXÍ.aoo$, o sobrado, completamente novo,
com 7 commodos. á rua da Uamhoa n, 137;
vor, iu mesmo, c tratar, á rua de S. losé 26

(1S40 d 1

j A LUGA*,SI; o prnnde e novo armazem,
jM.proprÍo para qualquer negocio á rua d;i
ííamboa 11, 1.17; ver, r.o uiesmo, e tratar,
11 '.".111 .S. José 2(>. (18.1; 1) .1

ÊHiSI WBsaisswiiaíHiBiaiHiaaHrawBiiiiaia

imn5'
\ _ 01

nrta, (
informaçi

U-;S-:i 1')

chu- g
ji

,', LUGA-SK uir.a linda sala de frente, mo- I
jT.i.1 ilida. CJin vista wir.i a avenida: rua
Iivaristo da Veiga i.|. sob. (-'.= 13 I') M

ma4 LUGA-SE n nrediu novo. s:
AJLrf.ts e Valle 11. ei, cotn
quartos e todas as commodtdadus; r.s ena-
Mts i'stão ua local, c traia-te na rua IVdro
•\ncrico 11. 2 (loja), Cattete, eom o sr.
Fonseca. (-'-'i ') J

áíüiSSiSiESl

04- KUA O A CAKTOC
Junto 00 Cinema Ideal

n Lirantlc variedade cm bnrzpguifls para se-
nliora, ullimos mcdelos, a

| 168000, 18S0OO, 3 'SOOO e 2;>3Q00
a tiliilo de reclamer-3

lPe?:"eir*t."ii vT-u.rs.ioi- Gc O.

1 /|

Sn

A LUGA-SK, pnra pequena família de tra-
*i.tamcnto, uma casa com 2 quarlos, 2
5.das, bênheira, cozinha n p.u c porão ha-
bitavel; á rua Coronel Pedro Alves n. ::;'),
casa III: aluguel dc ij'-í; informações na
Cisa ll. I. (ÓS,;) H

A LUGA*SE uma hoa caránha asâohrada-
Xi.d;i, com a qtiartcc, 2 salas, i;ui*.:iril,

ha q todas as commodidades. por 91?;rtta Ur. Canto Netíu 179,chaves
QÇGUgUÍ (rui í) s

X LUGAM.SK_ salas e quartos. Iodos os
-Tfcc iinmodos lcm iancllas; uma sala é dc
frente: ttm (minta!, tanoue c b:.níií.!:o; rua
Affonso Cavalcanti 11. 17;. (:;t;,i ll lt

\ LUGA-SE o it.)vo uredio da rua Moraes
X3.c Valle 11. 27. Lana. .lodo ou em sepa.
ra:!-j; irata-se na rua da Carioca rt. 2íí. 1" r„;
caia aberto dtts S ás io boras da niauliã.

Ü5.-3 K) K

ii •• f!)!,,,, ito Parais»»
VBSti VOSSOS rllftOS .Sas OrlnnçiS-J.. n,.,.,, i li# i:;í
DmfeBOBEMaR MT^.v'3TSí.Tcr«.vesBCJi?iaríir5ni^ri'rTrr«5w*a

ALUCA.SK.uma boa ca3a. ,u avenida flâTTFTF I SRS&I IFIRSÇZXGomcs Freire n. ;8, sobrado; tra--.- U.I 1 í L1 Ci Lh;miíjl.inh'Jina racsaia, das S ?.s ia c das a t'.s i horas

BOTAFOGO E 6JWEH
A LUGA-SK, u.i ladeira doXl-iini porão Itabi-.avel c uma sa

tm ensa
Ci-Rimodid

laaitua decente,

V LUGAM.
-TJLaieova, e
do ccntmerciú

u:-

(.2256 E) 1

4 LUGA-SK uma esoaçosa sala de fren.
Sentido 40,! ff-te. na rua do Riachuclo 11. au. (i;13l;).i
a e quario, i • T j.r . 7.", "*" ~~~ ~

cota todas a^' A V-^A;"'. .era casa de fumtlia. com pen.
(-\t;3 K) tt í:L-fo, magnífico quarto bem mobilado,— Predio novo; ua rua do f!jír.rio n. 157,

f fronte enni i -" aadar, entre Avenida e Conç,i!vcs nias
(136-1 li) S

sala
o ccmr.iodo,

na ruj Silva Manoel n. 158.
(íSSõ K) 

"Kl 
ALUGA-SE ttata boa sala de

_ , i -TXpna para ei:rí;.iorio ou ofíicina;
fri

salas a j rua
ü>. 45.5 j ua loja de frutas.

\ LUGAM-SE eristnbas, ,1 casal,.iTLmoços, cou; luz electrica. a 31$,c 4^?: Tobias b.irreto ns. 74 c 76.' Àvenineiras; ludo reformado de novo.! \ LUGA.SE sr.-.ttdc „.,rte d-~l~r~iK i ¦n.e-.m

\ LUGAM-SE quartos paiXiteiros, et.ni muita luz e
rico:
ido,

i-t janellas
uruguayana

SS-A; tratase
(1634 K) J

idô.

iiu u eneavre;

(-31. U)._ 1 áente;

rs^IcífelA.^:'
para a rua i.-:Je;icn-
».  (609 E) J

A I.UGA-SK. oara familia de tratamento,
X&a esplendida casa n. 71 da rua 19 de Fe-
vereiro, cum muito bous aposentos; preço,
253S000. (-Goj G) J

A LUGAM-SE 3 onartos. qmnial com
XXtanquc pr.ra lavadeira família de traba
Ihadorts; rua Pedro Américo 135; trata-se
no sobrado. (1 o6S G) J

A LUGA-SE o predio r.. ro.A da iravcsi.l
XXdo Oliveira; chaves ã rm Real Grande-
za 20-1 trata-se á av. liio Branco u8, sob..
Langloy & C. (177.1 Gil

¦a ws Si ve1' lim:1 -airmiaüiisüis tüaisatiiiHi si sBiBUBiaasia i«i «nniiBiarai mt,«
iiVGAJI-SK n 1805 llnilns cn- ALÜGASr-SE nçrto tios banlios-tl-siis 1'ünfui'tavcis. ií rua l>. Mm'-(•'•Vle unir. a nrecos muito retlu-

lianti Sí> e ;i -SOU <i ilu n. Í>I5. zitlos, bclln sala de frente o auar-(I! 1V0Ü) K tos iiioliiliulos, nm quarto r.uin ^
pessoas eom pensão, confortáveis,
destlo 2(«>S mensaes, luz clcctri-ca. Teleph. Pensão Painlliar. IVa-
ca José tle Alencar 11. Gnttetc.

(J 351») G
casa da rua D. Carlota n.

cüaves estão uo armazem da cs-
(iCioG) J

á rua D. Mar-

.4 LUGA-SIi um b.tn quarto, cota ou tem
Xi.mobi'ia, cm casa dc fatttilia; na rua d.i
Paysándu* n. 25, perto dos banhos de mar,
no' Flamengo. (Catiete)¦ (a.|nG) .1

A LUGA-SE a c.ual ou cavalheiro, cx-
-tiedente aposento, com on sem pens-lo.
cm casa dc familia; na rua Buarque de Ma-
cedo n. 3S. (coso G) .'

A LUGA-SK a casa da rtta do Monte 63,
iicasa III, com 2 salas. 2 qur.rtos. eozinlia
c mais nertences, uinlada dc irjvo. consírn-
cção moderna, iuz eiectrica; as chaves :-a
casa da frente; por 8r$. (::\22 1) !í

i LUGA-SE «ma confortável cisa cam
xXgrandc chácara e jardim, agua nasceu-
te pintada de novo, com gna c clectric;-•dade; no hrso do Eolicarío n. 32. Águas
l*errcas. Pôde ser vi-ta a qualquer hora;
para tratar na rua Primeiro de Março $5.
i° andar ou Senador Octaviano u. 260.

(.-:,-; G) E

A LUGA-SU uni quarto ou sa'a de fren-
-iA-tc, a um casal ou a senhoras de trata-
mtntoí em casa de familia, onde não ha
outros inquilinos; na rua de S. Clemente

9-1, sobrado. (a-'3n Gi J

A LUGAM-SE as c.-.m; II e IV da "Villa
"jLl.caP, sita á rua 1>. Marianna n. 133;

!.-."• ,l'.';t.r.'jt-t •a u. Cha 10 armazém.
t i;g3 li). ]

as clmvcs ¦esiüo
"Equitativa". a^
Aluguel iíc$oc;

casa
a Rio

tr:it.-.tns!
Stssco n. 125.

(irtoG) 1!

A LUGA-SK a casa n. ro da rua llcn-
Xijrsmin Constant, com boas accómmoda-
ções c próxima co jardim du Gloria. Tra-
ta-se uo 11, 35. fciSCl I

ALUGAM-SE 
magníficas casas, a 1153,

it.i confortável avenida Bella \ iüa, na
iua Eophrasia Corrêa 4-. próximo no larga
do Machado; lrata-sc cem o encarregado.

.. (uúl G) J

A LUGA-SK
— i-rr; as ch

A LUGA-SE uma boa casa, á
Xi-ciatia 5; - salss, .1 quarlo

A LUGA-SIi, por .|tf. a c^sa dá rua JuãnjPX f";i(*t;iii(j 127-IT; (rata-se ra rua da** ' ' • !'•'¦•¦.¦!.! -v c Orai ii s
¦ i-D.'. um soíão] com lírnnic sala

-ÍXo uma alcova, cm e;:;a dc familia, pira
um casal; na rua Dr. Mc-iuuita Júnior n.
7 antiga travessa das SaudaJes. (ifi;rl)^

A LUGAMSK a
Ai.35$ cm casa

3. ps:-ao, c
(1431 G) II

\ LUGA-SK uiaa casa, de construcçao mo-*7 dsrna, nor 90?. com dois onartos, doassalas, coainlia c porão habitavel; travessaCiuziío do Sul 42; sobe.se sela rua ta-vares Uastos; aluna-se tamtctn um coinnio-do, eom deis oavimontos. com toda a se; ven-tia independente, por 40S. na mesma Ira-vessa n. 40. Cattete. (1762 C) j
e sa;:.?, ua praia

(18,-ú G) li

casal, dois quartos, por
. dc familia; na nía Co-

renci Pedro Alves n. 33, sobrado: trata-se
ciim a Pra. d. Anna, ten grande coainha
ouintal c h« electrica. cai Ioda .a casa.
Para dei landes Praia l?orniosa á porta-

£?3;' 3SH,aSií«CT,nlSI"líirar»:Si:!!'Fíl ?:Sü i?1]"| 
OS QUE SOFFRF.il DO ESTO- ?1

MAÇO DEVEM USAR |j

1 Onfír^j^1^ 1
13

A LUGAM-SE quartos
-ejLiit» Botafogo tS

AI.IG.V^E 
.1 cata da rua Chefe de 1vis.w Salgado n. <jíi, com tres quariiduas salas e mais dependências, luz ectrica; tratar na mesma (aa Gloria).
(a;«8 Gl

A LUGAM-SE ctiiinTtas hyglcnieas a pe-¦fx- qitcnas famílias; na Villa Gloria saia rua D. Carioa I, (Santo Amaro)—Cat-:e;c- . (KAi O) 7) Daniil * C.

5i,riE"i!Sj;.iS.»iia2Jia'..:s.'-.;ai.ii3.'.i: istmi
\ LUGASE por taoS n tosa da rua do

JÜLivraaieuto n. -t". quatro quartos, duas
salas, saleta, eozinlia, eslt.:ido pintada da
nove: as chaves estão no n. 21S (bole-
quim); iratt; s: na rua do Senado 1.

(2814 I) J

A LCGA-SE o armazem da rua da Stttda
iln. 1S7. amplo e elaro, próprio para
negocio; a3 chaves csíâo no sobrado; ira-
ta se ita avenida Rio Drar.ro a. i- , eom' I) ü



^^ül©»^r í{Ãé "liWF *?'« f* ^,^,___m^T---,:e-7í.'..r^--7.t1..>^^y','^77^e^
:-¦-.- ..--.- .-.. ::'."¦'"*v*í :*.;;'• ¦ r-':..--'-7. ,-7 .:¦¦..:•-,7.-;-":7\- -7'.- •--• - ¦¦•*. . ,¦¦.-. . - ¦- ... ; ¦• !-.-:¦».«¦..-.•', -: • .¦ • .* ¦¦ .* ..,' . .--• ;,a',,; ;~, ,,- v -¦

; CORREIO BA MANHA
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-Sabbado, 13 de Maio de 1916

AOS P&QSDCTORES SE GAPB'
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,„„, —iimim^»,... —¦„,

Para alcançar bom preço é indispensável
perfeito beneficio, que só se consegue

com a machina "AMARAL"
a machina "AMARAL'9 já está com seu credito consagra-do por cerca de 700 machinas installadas em todo o paiz ondese produz cale.

•.«fSnrlíiCÍd*àdí *conomia de custo, de força, de custeio, deespaço e de installação.
Separação e catação tão perfeitas como nenhuma outrao consegue.
Antes do apparecimento da machina "AMARAL" as instai-lações custavam dezenas de contos de réis, de modo que sóeram accessiveis aos lavradores de vastos recursos. Dois gran-des, mapreciaveis, benefícios ella veio pois prestar á nossa la-

hl*?rJilC?é~ZaP*iea* aa- in8*a«ações e aperfeiçoar oBeneficio. As imitações que tem apparecido só conseguem fir-
ÍS-!..í lCadao^n maiS -u° 8eu inaba-avel credito. Fabricamos otypo 1 para 200 arrobas, e o typo 2, para 400.

Catálogos, preços o informações com os fabricantes:
Companhia Industrial "MARTINS BARROS"

* I.UGAM-SE boas casas, por uai, cot*-»3 quartos, j salas. etc., á rua JÍouiaBo Valli e Jannuzzi: as charo. no nril
. com

. ir o - v - —-- -—• - •— "JOUSl»
5° b, ? Jannuzzi; as cha»,» na praiaoe b. Utristovio n. 161, e trata-se na rtiado Hosiuciq n. 144. Ia andar. (1545 L) j

I.UGAM-SE, per H2$. boai casas, cira-fi-3 quartos. 2 salas, etc, i rua Januzrlc Mourão do Valle; as chaves na praia doh Lhristovao 161, e trata-se na rua d»Hospício n. 144, 1" andar. (U73 lv)-,

A LUGAM-SE na Avenida Pedia;¦flJvo n. et; casa n. 3. a familia
ao tratamento, pelo preço mensaldo 170*000, DANDO-SE 1 MEZDE BO.MPICAOAO EM CADAANNO DE PERMANÊNCIA m£enlficas casas com 4 quartos, ba-nliolros de agua nnento e fitaioptima Installação electrica, do_iífoiiõos, sendo uni a ehz, dois W.O.,bidet. etc. (J 1783) ir.

ALUCA-SE 
por 283$ o espaçoso predio,

em centro de terreno, i rua Mariz e
Barros n. 169. com < duas grandes salas,
ceis( quartos, saleta e mais dependências.
¦Está sendo -pintado dc novo c reformada a
forraçio de papel. Trata-se 1 rua do Nun-
cio a. 144, armazém. (2416 L) J

ALUGA-SE 
a cosa da rua Barão ile Cote-

Ripe n, 1, pelo aluguel mensal dc 80$,
tendo duas salas, dois «uartos. cozinha c
quintal; a chave está na rua Barão de São
.Francisco Filho n. 389. Praça Sete de Mar-
ço. (3320 L) R

ALUGA-SE. por qo$. a casa da rua Vrtsa&cisco ltuRCiiio 3351 as chaves no 337:-.,_t:trata-se na rua da Quitanda 139, (lo-Sl')íí
AlUGAM-SE ns casas ns. 54 ei^*I58. da rua General «Silva Tel.',les (Barão do Mesquita), coui-ií'

salas. 4 (íuartos, dispensa, cozi-nha. 2 W. O., banheira osinaltádEl
luz electrica o bom quiutal; gMchaves estão no n. 60, casa Sfeíonde so Informa. Preço 172SO~
cada uma. ¦ (J 2-133)

Offlcinaa

Rua Lopes Vieira 2
Endereço telegraphico"Progredioí*"

Teleplicme ri. 1ÍSO

Escriptorios

Rua da Boa Vista 46
Caixa xx, 6

AUL.O
A LUGAM-Slv as casas novas, de dois-íi-andaros, da rua Nery Pinheiro us. 36c 40 c da rua dc S. Leopoldo 330, comDoas accommodações para familia; as cha-vcs estao nas mesmas e trata-se na avenida¦luo lln-iico 103, com David & C. (33811)}
A 'LUGA.SE mj armazém com tres portas;•*¦'"• .-''» 'Io Saudo 11. 369, esquina, pre-VTÍÜ±°?±. __ (J474 D «M

Sardinhas
nua da Alfândega n. 110

Al,!.i v --S ' Í1S ca?as, ns- ¦*-• 5 e 8 doJVViüa Aura, d rua Consolliciro SampaioVianna n. ip, com telas as cotninodída.(lis, Hio Lomprido; as chaves na ventla.
___ (304? J) J

Á Í'F^'A'S1''','",r ;u5' a cas'- «In rua SantoJ.vuuis.o J.'o, com i'iamlc quintal; casa IV.
<*¦>¦*. I) J

A I.UGA.SB uma moça portugueza, para-iA.cozui.inr e mais alguns serviços, dc meia«-.(Inde; uno dorme no ulugticl; á rua Item:-tiicto Hyppolito ii, i63, (-3G9 i) j.

A LUGA-ISE, nor 50$, metade dc uma con-«^Ifortavel e liygienica casa, a pessoas dctodo respeito; rua Lcst.: 43, casa 2, KioComprido. (2U.)2 jj j
A LUCAjSIv a casa da rua Machado Coe-iillio n. 168; aluguel 170Ç; os chaves cs-180 pegado. (SJ3.t j) j

A LUCAM-SL, cm casa de tratamento, 2
«CXlions quartos, mohllados, com pernsão, 11
casses sein filhos, senhores e rapazes dc
tratamento; rua HaJdock Lobo i).

(9S1 K) .1

ALUGA-SE 
por 86$ a casa nova c clifo

da rua Padre Roma ti, 8, tendo dü.j_.
salas, tres quartos, etc, luz electrica e gáz«!O bonde Lins dc Vasconccllos possa na e4-t
quina próxima da rua Cabuçu'. Logar sali-i
davel, aconselhado pelos médicos. (3.103WTÍ

PNEÜMATICOS
Rua da Alfândega n. 110

ALUGAM-SE 
as casas ns. 2 a 5 da rua

Dulce, com duas salas, tres quartos c
mais dependências; trata-se na rua Pereira
co Siqueira n. 50, padaria. (-'093 L) .1

A LUGAjSE um bom sobrado, na rua Co-
^jVronel Figueira da Mello 33o; trata-se
ni loja. (3oti I.) S

P

nn» Meeis

ALUGA-SE 
oti vende-se a casa da rua

Pcreiia de Almeida 31; trata-se na rua
do Rosário 85. (2437 L) J

ALUG.VM-SB 
boas casas a 70$; na rua

Uruguay n. 127, bom fiador. (2336I,) R

MACHINAS
AGRÍCOLAS

tt LUCA-SE a esplendida vivenda, sitiii-!
•ti-da á rua Lins de Vnsconcellos n. .|8i,:
com jardim na frente, porão habitavel, com'
todos os requisitos da hygicne. ÃíiiguSl!
250$ mensaes. As chaves acham-se coiiv o
jardineiro do predio -a,-- 483 (ao lodo).
Tratti-se na rua Sete de Setembro n. 130,
loja, de chapéos de sol. (1630 L) S

A LUGAM-SE quartos, a 30$, 35$, 30$-^i-e .15?; na rua Bomfim 08; tem muita
ofua e muito terreno. (1S91 L) J

ALUGA-SE 
a casa 11. 216 da rua Pe-

reira «\uncs. com boas accoiunio.lações
para pequena fainiia; as cliaves estão porfavor 110 n. 3i4 e tmta-se com Julio Mo-
reira, na rua da Quitanda 141.

(1.173 L) U

ALUGA-SE 
a casa dá rua Dias da Silva

11. 31 (Pedi-ogullio). com 2 salas, 2
qoanos, luz clo-trica e bom quintal; está
pintada de uovo; a clinve está junlo, n. 19,
e Irala-sc na rua da lMorcjta 11. 75, sobrado,
Latumliy. (,507 ].) j

1^1

As ultimas novidades da estnçifo
CriaçSes secundo o concei-
toado Jornal de modas

«LAFEMMECH1C»
Formas em Velludo,

setim,
tàjral c pulha de arroz.

Flores. Fitas, Fantazias
e outros enfeites

Chapéos para Luto

CASA NÍTHÍN
S. PAULO - PARIZ - SANTOS

JUIZ DE FORA (MINAS)

ALUGA-SE 
o excellente predio n. 46

da rua Coronel Cabrita, em S. Quisto-
vão, logar alto, salubre, livre de enchentes,
bonde á porta, dc todo o conforto, tenrto
jardim, elcctricidade banheiro, varanda, etc.,
próprio para pequena familia. Aluguel 120$;
chaves 113 praça Argentina n. 32, uo lado.

(.-195 
L) S

t LUGA-SE uma magnífica casa, tendo
Xlüoja para negocio c accommodações para
familia; aluguel barato; predio uovo c cstylo
moderno, com 5 metros dc -tinira; rua São
liUtz Gonzaga 2.1S. S. Christovão; bondes
cio Jockey-Club e Cascadura. . (3290 L)

Presentemente nenhuma outra
Casa apresenta melhor

escolha destes artigos, nem
offerece melhores vantagens

do que a popular

Chapelaria Vargas
120 Rua 7 de Setembro

Telephone, C 4125
Esta casa ouvia portudores

com amostras dos seus artigos
ás i-osiilonolas «los l-xiuos.

frognozes.
Em suas offi o in as executa qual.

quer encomuieu.l» do
Cliapcos por figurino, con-

certos e iiioilifici-çOos
do tôrinas

O Mais precioso desinfectanto

ZONAL
Approvado pela Saude Publica

E' o UNICO desinfoctanta quo nâo 6 vononoso nom cou-íücd « quo putlo seiusado tliariaiiionta por quiilqujr òrgnnlsTho da creança ou adulto som oiiienor inconveniente.Cura o corrimento vaglnai; o catai-rtio, do utero o cortas moléstias da
polia: coiiucíiões. fnoiras, oozemas, ilurthros, feridas, assadtit-.is eta.Na toilette intima das sonliórns o no banho de croanças o adultos ú da uma

noçàu beneílca incnmparavol.Desinfeota a pello e as mucosas o oo.nmunica-lhési um perfume masní*
fico; ó adsiringente.

Encoiiti-a-se na Pharmacia Marinho
Rua 7 de Setembro, 186 — Flio de Janeiro

o em todas as boas Pharmacias e Drogarias do Urasil
Pelo Correio, Vidro a?» »O0

AliüGAM-SB os predios da rua. AU'¦ÇfcVIctoi' Sloiiellos ns. G7 o 6», -*>s''
Pintados do novo. comniodos parafiimilu. roeulai-, luz eloótrica, lar-dim o si-jindo quintal; chaves nomesmo: trata-so telep. «550. C.

<J 1737) M

POü PHEÇOS BARATISSIMQS
ALUGA-SE 

a casa da rua (le S. Chris-
tovão n. 55-|, _ tendo tres quartos, duas

salas, saleta. cozinlia e bom quintal; a
chave está no nnnázcm e:n freate e trata-
se na rua do Senado i. (:Si(i L) J
AJ.UGA-SG o confortável sobrado, cem

xxentmda por duas rua*, conipletanVentc
novo; trata*: na niesiivj rua. Mattoso, 34.

(«19 D J

HÍ.DDOCK-LOBQ E TIJUCA
ALUGA-SE 

a casa da rua Desembargador
Izidro 11. 85; as cliaves eslão no ar-n;azcm da esquina, e trala-se na rua Ham-

_3_J_-   (1008 :.) R

AlUGA-SE a bella casa tia trav.
« •?•. 9-ntVMtor 11. -19, peito da ruaHaddock Iiobo. lulorma-so nessarua u. 893. (j 1570) K
A I.ÜGA-Sl. o casa assobradada da rua

jfxnanio de Uba n. i.,4, perto du rualiaddoclc Lobo, servida oor diversos bondes
do 100 réis: tem quatro bons quartos com
jancllas, esplendida banheira esmaltada comoouceedor, fofwo econômico e a iraz. tranca»
em todas as portas; as chaves estão, porfavor, no n. 151 da rua Haddock Lobo,e trata-sa na rclojoaria Norris. Asscmblca
36. sendo o preço 260$ mensaes.

A1/UGA4SIS o armazcm da rua General
,, , '' "' .*n8' "roPrio nara tecco3 cinolliados, ou botequim, etc; tem accomom., . ...... ....ti..vies para pequena família, com installação I A LUGA-SE o bom predio da rua .^ris-ciecinca e gaz, irata-so no mesmo, do 1 ás' f^-Uilea Lobo ti. 35, com 6 quartos com¦2 ..-.-.< ,i.i ilr,',-. (^(j, d R' janellas cada um, agua quente e fria,_..,-. ¦¦'—* —-¦¦¦.-.—--.». -._.-... I *;«f»ti i/*i/.t/li» * r,.-.~7,n „.»f..;_ i_ t

A LUGA-SH. por 185$, o predio da rua
XXViscontlo dc 1'iRUOiredo So. com 3 t|uar-
tos, 2 salas, aquecedor e banheira; as cha-
ves estão 110 107, c trata-se ua rua «Miguel
¦1" ''"as 39; (.2373 K) K

A 
LUGA-SH 11:11a magiiifica sala dc fren-
te, bem mobilada o com entrada indepen-

oente; travessa de IS. SnKador 53, quasi cs-
11.111a de Haddock I.obo. '(^-S) K) K

ii

A LUGA-Slv a casa da rua Salgado 'ie-
¦iS.nha 11. 73; as chaves esião na rua Con-
dc dc Ilomfim n. mi, c Irata-se na rua
i° do Jlarço 11. 91, sobrado; aluguel isoS.

(*z3-'7 K) U

LATAS PARA LEITE 'IX
Grande quantidade em deposito de

50 litros
holmberg; bech a comp.

102, RUA GENERAL CÂMARA, 102

A I-.UGA-SI*. o predio n.
-CVconde de Silva, lend

UIO DB JANEIRO

Cimento
nua tia Alfândega n. 110

¦fA.Pii.li.iro.
V n jirctüo u.

pur ííi.-í.
id, da travessa

(-•166 1) J

CABELLOS
êlectiicidade o r'orão nèrfèiiainelítc 

"liaWta-

vd; trata-se na rua Aristidca Lobo n. Si.
US? K) J

S. CHRISTOVÃO, ANDARAHY
E VILLA ISABEL

AI.UGAlSlj, 
para familia. a casa n. 14 da

rua Felix da Cunha il. 112, lo,;ar sau-
oí.vel; prc;o 100S. U0a6 L) J

AlLUGAM-Sli casas a 8o$, 100$ c 110?
-íi-ria rua Conselheiro Tobím, esquina da rim
Bela Vista, bonde Villa Isabel. (ao'4iL)J

!?ií!Aí,Ç0?-í.oam llrot?,s Prosrossivamente com a AGUA INDIANA, brotlu-
S?stamW°°J«n 'P0'"01' pi"''\d'i',r [l 00'' Woffossiv.amento que o melhor

£»'"' d.e (lar. » cor nos cabellos, nio mancha, nao é tintura - VidroSM»' ssrperrumaria3- Depos't*: uüa $B

vtiI/UGA-SK uma casa pe.iucna, por 60$;
JèJLna rua Lopes Souza ll. 14. S. Chris-
tovão. (e.|8i L) M

ALUGA-Sl:, 
por So$ mensaes, aluijiiel

barato, a casa á rua Barão do Pillar 36,
tendo 3 quartos, 2 salas cozinha, tanque
coterto, installaçüo eleclrica entrada no lado,
portão de forro: chaves, defronte: tratar, á
rua Uarão do Mesquita 915. (2241 L)K

CATUMBY, ESTACIO
E RIO COMPRIDO

ALUGA-SE 
uma esplendida sala de fron-

_ te, com ou sem pensão, mobilada ou não.a fim il.iit.en A-*- ..--....'...- .*.  _¦»_.. 1 _ _ 1

\ LUGA-Si; pnr prelo módico a casaürita d.i Lstrella 11 59,; tem seis qutir
da

, , -.  quartosmar, ffcpeiidonclus, elcctricidade. jardim
rua Sachet« quinial; inforniaçOca na

J clephone 333 ai. (1767 J) S

ixXCçcilia. com quatro conipaftimcntos
•predio n 6 .da rua Dona

,-irtÍnjcntos, luz
«Icçlnca, construc.,.0 superior, bondes Ks-trella, bania Alciríndrlna, Bispo, iio$; tra-ta-sc na_ rua da Pas 84. (1760 .1) S
ALUGA-SE bom quarto, com jati.ll,., a

^cavalheiro, casa ile pequena familia;Sinuoso 204. bonde d; 10c rs. á poria
-ÍIQ7I J) B

ALUGA-SL o andar terreo do predio 4-iS-rua do Luiilia n. 11, tendo duas espa-.osas salas, tres nturt.n- e mais dependeu-cias precisas; as chaves eslío na pharmaciaUa esquina da rua de Catumby; trata-se com
Jacobina, na avenida Rio Branco n. 103,i° «lidar, das 1 li 1 Iioras. (U50 J) J

a rua
Lobo.

Mattoso 22, próximo á rua Haddock
(1758 K) J

A LUGA.Sl*, a casa da rua Conde de-íi-Boinfiin n. 791, com cinco quartos erorio habitavel; as chaves estão no açousue;
trata-se na rua Moura Brito 19. (üSíKIJ

^LUGAM-SE bellissir.ios comniodos na
/^.respeitável c bonita casa da rua Ilad*
do.li Lobo u. 3O. desde 30$ a .«ofooo.

 (ii3S K) J

AílUi_,A¥'§Et 
em C:1S-'1 de familia. á rua

..._,-'í, *' . ."• 417,. espaçosos quarlos
mineira.

(73 K) K
mobilados a caprich.; cozinha

A LUGA.I-SI-., a precon médicos, com ou
íí" P0"5"0. confortáveis aposentos, á

lua Haddock Lobo 422; dá-se refeição n do-
imclliii. (3:3(i K) j

ALUGA-Sl-,, 
para famlia. a boa casa tiarua do llaltoso 11. 19, a 1. minutos dac.dadc. bondes dc 100 réis; prcx;o 160S000.í^lJ^J..

ALUGA-SE por 80$ uma casa com dois
, quartos, duns salas, luj clc: :ia ruaConselheiro Thomaz Coelho n. £8, Alicia

Cimpicta; as chavea no armazcm.cm.
(1919 L)

Gonorrhéa,
cura-se em 3 dias com

Kua 1 «le Setembro, 18(5 J
A LUGA-SE por 60$, a casa dn rua Fran-

-ti.cis:o Kugcnio n. z^$\ as chaves no
,1-7 c trata-se na rua dn Quitanda i3*>.

(2356 D K

praçaA l,UG.\Slv u excellente predio
iX'Argcntlnh 11. 32, S. Christovão, lioiuic
á porta. 30 minutos da avenida Central,
dispondo de dois pavimentos, seis quartos,
banheiros, _ jardim, pomar, varandas la-
teraes c lindo terraço, de onde se admira
soberba palsaecii'; logar secco, salubre, li-
vr.i de enchentes; moradia dc tratamento;
cliaves na mesma. (2196 L) S

A liUGAM-SE limito cm conta as-^ciiaas da v .losé. Vicente 92. As
cliaves na venda ao lado 11. 03-A.

(lt 2002) f;
A I.UGAM-SK por 182$ mensaes

«ciu
cada

nma as casas da rua Barão dc Mcsqui-
Ia 11.. 747 c 737, chaves na padaria proxi-ma. ã rua Leopoldo 19 c trata-se na rua
da Alfândega n. 98, telephone 1S70 Norte.

(1738 D S

A I.UGA-SE a casa n. 5 da rua de Santa
«xV-Luiza n. Si, Maracanã; as cliaves csüo
na .casa n. 2; tem dois quartos, uma sala,
cozinha, pequeno quintal; trata-se na ave
nida Kio BrSiico n. ío-i, com David £f C.

(z.-So I.) .1

\ IiUGA-SU o predio novo dc cstylo, com
AXqiiatro quartos, duas salas e mais dc-
pendências com jardim e quintal; ria rua
Luiz HaTbosíi 11. 97, Villa Isabel, com gaz
e eleclricidade; trata-se uo 93. (1209L) 11

31 da rua Vis-
..ndo dois quarto?,tluas salas, cozinha, banheiro e bom quin-

tal; 03 chaves estão no 11, -Ili o trata-se
na avenida Kio líranco n. 102, com Da*
vid & C. (_-S3 L) J

A LUGA-SK boa c Rrande casa, á famiÜa
«i-A.de tratamento, com cinco quartos, tres
salas e jnais dependências, ae;ua, electrici.
dado, chácara e bous arts da Tijuca; rua
Leopoldo 2(12, bonde Uruguay, (20S-1 L)K

AI,UG«\-SE 
ciccllcute casa, com jardim,

horta, tres salas, seis quartos, banhei*
ro despensa, cozinha. W.-C, locar ameno c
saudável, bonde â poria; na rua da Aleyrin
11. 539; aluguel 200$. (207a L) K

A LUGA-SE por 120$ a casa da rua Ge-4-a.inlio 11. 26. em Todos os Santos, con-stendo dç tres quartos, duas salas, banliôi-
ro, coíinha, bom porão, quinial e jardim,a um minuto da estação; traia-so uo 2S'.

(1028 M) J

ALUGA-SE 
para pequena familia, unia

casa a rua Zcferina 11. 3.1; trata-se na
rua da Carioca 11, 16, sobrado, com o
sr- Maia. Q8S. iM) J

A LUGAM.SE casas de .13 $e 65$. com
X.Vtodo o conforto, bondes tle cc:n réis;
lrata-se com Alberto Kocha. á rua Canili-
do llenicio n. t,o2. Jacorópagiiá. (76.|M)[

UGAM-SE á rua Barbosa na. 69 o
. os prédios a 30$, estação de Cas-

cadura, co%itoda3 as coniinodidadco para
familia, illumihados a elcctricidade,' lojpr
bonito. (a55j JU) 31

A LUt.AJb!*, o predio do rua Eulina ti, o
xi.(,\Icj.-r), com tres bons quartos, duas
salas, cozinha, dispensa latrina, bom quin.
tal, etc.; bondes á nortd; ver o tratar, á
rua Tenente Cosia 28. <i8ta M) Js J____\ BO

nua da Alfândega n. 110

Al.Uti.VSE 
uma bo;f- car.a com q;ia:n

quartos, duas grandes salas, copa, des*
pensa, cozinha; varanda, quarto para banhos,
luz electrica e (iramie chácara, líua Kmi-
lia n. 19 Jacaropagua; as chavea no a;;
onde por favor se informa. t--.|Co M) J

AOS RHEURIIATICOS
O sr. 1'. K. Barreto, conceituado negociante á rua doa Coqueiro», estavaenlrevado na cama desde dezembro, com terrível rbeumatismo, A conselho tio

seu medico, usou o afamado Kob de Stininia Salsado, <le Alfredo de Carvalho.Com ires frascos apenas já tomou conta do seu negocio. K, como este caso, contio Kob de Summa milhares. A' venda nas boas pharmacias c drogarias. Deposito, I"
de Março n. 10. Alfredo dc Carvalho ,. C.

ALUGA-SE 
em casa de familia. a nm se-

nhor oti senhora que trabalhe fora, um
lioiii quarto c bem situado; ii.i nu llo.i
Vista ii. 37, estação do ltiachuelo, com
bondes do Cascadura fl poria. (2043M) J

MOLÉSTIAS da Ka_-s.nh.tt o
appai-ellio respiratório, tome
1'EITOKAL MARINHO.

Rua Sete de Setembro ISO

,4 LUGA-SE... ... pot 50? esplendida casa para«L.Ypeiiueuii família; trata-se na rua Uo.Iienu «Silva n. iuq, Ramos. (2475 M) M

ALUGA-SE 
um bom quarto ou sala, emcasa du pequena familia; un rua Kocha"• ¦*?• (2473 .M) K

ALUGA-SE 
a casa da rua Duque 1-Ntra.

da Meyer 11. 112, com quntro quarlos,
lrata-sc na rua -Minas o. 18, Mever.

(2059 
'M) 

ü

ALUGAM-SE 
os predios da rua Lia liar.

uosa c Hcrmcitgarda ni .|6, .Mover, a
dois minutos da eslaçâo. (2.191 t'M) JJ

,4 LUG.VSE por 55$ :i casa da rua Do-í»
AMaria 11. 71, estação da Piedade, com
dois quartos, uma sala, minha e quintal;a chave eslá no 11. 73, ondo se trata. Dis.
tanto da estação (rea minutos. .2;o. MJM

A LUC.A-SE a casa n. 1 da Villa Mario,
^Vsiia a rua Gonçalves n. 40-A, d.i con.
strucção moderna, com «luas ralr.s. dolu
Jiuartos, área cob.rta, cozinha, quinial oinstallação electrica; as chaves na easa IV.
Preço, 8o$ooò. (jíjo.M) \t*************" '" '***********' "**" '"" **" ' ' * ***

,4 LUGA-SE o bom predio da rna Via.Aicoutlj do Nicthèroy n. 72; ni chavej
no n. 74, estação da Mangueira. (2sj7M)1Í

GRANDE ARMAZÉM NO LARGO DA LAPA

n. 2Ò0?Timcint.'St;rilÍ!i!'ÍU ^ hm"' l'"a VlSCWão ^8?'»>W

A rX'GA-SK casa, coai 2 salas, 3 quartos,
Xlkbom quinial o electricidade; rua da
Alegria ti. 557, bonde á porta, nor mo?.

_. U073 L) K

ALUGA-Sl; 
uma sala mobilada e inde-

pendente, em casa de uma senhora viu.
na rua João Caetano 11.

rua Senador Euzebio,
113, perto d:i

(1547 D J

A 
LUGA-SK n casa n. 3 da rna Vis-
conde de S. Vicente, com dois quartos,duas salas, luz electrica c pequeno quin-

tal. Chaves r*o 11. 91 da rna Duqueza dc
Bragança. Trata-se á avenida Rio Branco
n- 48. (ji-03 L) S

ALUGA-SE por 90$ a casa da rua Cha-
XJLves Faria n. 21-II; trata-se na rua da
Alfândega u. 12, Peixoto & C. (i7S-|í.)S

TOSSE, constipacões, coriza
c molestlus do peito, tome
PEITORAL I)E MARINHO.

Rua Sete tle Setembro 18G

ALUGA-SE 
em casa tlt ljn,t|ia, _ rUa¦-iisiiue, Lobo 11, 237, nuunificos com-- j«. nutHiiiiicos «ommodos o cjsz.s sem filhos, cavalheiros

•tiiiioíúB de tratamento t bom
Cll

costume<• servida irar inversas linhas de bondes.le c«n reis c a tr.t.i, .-.Irm de ser minto lim-
W, dispõe de um grande lerreno próprio pararecreio doa sei.: moradoreu, irala.se nainftAi.uv çntn n sr. Gii.rira. j

ALUGA-SE 
nma pequena caia, o«r»

pequena isnuhi, Iobíi- multo saudável
t iinut.i larcucra; travcs-.a do Navarro 25,
•ntigo; nifomuusc na rua Itapirú 90, venda.

rua Ca-
nia Frei Caneca¦.4.r,; aluguel razoável. (1363 J)K

ALUGA-SE 
o bom irmanem da

tumby 4S; tiau-«e na rua I''rei

A i.uga.s;
-ÇVttapssipc

-Si;
tapas'

cuco quartoft, a
quiiit.il, banheira
Ji. 2,.y; trata-pç
coiu ti nr. Rocha

casa de sobrado, á rua B.
IO"*, na .*>artc alta, com
Rra.dts salas, porão, bom
csinr.ltaua, cie.; chaves no
á rua Alfândega n. :i,
aluguel 22o$. (i.|Só .T)J

A LUGAMiSE bons comniodos. a 20$, cçSXJ.c 50$; na rua Dcscninuruador Izidro 13$.
T .0676: K) J

J-.Vticllas c bem arejados
.UGAM-SE dois bons quartos com ja-

... cm casa de fa-11.11 ia;, na rua Ur. Aristides Lobo n. 2.|õ.
Kio Comprido. (2261 K) J

ALUGA-SL, 
em casa dc familia, um bom

e arojado quarto, com ou sem mobilia
e com pensão; na rna dc S. Francisco
-Xavier 11. 37, próximo á Haddock Lobo,esquina do largo da Secunda-Fcira.

(«84 K) S
A LUGA-SE, pnr 70$, n casa da rua Ce-

^.ynci.-il Iíoca 67-11; trata-se na rua daAlfândega i«-, Peixoto a c. (1750 K) S
ALUGA-SE uma perfeita lavadeira cen-¦íi.f.oinmadeira, para casa de familia; trata-se na rua dos Arauios 77. Fabrica dasCh,ta3- (2.PI3 K) J

,4 LUGA-SEAde -

Francisco -Xavier;
sc informa.

ALUGA-SE 
o magnifico predio da rua deS. r. ran cisco Xavier n. 704; tratar-se1'na Companhia União dos Proprietários narua da Quitanda S,-. doóti i) J

.. , - boa casa da rua Pereira'
de biqucira. n. 91, com quatro grandes'quartos, duas salas, luz electrica, et,-., por!iiiSt- mensaes; bondes dc cem réis ile São '

as chaves 110 local, onde !
(1928 L) R

A J,l_C..-\-bl-.. por S:S. a boa casa IV i rua-íjU). Mana 11. 11, com 2 amplos quartos, 2
Brandes salas, nitciraniente limpa, bom quin-tal. I112. eleclrica, todas as commodidades, lo.cal muito saudável e perto, bondes dc ioo
reis dc Aldeia Carnpista; as chaves e^tãoro ormaiem, era frenle, onde sc traia.

(171S L) K

uma. casa com duis quarto'.,

F.*. T.9-. lí.".
Curas magnéticas cm distancia o auxilio da mais pode-rosn instituição oceultista tiortoaniencaii.., cuja rpprnsenta-

ção no Brasil esuí autorizada conforme o Diário Official dc12 do «Maio dc 101L. Garantè-so melhoria dc sorte. Grn-tis o
prospecto da llieozofioa. No Iu-tituto Miigiieüco,
ruiidiv Assombléiiítã, Capital Federal. Paga-se sóDez mil réis, uma vez por anno.

,4 LUGAM-SE por 85$. as casas da rua
iri-Gonzaga Castos n. 61, coai bons eom-
modos; trata*sc íia rua Uruguayana n. n6.
das 2 ás 3. (19.11 L) li

A" 
LUGA-SE .'1 run Ávila n. 114
Itria) u excellente casinhaj n. 2.

(Ale-
pro-

pria fará solteiro ou pequena familia, lo-
cal alio. trancjuilio. muito saudável. Alu-
guel mensal. 70$, incluídas luz electrica c
taxa. Trata-se 110 mesmo. (S14 L) J

A LUGA-S13 o novo predio, assobradado.
X\com 3 quartos, 2 salas, iíü.., luz, terre-
r.o, etc, 2 linhas de bondes, lugar saudável
r. onde não ha enchentes; rua I). Koniana
(ÍS; chaves no 66. (i;di 'j) J

\ LUGA-SK a caba da rua Visconde dc
-CxSatita Isabel n. ,io, com duas salas,
trea quarto.», cozinlin, entrada ao lado, jar-
dim e_ um lindo pomar, no lo^ar mais alto
t; saudável, dc Villa Isabel, tem gaz e luz;
para ver e tratar na mesma rua n. 31.

(i-s: L) J

A LUGA-SE a boa casa da rua de São-fXI-rancisco Xavier n. 753, com seis
quartos e duas salas; chaves no n, 68q.

(-53; M) M

. bom predio da rua Viscon-
da ocantlns 11. sj; as chaves na 111:1«jotu.io 11, 2, oiidn se trata. (2533 )

ALUGA-SEAde

ALUGA-SE um«-i , .  confortável predio, por-f*-2.i;s, a rua 24 de «Maio 11. 115, ),, doKocha; as cliaves lio mesmo
Lslacio de Sá 11. 37,

trata*se a rua
. (2049 ju i

ALUGA-SE 
por 100$ a cisa,

CIO
para nego-

. aiimia, tres portas de aço; narua. liarão de Hom Kctiro 11. 390; trata-se a travessa Ilcrinenga.-da u. 44. Meyer.
J2S7S .Mi- S

A feUGASIÍ a excellente casa da rua do«CXPropiclo n. -li, Engenho Novo, paiaBrande família. Aluguel módico; choves narua Fernandes n. 4; trata-so na rua liarãode Hom lícliry ig-A. f'3S0 M) K

A LUGA-Slv uma casinha na serra, no finiXXda rua Aquidaban, por 15$; trata-s.i
na rua Lins do Vasconcullos 11. 453, [loca
dn_Jl.i:to. . (..j.,„ Mj R

Jáoarípagui: i rua<lo I.t-niciii n. J41, grande cas.-i,com luz electrica, chácara, etc, preço quese convencionar, á rua Uarão 11. 131, por305 boa casa. r.ataintie a rua Vinte o
guat.ro de Maio ?p. (2393 M) R

A 
LUGAM-SE em
Can ti ido

A LUG.VSIv unia. casa á ma Barão n. 78.J-ieni Jacarépaguá, por 50$. A chave esti110 armazém d.i esquina da mesma rua.
(2394 M) U

,4 LUGA-SE a casa da travessa da Cio-¦f-yia 11. .1», .Mover, com tros quarlos,duns salas, cozinha; (rrande quintal, luzeleclrica u todas as conmiodldad.s Iiymeni.cas, pôde-se ver n qualquer hora; as'chst-vcs no 42 ou na mesma, 4S; para tratarcom o sr. Joaquim da Silva Maia. á ruado Car.::.. n, 22. (,y,0 M) R

OS V1S10NAÜI3S
i Via iv':?it,,_"amon'9 °3 r80l:»'8os pn.-i,;-, oura itti.rip'.. 1.' Otiijatn-í.0 am carta fecluii-. aos'«VI.SIOV.tiim-» r.i „» ,1^
S_.lÜon"ndaülara^r,ÜSS-?,1'U0'»°3"icstw, o nu nu, i rosidatiüta a o nollu para a ru.poátl:

í>: ?: 13: qua tem por fl.11soooorrer a totloi os nécessi-tados. Quom áoffrer da qual-
'.™$3**™»*"*w™ PjffÃapt,8' 3! ,3:0il"

A I-UGA-Slí uma casa com dois quartos,-Munia sala, é barato; ua rtia Amaral 56,
casa 13. Andarahy. (1757 L) S

A LUGA-SE por 180$
«ti-brado da rua de S.
Trala-se na rua do

A LUGA-Slí por 102$ a casn da rua Ur.
^xCarnicr n. 51, com tres qtrartosi duas

ALUCA-SE
xXduas salas,
na rua Senador Furtado n. O.t, casa II; -.i
chave esta 110 n. 74 c trata-se na rua doHospício 277. (,6_4 lf) j.

salas yrandc3, c cozinba,
entrada por duaa ruu?; a.-;
n. 4.1.

lastnntq terreno,
chaves estão no

(2395 L) L

ALUGA-SE 
o pre lio as

da rua da Kstrclla, coi

ALUGA-SE o pavinienro inferior da cisa^J-n. 63 da r*.-.a da l-.s::clla, só para fa-
mi ha ;a chave L-blá ua u. ò*, onde ic trata.

 . 
' 

_í;_*J3_jrj
rada.!.-, n. 52,

.. com boas atcoinmo-«.-....les paia licqucna familia, «ar, luz clc-rtr.ca, bom quintal e Ires ünlnis de bondes
« iiiiu.i; a chave c«:a 110 11 07, onde se
"forma. (1232 j) j

,4 LUGA-SE a easa da rua dos Coquei.
SXra-3 11. 72, ponto dos bondes, com I,„p.s ac-
tcniniodações para familia c lu. c/ectrica;
ns chaves estão no :ur,. :•¦: 1 defronte, ti.
f-7, e trata-se na rua du Kosario 84.

(1..20 J) 1!

A todos ns <|tiGsoffrüiti tio qirftlquai'ínnlesti.i e.stn sonio-
d.-i.i.. enviniá, livrodo qualquer retribui-

S.-. «P.-. H Çio, os meios da

S 
COnmüO om carta fechada - nome, morad"? wmpffl m!

M voffi rr»!™"? 
~ e,?,e,y,°-",ra n resposta, que receberão¦il!!..--^^^^* '-1'"'5."» INVlsiVüls . Caixa Correio, 1125.

*aaem—mae—kMet_i_n_±_- ,-usmnnsmmS

\ 
LUGA-SE a casa da rua Cosia Guina'-

.raes n. 27 (Kctiro da America), coin
porão habitavel, qualvòt quartos, salas de
visita e de jantar, cozinha e o mais que
£ nccc?"arÍo cm_ uma casa dc família; tom
gaz c luz electrica ¦ cm todos o., commodos;
está pintada c forrada de novo; as chaves
estão no n. 25. Aluguel uo?; irnta-sC
aia rua Piauhy n. 03. Iodos os Santo-!.

(2313 D R

A LUGA-SE por 90$ mensaes o predio
^.assobradado da rua rorres Homem 205
(Villa sabei), próximo á rua Luiz llarho-sa, lendo boas nccoinmod.icõcs para familia,n chave 110 armazcm da esquina da ruaI.uiz Barbosa 106; trata so ua Secretariana L-anâcmria. j

A LUGA-SE pnr Cfi$xXConscIheiro Oelnviani
umn casa na run

„.. ... . '"', ". 31, com ires
qtiaitos e grande quintal. As chaves eslãoua rua Senador Nabuco 11. 7., (212SI.) li

ALUGA-SE a e
•tVqucza tle Braga

A LUGAM-SE as casas ns. I c III. com 2
jÇXsalaa e 2 nuartos. da rua Dr. Nabuco dc
l-'roit:is 11. nS; .-.s cliaves nas obras, pe-
giidas, u trata-se ú rua dos Andradas 7a.

(-'-I..S 1.) .1

ALUGA-SE n casa da trave
J.Yn. 41, tem tres quartos, tr^
unha c quintal. Está pintad.i e
novo; r.j chaves e>tâu 11:
1-iftn'la ,-., oinia se trat.i

da 1'az
salas, eo*
irrnda de

crquiia da rua
(-Si--.O J

ALUGAM-SE commodos limpos, ua csa
í.f"'.43 da rua --S de Setembro (Muda ,1a..-..ra); trata-se na mesma, com d. Uenivin-Ur. lírfplista. i,-

¦4 LUGA-SE

A tir"**'**1" UI"a ca.sn' Par-1 l)e'Hic"a fa--H-milia, na rua dos Arauios 102, Villa Do,casa li. 1; trotado na rua Gonçalves Diis a8:
____ «_± (205c K) j
ALUGAM-SE dois lindos commodos,¦»T.r::a Mana Anialia 44, sendo um de

,4H. AM-SE do;.
«CXjuntos ou separac
ycis, lendo jardim a
banheiro, ric.;
Risa do- senhora

,4 LUGAM-SE,
«/TLnlins, muito
milia rt^ular, a
ru:?, pintadas r
Frei Careca 2^2
dor tle

rua

a

esplendidos quartos,
5. com ou sem mo-

Is-lo. Iti2 electrica,
itapirú' 11. _¦:.),

ti9ii-' D S

S5* i- Do$, ca.,i-
Próprias pira ia-

dc '. 00
lecentc:

assobradadas, bon I*.r forradas .!« uovo: na rua:;•:; lr;:ia se ua avenida Salva-
 U-cSi /) lt

ALUCAM-SE duas boas" casas, tin-.a naiT-travessa Maneia u. (atiui-.bj-, as chavestio 4'S o*Ura na rui Th-ophilo Oltoni 2'2,
trat.i-se ra rua *!.- S. 1'edro, mi lc estilo nschaves, 110 11. iSS. (...,,, i) k

A LUGA-SE, á rua D. Ãnííi."Ner)-. esqui-X.Vu.i dc 1'avarcs l-crrctra, esplendido r.r-ma2cin para qualquer negocio, com cisa pirafamilia, aj.ua cm abundância, liu electrica
tolo pintado de novo; as chaves e.-lão noi;i de lavarea rerreira. (233 J) J

A LUGA-SE, n rua Dr. Cosi., Ferraz n
XaH, uma casa nova, com 2 tmartos, 2 sa-
Ias. quinta!, iardim, elcctricidade, e i outra
n. 10, casinha n. V; os rhaves estão na rua
Nov.i S.Luiz 11. .',:. (2.512 J»),I

ALUGAM-SE, 
por 5o$ mensaes. uma sala

e quarto de lrc:j:c, ;i nessoa decente,
cem installaeão eleclrica e entrada indepen-
dtiuc; iu travessa Navarro n. *.j, Uaoirú.

(2.120 .1) M

4pí e outro de 30$ mensaes; trata-se na raaUruguay 222, Andarahy. 
(:o;, _ )r

ALUGA-SE a casa, de cstylo moderno,jiia**i<, os commodos precisos á pequenalatm 1.1 de tratamento, na rua Haildoch Lo-ho n* .133; as chaves eslão na padaria, i*'i.i
na . ... - traia-so com Jacobina,venida hio branco u, 103. i" a'i,I.ir.ü_:5 2 as .; horas, (124Q K) J

A ,' ZZl'' n..!)TC'l:*1 ll- S37 d.i rua Con-ii.de de Iloaium. 00:11 seis quartos, duas«-i.ías, copa, banheiros com ngua fria oquente, porão habitavcl, jardim c quintal.
(2341 IO M

,4 LUCA-SE 11111 bom quarto, á rua Condeii.de lloiiiiim 654, pliarmacia; trata-se namesma! prc;,i 3o$ooo, (172J K) R

Uo... , . - ¦ n casa n. 2 da rua-tide Barros n. iü, tenda tres bons otiar-1tos. duas _ salas c mais dependências as Ichaves estao na casa 1 e trata-se na avenidaKio llranco io--, com David ü- !

 
(-¦--'- D II |

ALUGA-SE, nara família do tratamento,;
c narro*,, com magníficos aposento»; .,-.,-.,340.000. - (26i,'ini

.4 LUGA-SE a casa n. 4 ih Villa Coelho,
XisiUtatla na rua Fonseca E.ima n, 57, com
2 falas, 2 quartos, cozinha, quintal, electri*
iU.di'eni todos os commodos, ajíi.a com abun.
d&ncia; a chave está na casa n. (i.

(23is d n

A l.l GA-SE,
-fl-rua José C
logar muito ,

P.ir.i família, o boa ca«.i da Ieiueiite n. 47, S. Chrislovão, Iluiiavel; pieco ijoSooo.
(26 D J|

Corrimentos
cumm-so cm n dias com

ecçlo Marinho
liua 7 iie Setembro, I8íi

casa 11. 97 ,|a rua Du-
. ---dança, com todo o confortomoderno, tres quartos, duas salas luz ele-une... quintal murado, etc. Cliaves no ot.e a avenida Kio Branco u. 48.

(2192 L) S
Trata-s

9 _ predio de so-
Christovão n, 377.

ofario n. tí-t (sobrado).
(217.) L) S

SUBÚRBIOS
A LUGAM-SK 05 predios da rua Conse-

XlLlhcIro Johjin ns. ^5 e 31, com hons
comniodos, quintal c jardim; as chaves cs*
tão na padaria da rua liarão de Bom He-
tiro ti, 156; trata-se na rua do liospicio
n, ut, sobrado, das 10 ás 2, fiatlor firma
cou1111crci.1l. 1'rc.o ioi?ooo. Ci<jj3 M) lt

ALUGA-SEUom Retin
predio do rua Barão dc

. entre os ns. 113 c 119, o
de n. 17, com hoi:s commodos; as chaves
estão na padaria n. 156 e trata-se na rua
do Hospício ti. 144. sohrado, das 10 ás 2.
fiador íir:::.-, commercial. Aluguel 7i$ooo.

(1940 
M) II

ALUGA-SE 
por So$ a casa da rua Nova

America 11. 6, com cinco linng commo
dos; u\ita-sc na rua £>. Anua Nery 74,

d,.|j M) n

A LUGA-SE unia casinha com agua c luz-iXelectricn, por 40$; paro ver e (ralar na¦rim .sylvio, estação dc Olaria. (2..80M) R

A'LUGA-SI-. por 142$ a casa da rua Viei-**-ra «a bilva 11. 35, com cinco quarlos,ires salas e mais dependências; ns chavesestilo na mesma nm 11, 33, estação doSampaio; trata-se na rua Engenho Novo. 22.
(2314 M) li

por So.«; na
122, Meyer.
(2337 M) K

A t(UGA*Sl5 uma hoa casai
£*-rua Miguel Fernandes u.

I raui-se no tao.

ALUGA-SE 
o predio da rua Franeisca

Mcyer 11, 17. por 70S. no Engenho d.'neutro; trata-so na rua Vinte
Maiço 11, 243.

. Cinco de
(2343 M) lt

A LUGA-SE para armarinho 011 "outro 
nc-Xvgocio, uma cosa, cm frente á estação doRiachuelo; ver e Iralar na rua D. Anna

"**y. Sg»- ____ (233-- M) R

ALUGA-SE 
n casa da rua Maria n, ú;

a chave está na rua 'Maria Luiza 4.MarangA. (2023 M) J
A LUCA-SE nor 355 a excellente casa 110--f*.va, cm logar saudável, tendo agua, es-

golo e grande quintal; nn rua Vieira Fer-
reira 11. 80. Bomsucecsso. (2022 M) )

A LUG.VSE o predio da rua Baldraco 65.-tX.Mercr, com quatro quartos, duas salase purao h.ibiiavel, com «na sala doíaquartos, cozinha, despensa, ngua gaz W. C;
ft»..ici!av-c? v,lal "°,n- 64 c -ra'a-s<! «nilouicvard Vinte o Oito de Setembro 183.

(aoso *.M)'J

A LUGA-SE a bou casa da rua Real Grau-
^ide/a 11. 40, com todas as accomnioda-.Coes para família du tratamento; ai chavescom o sr. Antônio Guimarães no 11. 44e tratase na rua Conselheiro Saraiva 34
j-lü?1"- (2301 G) lt

ALUGA-SE por fto{ a pequena e.isa dqXlrua Vinte de Março n. 23, KnsCnlioinovo. A chave esli na casa n. III dilavenida no laüo e tratn se na rua Cons,-.lheiro Autran 11. 17, Villa Isabel.
{'731 M) .1

A1 LUCA-SE por 1125 uma boa casa pin--CAtada c forrada .\a novo. com jardim,.ponto o electricidade: na ma Maria Camon u. 33. Mcyer. Trata-se no 11. 35.
(aií'4 M) ,T

ALUGA-SE 
boa casa, com chácara, na

.. -Boca do Matio, rua dc SanfAnna doMethcus n. 42, ponto do bonde LinsVasconccllos; tratar, na mesma; 90$; Ato-
(154a .ii) ;

lino.

¦npntHiprfnpB^^

A LUGAM.SE
..«,-. --.  ,roa,s casas á rua FranciscoXi'.upi,o. com.duas salas, dois quartose mais dependências, com duas salas tresquartos e mais dependências; com duas sa-as, quatro quarlos c mais dependênciaslendo todos quintal; para ver e iratar narua Prancts-o Eugênio n. 310. Preço, 101$g-'";"!"n- (1704 

D S

A LUGA-SE por 3;$ uma sala com direi
XA-to á cozinha, quintal e elcctricidade; na
ir:.vcssa Coronel Soares l*. 3. Villa Sam
«Kio. (19:0 M) II

l LUGA-SE uma casa, co-n 2 salas, 3J;V,:,i.ir:or, e mais dependências; na niaGeneral Roca 112 casa 111: as chaves cs-Ij.o ua rua Desembargador Izidro n. (, pa-daria Lstrella Matutina. (251Ú'K)R

l i
-rtt
Pi-lri
K.i:! JJEcrço 11.
crc-.--.;i-.i.-i.

4 1
J. .
Par.,
xailt

CA-SE a loja do predio da rua Krei
:.\.i 11. 10, oroximo ;'i praia da He-

, próprio para outít.ucr negocio; tem
cIcclriciil.Klo: - trata-se na rua i" de

as chaves acham-se no n. 6,
(-MÍ7 J) lt

4 LUGA-SE i
-Í~Í6S; as chav
oade se trata.

casa da rua Industrial n.
i uo n. 72 da mesma rui,

(2350 K) K
» LUflA-SB a casa assobradada da rua

jCJ-Barao dc Uba n. 144. pW!o da ruaii..u**...i< i.obo, servida nor diversos bondes
jle 100 r.-is: tem ouatro bons quarlos tom
jancllas esplendida banheira esmaltada comaquecedor, tng.iu econômico c a it.-iz, trancas1..11 todas ns oortas; as chaves estão, por fa-vor no 11. i«i da rua Haddock Lobo, efata-se na rclojoaria Norris, A.

?ío í6o$ mensaes.

Kjçãsíll

B CIA

| A,LUGA
pi í** a » m 4* forres

id„ rua

Typo Bi.LF.4ST
" AMRRÍCANO

de fisiissmia
quaüidade

e agpsdave!
saSsôr

iimni

m*v o cspicmltíio
Homem n. 2.^, iíluminado

electrica, com cinco quartos c dormitórios,
duas ealas c demais de|)endcncias. .Preço.
ióu$: trata?.* na mesmo, que se acha aher-
to toda a dia, (253.J L) M

ÂliV9AHmSV> ns ™sas <la nm
;^D. araria 71 (Aldeia OamiUstn ,transversal a rua Pereira Niineanovas, tom dois quartos, duassalas, rozinha, banlieiro e taimuoae i,-iv:i_i(.tii, tntlos os commodosilluminados a lu-/. eleclrica. Ascliaves no local. Trata-so na rimGonCnives Dins 31, próximo dacitlmli'. a noiicos passos dos bon-ta-s de Aldeia Otimuist.;, cuja nus-süíieiii 0111 duas scecões 6 iie SOOreis. Alugueis 100S o OOSOCO. h

AiLUGAM-SE casinhas confortáveis, na
•fVrua Gregorio Neves 11. 32, língcnlio
Novo, aluguel módico; as chaves e^tão nas
mesmas c trata-se na rua liarão do llum
Retiro n. 19-A, das S ás 10, (1904M) lt

¦*» LUGA-SE a boa casa da rua Propício
¦iin. 43; 33 chaves eslão na ru.i Fcr-
nandes 11. 4: tratase ua rua Rarãn de Bom
Retiro 19-A, das S 23 10 da manhã.

(1904 M) R

•4 LUGA.M-SH as ,
-i."V.\'iscoude dc ita
na mesma rua n, 17

..sas II e
laraty _,

ruaIII na
11; trata-se
(sn17 L) 1!

A LUGA-SE .-1 casa da rua de S. Paulo
xVn, 45. com duas sala», dois quartos,cozinha, grande terreno, pintada e forrada
dr iiovüí tntta-bc ua mesma ou na run¦1). Alice n. 126, estação do Rocha; na rua
de S. Paulo e entre Ltiachuelo c Sampaio,
do lado ua rua Vinte e Quatro de Maio
cm ficnlc ao 174. (11)49 M) lt

A LUGA-SE n boa casa p.-ira familia. com
XVtodas os commodidadcs. tendo hoa cha
cara planlada; na rua Emilia n. 19; ai
chaves pur favor no n. 27, onde se in

.INTI!

Adquirida 011 I1ere.lit.1ria em todos as
___. moléstias da pelle, Feridas ua bocal, naiiz
gj l-uriincuios, dores musculares. Inllammação
=v tenas, Dores nos ossos, Ulceras, Tumores

cucas resultantes de impiireza3 do Sanituo i

suas manifestações. Rheunialismo,
c garganta, l-ezciiias, Darthroí,

das nlaiidulas, Latejamcnto das ar-
Manchas da pelle c toda. ai ío-íc consegue com o

Licor Vegelal Bi-iodado
nals poderoso nntlsyphililicoO

_s pela D. G. de Saude Piííllca
S possue um valor therapeiltico e
j- Infinidade de oltestados médicos
__=. de ja estarem

.0 mais enérgico d-puralivo. Approv.do ic reg strado na Junta Commercial. O LUETYL Iscientífico incontestável, comprovado com

ÜU.
158, Quitanda.

IL

WISPEtiSmL EM TOOl ACUSA DE FMILI/IPrcvino eoura u- diversas D0..NÇAS DA VISTAíí' venda sra todas as boas F^arinacisse DrogariasDKIgS10;í 
GRANADO & C. RIO OE JANEIRO

formam. (1921 M) S
A" LUGA.SE ur.

«fV-Mczart; rua
Meyer.

hom piano do afamado
Torres Sobrinho n. 37,

(2126 M) 1!
ALUGA-SE o casa n. 387 da ma EliasXida .Silva (Frontin), tendo duas «alas,

dois quartos e bom nuintal. Trata-se na ruaVinte e Quatro de Maio 4S3. (21189M) li
* I.UGAM-SE cisas

XXcom dois quartos,
ciric.i. Aluguel 6i$ c
Doiuingucs n. 1:3. na

na villa Ivlmundo,
duas salas, luz ele-

51$; na rua fn-ir
Piedade. (2o8CXf)R

Pr
semblca 36,
(---'91 K)U

4 l.l .A.çti*. o excellente e confortável;üpredio, para familia de tratamento: na1rm «Santo Henrique S.i itratase na mesma :
>--i '.. S3. (2316 K) R

Ai.bG.VSG o pre lio novo de sobrado,X\eotn jardim e entrada aa lado. própriopara família, no prolongamento da rua Ma-nz ç Barros ll. .._-.i, fim da rua Daiãodo Aimironas; trata-se na rua Pereira dcbiqucira n. 39, padaria. OoC» 1.) J

X lVC,A-V- ° uVc,!i,° »¦ 63 di rua Viscon-•flde de ..anta Isabel; chaves no n 7;da mesma rua; trata-se á av. Rio Brincoi-S, sob.. Langley & G. t,774 ],) j
A LUG_,\M SE

\ LUGA-SE
XjVproximo á

toare?,cisa n. 42 da rua
.próximo ã praça da Bandeira,

pavimentos, quatro quartos, duas salas. Co:
banheiros,,dois W. C, com terraço e quin-tal c mais commodidades modernas: trata-

na ini ..Io Ouvidor 11. 173. Charutaria
I ode-se ver a qualquer hora.

(2-95L) R

A LUGA-S1S n rns.i

Cubana.

A LUGA-SE a cas:
ÍXquita n. 6(,

unia; cs
frente.

duis casas na avenida daGomes Hr.-ig.-i n. 49, por .-,1$, ezd?.caaves estóo r.o armazcm ci.i
(204o I.) J

íjoni.

(.A-ar. uma casinha, com duas saias,
r.n, cozinha, terreno c rio. própria

uni vos, po*" 40$; rua de Santa Ale*
na .;o6, moderno, ou 26, mitigo.

(2366 .1) R
"¦'*.\-SIC, 

em ca;*a dc família, nm hom
irttí, coin i.inclla. a uma senhora sc**3 um casa! sério e *em filhos; tua

; de Aíattoünhos a. 15. (."."íS J)il

dn rua liarão de Mes-
. 11. com tres quarlos. duas sa-

ias, quintal, jaroimj chaves na padaria, can-:o da rua Uruguay; tratn-se ca rua d- Fin
:'¦'- "- lc,ii- (2324 D tt

¦ - ..^.,.-..._, „ ,„,;, ,]a |,nn f;CIle.
alas: dois ^''"V5''",'0 "' S7P\ lU1U J <»*«>•¦tos. i snlns, co/.inhtt, to(l.i_ as(ii-.ninis ücnoiitleiiclii3 o crantloniiiiiltil. As (ilinves no 11. ÍS5.irnt.t-sc i^:i_i_n.^(lo üttviilot- 16^. I,

Aj£CAM-sSE «sa,

w Alfandegan.UO
«us

Rua da

ov.is com duaa rj*_ ... ....... quartos, quintal, ba-"fe'£ c V", l--.tlei.tro d,- casa, electri-cidade, entrada independente, etc.; na ruaJockey-Club 11. 157. cosi 11, das ás
,1.' nif"-'1.5 °03 J™linK'\'- Trata-se na ruado Ouvidor n. 183. Telephonele. oa*, 4 és C, cem Lbac.n

3117 Nor-
Aluguel, 91$.

(913 L) J

t LUGA-SK uma bi
^Iciiir.i.i.i independe

r\ iHSn J*"5I* °3 I,r"l!|i>s da rui General
ro7-i 

*£,"'• : iC 
'°*- (^- Christovão), d-rorao naou-ivel, luz electrica. bond.tei», logar alio; rrcço mod'co.

de 100
om-' i.i;

noa saa de visitas, com jente e luz electrica, á!rrancisco Eugênio n, igõ. S, Chris*
(2322 1.) R

iviiv,"-'";1'05 nR TRTOMPHO ...! TinLlunis nF rr - 1 j 4 LUGAM-SE. uma sala e quarto de!-ülrcnte. rm casa de iamitin. n um casalo*i 1*., azes oo commercio, perto do Collecioo.litit.-.r; na avenida Manca::., n. ..,, c„,fume » «a Dcrby-Club. iVsWjl

AitaS?AM"SI!-lT s^-uov;is- ™~-
v7--f a 1. n-VI!'-cmc*'i ^"»a Eugenie, á ruaMariz e Barros n. z59> Pr0pr,33 Bara fa-•'""¦"¦ (2614 L) J

» LUGA-SE a confortável casa da rua-iXlloi-.ono 11. 119. com ires grandes quarlos. etc. por o63 e outra por .üí; na ruaConselheiro Agostinho; trata-se na rua iie
-.. ' n' 

fi; _____> cs Santos. (3095M).R
AILUGA-SE a casa n 61 da rua'dc São.CXFauIo, Sampaio; chaves por í.-.vor 110n. 72, a mesma rua c irata-se com o sr.I cnna, a avenida Uio Branco n. 1, loja

 (2046 M) j

salvação ,1o, s^S,,-IÍSS tSn-Lídof CurfU"d 
Es'= pr,y,if:ioso '"»"'«» < • 1

tiileçe o organisYno. O LÍÍÈTYL í i pa fadar 
°azr2%Sil\"^n 0.Sa"KUe 

? 
,or- 

It_ feições, não tem dieta e nâo nrodii? Z- ,?-o,.- S ''""'¦'"<"">, <,'im*i-se sa re- B
como 

'muitos 
de seu siíiil"es PTomae 

iuETVrÊ «""ÚMÍV-r.™40-""1"' "c- I

Fabricante: P!.c.-Chimico. ÁLVARO VARoB° ' EA- r' - "¦ "- p

A LUGAM-SEíA assobradadas

a ,. .  .aRGESAv. Gomes Freire, 99 _ Tel. 1.202 Cent.*E' «iiaiBiBiBiBraR HMHBrHÁnaril

dS. ^ZZZimT d^o,\ia; tem accomm"

AJ.UGA-SI3 o ine lio da rua Igttassfi, em
,,r- janura, com quairo auortos du?» _a«'ii' 

ZZ-Z!" dl""!"s"- f""?0 econômico, compia. tanque, agua encanada, W.-C, no cen,troileiima grande chácara, (636 M)S

hnas casas novas, meio
com todos os requisitos dcnygiene, com dois quartos, duas «idas cozinha, bom quintal e todas as commodi-nades, a rim Lino leixeira. esquina tia ruaViuva Cláudio, armazém Ja.ar.. Iliacliue-lo. Alugue!. 6s$ooo. (50a M) S

A LUGA-SE na E.-rVsas ;.';ira moradia

A LUGA-SE uma casa na rua Grcsorio-CXNevcs n. 28. com duas salas, dois quar.tos cozinha, despensa e W. C, preço9°S; ns chaves eslão ao :i. 23 da'mc«marua. bngenho «Novo. (..Go ..\lj J

An^GAn''SE °3 prcl110* a- rua Barão dej.j-uom Ketiro ns. 107 c 119, com bonsquartos e grande quintal. Aluguel m-;-as chaves na padaria n. 156 e trata-se narua ito lios; 1010 n. 144, sobrado, das 10as 2, fiador. firma commercial. (193CAD B

\ r L nE ,"" !=r* " "'¦* ia rua«-Cunha Barbo a „. ,8, tendo tres quar.tos, duas saias e porJo habitavcl. a chaveesta no a. S-- e traia:; n3 rua do Senado'• *' USis D Jl£„'

A LUGAM-SE. os prédios da rua Uarão
|l,|! L<"n Retiro entie os na. 113 f 117dc. ns. 9 e 18. com bons commodo3 e¦¦'¦¦ il! as chaves eslão ni padaria n. 13Í- rua do liospicio n. 144

firma commercial. Aluguel.
(1937 M.lt

e Iratf
sobiado
SiS«oo.

fiador

A LUGA-SE
-ÍJtagua. luz,

uma casa i_ir,i familia, comliam terreno p'antado; trata-no nesmo, das 8 ás 2; na travessa Arou-jo n. ,.,, tres atmutoi da estação de Ra-
(1801 U) .1

de Ramos, h ias ca*
, - dt peouenas familiasalugcis dc 50$ a 70$, com carta de fi.anca; trata-se no mesmo locar na "VIU;

Andorinha;, onde estáo as chaves.
(708 Mi U

A LUGA-SE um armazéns com bons com--CVmodos para família; rua Costa Mendese<qiuna d» travessa do Oliveira, eslaçâo dc
l?Ím£lL_ (1139 M) 11
ALUGA-SE _ cat•tida rm Cândido

lacaren.iKuá: v,

bastante confortável
fícniclo n. 360, eni

iral.-ir na mesma. (M)
A LUGAM-SE
CJLsacs, assoalhada men-casas a 30$ e 33$.-'Ias c forradas, com ar < ¦
notável; na Ustrada dc S. Pedro de Al-cantara n. 13, Realengo. tlZa JI) J

A n',';S'VSI! linr'Ii,.,fa,a W aposento camXipensâo, a família ou cavalheiro detratamento! rua Machado de Assis ?
O513 Ü) J

A LUCA SE uma boa casinha. n0. .,$.Xina rua Conselheiro Agostinho 109 rí,:oi Sauios; tratar ira venia, a cha—dos
cst;. ;unto,

A LUGA-SE
Cito.
W.-C,

J_-"'.'5 Z) H

, . ¦ ¦ . .-,:.U!" ,i.'"," -°"áio, com < quar.'• 
;..TZi' 

C.',,7"'!!J. «corredor, iardim,
, ',•,_"'.„-• clec"'»'il"ile em todos 01

BÓc* *'- vv' 
fíí?%" 'Tf. "«'o <1» «taeão O,

¦*¦ ir- -. J 
a_,_Ucl,aWl" n. 91! aluguel,'JiiJi______ 
__ mçsmo, (184; M) S

Aplon(.A'„SEo!! "c1 '". ,Ja niaPaim Pam-
r--*-.'1"11-.1 ,n- 9", har.ipi o, sala. doii ou»r.tos, cozinha eo::, pia. 

'.,6$; 
tlütiTno^

(...3,. ).I) S

A.^:1'?15, ° 
Çredlo «Ia rua-JA.n. f,o.A, Cascadura (judio íAmparo).

Sylverifl
r.:rej.i dn
2291 Mi

fi pheoiíl "hmm 00 sr
16 _ RUA DA CU.IOCA —Lonlracta construcçõcs de prédios aade.-nt.idos (Tabcllas M„ J. e G.) _prompto pagamento, nesta capitai, KicthPirahy

Hin i;
Tem em co
c

10
Ções, mediante 10 a to M*em adeantamcnlo (Tabeliã H ) 

'0, 
.•oy, Campos Petropolis c Barra 'lo

no valor d e i"o:_:og*ooo.
mezes construiu 26 predios, a prestacõnstrucçao mais 4 predios r,o vatnr/t-. <._'.',.'-•" "" -t"-™*í»»v.

ct03vfirmados, neste mez. paia mais 
"í-oooSooo 63',OOÍOO° e 00v« «ontm.

Matto (Mti\rra- 
°U <m p"sta'Ccs' wrioi lotei tle lerreno!-*yer).

•ii-scc.te» . iBformaçSes na cie, coin a
no na Uocca

A DlRIÍCTORiA."



^^ísm^^^^^^^^^^^^^^^^^1^

Artigos para «so doméstico
A ,-.,-.a GciuiUes i quem vende mais

Inirato. .
tíaccos de borracha para agua

«pi.i.le. Appliea-se em(|iial-:
,,,,r dõr no ventre fígado,-
riu.;, eólicas, etc, de S? a

Velas do enxofre para desinle-

ciar quartos, prisões. Extiu-

gue raios, baratas, etc, ae

¦üSiV-tãnt. N. C., 
'poderoso

psra emprego nas ayagens

Sc asseio, pias, substituto do
•lysolj de iS-loo a., .. ••

.'.gua oxygcnãda para lavagem
da boca, feridas, fistiilns, toi-

leite, vidro dc i$ooo a..

Vasclina esterilizada ç 
com-

' 
muni, bisnaga e lata dc i?-oo

Emplastros'.pari, callos e fls-

tidas, golpes, dc ioo.a-._--
Elegantior para corrigir att

-tiidc* viciosa <io busto f. en

direitnr ns costas, um.. •¦•

rintãs dc borracha, lecido ix

uno elástico.-, de todos OS

vstenas, para diminuir a,

o.esidade c luar as ano...a

_},__ do ventre, ide 05 a*.

lí indai de borracha, dç camur-
1 

S, carneiro, pellica, Simples

lc' um lado, duplas de 
go 

a

lados, para reduzir as ber-

AlS.las%âra5 as senhoras

SiT^\^
.rriSo^^a^^

iitros, 7$ooo c*. ¦••••„;

Ditos de zinco para. avagein
,lc asseio c ntestmacs, de i

L.a litros, de^oeo c .

O os de vidro, .pr.ra lavagem
¦e asseio e ntestmacs, de 1

\-vo e 2 Ulros. de 48000 _
vi eis esmaltados para lava-
U 

_% de asseio, com descanso
-.os «ara partos, dc lOí u -aí*.

Ci „dJS d" vidro, ditas para
Cii.ccç5cS 

quentes c|obturadoi
de oorcclana, de Se." a... .* •

Tubo do borracha para irrigo-
11 

fores, seringas, etc para.,1a-
vagens, metro, de -*5oo a. •

Pinos tle borracha para lava-
•'",.. 

de vagina, recto, filio-

Ias, feridas, de »*--<.<- ? • •,-

A!_a-i_3, -5c"'1-'3' Bu?ias ri
l, n..cba para «trair _dila-
,,„• Ia 1 ar a urclhra, para o

;.:1; ,!,. todas as moléstias da

liaxiaa, de ifaoo a . • • ¦ •

Uitas X vidro para. lavagem

de feridas e bexigas, urc-

thra. de $800 a , , . * • • •

.eringas de borracha de vidro

na-a injecçõe» «rctliracs
teôtinacs e ou1™'' Í!n:'

...¦ares' electricos' P**"* <¦••_"•"•

,-r contra c.arulsocs, taci-

lha a dentiçãü nas creançás,

de sSooo ;. .',.•¦'
Therincmetro paia verificar o

_.ác da febre no enfermo,
.ie .•>.-<"' a . . -,•-.• • • '

¦ d-i.as gazes, algodões para
è-irativos cm casa, de ?300 a

ti'ci)à e Tira-leitc de pressão
para na oceaíião de ãniamcn-'.,':¦ 

fazer o uso, de 15500 n.
."•. ; ..ladeiras çieches e sapato

t- ;.le-n.iidr,-i, de lifsõó a . . •
'¦ i:pct..j e bicos para garrafas

,. mr-.madeira, de *,-.'.oo a. . .
hermometro para parede, de
eSudi) - •

A1- -..fadas para docnlcs (as-
seuros dc borracha) brancos
e vermelhos, de 12$ a. . . . 22?000

1 -e< va* para dentes, de 1$ a 2*000
li-.'covas para unhas, de $500 a $700
Pintei para caspa e alisar,

Poderoso tônico e estimulante do systema nervoso
ADOPTADO NA BmIGADA POLICIAL

JUVESNTOI-

in-
dc

I4$ooo

a$ooo

2 $5 00

s$S°°

2?óoo

3$ooo

1C'$000

25?ooo

255-100

GSooo

Sícoo

S?ooo

5$cao

I.|$000

1*300

2$oao

1.500

Sí-oao

icíooo

S-íüoo

£$500

3?5°0
2.500

ÇS00

S?ooo

DA' MOC1DADB
Cuidadosamente estudado e approvado pela1 Saude FuDHca

E' o especifico mais enérgico até hoje conhecido para as moléstias
do .ystema nervoso

Cura rápida e garantida do enfraquecimento sexual
Na neurastheuia, insuiriiiiá, fraqueza nas pernas, dores do Cabeça,
nervosismo, impotência, fraqueza geral, esgotamento nervoso ele.

esle delicioso licor tem uma acção prompta eefflcaz
Attenção: JNÃO CONTE'AI CANTHAHIDA3

EÍNCONTI-A-SIS NA PHARMACIA MARINHO
Rua 7 de -setembro 186 - RIO Di_ JANEIRO

e em todas as boas Pharmaclus o Drogarias do Brasil
Pelo Correio, vidro 7*5000

,._rir,1......___r,..*..„„....-__-,- ¦*-~--^.-r*-':!^f-•W-K^iS'^ —-~—~~ -.-~-.-y.~--,-.,.---.-., .^.....,.,w. .1. ... .. —- .,-_ ¦«,, _ . -"-- .''-" ' ' ..' :'."' "*'";'¦ r •-••:-'•'. ¦¦'-. '";:"."',r"-.'-.-':"-'~~.''. *..'.. •'¦¦*.'

Que steví atacado por uma forte
tuberculose e de extrema gravidade, of-
ferece-se para indicar gratuitamente a
todos que soffrem de enfermidades res-

piratorias, assim como tosses, bronchi-
tes, tosse convulsa, asthma, tuberculose,
pneumonia, etc, um remedio que o
curou completamente. Esta indicação
para o bem da humanidade, é consc-
quencia de um voto. Dirigir-se por car-
ta ao sr. Eugênio Avellar, Caixa do
Correio 1.682.

PREDIO 
— Vende-se cora 3 quartos, 3

salas, cozinha, dispensa,, grande ler-
reno, esgoto c agua com fartura-, não
precisa dc obras, próximo á estação tle
Todos os Santos; a rua D. Clara ti. 5H,
via ruu José Bonifácio; 6:500$, ultimo
preço. (1781 N)' J

TERRENOS 
na llocca <lc* Matto —

(Meyer) a 1:000$, C X 33; Alfande-
ga n. 130, Io andar, 2 ás 6. Uc-ja S) S

rilEttRE.VO — Vcndc-se tun Brande, pro-
JL ximo á estação de Todoa os .Santos,

logar alto c seceo. Preço dc oceasião c
trata-se á rui Eraucisco Muratori 11. 3(>,
das 2 ás 4^ __i____N) -

CAMISAS
folgadas I Venham admi-

rar os preços da

ic3 Confiança do Brasi
87, Rua da Carioca. 87

rpERRENOS tia Penha, altos e bellissi-
_L mos, a prestaçues, desde 8$joo; rua
do Hospício, 95, sob., sala da frente, Ri-
beiro, das .o à i t ilis a iu horas.

(11(33 S) R

\7"i;N'l->li-Sli 
mnii casa cu.n 2 -salas, 2

quartos, cozinha, cm Brande pomar na
circular da l-ulia. Preço dc oceastã-o; in-
forma-se 110 armazém do sr. I.nca.s, ao
lado da circular. (2i.'S -N) -*•

\rE.N'Í.E3r-__ 
barato 'no Mcycr, lotes de

terrenos, próximo dc bondes c trem
irata-se na rua General Câmara «1.2.6.

(1750 N) fa

Vli.N'Dli-SE 
um bom predio com quatro

commodos, cozinha, independente, com
luz dentro c fura, c terreno arborizado,
jardim na frente, parada de bondes, na
porta, etc. Estrada Real de Santa --ru. >
26-S; trata*se 110 Botequim na mesma I'.s-
trada 11. 233.-, sr. Gomes. £2.152 N) J

\rii;.\'Dli-SE 
um superior piano rieycl,

cslã cm perfeita citado, por 65c?. ua
praça Tiradentes 29. (2015 O) .

rpERRENOS 110 Mcycr, á travessa ila
X Gloria 11. 81, vciidcin-sc dois lotes,
11 X 25 niw.; infotina-sé á raa Frcderi-
co Meycr 11, 22. (ao.|oS)J

ritÉURENO cm Jacar.épn_itá — Vinde-
J. sc um dc 2.: X 54 mis., com peque-

nu casa, tedo agua dentro c .1 um minuto
distante do bonde. A' rua Virgilia Vi*
dal 11. .15 -— Tanque, i-ar.i tratar .10 ...
ido, do llarro Vcrpicllio, na mesma lo-
caüdade. Vendc-sc barato. {2332W) ll

AfKXDlO.M-Sli rio Meyer, Mins Jla** riuilifio o Fnbio luta. (fundos
dn ma Dr. Dins tia Cruz 613)
mngnifleos terrenos. O piisaiiion*
to porto ser em iivcstucõiw. Ave-
nida ltio Branco 46. (li a341)..V

\ri'''NDEM.*SF, 
os propriedades aba.KO.u-*

formes e tratos, á rua Diicnos Aires
i^y, das 1-2 ás íS. Figueiredo & C,

aV vender:
i.. 000$ Predio i rua 'Pinto dc l'.S'.iei-

rcio.
14:000? Predio inoilcrr.o, á rua dos Ar-

¦tisías;
30:000$ Prédios modestos, á rua 1>. Au-

na; Botafogo.
23:000? 1'redio i rua Senhor dos Pas*

íos, armazém e sobrado.
34:000$ Predio á rua General Câmara,

armarem e sobrado.
50:000$ Predio* á rua aUicc, perto da

rua das 'Laranjeiras. .
10:000$ Predios i rua dos CollegJfls, cm

raqueta.
50:000? Prelos i rua Jo Senado, mo-

(1'cstos,
50:000$ Predio ã rua Colide dc I.co.ol-

(iina, moderno.
10:000$ Predios á rua Magalhães tonto,

Meyer.
30:000$ Predio lá -rua Sc.ia.fcr fur*

ta lo.
:6:oooí> 1'rcdlo á rua MasaUiãcs, cru Ca*

tu.:.!.".-.
72:000? Prédios á rua Pedro A:r.c:::o,

modernos.
250:000$ Predio á rua S. Ctcaientc, .para

gr;i:;:!c faniilia.
Offertas razoáveis serão »««.''»*. 

v) j_

Vli.VI>l'!*SIi 
um terreno com ari-ores fru*

tiferas, com dez metros de testada, cora
40 metro3 de frente a f.lndo, á rua Fur
lado dc Mendonça zS; trala-se na rua V-P
tafogo 11. lu, 11a 1'ieJ.ade, com João _cr
uardo Loureiro. (2I05 ->; J

Sociedade Anonyiiia—Sede Central: Rua Direita, 15 —S. Paulo
Euderétò telosraphico: 5la\T.iI5.\ZZO. Cni.vn Postnl n. SC. Tclephoncs SIS o 27-1. Corrcspondeute official do "líimco de Kanoll"

para o Estado de íi. 1'aulo.

\ri;N'üi;*SI'i esplendido terreno i rua do
1 Uruguay (proloiiRamcito), eom .l"-*/!..

todo ou enl lotes. Tratar co.n o dono. B.
Abreu, rua Dclphim 32. sem iuter.iaedia.rios.

(.'.(02 í\) 3

_TI5ttDlS-S.E o rrc-l.ouovo da ma 1'.
> Anna Ncry S_ c'o:'n duas saias, qua-

tro quarlos, cozinha, banheiro cem perten;
ces, saleta, etc. no ccnlro dc terreno de
10:157, pide scr visto-das .", Iwras d.i lar*
dc cm deante. Bondes J. Club e Uísca-
dura á porta. . 

' (-'P'.1 -V J

FILI.VES: Rio 'de Janeiro (.Rua S. Bento, 7. Telephonc Norte 2220) — Santos - Antumna — Rosário de S. Fé (Republica Argentina)

ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAES
Moinho Matara***. - Fabrica de Azeite "Sol Levante" c 'Tamplona" -• Fabricas de Sabão -.Engenho de arroz *-, Amidaria c Fecularia- "iffia-

r:\zzl" - Refinaria de Assucar d de Sal - Serraria ".Matarazzo" - Fiação, Tecelagem Tintiirar.a •'MariaaBeb - Fiaçuo, tecelagem, liraunueariâ,

Estamparia do "Belemzinho" fabrica dc "Ar liquido

Os produetos du nossa industria recommendam-sc de per si por serem superiores aos outros similares de outra fabricação. As matérias primas enl-

pregadas nas nossas fabricas são das melhores, e os inachiuismos que possui—
mos figuram .dentre os mais aperfeiçoados, constituindo a ultima palavra da íccbntca europeu

_TENDI-i-S-E um
V do, com -t qr

solido predi. avolirada*

, . 3 pírtenoesi liistantii da rua bre: (...-
uceà 3 minutos, rc-:.da 1:800$ animal, preço
de oceasião 11:1100;:: tratar directamente
com ,. pronrie::.r:o .1 rua Ccnçailvca JJas
ca.sa dc u. ... Rio Comprido. (24,-8 J''--i

[XâROPg bl Si BRAZI

TEKNDE-SE o predio novo, com 2 salas,
T * quarlos, cozinha, lairin.i. banheiro;

varanda ao lado,.gaz, electricidade; jardim,
eradil de ferro, terreno de 10 r.-.elros ele
frente, por 40 dc fundos, á rua Clarimunao
da Mello 158, bondes de Piedade á porta.

(-15-) --0 S
¦friiSDEM-Stí os predios da .rua da

V Gamboa ns. 273 e =73; imo-ma-joes
com o s.-. Alfredo uo n. ••-.í* l-'.(2_í .)__

\riiN"Dli-S[i 
mil terreno m Iravessa

Martlia da Rocha ... u. JJníKilio de
Dentro. (--'•!') Ni I{

Kossas marcas de farinha: - UU, CUUDIA, TOSCA, PRIMEIRA, COI.ONIAI, c OLGA, além de possuir uma flagrante su-

pei-ioridade sobre as farinhas de outras marcas, mino no sabor como na cur, produzem, de 2 a J ks, 111:1 do que as outras siiiiilare»

triíNDE-SJ! por i.:oii.$ rrae-ds terreno
V todo plantado (le balai:.:, doce, a.piui,

milho c outras miudezas, distante de Mes-
quita .a minutos li. E. (.'. do llrasil. Loa
cas,-.. boa agita, prai-.de. gallinlic_.ro le.a de
aràmc. Tratar e mata informações, run ^..
l,u;z Gonzaga 20, S. Cliristovio, ___ 

-*)J
¦.TENHEiM-Si; esplciidldos Iates de ter-
_f re.-.os á rua. do -Cispò. laifpnuai-.ea em
freule no ti, 177.

 cm
(33S1 N) i<

Companhia de Navegação a Vapor
m

_W^_____W®^mm®Êí^ummmmmm^ |P|'ni
Vli.\LiE-Si; 

11:11 predio complctaiiiciite
novo, com o terreno que mede i-oo

metros attadrados, todo cercado c plantado,
lio;* 4:500?, jiíidcndo íer a metade á vista
e o restante i".n prestações, situado a 3
minutos dã Parada Lucas, subúrbios du
r.cojji-ldiiKi: tratas.; diariamente com Er-
nani Kibeiro. (¦;-•-. N") J

TT"E.\TnE-BH unia «"a r.a rua do Espi-
> i.hcir-a ii. íoi, perto do boude de

Cascadura, Piedade: 'c nova. tc-u 5 . co.u-
modos, ..gua, pia, fogão; preço jiOoaSooo.

(2U|3 M is

CURA TOSSES, BROMCr.lTE.COOÜELOCBE, JUI3ERCtH.0SE

hypo*
_?5-io l

asSooo
Ce íbOO :i

:;..i-iiipris para injecçõe.
dermieas, de 15. 

j. i.::s elásticas para pernas !
inchadas e varizes, de 6$ a iaÇooo

\ idur.is elásticas de algodão
para varizes c pernas in-
cliadas c firmeza das per-
us, dc 2.500  í-íooo
li... ücraldes -- Hua Buenos Aires

ti. ii.-!, aiitiRa rua do llospicio 11S —
Riu dc Janeiro.

A bi''.:
. \ Mo-..

ll

uma boa easa nova, á rn.i
24-1A, Mcycr. aVltigucl 5»?

{__ 
M) .1

\ LUGA-Sl! o predio í. rua Joaquim
fVMccr 11. 52, iiuilo 11 estação, co.n tres
iiuarlüa, duas talas, saleta, agua, liaz. ba...
(ttiiuul c uiiiis comraodidadcs; trata*se ao
lado n.  _ (-1-J M) J

ALUGAflli 
uma casa com dois quartos

e duns salas, luz e quintal en vende-sc
ic.co sa combinar; «a '-listrada Real 2754.

: __Ü __ -'

; \ rA)CA-SL. por ptçço módico, a casa P9>
it-!:, rua II. Alice;' 5 ...iiiiuo. da estação
... kocl.a, com (luas sala... cinco quarlos,
. 1 'iniia, banheiro c mais dependências, s_z
f luz cleclriea: os cliavcs no ti. íoi.

(2230 -M)

\ LUGA-SE cm couta, o bo:.: inquilino,
i V.üra casa moderna, com ditai saias, tres
í.-.-í:. (jv.attoá, cozinlia com azulejo,' lu/. ele-
• íii-M, lióm quinlal. perto da csla<;á-.i c
!'¦-.:.:!.' .'. liaria: pava ver c Iratar na rua
G.-a-.ei Scrpa ... .... Piedade. (2352M.J

m
Mi«1 m
^__^_w

E ASTHMA. TOMAL-0 é TER CERTEZA DE
SE ESTAR CURAMOO. RESUSEOS OUTROS
BONS XAROPES Q_£V050FFERECEí?ai
EXIGAODE S. EL

ORoeaRiA barceuuos iiiCTHEiívOY,
IIDIim IA VA MA Cl ___ _ ORO-aKlA BARCEl

DEPÔS TOS URUOUAVAriA 91 .i__.i-v.-ji 1 •--- 
MAHtícMAi. fL0RI„a\NO S5.

:ffiffi^
^BALSAMICOsJ

Xr!-:.\'1.)I'.M-Sli barato 4 -loles dc terrenos
1 .'. rua Visconde -le Itauna 74, «om

All.i:.o, assim co.no uma esplendida escri-
v.::i:i;!ia ec:n 7 gavetas, tuna estante dc
botar livros c <í cadcíra3 novas c 3 mesas
do botcítuim, junto on separa:!'!.

(2372 N) K

'.-V 
EMPE-SE por .i:;oo?, unia bonita.casa

,iy,...cva, com 2 quarto?, ? salas, co-suiha,
Çim.ici.-.i \V. G„ ttu.iital, to,!-) murado, va-
rnnda ão lado, gr.adi! na frcnle, ajua, cot»
abundância, liu. electrica, e jardim, á tra*
vessa Francisco Kantos n, 5, canto da rua
Piicihmsnia Nunes, csíatíão de Olaria, 5
...intuo?, distante da estação ¦£. 1\ Lco-
poldi.ia; trala-se nu mesma. 'Preço de oc-
c.iiião. (i,-"3 N) •*.

E.'otd_t<_D!í fisít* d liiílu cníre 01 dois círculos, pondo meio palmo
ad'\ar>\it dabolboí,. verá var coma o g^_____g Q-*- >pr*,A^.
fjz -tcòonticsr lotlosoa ootros.L___

\r.lSXüE-SE 
uma rasa c terreno todo

plantado com arvores, tia .Ks.rada IS.O-
va da Pavuna n. 402. 

'ferra Sova; pre':"
i:l..o.J, .ic.cclo urgente. t.-as.-, M K

ÃOSnbOEÍÍtES
CIliA 1-adii'iil dn gònovrlit-ii chro-
nk-ii mi reemite, em ambos 03 sexos e
cm poucos dias, por processos moder-
liassem ilOi-;_nr;iiil('-se o trntiiineu-
to. Inui.Ueiiriii, r.nici'.) syiibilitico.
uartbrus, ecseinas, fundas: uiceras.
Al)|)l. G0« e DU — V.ic.ciaai de
Wiisht—-estreitaineuio de urethra; appl.
do poderoso especifico conlra moléstias
vencreas, cie. Pagamento após a cura.
Cunsulias di.ni.is das 8 ás 12 e das 2 ás
10 da noitu.— a\v. aMom cio SA llSi

VKNDE-S1Í 
c pred:--, co.u grande terre*

no, da rua IJ. Luiza ''7. (.'.loria: ul*
formações :..i pliarmacia a\breii Sobrinho,
largo da f,apa. __ (¦•¦"¦) -N' K_

\riÉXDB-M*SE por 22:c,oo$; parte á vista
V e pare a prazo, dois -lovissunos pre*

dios stuados n-j Kio Coniprido, próprios
para renda, sendo uni oecupado por ne*
rocío; informações ú rua Sachet ... 7,. so-
brado. (2051 N) J

¦\r[i.Vl'Ii*s!i a prestaçues de 50$ mensaes
V lima pequena casa, co.n um quarto,

sala c cozinha o o terreno com 10X03 me*
troi nor 900$. situado- á Parada Cucas;
subitra.ios da Luopoldina; traui-.e diarú;*
au-ale uo mesmo loca! cam lirnani RI-
beiro. (1,-23 S'J

\l 
i:\iili-SI-i 011 aluga-se o inagnifíi;» pre*' d\c, ha pouco cónsintulo, si.o á rua Xía-

V citado Bittencourt u. íü, estação d)
Riachuelo, leu. aeconimodações fará familia
de tratamento; trala-se uo ínesmo,

(:s;.i 
-N> .1

\7i;\l)li-SIi uma casa com grande pre*
í juizo, acabada ba pouco de construir;

nit rua T.y.si.i n. prosuno á estação tle Ha-
uio**. Trata-se ur. rua a. Sosi y-,

(i;"5 -*.'*1

COLLJRIHHOS
de linlto. Simiilcs, 3 por
\£$. Santos Uiimont, S poi-
2S5IK».

Só ua

Fabrica Confiança do Brasil
87, Rua da Carioca, 87

VENÜli-Sli 
por 8:000$ boa avenida, no

iM.ir de Dentro, tratar com AffonsOi
tua do Carmo,. 6C, sala, 4, is .1 horas.

(2IS.T M J

\riiNDli-S.E 
uma casa nova com .t niuir- XfENÜE-SB tim bom m-odlo, |irO«

tas, duas salas, banheir», e grande ter* \ )irj0 paru futntlin du tf.ltlUlieu-
reno; trata-se na rua Uoberto Silva uu* fo, com oinco lions uniu-tos e iiini»
mero 25. Kamos, por preço barato.. ,le,)e„a_u.cÍKS. luz electl-ii-n o ííiiz.

2151 
¦__ I

Xni.V-riPM-SK terrenos cm diversas ruas
V de -Ciip.ic.iii.in.i, na rua do iRosarw,

i_S_ etiai o proprietário. Í-I7-.' N) J

\rESDE*SR 
no Realengo logar de.Viila

Nova, um terreno co... duas car.n.ias,
'trata-se uo ..-.esmo ic.ar, rua do ivagcnho

Xovo ií. 50. l--Q9 M •»

\T 
._DE,M*SÜ á rua Haddock Lobo, c
predios confortáveis; informes e tratos

rua di Hosplcfò i«iS. (N)
"_7*eKli>.E-Í5K, haratissi.no, cm Ipanema; á
V rua eo de Novembro, quadra 13, mu

lote de terreno 10X30. Travessa dc Suo
'Francisco de Paula só, Casa Cruz, de 1
.13 4, Oí>05 N) J

l t r, t;t r in tun w niMia i|inu tun \ _)>ii(_.
ili'l)omleucins, lu/, electrii-n o línz.
Iioiiito jiinliui, iKiiidc.s f, íiorlii; n.-t
run 1). líoiiiiiiiii 7U; tratii*so eom
o próprio, ií rna do S. IVdro 2i57.

(J X202) N

VIi.N'DIi*Sl'i 
na avenida Atlahtic.-i. v.m

terreno, ri par jfü! preço Báràttssituo,
rua do Kosario, i_i, dobrado. Csnj N) -l»

\rd'iN'Ul*;*SK 
na rua Valpar.iiso. próximo a

Conde ITonifiiu, u.u t.rreno de g por 45;
ma do Kosario, 151, sobrado. (2113 Jí) K

Vn.XDiv-Sli na rua João Cardoso, praia* Formosa, uni terreno de 5 por ,tr, r",r
1 iSo.iJ; rua do Kosario, 151. la:ij K) I!

"ÍMiNnii ?Ü a cinco minutos da estação
V Llr. I-ronliu, á rua Argentina Reis! 2.,

uma boa casa edific.àda cm terreno alto e
sceco, pelo preço de .1:51.0$; para tratac
na mesma com o proprietário. (-'172 A) -.-a

XriiNlMvSl, 
unia casa co:r. a quartos,--;-

salas, dispensa, c.-íuol.a c mais depen*
deuciaa, illuminada a lu;:..electrica, com 11
metro! de frento por ioo de fundos todo
arborizado c está livre c desembaraçada, na
rúa 23 de Março -n. 209, no F,ngcnlio dc
Dentre. Trata-se ua mesma co.u o .dono.
Preço 4 íBooSooo. ______1LÍ

:. 1 mi*
¦j.-a casa

cru cedro" Üc""firiia.Íc tcrreiió; trala-se na
rua C. Mamara 11. 29CÍ. U7i"- •>! •

^liVIiKM-Sl-: cm Jacíivóflniítin os*
V plendidas cusas ticftbnuos tl.e

construir o ninunificos lotos (i

"VriiNlHi-Slv na list. Riachuelo,
V nulo da rua 21 de Maio, pi-toi

Vri-'N!)li-S!i um bom terreno, tendo
> 11X51 metros, na r"a Ca«..táo. Lcixeira

Sampaio 
' 

iui.lo c- adeante do ... 63, estação
de Del Castilho, Linha .Auxiliar; lf"la-5,;
.na rua S. Pedro 2.4, loja. U.i;,3 M 1*

\J"l-;.\[)!i-íli 
no .Meyer, ma Joaquim -ley-' 

er, bon cnsa, em centro de regular ler-
çeiio, 3 quartos, 3 salas, porão li.-iii lavei,
iò:ooui.: .raia-se na rua G. Câmara, ti. soo-,.;.- (.,-.,. M s

Vl-iXl.il-i-f*'-i 
um bom predio- cou. 1 quar-

tos grandes, 2 salas, cozinha, despensa,
&a.eta e outras dependências, jardim ü fren-
te c 110 lado, terreno do »u metros dc ex-
tciioSo, feitio moder;.o, situado 110 melhor
trecho da rua ri. Francisco Xavier. Rerule
ptcsçiiternentc 200S000. F.;.n outros arrabal-
des vendem-se rambeni diversos predios a
pre.os razoáveis, devendo ser tonos trata-
dos á rua da Alfandciia n. -I-', sala .1, das
11 liorns cm dca.ite. Não se acceitam inter*
niediarios. f2»03 «) J

.7"KXDF,-SI'i par 10 con'.:s, uo .Andar.-.!.-",
V uma cxcellente ca.a nova, co:.. 4

lions quarlos, 2 salas, cm centro de grau-
dé terreno, preço de ooc;i.iãu; trata-se *».!
rua S. Pedro 24, loja. (2447 >0 J

".riIiNHIC-Sli a 5 minutos da eslac»o,*.dc
V II. Clara, uma casa e.-.i meio Ho ler*

reti.i coui 3 .«iiatios. a salas c coaunliav. i»i-
11.00?;- as cliavcs i rua ' CupitAo 

^lagte.rfc

¦.TiENDlí-Slv o Ptedio novo. da rua (*.i-
V p'1-uílno 20, estação do líoclia; traia-

se no mesmo; iircço 7:o.;o?o»o. 12043 _s_ .'

V LUCA-SK <i cr.s-, da rua Dezesetc dc
* \ I ,".'.'' ir o 11. 1., cm lloniõuccesso, 15 nii*

¦ 'L-.i- da cslação, con duas Ea.a*. dois
í\ ;,v:j't ¦,.',;• i,\ c Rraude cjuintal, Trata-se
, ..... .'. luesiuq 11, ... (a.:i M) K

l I.UOaVSIi i. caia 
'da rua Augusta 24,

*'V ¦¦¦' 7'í. IcKar 'para s.iuile, Icrrc.iu para'¦ta rn,.', entrada.ao lado. c.lá etn lim-
<:c:à\ iraUKc na rua Sele dc Sc; cm br ti

(2221 M) J

V '.;' .-A Sli Itüa casa nova com dois
* V;.;.'.'!-:-.. dita.» BalaS, CO/.illll.l, llútll 0)11111-

. e ívil.is as c(i:v.:iii.didatics, par 6v$ c
;.: i-.ii. v |*or 50$; 11a rua Viuva Cláudio

.-So. líí.-iclutclo. (1S47 M) S

\7KXI>E'>I-SW cm .TacnréDasílin (11-
V versos sitio*-, com pomar (*.Ç_r.is

próprias) : tem mn, eom JSt»«
metros do circiinifcreiiciii, eom
¦'i-niidc iiotnni', biinniincs, moniiip,

ificos lotes oc niiun (lc wichocii-n. '2 
.•'nsi's'<>.',__

Snento en, mu; IS contos: um outro com 80

\rii.N'l'ii-ÜH 
uni bom predio i rua Ca*

xa.uby 11. 7, cslação do 'Meyer, bonde
dc José Ronifaclo :'i porta «au de Dixamb.,
cem porão habitavcl tendo hanticlrc, cozi-
-nha t \V. C, uns dois pavimentos, escada
de ferro c varanda cm ioda a volta da
casa. própria para renda ou faiuila (b tra?
lamento; para ver c tratar r.a mesma, c-jiiv
o proprietário, prcç.a izióQOsiooo.'

(2.190 N) '*

"*_ r.lCN' L> li-.-fl-i uma pequena chaearinha, co.n
V ...uitas arvores frutiieraj, 2 minutos da

titnçSo 'l-çrra Xova, rna Souza Freitas, ~-
tratar coni Pinheiro, á rua Aiigusta, 105.

(120O N) .1

i, baratos,
tratamento,
bairros de

A1_.XD15*S1'. 
uu-.a casa, por preço módico,-' 

á rua Silva Manoel. Trata-se Jia" tra*
vessa Muratori 4.Í. (2010 Nj 1

.; liNl-liM-Sli, para liquidar, duas casas,
> na estação do Riachuelo, uma idiicada

.. outra v:.s..., próprias para tiei. cio; ou-
ira, na llocca do Matto, para família: unia
carrocinha de mão, nova; irata-se com o
dono, .'. rua Maria Luiza 11. 122, ponlo
dos bondes de Lins o Vasconcellos.

C234S X) li

\riCXDKM-S15 
diversos predio

para moradias de familia de
e! pnra renda de capitães, nos ..
Botafogo, Copacabana, Tijuea, [Iaddocr.
tiobo, Villá Isabel c Suburbios; tra:a-=-.- ua
rua do Ouvidor 11. ioü, sala .. (1204 >!) .1
"triFal.miM-Üj bõãã fazendas de crijir c

voura nos listados ác 11,) e Mii.as e
bem como pequenos sítios por preço; de rc-
issião: trata-se na rua do Ouvidor,¦__ia8,
isíla, 3, 6íim 'o sr. 'Cândido;  1203 Nj J

.TBX.DE-Sli um cxcelletito pr*dio. .-.ca*
b-.do de conãtrttir, na rua Mani Cal*

mon n. 17 (li. do Meyer), a -• minutos da
estação e de todos os bondes,. com dais
grandes qaartos, duas salas, cozinha, \. . 1 •
? !ia:.i.cir.,, tudo ca. ponto grande, o bom
líiuatai: as chaves, para ver e tratar, com
ix propvielrio, 1.0 ai, 30, da :.:ees.,.a. 1 reco
ro,iõoo$ooo„ _.'¦¦",, ' i_

0S0. ilSSni («rtr-O. da | ^t^%^^. ^TSt | t^TllL ÍlAe%^%. Ã
K,-,"_ue/.a 415), ou "«0^ 1 mn uc, 10 c,.c..nmll,, pequena (-'307 K) !
Rio llranco 10
-TT 

lvMÜli-Si-: 1-

fn"s_/ÍÒ')'N|tii8."cõm nu'»" cncanntlti, pequena
.' ' ,..',. _0„- 3 miurtos, snln, co/.inlui --—- • . , ,

4:500$, uma casa neva, | f^X, por -1 contos", perto, do V^;^°J^^ fc% ^ 
J'

Tr-ENDIt-SE um Predio com Brande ter-
V re-'o cm bom silio, infonii.vsc na avç*

•ibl-i Gomes Freire, aó. (217.! _____

Vl.nlA-Sli 
ptr 7-5 unia ca--a cen dis

fii'.;rv;s, dtiiis b.i .tt-, luz elccvrica; na
¦rua li.iiiir.i-:.-) tt, ri; n.i cbavça na cwpiiua
r iruiu--c r.o arniariulio Azeredo, Meyer.

(.20.; Ml J
*t I.I.WAM-SIÍ prédios, na rua Mi.n.ilião

-!"_(U.iiea dn Matto Meyer); bonde á por*
. iral.so 11:1 i.iest.ia n.a 11. .•*. (2048MJJ

V !.r.iA.S-.; o pvclio ííovq da rua Victor
i_.Mcirellcs u. 6S; Irala-íc na ..... Fiuucira

. un, Itoclm. (2135 Ml 1!

VKNÜK-SK po» ,-':*"tlS' ,"'"'1 «¦",_ ;;!!¦ '• varanda, por 4„coutos. perro uu y ..^ ,.-•.;.. ¦¦„;-- - „Ta(.,, dc ,.-0ll s ns
t com 6 commodos, cm terreno dc 9^33. Ijoiide; toill (lo *.*. •*. l-»-;. f--*._ San*!») ccmJti\icç5o frauda c moderna,

a...a (-.-.canada, VV. C etc. a rita }y-)v.-'- , .,- C0I,(0S, Ver e tmllir, _><Strj«_'» __,, 
'-..-u.is 

accominodações, porão liabita-
Meycr 1=0. li. delücntro. ; t-*'.t.v____ 

<1n |.-,.,._ii,./.ia SÜ5. dt __•._____ vel, judiai e terreno, a a minutos do
T. . . . ...„., ¦-, ,, trem c iaonde; trata-se no mcsnío.-tTi--.X!)!-:M-SI- o:-, chalets ns. r-r c n ,-' __..,..,,.. .,.- „ n-.-i-.lio iaS da rua Mire- i....; X^ .1ir.iXiJliM-S.li oa chalets ns. .17 ,e

V rua Uaroncza, cm Jacarepaifiia, tendo
u-ranilc terreno c muila agua encanada c
;;"_;..i. no. á rua Cândido Demova, por
r.:ooo$, tendo bonde á porta e^nas
ções acima.

. ..-__ condi
(24--S X) J

"Í7TXr>F,*S!i o pre.lio iaS da rua Maré-
V cbal Machado Uitieticotirt, com 4 q»a-

tos norão o grande terreno; as chaves c
iiif.rmaçr.es, na roa 21 de -Ma.o. Padaria
das Faiiiilias. (=w; A' -'

_____ ãf%

t I i;i',A-SK cuia casa. com duas sa!-is. tim
. Vir,;..:•!'¦, ctziiiíiíi, muita íiK'-"---'. bom 0,111»'

¦ .';'à rua Teixeira Ribeiro u. *í-í. Bom-
i.-.vs.o; preço So.. trata-se na rua São

1 1-v-ti-vim n. £?r, com a em- d. Maria dc
•.diu-ra. (1.151 Ml K

\ i L"í*-A Si1, ou vcndc-se o magnífico pre-
* *.':.. !,i pouco ct'n,-;ntido, sito á nu Ala*
c! : líittiric. .irt n. Cd, eitaçãu tjo ttiacliuc-'. ¦; tt:.i íietommoitr.çocs para familia dc

.¦;-.: trata-se r.o mesm '. (*.: i.iMt.l

1 IO' OÁTaVO Olilii-I 01 FM.
vmmoABtíiitiOS quem qctr
¦im IlAítV.V l-.AI.ilADA QO.BM QUill.
TliSl OASrâ QUB51 QOBlt.

_porngLXie o

PILOGENIO
.... .,, .,,,-, 1. c exiieiue completamente a caspa

faz nascer neans calievlos, 'f_'^e,''.,f"a.'*Saiicciha= A' venda ..as loas phar.
s q.,a«q.ier p,;...s.:.is ..a c-.oe.... o... .. c s r^ '^' ¦ 

R]A GIFFONI, HUA

SSKfcATM £lAPSCO 
-ií.- 1/¦ «ieò^n. >. JUO _DE JAXt^O-

r~ .,„,.: TT'FN'l)'K*Sl-i unia ca.-a para-pequena fami-
Ari.NDl-.U-SI'. com emnile l.l)ntl-i V ia, ca... aic.1.1 e quinlnl arborizado.

* iiieiitu: euinns (le Wincl u on ,_.....,,..,,._ ,\raujo u. -,i. 15. de Ramos; tra*

pcrolm, para unsnl ç parn so llriro, \ ta.__ ,Ll ... 1 . .

1 25S'. ."O-i*. ÍJ5-5 «' 'l*»*! t,ltas '' i
arame, (lo SS 11 13»; tqflettes 111-

IV E VENDA DE
1 iiuíJiLio t. iuinüiuu «OS;

ale/es, a -15$ c SOftt;; ditos com-

modas 11 90$, 100J c 130^

__ mia.dn-veslidos, .lc 40$ n O *_.
- 

cuiiriln-nratas, a 80$. *!.»*. ¦' '•<>''•
1 cadeiras paru sala 00 jantai. »

2«50_. 8ÜS500 .- 5$000l mesa

i , __... -__. I

pnru

(!Ai Ve

,iln e cozinlia. « 6$. 8-S, at-frj
dilas de cnlieceira, » »¦>¦•? "'

ditiis clnstieas, do 0,19 a
, COS; uunrilii-comlilasi 11 *-...-.

—-_ . niiiliilia* nara salas

!'f ÍVÍacl:fi:,,ta 
«__°S_ 

lí.- Visitas" 7.,,,'H- .«.« n»J» 
çCiiinpiiia, c outra na salas, malas pnra roupiis, tiitna

preços de oc- ,mi'll eolU'.tiO e outros art mos. li-
Kibeiro, d.is|mos ,:iilli|ili'U> sortimento (1(1 COl-

difies pra casal o paia solteiro, a
1-tS -IM 5S alé 13$; almofmlasl:í- (''" 
! maeiis a IS, 1$500 c 2S00O.

vacãor.ú_ l"uên,:s,a o retor mu.i-se 
çolc.jm-s |

e-.ic-.ii dr Mar.-,-i:cira alé Hiacliuelo. do criim com perteiC 110, lia.01 uu
¦ r.r :,i vc,'.*. ..-.c a P. J. MJn *e.| „a ,. iloposito 

"IEKK015 
f)Of> 

»'-v-
.1 :.::c.-r.-.cdi.-ri.-.s. (.;,.;, Xj li UATKlltÕS", " ''lia 1'l'oi uuicea

-. funil- a rua Visconuç

(T^IL-Zã^^, WpÈ Si ?2SíXl (lt aa30) *
te*, t:.... snU\,\ c Ijum «uintal. Nao sc ot- —

iiitermcdiarios. Proposta para a . t|;siíi*;.?jj .-.:11a casa nova com s niiar-
_iir.._na :;. 111, i" andar, a Victor j Y ir* c • salas e eo-unlia, com te.rc

1 e das .

¦ II !' VS1.
t: c-jUUts)

, Per.
o..

ií 4 lions. (1169 X)

vi casa _'.

-CAMBIO A 18?!
Sim, lonçóõs grandes foi-

pados parti baJiho, a.,..
__íjtf JtíO.

Aomlo '•' -*>-1

Fabf.ca Confiança lio Brasil
87, Rua da Carioca, 87

_T:ENDli*M-SE cm S. Christovão, ntir.i
dos 'melhores pontos, eom liiindcs de

mo réis perto, os prédios assobradados
liptasi novos, da rua Francisco hiigeiuo
Ii.i e nS; iratar á rua da Alian.lcg.i.. 3.1-
sobrado, das n ás 3 da tarde. (2321 X) 1*

tTl-iXDli-SE um lindo silio na cidade, de
Valenç.i, Ti. do R-o, di-ia..le .0 iiimii-

tos da cs.ação, 11a rua Santa Cru-', junto
ao 11. 11, boa casa, agua nascente e ...a.s
- c.i«as para criados; trata-so no nicsino
local com Julio Verega. (=33j >•) u

\rEXDE-S-I-i Por 0:000?, .-. casa da rua
* Tavares Ferreira ¦'..!. Informa-se. na

mesma, liílação do lèocl.a. (..««. X) K

'Srll\IMI-Si: um terreno (lo 8X í~.
> n.t rua Ollo de Alencar, muito

próximo do Colleaio Militar; tra-
tn-si; nn Iravessa S. .Salvailnr -IJ.
I'reco do oceasião. _________! ->s

\7"EXl»;*Si; com brevidade o bello. con*
"l . .:...,•! e ber. construido predio da

rua do Mattoso 11. or. c',:.i todas..as aç-
eoumioilaçõej necessárias para fauiuia (lc

| tratamcr.io; para vfr c Iratar .10 mesmo,
com o proprietário, das 9 á 1 hora d.i tar*
dc, todos os dias. <Í*U5*>) F,

S.EXDE-SIi ou aluga-se .1. Mcycr, uma
>' niagniíiea, casa, á rua Christovão, Lo*

leniba 11. 5»! trata-se .1 travessa S. ijran*
cbeo .:. -0. Ac,.cita-.se a metade .1 vista t
o resto cm preslações; trata-se. com o pro-
rirctari.). __;__

vTÍXOli-Sl'. nina confortável casa
V (.onstriicção iiioderiui, por d uai-

ditei- preço, com tres quartos, duas

stiltiM, cozinlia e privada, vnraiKln

no lado. terreno lt metros de

frente por 50 dò fundos, madeira-

mento lodo novo, nn estação cie

Cordovil, 13. Forro íac.o polui na, *•

minutos da cstaçno; tratn-se eom

., sr. Prnnclsco dos Mnntos a fl ini;

puer liora^ (J lGiO) iN

¦VtiíXIMÍ-SI-Í uma casa eiovissima,' asso*
f brada.!.!, com jardim c grande terreno,

ledo a («uarros grudes, 2 salas, balheiro,
(V C, co2iiia e mais dependencas, uw

cectríca, etc. ix rua das Andorinhas_ 11. 37.
Kamos, por preço baratissimo. \e.iileinsc

¦ ¦.l.e.i -.'.es de terrenos de 10X3.0, ra,r?'
íi'.::-:..,.,s. Tra'.a-se á rua Visconde de Inlw*
li!..:. 78 c So, co... o sr. hl'.-!-::.., nas a as

; !„•'., ,!a manhã. 011 das 5 as b da tarde.
Lm o sr. João, iu venda próxima, cm

K.-UI10S.

Na-liNUE-SlC 
...il lerreao com 77 UM*, de

frente, logar alto; na rua S. Braz,
(TCodos os Sátiros); trata-se com o sr-. Vi-
eira; ua aveiud- Passos u. 9.', sohr.ido..

(2.0.) X. J

TTEiNDfí-SÈ uma casa nova por 1:200$,
\ iindji-i í.rreins imito, a eíi.ção ide

3005 a .00?, prestações o a vista, (so tro»
diários): trata-se no .nadotreiro, jtinto a es*
tação, Ücuta Uib-ir., reducção de 20a(° a
que... consiruir. (202B N) J

\ri-;NDI;,-Sl'; 
uma bõa caía com 2 Uc.iá

quartas, a salas, cozinha, apua encana*
da, tanque, latrina, e esgoto tudo em c<r.\-
dições hy.gicnicas; ver c iratar na rua ila*
ria lienj.ii.ii.' n, 39. ferra Xova.-

 (--112! X. ^

\7"i;Xl)F..M-SE 
ou arrendam-se as be.nfci-

toriaá de um pequeno sitio cm Iiangu'
110 fim, da rua da P.ic, com casa para mo-
rr, utcncilios de lavoura o bom ccrcadOi
par., gall-nhas; iratar uo mesmo ou na ave-
ilida Kio Branco, 137, 4" andar, sala .?,
das 7 áa 10 da manhã, ou ús 6 da tarde.

(.•041 XI .1

T7K.VD.K-SE e.n Nictheroy, uma avciir-
t da, cem quatro eus.- saudáveis, t-!_.-i>

por ...e'2; fica perto da <r,...dc fabrica do
leoidos do Barreto; informações, á. rua
das Neves a. 70. Preço de oceasião.

 _ _______J
\r 

1-i N Fl Fã - ai-i por 32:000$ :. Rrande oredio
e 1 gar age á rua Aristides Lobo; tia*

ta-se á rua do Canina 66, Io andar,
(17-1-1 X) J

Vli.NDIi-SIi 
a casa da ruu de Sant'a_ina

n. 6, llocca do Matto (Meyer): cha-
ves c informações ir. D. Preço 7:00-150011.

(1.1.3 N) 
_¦

Vl-;.NDF,*SI'i 
um correr de cinco prédios,

com frcnle de cantaria c. platibandaí,
todos reformados de novo, com itiâtallaçSo
electrica, nas condições liygionicas, cm rua
transversal à XÍachado Cocllto, próximo do
.listacio, estão rendendo ¦ sCo?; para infor-
ntaçúcs na rua da Carioca ió, com o í-i".
Abel Morga.lo; não sc faz negocio com
ihrcrmedíarfoff, í'95: *^)J

^-^^~-t

VENDE-SE ^rr.í.Tch.S:
i tovão. locar saudável e com linda vista.
I i;X6o. Por 6:000$. Carlas a F. i<le-uoa.
1 Ilc^Le jornal. d

¦.TfiXDE-Sli uma boa casa com 4 quar*
j > lo--, 2 saias, porão habitarei c 2r.u1.-..

terreno; med-. is-m&tros de frcuíe l»m' 7-
de fundos, .... rua Fla.-l: 131. ü. do- Ivia-

| ehuelo. As chave:, eslão na mesma, rua
ii i.|o, c trata-se com o proprietário lia
rua São Christovão 43o. (XóSj. .1

temi?

(•S|o X)J

/ 'i.MPUA.SF. u.u predio de solida con*
V' .l:\*s.\\ío, a.s«yir,-iía:!o, ate dc. con-

K-11

.. menos) A vista, rir. centro
}, lodo fechado, cora 12 por (-5
irdim r.a irente, portão c gradil

i--.a. (...a-.r.-> i|..«r|. -, !'.-,: e ele*
e mais dependências, pira ura;

: Iratnnieuto, htniile -ia cidude â
Mc;cr até Mana-uc:-;., lado :'¦;

¦ '¦•• Fe-rn. uu ar.:.!;.: ja-; cartas
:;ic.i, ao sr. Carli-s Mc:.-.c:rn; á
...yana 1.. 109, náu sa .illcde a
ri.s. u;.3 NJ J

,1a frcnle por .',3 dc fundos, na rua
31, Catuml., próximo i iravessa

Navarro; trata-se ua mesma. Preço reis
3:-oo$ooo. " <2JS4 N) R

dc 20
1-aKal

.rUiXDli-Sl-: por io:onoS, u.n lindo pre-
> dio novo, em centro dc houl terreno.

•jl rua D. Adelaide 77 (P.occa do M.uin).
está desoectipado. IV.- .n.oooS. um predio
do esqui:.:, eom negocio, junto á estação
,!.-. Al.yer. Por 14:000?, ma terreno com
67 «ittras de frente por 90 (lo fundos, a
r.a Zeieriiio, junto .10 11. •!'.': lr.al= =1- -J
rua Manoda Jlarbosa 37. <-.'i7 -N) '¦

^'l•;XI):'-.-!¦: 
mn !)'..' de terreno .'. rua

Aguiar n'. 1. e... Cascadura, de 10X33
¦lí h- í-bs, e cs((-.i -na, ra' . I. 11 es :çao
4 minutos: prsço SocÇooe. Trata-se u. rua
lEIias da Hüva 4-!. (2-1!'-" Nl -'

\rKXllK-SK uma propricdnile por
V mctuilc (le seu valor aclual. a

ISO minutos da cidade, com ven*
du ile GOOS a 700-S mmisacs-;
110 Tabellião lloqttete, rua (lo Ho*
„.„.;,,, (K -'-1___

COBERTORES

«toffreis do ESTÔMAGO, INTESTINOS e CORAÇÃO? usae
GUARANÍSSIA. Um caliiç ao deitar, ao levantar, ás refeições .evita
muitos sofírimentos. Kin todas as pliarmacias c drogarias.. JJcpo.i-
tarios: CAMPOS HEITOR & C Rua Uruguayana 35 - Hio

\T1-;X1)K-Sli por .15 contos á rua Conde
V de llomf tn. confortrft-cl predio; ...for*

mc3 e tratos, rua do'llospicio 19^. __

VTIi.vniiM-SR á r;;a Senador Furtado, -'
V confortáveis prédios; informas c tra*

tos, rua llucnos Aires 19S. (1832 N)s

' 1fí).| ;'I!A SK uma cisa
l .- !,'-,:ev.-.rd 28 de Si
l. !•• ..,.-:.*.-o Xavier. C:

'K.-VSK nua ca
¦r..s de lluWfoi

nc

(2053 X) K

r

ga g$ SlcSs_ í.'32^.
¦-,- Ia ffi fB—>£ rfes-^ll%fi^*%i^_lUIWSLJS 1

¦ • ¦¦ t*_
3 ns O '"""^
%J3 ti%, %**&

o sebo-
preferido,

33 para a rua Cut.de dc Bom-
U-iio .'.; R

1 _ Vd.de-EC uma ea 1'enl.a,
.-.et; i..:...r.uçõcs n ar-ia Ma-
.* n. :¦¦-,- (2.;.,ftX; M

.lv nr.;a ca«a uc chmmodos

ou praça, próximo co ecutro
Cortai a X. F,, .-,e,,.a rctla-

(2S7-". X) R
«.1 c:.í
KC ¦¦"'¦

í">OMrUAS*K v,i''. 20:000$ tirai boa caía,
V» 1.-::-.-.• i.i rí.a S. Luii Gcnzaga n.
_31. <bu 16 áa 22 iima. C-JjX/R

1- as lombrigas e outras vennes do eorpa huma

roso XAROPi-i 
' 

VEKMU-'L'-_0 DE P EKEST2EI.L0, deve s.

P°rii:ÍV._ 
_• mi,it0 3Eradave1 no paladar, tr.nlo assim que é preciso guardar

o íraico sempre bem ttcauteUdo, para (pie as creançás não o tomem, suppondo

nue c alíruniA calda d-- doe-. , _.,..-»„_
2° - aV.rn. dc não irritar os intestinos, çom. acontece com muitos

„...-«- v..-."-f-.i--is é d-'o cn doses nmi'.o diminutas.
Wít» 

I ftn «crSta de seus brinquedos, nem de suas cernidas,

CÍ"\"C 
iT^Ten."propriedade ia.atiea, c por isso não é uccess-ir.., após o seu

uso tomar nenhum pur_ntivo. .»„„„'Applieado 
tanto para creançás como para adultos - Vidro 

|$ooo
Ríinetie-se pelo Correio 1 vidra per 4$oc-o; 6 vidros, por iS$5oo, o !2

vidres, par 3L-?ooo.

Vende-sd na ft' tlawaf-Si Os2s_s^ile
RUA URUGUAYÂMA5 66

JPereatrello & Filho lWK

.TFaXDKM-Sli dais lote' ds terrenos ar*
V boraades, ca-::o dc duas ruas, c. lima

casi;]1'., be'-. localizados; intorma-se .1 rua
do llospicio u. ---. deniisia, n presta;
_-.,,_. .Ms--'.",- X

de todos os tamanhos o
8 (iiinlldadc.i, por preços tio
jjil. n XEMPO, nimln. veu-

uo a

FÉica CoBfisnsa tio Btasii
87, Rua da Carioca, 87

bi*

(,o 
'Çrande. 1-nua.U pu ru. V.v...g^ .

-crEXI-K-SE o elegante predio novo em
V centro de terreno, para fiuiiiba de ira-

ti-ieÍM. da rua Duque de. Ca.jas n. ' - ¦

fiintn a. Houlevard 28 ne betembr..-; trata*
i,.' ..j mci.r.o com o [ir ijirieí..r.o.-X- .1, ;o.|l)) 1.

;\rFXÍVK-SH uma casa na Cidaoc Ssva,
V por ..! coutos a prestaçof*, de 2. .-,

tratar! com Querino. R. da Prainlia^.7. 
^g

ÍrEXOIiM-SK por U2*oS mmi* •¦'
V torias e,v..i bo... pomar e asila d

ca perto, listrada -Santo Cru»..404

".TÍMllisi: 
por 35:000$ 1 predio com

V armazcaii c sobrado á raa 1-re. 1 :.ue-
ca, junto ad Campo, rende IS-*?: •".!.-¦;
i rua do Carmo 66, 1" andar. (.7-I2 X) J

\Ti-;.\T)[,.í*,li 
o preilio novo da travessa

Patroeinio 24. de porão habitavel, çom
3 s:i!..s, 5 (i...irt.i.s. ct:. quinlal c jardim,
por 13:000?, bondes de uruguay a poria;
iratar ..o mesmo. OD02JO K

\"-"l-'Xi11'U-?li par 4-':oo.-,$oon ci.i.-i tire-
'dios cn. Hot.ifiço. bem conservados <;

rendem *ls.j$coo uicnsacs; informações a
run r-aehel 11. 7. s-áh* (^ 

f'"l>-1 
|

-triF.XntiXI-Sri ror 22:000$ dois predioí
r.o Rio ComptiJ.1, sendo um para ;nc* ,

B.icio; C.-Ião rende-.!-, apezar da crise. |
adoSooo mensaes; íniorinaçôes na rua ba*
chet n. 7, sob. (N Cl') J

\T".l-'N"I)F-fli 
por n:ooo$òoo, um predio1 

a rua Dr. Campos da Pa» junto ,a de
Aristides Lobo; trata-se á raa do Carmo
dii, 1» andar. (-7-I3 M) J

VENDE-SE 
o predio situado S rua Ma-

jjr Fonseca n. 26, pont¦de S. Januário;
. , ;o dos bonde

informa*sc uu n. 22.
{1033 X") R

VliXDK-SK 
utn terreno com =2X06", í

rua Engenho de Dentro ns. 116 e t?-u
por preço razoável; tratasc á tua Uru-
guayana 11. 66. 0943 $1 -í

VENDAS DIVERSAS
A^liXDü-. 

l-i para desoecupar lojar o para
preço d- oceasião unia motocyclettc

Premier .. i|j 11L'. tres velocidades com
pouco uso, esta perfeita e cotn síd-car; rua
dos aVmlrad..!, 35, i" undar. (.-.'-Io O) J

V.liXDIi-Sli 
uma geladeira superior cn-

vernizada, com 7 portas, própria, paru
fiualtpicr negocio; vcndc-se barato* ú rua
bciudor Pompeu, jo, onde pede ser vista.

(.-a--.; 
1» ;_

^^K^'3M^SIv 
um phaetoti francez, cm liom

estado com capota c arreio, para ver t;
tratar no armarinho; Azeredo. iE. do Mes*-
er. Vcndc-se barato, para desoecupar Io-
Ear. (1210 U) Jí

^^I;^'1^E.^^-SE 
a csícon ., casi! .1.. filho-

te3 dc canários de origem franceza, o
que lia ¦*!_ melhor em tamanho c cores;
listrada S. Cruz n, 2iar. Pilares de
Inhaúma. Pódcai s;r vistos diariament-e,

(2:0: (D R

\/rE.N'Dl'i.M*SE 
coelhos dc raça, inirleu

5$ooo o casai, i rua Francisco /ileze,
37. Terra Xova. (2108 ü) lt

nayli.vnri-SÜ 
um superior terreno

murado com 20 metros dc frente p
30 ,1- fundos, ua rua Aj-tuar; trata*s
rua da AsscmbJca 10, loja, cora Jorr.
¦5o.iz.-i. 0971 X) I

CEROULAS

.CEXUl-i-SK. em Tesos on. fc.ii-.tos-,. a rua
^ tose Bonifácio, uma bonita e solida ca-

fa, VtCflbatla dc cyi*s?nt'r, jwnr.ria para fa-"ciViàdc 
tratamento, tendo duas f.ai-.s, (|ua*

tro quartos, cozinha, banheiro., W. L., va-
randa ao lado, ins*ilação eltoiri^a, agua
cem air.111Jr.ncia c cdiiieada :;o centro dc
'.crrrr.^, com jardim á frente, .medindo
i';XS3 iveiro.1!. llov.l.s de Inlüiuma á porta;
pira U.--.ÍS informações com o sr. Carlos
Monteiro, á rua Uruçuaj-aua n. iuo, . ai-
faiaíaria. Xão s-e aUendc a interiiiedríirios.

(s :-ó) X

_7"i;XDH-5E um grupo de 4 prédios, de
\ 2 sala^, 2 quartos, cíc. cada uai._ I'rc-

ç ¦ rantajoso. Construcção rolid ss.ma, a rua
Barão de Mesquita osS;. informa, rua do
Rosário 11O, cum o dr. Scvenuo.

liou X) R

\rl-;.M)li-fc!i 
uma niAtoeycleta Hendersou

ver e tratar na ruu í-á-a Jor;,-, 77. daj
11 horas em d-ante. (ao.,- Ua R

\TE.VDE-SI5 uma hicyc
V perfeito estado, por 1

tia dc moça cm
T -_.. ¦ . ¦ _i metade do seu va-

lor; rna lladdock l.ol.o tt. 340. (2074 O) R

superiores, n preços anü-
i gos, só nn conliocida

1 fáíica Confiança th Siasil
VliXDEM-SK .por S contos es casas (Ia I 

j 57 J{M _>_, Cai'ÍOGa, 87
> iravessa Chnstiana ns.. 1 e 3. Mescr, •*¦•» '

traia*se á rua llucnos -Aires n. iq3.

,i a Parão le Mesipiita
; trata-so

ã rua Biicuoa a\ires n3. (Ni8iü)J

¦.TiEXDEJr-SE _
V 3 lotes dc terreno, da ieX-lo: trala-se

.-l-M.nF-í-,!-: uni (rrupo de 3 casas para
V negocio, novas: informes o t/ator. a

rua d) llospicio 19S. (Xk.ii) J

^rli^"l'l•:^lv 
,i rua lladdock t.obo. 4.7,

canários francezes e belgas, dc cores
diversas. (19S2 (ii.lt

\T.1CNDE-SI. uma machina pliolographica,
1.1X24, em perfeito esta-b. e completa;

rua lineenheiro Mario Nazareth, 53. Ilon-
dia de Cascadura, ii... da r-.-.a Guilhermiiia,
110 lincamado. (2093 O) tt

f.'ENDE*Slí um cavallo, novo c uni car*
rir.ho com arreioa, preço de oceasião;

trala-se na .listrada (lo Rio das Pedras, .2.
Estação do mesmo nome. (2150 O) J

i Ti-.Nl.r.-SE uma c:.-a dc uma vc-, ds
V tüolos. na Estrada Xova da Pavuna

n. 40!.' distante da esiação de Thomaz (.oc*
lho 3 minutos; o Urrtr.o mede 11 por 50

(1772 >T) .1

V1^.-^ Joo.ra''8oo. càda^emeln
ólif' ' 

_H' _L83?.._í).b
VEaÍS,VrH5remS^.dS
¦Vn.Ubo; iratar com guenno,8|ru.a.) da

v^efãíí SfS^S
t^eniio X„vo. R. da Prainha 7 cora^uc;
rino.

vn.X'i)E-SE uma casa cm Madureira a

'pregações de 30$; rua da Prainlia .--
c._u bueri..o:j_rsÇQ 1:;--^°"- "8 ¦_____;

Tri" .i-F.a";-; terreno próprio para sitio a
"io reis o metro quadrado, no Sulu.e.

_.. h Prainiia 7, c=:u Qa«r:_ft 
^ 

.

trKJíDEMiSK em pequenas ores
V tacõos tle .S-S, 98, lO-í. etc

mensaes mneiiificos lotes ilo ter
renos un mniíiiiflea loenlitlndo (ie-
nominnda San6, servida nclos

. trens ilu J.inli.i /iuxilinr. O eseri--.rEXnii-SE com urgsncu o superior p.e- ,i() (-; (,n_ ,,..,..,. ()a Estação tle
V dio, a rua 'VJ™K(,53' "?„llti 

iasN Sailé. Ainda rxisl.-m iilíiiuis lotes

?à'r.im? mi-roí no-.vTe iraii.rde7érro. Ter- 11.1 Praga tlllS PefOlílS, muito'; IMlS
r,':.o i.X"i e mais bemfeitorias. Bonde ruas OpillilS, Tiiriinez.is c Sniiln-
(-si Iloiiifaéio na cs.uiaa. Xão s: aitciide | j.;is, Os |.t'0S|)CC(.0S com plantas
a"*in:er.::ed'aries. (1921 X) |\ I s-jo distrilmitlos 110 escriutorlo d;i

"run d'a\lfiindc_a 11. ~S. Compa*.
TCKNDIiM-SI-i em pequenas pres- nllia [...,.,!(..].

_7i;X'DE*.*fi "-.::.v mobilia dc sala de vis.-
V lãs 11 peças iooS 1 toüciia comda., 4;$

um bom y.-j:,tAi casacas, K.íÇ; un.a mesa
cl.-i-li-,',.. 30?; ua-.a cadeira dc balanço, 3'.?;
...a línarda pratos, 40?; ura .uarda vestido»
de des.i.-.nar, 33$; c um bufet credanec, ila
commoda, camas c mais moveis, para des-
oecupar logar, na rua 24 dc Maio, _n(i.

(2904 Xa J

\rii;X'DE-SE um deposito (le 1.5o r bis-
> coitas, trala-se na rua Clarimundn de

Me':;., .;¦. Encanado. (-..«-i X) .

\rKXDE-_E uma machina photognpliiea
Y nova, de iSXj.t, lente SV. i-ieiiugnil, ra*

pula re.tiüncar, por preço de oceasião, a
rua d.i Alfândega, 4-'. saiu 3, 2° andar.

2201 X) J

_TEXUK-SE uma mobilia para sala (lt
V visíras, com dez peças. Preço bara-

r.f> (26.2 S)JBe:ija-.u.
dez ,

nstant n.

tHCi no alcance de todo (X)

nin-niificos lotes de terrenos no MlfEXUF.M-íjE cm prestaçdes casas e ter-

ninênlfico e IlOVO bairro denoml-] \ renos, no Realengo, -ia_ Estrada Real

-ÍTEXDK-&E po: 12:000$, um bellissimo
V predio todo construi lo dc pedra c cal

e madeira dc lei acabado de constru:r, cem
duas amplas salas de visita e de jantar c
ires grandes alcovns; cs'.e pred o é situa-
do numa das ruas mais cc-Jtfacs da esta-
cão de Ramos e trea bem em treme á esse-
ja de Santo a.ntonio. á rua .loão' Remar.z.
varanda ao !.ad-., grande terreno, ...rvorcS
frutirer^s. einíim prúpru para familia oc
tr.-._.iucnto: trata-se á rua Costa Menacs
1 ... r.a mesma estação, dista apenas 5_nn*
r.uMã. (1731 N) J
¦.TENDE-SE o preilio di rua Manoel

V Victorino n. 185. fundo-. Oeertau

nado 
"Campos dos Cardosos .

listes são os melhores terrenos
une são vendidos cm prestações.
São servidos pelos trens rln íainhn

de Sania Cruz; traia-;- co.n o sr. Mar-
ques, na Estrada Real dc Santa. Cruz, 10?;
mas informações á rua d-u Alfândega, 2$,
Companhia Predial.

-íTi-iXOE-SE o rrei.o Ja rua 1-re. C, a
V 11. 271. tendo loia com 2 por.as e

rnm-iodos para moradia com portadas de

Sk tenda 7 «ma«toi «« mais per-
¦cucos; trata-se ua rn-».* 

^jj0-^

Sfio servidos pelos trens ua laniu»
.Vuxillar, com as estações Cavai-* "..ENDlüM-SE na "Villa P.rnr.iu"
canti" o "Enecnheiro laenl * | y e\eclleiitos lotes do terrenos
Bonds de Cascadura e Estrada ile 1 pni peqllenas prestações de 5S
Ferro Central pela Estação 001 _,,__ acaiite. Os srs. pretendentes
Cfiscadiiru. Escriptorio, rtia_ «os p0(j_ri.0 tomar os trens dn Linha

: Cnrdosos T...... Cnscnünra. -.«'o.- Auxiliar do "Rio d'Ouro" o pro-
_2__-_- pectos com plnntns nn rua a Al- CUPnr om frente íi Estação du

fuiidcaa n. '-'i. Companlüa ire*< pnvl1na „ escriptorio da Compa-
ditil, ¦"' nhia Predial. Prospectos o piau

—» . -rt f.lc#-i'(l.ii!ilr\*3 nn. imi:» 4 ti

".TENDEM-SE .'.illos e gallinhas f.e-
Eohrn c Plj-inoutb brancos, Orp.r.-

í.ton pretos e Plymouth carijó. rreços de
òeCflVião; _r_i| Ucnjamin Coustant.

(.•tSo 5) J
"t7"EXDF,-S!i .una Inrbcaria, .1 rua D-

Mara '¦-*, Piedade, casa com con.ra.o,
tendo commsdos P«ra familia, pairando =;i
de aluguel; o mollvo da venda é ter aca
proprietário dc cuidar de ouiro resoaio.

(18.. X) J

\TENDE*SE um fogão
V c pur n-.odiêo preç

Ipanei

de bom tamanho
,; ua rua -fo de

Siovemb n.
"(0,-7-)A

. Carmo
¦aob., 11 iã 5.

*^*r,.*-;;-ir.-'i.iíE quatro lotes de terrenos na
V 

"Avenida 
Atlim-ica, l.vrrs e desemoa*

.-¦rados, juutes ao paiaeete n. 00S. tazea*
da frente para tres nus. c •.:.;. lote cora
.8X.il ms., na preça Serzedello co.rea,
CÍBacabana. todo murado o prompto para
serP cdiiio.de... Preço de oceisuo: traja^e
com o proprietário, a rua N..,S..dj Copa-

ru» 
"(ío 

Rosário n. 81, cab-iia n. =.«. .Os terrenos U te"' ...-.;
.(201S -N") SI ce. e bc-ifcil.níS. ¦-•"—•"•

TTEXDE-SE nma casa na rua Tapaj»;
V u.tima do lado direito;. U2ta-r,e todo

os dias. Estação de Madurcira
C..4 X) R

TtTEXDE-SE par 47:000$, a predio :i rua
V Ví-l.i.tar.os da Pairla 435".. trata-se

na rua da Alfândega 12. Peixoto & C.
(1747 M J

TTEXDIÍ-5E por 7:500$ o predio 5 rua
\ Duque Estrada Meyer (jcn:.. a esta-

ção); tríli-sc i rua do Carmo 66,_ 1»
siídar, t'7-1* -N1 »

tr.s suo distribuídos tia rua da
(Ufandena a. 28. (íí)
1 TEXliü-KE uma casa cam 2 quarlos, 2
V sala., com terreno de 11 de frente c

Co de fundos, na estação Marechal Uer*
mes. rua do Praraizo n. S02 A; trata-se na
mesma, (1941 K) R

XT.EXDEM-SE cm Vilia Isabel, S rua
\ Vianna Drummond, terrenos a 2:_oo$

o l-oic, a prestações de 30S por mez; trata-
se no Boulcvard :i de Setembro 4.7, com
IVcanardOj a vis-» da planta, I1750 N)B

\7ENDF.-SE um Dcpoeito dc PaO por pM*
V co dinheiro; trala-se aa rua b. l.jiir

Conzana 20. {:<>___)

\TENDE*SEV mor:, eu
faadega 21o-

;\::\ :-.a!câo cor, copa ds r....r-
11 estado, á rua .12 Al*

(:.S4 O) b

jT»*
..EXUEH-SU mudai de -'..v.-iraã des-
V de 5-0 réis, c:..r:2.i'-. 1 ,--:'v-:'.'¦ ,í'r"
i],h' '"'•aoíurj-íx 075.1».roy 1; ação

_T;.-\-.ji,-.2r uma svtn^rior mobília para
V -*"_r*o 

'•*-)"i:o-*:.. 'ie iiücts, cam- par»
...,,;'',"' r.^ de cabeceira, gtiania ca-gca,
lindo'obra da conhecida ça» Moreira San*
ms Rua Conde Leopoldina 14-3— 7- .S->«
Cbriíio-s-* Vilia Teu Brink, U7.J1 0). J.
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VENDEM-SE 
«rmaçSes, balcões, escriva-

milhas, copas _\ balcões de mármore,
Bieaaa dc dito para botequim, uie6a9 paranotei, divisões para repartimento e eicri.
ptonos, estantes .para livros e papeis, cai-
aras de ferro para agua1 vidraças e vitri-
nes, cadeiras diversas, ditas para barbeiro,
$ espelhos, ferragens e ferramentas, vare-
joa para fumos, de tudo temos novo e
usado, assim como tambem fabricamos e
(recebemos qualquer cncommenda e nos en*
carregamos dc installações em casas com-
merciacs e escriptorios; na rua do Hospi-
fo a. 189. Osso O) S

VEM 
D li-SÉ um bom piano Americano,

com cordas cruzadas, perfeito e garan-tido por preço razoável, rua Jorge Kudge
•>. 78, casa 9. Villa Isabel. OõS7 O) S

VENDE-SJC 
um bom armazém com com-

modos espaçosos para familia, na rua
Costa Mendes, esquina da travessa Oliveí*
t«, 1'islação dc Kamos. (XnS8)R

ViIíNOE-SJ? 
por preço módico uma excel-

IciUc serraria a vapor, montada á mar*
lem da Contrai, em Itassaquinlia, listado de
«Mina?; para informações, 11a mesma Jocali-
«lade, com o proprietário, Ileüsario .Moreira.

ViiNlIltM-SIi 
plantas dc toilas as qua-

lidades, para pomares . jardins, 110
tfrande estabelecimento dc A. A. Tereira
da Fonseca, _. n:a Torres Hom eni 11, 274,
Villa Isabel. (B 4/33) O

VKNDIlM-SK, 
í rua Iíadifoclt I.olio. 4'7.

lindos "Irox-Tcrrierá", puro ungue; nma
«•ama de íerro esmaltado para ca»al c um
íogío ã gaz, com 4 lõcos. (R 74) O

ViUNDIÍM-SIv 
armaçõei, balcõei, copas,

mesas para botequim e utensílios para
todos os negocio», assim como se faz qual-
quer armação, a gosto do freguei e a tire-
vo tem competidor; na rua Senhor dos Pas*
•01 lí. 47. CR 347) O

VENDE-SE 
unia boa mobília para bar-

beiro, para desoecupar logar; na rua
Anna Ilsrbosa 38, Meyer. (O ím) J

VEXDEM-Sr. 
tecidos de arame para cer-

cas e gatlinlieiros, a 600 réis o metro;
f«bricam-«e gaiolas e ratoeiras de todss as
classes; Avenida Passos 104. (O105OR

VEX1MC-SE 
cachorro Htiline para vigia;

informa-te na rua Sio Francisco Xa-
vier 11. 496. (O 1680) J

VENDE-SE 
uma pequena empresa por

5:000$ ou admitte-se um soeio com
3:000$; trata-se na ultima sala do 6obrado
«la rua da Quitanda a, 17, telephone nSS.i
Central. (153a N) J

VENDE-SE 
uma nova e linda flauta bo-

lic.-ni.-i, marca "iiooaey". lfata-se na
rua Uruguayana '10, coai o ir. Mariamio
Uma. (1893 O) .1

VENDE-SE 
um automóvel fabricante

francez, etn chassi, prompto para re-
ceber carrosserie de barata; para ver e tra-
ter á rua Barata Ribeiro 314. Copacabana,

(£00J_ O) S

VííNDBM-SE 
mela mobília dc sala, quasi

nova c outros moveis, preço barato;
ver c tratar beco da Carioca 18, uttemlc-sc
tambem no domingo, (2517 0)R

ViIJNDE-SE 
um deposito de pio, fazendo

bom negocio; ínforma-sc k rua Cha-
vca Faria 34, Cancella. (3501 O) 'M

VENDE-SE 
uma licença de deposito dc

pão c 03 utensílios 'pertencentes ao
mesmo; informa-sc na rua Camerino 99,
padaria, (3303 O) M

VVENDE-SE 
uni botequim, faz bom nc-

goeio livre e desembaraçado com con*
(rato c morado para familia. Rua Visconde
Sapucahy 11. 323. trata-sc uo mesmo das
10 ís 4 da farde, (2519 O) J

Í7ÊNDiE-SE uma carroça do animaes.
V Rua Araujo J.citão 80. 12.193 O) lt

VENDE-SE 
uma superior bicyclcta, pçilal

livre» 2 travos, com lanterna, bus!no,
bomba e ferramentas; aa rua S. Christo-
vio n. 501. Oo4o O) J
"\7ENDIvSK 

uma divirto de pinho «lc
V Riga, apparclhada, com 9 metros por

z,za, com 2 portas; ver c tratar, na rua
S. Christovilo soi, (2039 O) .1

\fENDEXt-SiE 
uma carroça de boi c uma

cliarrctc, por 150$, precisando a cliar-
«reic dc reparos, na rua da Hunca Velha
11. 39S, Jacarépaguá; trata-se diariamente
até ás 10 horas. (234') O) 11

V'iENI-'E-'STJ 
á pessoa que fez offerta a

50^000, o cachorrinho Tcncriffe, ou a
outra qualquer pessoa pódc vir buscar á
rua de íi. Cláudio .14. (n.lilfi O) R

VENDE-SE 
uma boa easa dc pensão para

família c bem mobilada, próximo do
(Ilptcl dus 1$ st rangei ros. 'Vara mais infor.
ilusões, com o t;r. Souza, armazém Co-
'lombo, praçu José do Alencar, das o ás
11 hora-. I23X2 O) R

VENDE-SE 
uma carrocinlia <le mfio nova

barato, ua ma JMatiz c llarros 157.
(1340 O) J

TTENDEM-SE 2 manequins que nin
t nfin foram usados, Avenida Salvador

de Sá ,;S, casa 1,

ainda
_ vador

__ _(20.M 
O) J

VENDEM-SEuma 
cama nova desolteiro,

uma piesa nova elástica com 3 taboas.
Una /Jefcriuo a. io-\ Todos or. Santos.

(2482 M) ai

\7"dv.VDEM-Slv 
cadeiras austríacas, refor-

madas, a s$ooo, á rua I(estc, segunda
casa ,1o 11. 52. Kio Comprido.. '2478 0)M

COMPRA-SE UM PIANO
licchsicin nu Sicmw.-iy, formato gran-

«le, com uso provado dc máximo dots
annòs, por preco dc oceasião. Oífertas
com preços para a Caixa C C, deste
J/omal.

TRASPASSA-SE
riIRASPASSAtíU botequim ticni

montado, aberto lia 10 dias; faz-se

aualquer 
negocio. Venda por motivo dc

oença, Informações, ua rya Frei Caneco
t. 84, «-.-.iu o sr, Alfredo. (1S34 1') S

fIMIASVASSASli ema quitanda em bom
Jl. ponto, c com hoa freguezia, muito
antiga 110 lognr, tem morada pam familia,
livre e desembaraçada c com licenças
luia este ai.no; o motivo íe dirá bo pre-
tnidiile; rua Evaristo da Veiga ri, 150.

(196,- 1') J

fpRASPASSASK com ou sem contrato
.1. o negocio dc caldo de canna, monta-
do a capricho, na rua do Engenho dc
Dentro n. 15, ponlo central c dc grande
movimento. A easa serve para qualquer
negocio. O motivo é o proprietário ter
.lc sc ausentar «lesta capital definitiva-
mente, Trata se no mesnio, com o lute.
ressinto. (1954 1') 1{

rilKASt'ASSA-SE com contrato, uma es-
X cellentc loja, na rua Urugunyaua n,

,19, entre Ouvidor e 7 dc Setembro; Ira-
ta-se na mesmo. (2154 1') .1

rpilASPAviSA-SE um açougue em boas
X condições; Ínforma-sc na raa Luiz dc
Camões 11. 1:6. (3144 1') II

'PRASPASSA-Slí um armazém com lon-
». go contraio, para chapéos, alfaiataria,

sapateiro ou negocio limpo; rua Sete de
Setembro II. 193, com on sem mobiiia-
no- 122.14 1'} .1

ACHADOS E PERDIDOS
I iAMI'l-l.1.0 & ('."; rua Luiz de Ca-
\J mões 11. .vi, Perdeu-se a cautela n
5-..J0S, «lesta casa (200GQ) S

pAPEl.UNIU — l>crdeii.se uma, pe-
V^ q-.ena, branca, ra«;a pcíltlila, nas im-
mciliações da rua «lo Lavradio e Mem
dc Sá. Peüe-sc a quem a encontrar lc-
Val-a á tua do Lavradio 11. 179, quc será
gratificado. (2204 Q) S

1'AMI'r.í.r.tJ & «'.-; rUa r.uiz «ie Ca-
\J m8ea 11. 36. Pcrdcu-se ti cautela 11.

(2124 Q)J
-.. ¦¦ ¦•• 36.

jo.iii., ilestn easa

11AM1MJLI.
\J mões 11. jó. Perdeu-se a cautela 

"11

40..,:.-, .ti-fia caca. (I7S6Q) S
OONHIIIER k (.-,', llenrv s Ar-

SJ. liiaiulo, succcssorcs, Pcrdcu-se .« cau-
tela 11. 146.837, desta casa. tiíS.; Q) J

(lON'1'UlEir 
~t_ 

C», Hc7ry 4 Ar.
Jj. mando, suecessores, Perdeu-se a cau-
ttla 11, I...-...I, desta «ms-i. drf'-'ÜJ J

PKRDEKAM-SE 
os documentos de uma

carroça 11. j.i-io, entre os Pillarcs e
Ellgeiiho Novo, Quem os achar f.iní fa-
vor de 05 entregar r.:i r".,i ]l irâ,i S. Fran-
eisco Füho 11. 297, ,1U1! seri, gratificado.Villa Isabel. ii.j2.-.'ji S

1JERDKU-SK a cautela n, 40.411 da
A. cisa de Adalberto de Andrade, sila
o rti.i Sete dc Selembro 11. __.-,-. (2145 Q)B

iÍ>ERDEU-SE 
a cautela n. 8.076 de 1011,

. do Mo:::c de Soecorro do Rio de Jv
<205<iQ)Hneiro.

lERDEU-SE a cautela 11. 6.846, «lo
Mente dc Soecorro. (c.íS Q) U

1JERDEU-SE 
u cautela dc n. 1 '.-¦'.oti

da cz-** dc penhores dc Guimarães í,
Sanícverino! rua Alexandre Herculano n,
5 c Luiz dc Cainóej 11. 1 ,\. (2107 Q) R

JENDEU-SE a caderneta n. 29.1..125, j>
. firie da CaixJ Econômica do Itio de

(1981 ü) .1íancir

1JERDEU.SE 
a ccuiela n. 39.-111 «Ir. casa

de empréstimos sob penhores de
Ailalçerto de Andrade, óita á rua Sele
•Ic Setembro n. 227. Ci77'ü)J

P !RDEC SB a cautela 11. 30.518 do
aano de .-915, da Caixa Econômica.

i.2.127 (?) R

KCEÜQUEIRA; 
s-l, rei LuÍ2 dc Ca-

mões, 54. Perdca-se a cautela ctsts
íí£a dí 11. 59.895. .(an; Çj) K

PERDEU-SE 
a cautela de n. 126.264,

da casa de penhores dc Guiniaries _
Sauseverino; rua Alexandre Herculano n.
5 e Luiz de Camões n. 1 A. (1899 Q) R

DIVERSAS
AP. 

DE AGRICULTORES E COM-
. MERCIANTES DO MERCADO

MUNICIPAL. De accordo com o capitulo
X, art. 45, paragraphos A dos estatutos,
são convidados todo* os sócios quites e
em pleno gozo de seus direitos, a compa-
recerem a assembléa geral extraordinária,
a realizar-se em 17 dc maio, ás 3 boras
da tarde. — A Directoria, (J13 S) J

ACCEITAM-SE 
alumnos primários; pre.

1 jq piodico; rua Senador Furtado
n. 113. (3555 S)

ADVOCACIA 
_ Criminal, civil e com-

mercinl — Norberto Lueio Bittencourt;
na rua do Rosário o. 170, telephone a.
1.815, Norte, (ao2i S) J

ARMAM.SE 
c desarmara-se moveis e

armações, e encaixotam-se mármores,
louças, christacs, pianos, cofres, bilhares,
etc. Lopes 4 Simões; rua Frei Caneca
n. 125. Teleph. Central 3279. (3335 S)R

Atoalhados e guardanapoB, sor-
timento completo,
preços baratissimos.
Vendem-se na co-
nhecida FABRICA

CARIOCA, casa de toda a confiança, RUA
DA CARIOCA sa, iunto ao Mercado de
Piores. Exposição todos os dias, ate áa 10
horas da noite,

A' 
RUA 7, 109, 2», professora com os

melhores antecedentes, carinhosa e
clieiíada de Portugal, ensinai portuguez,
arithmetica, geogr., hist., costura e corte
por qualquer figurino. Vae a domicilio,

(1806 S) J

AULAS 
de conversação: francez, preço

de propaganda; 35 lições por 10$,
das 71I2 ás 11 horas da noite. Matricula
está aberta; 96, rua Sete de Setembro,
96. Professor Alplionse Levy. (1522 S) J

AUTOcaminhão 
para ».ooo kilos, ven-

de-se, rodas duplas e iiiaasiças, prom-
pio a trabalhar, preço único 3:900$, Ver
e tratar com Ernesto, rua Souza Franco
n. 197—V. Isabel. (1714 S) R

APOSENTO 
para repouso — Um casal

precisa de um no centro da cidade,
mobihado, em casa de familia discreta.
Cartas nesta redecçio a T. C. (1755 S) J

AFINADOR 
de pianos, muda o som

de ettriilenic pata &flautado e pe-
queno reparo, tudo 10$; Cale Guarany;
praça Tiradenles c, (7. Tel. 4191 C.

(5.13 S) R

APOSENTOS 
com entrada independeu-

te em casa de família, alugam-se na
rua Taylor n. 47. (3258 S) J

AGENTES 
vfit Es.taiios, acceitam-se

na fabrica de carimbos e gravuras,
il rua Saohet 11. 18, Rio. Peçam condi-
ções a José Xavier, Optima commissão.

(21'54 S) B

COSTUREIRA 
e raodista de chapéos,

reforma de 3$ para cima, e vestidos
de 5$ para cimii e reforma dos mesmos;
rua Vi«conde de Sapuculiy n. 282, casa
n. 3. (1883 S) J

COZINHAR 
e lavar alguma roupa, dor-

mir no aluguel; paga.se as$ooo por
mez; boulevard 28 de Setembro 22!).

(1855 S) S

CAIXAS 
dágua — Conipraiii-so usadas

e em bom estado, principalmente de
1.200 litros; tua Visconde da Gávea, 34,
perto da rua Larga, com Barbosa,

(1984 S) J

CARTOMANTE 
d. Maria Emili.i, a re-

lebre e i" do Brasil e Portugal,, consa-
grada pelo povo como a mais perita uas
suas prediçõcl, com milhares dc curas
scientiiicas.i iutiina.i e comiuc-iiiacs; ás
exmas. familias do interior e fora da ci-
dade, consulta por carta sem a presença
«Ias pessoas, única neste gênero; á rua
dt Santa Luzia n. 248. «obrado, junto á
avenida Rio Branco, casa de familia de
toda a seriedade. (1748 S) R

COMPRA-SE 
ouro c paga-se bem; na

joalheria (Cisa de Confiança); í rua
Gonçalves Dias n. 30- Tel. 4.127, C.

(136S S) R

COMER 
BEM:? por preço módico, só

no restaurant e pensão mineira e ela-
ncz«; 5 pratos variados, cora manteiga,
por i$2oo; comprando cartões 60$; fora,
7ü$; manda-se cm qualquer parte; á rua
Buenos Aires n. 158, loja. (1813 S) J

Cartomante — Mme. Ahhttii,
V-^ilá consultas dns 8 dn ntiuihíi iís
S da noite; v, Iladdock Lobo 113.

(J 1286) S

COMPRA-SE 
qualquer quantidade ile

jóias velhas, com 011 sem pedra*,, de
qualquer valor; paga-se bem; na rua Gon-
çalvcs Dias n, 37, Joalheria Valeiltlnú te-
leplione 994, Central, UÓ43 b) R

COMPRAR 
MOVEIS I I Para que ? ? r

—Alugam-se por preço reduzidos, na
Liquidadora, 55 rua do Cattete, 57. Com-
pram-se, vendem-se t alugam-se, Teleph.
5.391, Central. (4M" S) S

CARTÕES 
DE VISITAS

Ourives, 60, papelaria.
- Cento 2$.

(1263 S) J

CHIARliTAHIA 
— Vcndc-se unia, de

I peroba, bonita, peça de gosto, arma-
çio, varejo e vitrina; rua Frei Caneco
11. 50. (1850 S) S

(10BRAD0R 
c auente precisa-se, á rua

} Machado Coelho 11. 119. (i728S)R

eUlTÒMANTE, 
trabalha eom 3 liara-

llios, descobre qualquer segredo, c faz
trabalhos pelo oceultismo; tem um talts-
man, para negocio e paz no lar; cura
doenças pelo mcío dc reza, ã rua São
João, 131, bonde Cachamby, Mcycr; esta
mudou-se da rua Lavradio u. 12^, casa
n. 11. (2017 S) )

CIURSO 
francez, míxto, do meninos, por

' professora franceza, de Collegio Na-
cional Inscripções abertas por 5? mensaes;
rua Pinheiro Guiniaries 104. 12.-99 S) J

flOSTUREIRAS dc camisas, alinhava-
\J dei ras c pespontadeiras para collari-
n!ios, precisam-se na fabrica; travessa do
Senado n. 8. Acccitani-sc moças eom ai*
guina pratica. U45Q S) S

(COSTUMES 
para senhora» por alfaiate,

J pelos últimos figurinos, a preços mo.
dicos; na rua da Carioca n. 54. Tele-
phone C, 350S. (2226S) M

CiARTAS 
«lc fiança?, papeis «lc cásamen.

/ tos mais barato que noutra parle; á
rua General Câmara 124, sob, (3525 S) M

ptARTOMANTE . pernambucana c feia;
\J mas, venço o impossível j consulta das
8 da manhã ás iu da noite; rua do lios-
picio 11. iói, 1" andar, (a?39 S) M

fURTOMANTR — M5fE. T1T0M-
VrsON — Médium vidente. Cons.
pari. sobre i|iiiiliiui'i' assumpto —
licconciliacões em 8 dias, respon-
sos, aíiistunicnto de rivnos, etc.
Trali. it:ii'iuiUdos paru remo.ver
difficiildadcü e responsabilidades
decorrentes tle actos Íntimos mal
eiieaiiijnliiidos. Máxima reserva—
7li, v. MnurlU, SInueuc. MÜ168)S
/COMPRAM hE malas, ronj.a-s c íimis
V..' objeetos de uso. Carta paia U, Gui-
moraes; rua da Constituição n. 57, quar-
to 11. 5, (2S11 S) J

COMPRAM-SE 
machinas de costura e' ferramentas de officina do gêneroí

rua Visconde dc Itauna 14. (3126 S) R

D.-V-SE 
pensão a 11:11 ou dois moços,

entrega-sc tambem a domicilio, casa
de familia; Senador Dantas 11, 12; preço
módico. (2457 S) J

D.-V-SE 
pensão a «lomicilio cm casa dc

família por preço razoável; trata-se
bem; travessa Almcriuda Freitas n. n—
Madureira. (2300 S) .1

DUAS 
gallinhas e um gallo de raça

Plymouth Rock; vendem-^c de um
particular, na rua Dr. Dias da. Cruz n.
753 — Meyer. tiSiió S) S

I) 1N1IE1R0 — Empresta-se direetniiienie
n juros muito razoáveis, (juantias

gtondes ou pequenas dc 3:000$ para cima,
sol) hynotheca, na cidade e subúrbios,
com leda a promptidão e confiança; r, do
Rosário 17.-, ultima sala, sr. Julio.

DINHEIRO, 
pequenos empréstimos sob

alugueis dc predios; pagamento tm
prestações mensaes; rua Camerino n 99,de 1 as 4. (1572 S) J

DINHEIRO 
rápido sob liypothecas, só

negócios sérios; na raa Buenos AU
ies n, 19S, dis 13 ás 18 horas. (569 S) M

DINHEIRO 
— Emprosta.sc «oli hypo-

fbeca c invcntaiios. A. Falcão, rua
do Rosário 158, sob. ( 2:89 S) S

Diurric - bavonte, Odeon, Victor,J-navuta Colômbia, Gaujo, Gramopho-
nes e Miraphoncs, a qualquer preço. —
Tudo cm gr-.ndc quantidade, encontra.se
agora na antiga casa de gramophones c
discos, à rua «Ia Constituição u 36. Of-
fieina V'5ia iodos o» concertos e peças
avulsa». (609 S) 1

DINHEIRO 
— Empresta-se sobre mo-

veis; trata-se com Querino; rua da
Prainha n, 7. (1840 S) S

EMPRÉSTIMOS — Fazem-se, qualquer1-1 quantia sobre prédios oti terrenos;
jures dc m'y'; avenida Passos n. 9.'. so-
braiij. cora A. Vieira. (1S63 S> S

Gramophones odwíI*victo™rrí:
huiibia. Catiílio, Miraphoncs c Gramopho-
nes a niiolquer preço. Tudo em grande
quantidade, encontra-se agora tia antiga
casa d-e gramophones e discos, ã iua ds
Constituição u. 3t'. Officinas para todos
o, çoa.ntes e peças avulsas. \t>)s i) J

1 
7AZENDEIR0 que foi «m Lagt de Mu-
. riahe, Itaperuna, durante 31 annos,

aqui morando hoje com a família, accei-
ta. em seu lar doméstico cavalheiros e (ac,
milias que venham ao Rio e que pre-
cisem economizar. Mediante a diária de
4$ooo, dá não somente cama e mesa, mas
ainda guia para acompanhar as pessoas
que não conheçam as ruas da cidade.
Divcreas linhas dc bondes passando pela
porta, passagem de $100, a 10 minutos
do centro. Encarrega-«se tambem de com-
pras para familias e para lavoura, me-
diante pequena commiBsão. Ferreira'Pau-
la—-Estacio de Si n. 47, sob. (2050 S) J

GRAVADOR 
sobre metaes, carimbos,

sinelu, bloclts para marcação em alto
relevo de papel. Timbragem a tallle dou-
cc. Gravuras sobre crictaes e porcellanai.
i» de Março >7, a" andar, (1739S) R

GRAMOPHONES 
e chapas — Trocam-

se de $500 a a$.. Veudera-se de 5500
a 3$. Compraraíe usadas. Concertam-se
gramophones e vendem-se a 30$, 255.
Compra-ee, r. Uruguayana, 135. (1635S) S

GRANDE 
«juarto mobilado, procura ca-

sal allemão, com menino dc 2 annos.
Cartas com preço, sob "Limpo 1860",
neste jornal, (2416 S) J

HYTOTHECAS 
na cidade e subúrbios,

grandes ou pequenas quantias; trapi-
dez e juro módico. Informa o sr. Pimen-
ta, & rua do Rosário u. 147, sobrado, fun-
dos. 0939 S) R

HYPOTHECAS 
— Emprestn-se com

seriedade • discrição; Hospicio, 95,
sobrado, sala da (rente. Ribeiro, das 10 á
1 e «Ias a iê 4 horas. (167 S) R

INGLEZ 
— Uma senhora ingleza cn-ina

este idioma em aula ou particiilonucn-
te; r. S. José 79, s» andar. (2323 S) R

KAOLIM 
— Vendem-se grandes parti-

das; rua General Câmara n, 100,
sobrado. (374 S) lt

1" 
ÜSTOSA DE ARA4A0, advogado,

J formado pela Faculdade de Direito
do Rio «lc Janeiro, das 12 ás 4 da tar-
de; escriptorio, i rua do Rosário n. 172,
sala 5- C2283 S) S

LIQUIDAM-SE 
50 machinas Singer. 31

—15 e 44—ao, em bancadas com mo-
tor electrico de 1(4, 1, 2, e 5 IIP. uma
registradora e uni cofre; Visconde dc
Itauna n. 14. (1890 S)J

LAVANDERIA 
Modelo, ha s* umo, e é

a única quc lava e engimnia toda
a roupa, tanto dc homem, como dc se-
nhora e dc casa, com especialidade dc
luxo, com o máxima perfeição; sem o
perigo do contagio, manda buscar c levar
a domicilio. Teleph. Sul, 570. (1923 S)R

MATIIEMATICA 
— Theoria e pratica,

prolessor dc comprovada habilitação,
leceiona em domicilio. Chamados a L. Mo<
reira, á rua Delphiin 74.

TyPOGRAniIA 
— Vende-se a concet"

tuada Casa Hildebrandt; rua do Ro-
6ario n. 153, (2169 S)B

brancas e côr, para roa-
to, bello sortimento, pre*
ços convidativos. Ven-
oem»sc na conhecida FA*
BRICA CARIOCA, casa

dt toda confiança. RUA DA CARIOCA 22,
junto ao Mercado de Floios, Exposição to.
cos os dias, até is 10 horas da noite.

Toalhas
TRILHOS 

para construcção o que ha
de melhor, vendem-se na rua da As-

semblea n. 8o, charutaria. (2197 S) S

UMA 
viuva moça. deseja encontrar ou-

tra nas mesmas condições, para alu-
gareai uma casa juntas; cartas a Re-
née, neste jornal. (2136 S) R

TJMA senhora de edade, que vive em
casa muito decente, . aluga sala e

quarto, com ou sem mobiiia, entrada com-
pletamentc independente a um senbor de
respeito ou a casal sem filhos, na rua S.
Januário n. 353. O710 S) R

ÜMA 
senhora de meia edade. viuva c

dando boas referencias, deseja em-
prcgar.se em casa dc uma família seria,
para costurar, fazer serviços leves c da-
ma de companhia, Para informações, rua
Conde de Bomfim n, 204, (2304 S) J

UMA 
senhora de tratamento deseja

uma sala dc frente e um quarto, em
casa dc familia, no trecho da avenida
Beira Mar, Botafogo, Russcll, Flamengo.
Dá-se boa íiauçu c informações á rua da
Quitanda n. 87, i° andar; rua Araujos
n, 77, Fabrica das Chitas; rua Aristides
Lobo n. 217 — Rio Comprido. (2046S) J

MA senhora deseja um commodo sem
_ mobília, com café de manhã, até 60$.

Cartas no escriptorio desta folha, com as
iniciaes M. C. Do dia 24 cm deante.

(2354 S) R

U:

UMA 
senhora deseja nm commodo sem

mobiiia e com petisiío, caíó dc ma*
nhã, «1o «lia 24 em «leiuiie, até i3,o£, Car-
tas neste escriptorio, com as iniciaes —
G. M. (2355 S)R

IOLIN'0 — Compra-se um 3I4, em
bom uso. Palace Hotel — 'Juarto

305. (1912 S)R
V

MÉDICOS

Consultas grátis

M

Por me-
dicos

operado-
res espe-

eialistas em moléstias dos OLHOS
OUVIIIOS, G .HtiANTA e KAHI/,
enfermidades das senhoras, pelle,,*'__ l"c_ly_ ' syphilis, venereae, blonorrhagtas eKS 3 n) -1 das vias genitaes e urinarias do ho-

ME, Clara Couderc — Manicura, pe- mem e da mulher. Todos os dias
dicura, raassagisla diplomada; rua S. I aBS 3 ÍS 6 horas da tarde. HUK HO-

105. Teleph. 1.379, Sul.-Vae dilgo Silva n. 26,1* andar (entro As-
(1157 S) R j semblda e 7 do Setembro). Consulto-

rio peneitamente apparelhado com
todo o material priciso para os exa.
mes e os tratamentos eonstantos dos
sas especialidades J 12S3

INSTITUTO MENEZES VIEIRA
AVMiu.-i .««O ill<.-\,<i-o IN. .j3 (2- jMíUah.)

Tclephonc Central n. 2295
Directores: drs. Abelardo de Carros, Alpbcu Portella c Parauhos da

Silva.
OÜRSO NORMAL
Sub-directora: exma. ara. professora d. Lconor Posada.
Secretaria: d. Orminda Teixeira Pinto.
Profcssorea: drs. Osório 'Duque Estrada, Adricn Dclpccb, Gustavo Ma-

gntis," Christiauo Baptista Franco, Gcorgc Summer, Mario Rezende, Mario
Bevilacqtia, Cecil Tiiré, Ftlavio Roxo, Mello Barreto, Cândido Martins, .ber-
nando da Silveira," Altiides Maya, Othelo Reis, Olavo Freire, Narciso Figueira,
Carneiro I«eão, c dd, dírnestinu Ferreira dos Santos e Sympbronia dc Paula
Ramos,

O director dr, Alpbeu Portella reside «om sua, familia na estabeleci-
mento.

Acham-se abertas as matrículas.
As aulas funecionarão das 5 da tarde ás 9 da noite.
A MENSAWDADE será dc 4o$ooo. A matricula avulsa em I matéria

Custará io$ooo>.
OÜRSO SEOUNT);VRIO
Professores: drs. Torquato Mesquita, Augusto llcsehidc, Guilherme Af-

^onso, Gustavo Magnus, Mendes dc Aguiar, Carlos de Laet, Cecil Tbiré,
Euclides Roxo, Agliberto Xavier. Pedro do Couto, Othelo Reis, Henrique I«a-
combe, Antônio Leite e Fhiladclpho de Azevedo.

As aulas cstJo funccionaiido cam toda regularidade, das 9 da manhã ús
5 da tardo,

MENSALIDADES: Por 1 matéria — 25$ooo; por 2 — 3o$ooo; por 3 —
4o$ooo; por 4 — 5o$ooo. Em 5 ou mais matérias a mensalidade ficará rc
duzida a io$ooo por matéria.

Para Remover
Callos Prompfa

a Seguramente
Nada No Mondo Pode Exceder "Geti*

It" para Callos e Verruga».
Experimental o remédio differenW.

o novo o certo remédio para acabar
com esses callos que têm atormen-
(ado nossa Tida a alma por tanto

DENTISTA 
— Aluga-se um gabinete

dentário, tres dias por semana: 2,«s,
4."s e 6,*s, em optimo ponto, tem electri-
cidade e- telephone; informa-se por obse-
quio do sr. Catão, na Caia Cirio.

O857 S) S

PARTE1RAS
_%__ _____>^P^^tj derlllf I Uami.lber, o DU. )lDK. ANDRADA,
cur», commrntoti, a hemorrliagiaí c smpen-
s6éi; de modo aimplcs, evita a gravidez
nos casos indicados, fazendo appareccr o
incommodo, tem provocar liemorrhagia,
tendo como enfermeira mm. JOSEPHI.
NA G.ALLINDO, parteira do Hospital
Clinico de Barcelona; consultas diárias
grátis aos pobres.. Acceita clientes cm
pensão. Consultório e residencial rua do
Lavradio n. m. (obrado. (443Í S) J

Clemente
a domicilio.'

MOVEIS 
usados

liaiios completos, avulsos,
Compram-se mobi-
vulsos, objeetos dc

arte, antigüidades, ornamentações, pianos
dc bons autores, etc; rua Senailor Dan-
tas il. 45, térreo, com U. Ribeiro.

«3433 S) J

MOVEIS 
— Alugam-se, compram-se

vendem-se na Intermediária;
Cattete 11. 39, teleph. 557, Cent.

do
(308 S) J

MATERIAES 
de demolições, vcndcm-se

durante estes tres dias, cantaria la-
vrada, dc gráos de i metro 5$, vãos de
janella iS$; calhas dc cobre, metro ,l?8oo,
etc, estão na rua da Luz, vendedor: rua
Leste n. 52, segunda casa — Rio Com-
prido. (2479 S) M

PARTEIRASlrí-S
chia de Mailnd, trata de todas as doen-
ça* das senhoras e faz appareccr o in-
commodo, por processo •cientifico e sem
dòr nem o menor perico para a saude; Ira-
talhos garantidos, e preços ao alcance de
todo», Avenida Gomes Freire n. ;;, tele-
pboue n. 3.642 Central, consultas tratis.
Em í.-eateíe ao theatro Republica.

(4.120 S)
(J 2821)

DOENÇAS DOS OLHOS
DR. RODRIGUES OAO'

Com longo estagio da 1'ondation Ro-
tuehld dc Paris. Assembléa, 56, das a
ás 4. Telep. C. 3376.

MME. 
FOURNIER — Alta cartoman-

cia, deita cartas, prediz o presente,
o futuro e o passado; trabalha com 92
cartas; na rua Vrei Caneca 11. 72, 1° an-
dai\ (692 S) J

MOVEIS 
— Compram-se mobílias, pia-

nos, quadros, tapetes, trens de cozi-
nha, roupas de cama, cautelas do Monte
dc Soecorro, ele,; rua S. Luiz Gonzaga
n, «o. (1010 ti) ii

PRECISA-SE 
de uma sala «le frenle, na

avenida Rio Branco, lailo nar, jvira
aulas dc piano. Recados a M. ii., "Tor-
reio da Manhã". (íüoi S) J

T>REC1SA'SE de tiliimiiiis primários;
preço 6$ooo;

UTi iw flndor.
avenida Rio Branco

(1670 S)

DOENÇAS DO APPARELHO DIS-
TIVO E DO SYSTEMA NERVOSO—
OR. RENATO DE SOUZA
LOPES, docente na Fa»
cuidado. Exames pelos
raios X, do estômago,
Intestinos, coração, pul-
mões,eto. Cura da asth-
ma. — Rua S. José 39, de
2 às 4. Grátis aos pa-
bres ás 12 horas.

A 302

PLATINA 
a

a i$9oo a
8$joo — Compra-se ouro j
gramms; 97, avenida Pas- ;

(1308 s> s 1

ABREU—-Clinica em
em moléstias di

creanças.
iiienic das lo ús ti, na Pliarmacia Suma
Isabel, rua llzriz e Barros ri, 329. Tel.
1942, Villa. (.1257 S) R

T\lt. OSCAR DE. Ali
1 jl) geral. Hspecialista

J ! senhora-.1! e creanças. Consultas diart;

PENSAO 
— Fornece

domicilio, a 45$ 1
e-se a mesa ou a

,„, mensaes; rua Vis-
conde de Itauna 11. 36. (5(12 S) R

PIANO, 
violino e bandolim — Proles.

sor.
para Arion.

Cartas por favor ueita redarçâo.
(5"3 S) J

PENSAO 
ABRANTES — Rua Marque;. !

«le Abrantes 11. cli. Télcpli, 151; Sul. i
optimos coinnioilos a alugar, (11448) Kj

PEDK-SK 
a caridade, aos bons cora- )

ções; rua 1'rci Caneca 11, 3SJ, quar- |
to n. O, mn velho com 7$ anno?, doente,
passando mal, uão tendo o püo, pele uos
fillios do -bondoso Deus, uma esmola.

(I7Ü4 S)- A

DR. ALVINQ AGUIAR
MOLKSTIAS INTIOKNAS

ESTÔMAGO — FIGADO — IN-
TESTINOS -• RINS -- PULMÕES,
etc, Consultório I rua Rodrigo Silva,
n. 5. Tclcpl), 3.271, C. Daa a ás 4
liotss. Residência: travessa Torres n,
17. Teleph. .1.205, Cent.

I

DR-EO. _______
T>líXSÃO
¦*• pnrtp, a 1'ninlllii.i e Ciivalhcli'osv
furta o variada, dosil» 50$; rua
tia Misericórdia 57, 1" aiidiir.

(J «23») S

Oflfil *
mental

— Doen-
ças iititr-
uas, cri-

vías Hriítotiflj.—lJis[iôü dc iiiBtrw
.,,,„. completo, apparelhos cleclricos e

ForilOCC-SO para toda j microscópicos para cxasies e tratamento «Ias""'""" *?  doenças da urethra, bexiga, rins, recto, u\_
testino e estômago. Tratamento rápido da
gouorrhêa, syphih!, hydroceles, etc. R. 7
dc Setembro 96, «Ias 3 ás 6 horas, llad-
dock Lobo .',58, tel. 1294, Villa. S

1JEXSA0 
fornece-se ú mesa 50$; a do-

micilio 70$; e avulso_ 1 $200; rua Ro-
«Iri.co Silva 11, 6, 2"
Jose.

nttnii »5o
(.2262 S) j

PENSAO, 
fornecese em easa dc iami-

lia, para íúra, almoço c jantar ?o$;
jaritares a 40$; pratos variados, asseio e
promptidão; rua 9 c!c Julho n. 4—lünge-
::!io Xovo. (-ir.í S) S

DIABETES

PnOTOGRAPlIIAreceita o lições»
por jo$, machina,
a rua Tlicophllo Ot-

(2062 S) R

O prof. «Ir. Lcor.issa, da Academia
I de Sciencias de Portugal, etc, garante
I fuzer desapjiarcccr o assucar cm 15
! dias. Clinica geral, operações c partos.

Consultório: rua da Carioca, 26, de 1
ús 3 horas da tarde. UogoJJ

IJERFUMARIAS—"A' 
Garrafa Grande;',

. tem uma garrafa de grande formato ás
vi8tá9 do publico, pendente da facada do
predio cm que sc adia, á rua Uruguayana
n. 66, sendo por isso muito fácil não se
deixar enganar. J 1140

PENSAO. 
«lâ-sc á mesa e a domicilio,

casa de íamilia; nui Senador Dan-
tas n, 32. új7i .S) K

PONTO 
A JOUR.-- Ponto ã jõúrTc

picot a $,joo, plisso a $100, na casa
de Mme, Costa, na rua Sete do Sctcm-
bro 11. 187, i° andar. (^^27 S) M

T>l{lí(ilí>.\-Slí do imiti sul.» do•*- frente bem mobilada para um
rasai dlstinclo. Respostas cnm
preço ú M. V . O ., 110 escriptorio
desta folha. (.» gJl») S

1JR0FESSORA 
— Ensina piano em ca-

. S3, a 10$ mensaesj duaa lições por sc-
mana; vae a domicilio por preços bara-
tissimos; rua Mariz o Berros n. 138.

(2019 S) J

velas sn-
tisepticãs. Súo inoífcnãivas, commodas
e de effeito seguro. Caixa com 25
velas 5$ooo. Pelo ¦ Correio mais $õo,..
Depositário: praça Tiradenles u, Cj,
plinnuacia Tavares.

COLORINA, Tiltra ideal ga-
rantida, para res-

tituir ao cabello a sua còr original pro-
ta ou. castanba. — Preço io>ooo-; pelo
Correio, mais 2$ooo. Deposito geral, rua
7 de Setembro n. 12-. — lt. KANITZ.

trata-se com
brevidade,
mesnio sem
certidões, ci-

Casamentos
vil, .25$, c religioso, 20$, inventários,
montepio e meio soldo, justificações,
etc. com Bruno Scliegue, á rua Vis-
conde do Rio Branco, 32, sobrado. To-
dos 03 dias, domingos c feriados. At-
tcndcni.se a chamados a qualquer hora.
Telephone n. 4.543, Central. S 1644

Clinica de moléstias das
senhoras e syphilis

DR, VALENTIM BITTENCOURT -~
Parteiro — Cura tumores «los seios t. «Io
ventre, as mol. de vias urinarias, ger-it^es
as metrites, os corrímentos uterinos e va-
giniies e regularisa a mensttnaçao por
processo seu; appl. 600 c 914. Cons.: gra-
tis. Cons.: rua Rodrigo Silva, 26, das 10
ás 2, tel. 5047, Resid.; Senador Euzebio,
342. Tel. 2.511, Villa. Trata tuberculose
e hérnia, queuradura, eem operação. (003 J)

Perolina Esmalte ~ l_Z $£
adquire e conserva a belleza da pelle, ap
provado pelo Instituto de UcÜcia de Pa-
ns, premiado na li.x posi çao de Müatlo.
Preço 3$ooo. PO' DE ARROZ PERO-
L1NA, suave e embellcíador. Preço 4Ç.
Exijam estes preparados, á venda em to-
das as perfumarias e no deposito deste c
dc outros preparados, a rua Sete de Se-
tembro n, 209, sobrado. (1737 S) J

PARTEIRA MME. BARROSO,
fittciiíic chamados a

qualquer liora. Acceita parturiciUea, otfc-
rece todo o conforto, preço razoável—Rua
Visconde de Itauna 11. 36. (-1775 S R

Professores e Professoras
,\ ' RUA 7, 109, 2o, até cdosos e prin-

JTX. cipiaiitcs podem aprender bem e de-
pressa, mesmo a noite, desde 10$ mensaes:
portttg.'i frauc, a ri th m., ¦_ -geogr., hísti, alg.,
gcoÜi,, etc,, poi-s não c curso: o afuíuno
ou alumna está só com professor que ha
ann"ost no Kio niostra methodo paciência
c ^seriedade admiráveis. (-053 S) J

\ TXEMÃO, iuelez, franco/, C
^¦portiiRiicz, em 3 mezes, desde
ÍOSOOO. Rua da Misericórdia 57,
l&mtlat'. (iT-a837)S

ÍP.VSI.VÜ 
elementar: portuguez, arith.,

J geogr., II. do Brasil, etc. Vae-sc a
domicilio (para ambos 03 sexos}, Hora-
rios paru rapazes. Preços muito módicos.
Procurar l". Alves, Maranguape n. 28.

ma professora dc
liiias, disponiln de

aliiiimas horas da manhã, acceita
ahiíinios de Francez, limlez c Al-
lemão práticos e thooricos; á rua
ila Carioca '17. sob. (J 22.50) S

SSORA «io bordados n branco,
frànccz pratico é thcõricõ,

portuguez; cin sua casa, preco módico;
íôra s$boo por lição; rua Grauhcn Har-
bosa ii. 13—ICst. do Mover. (2083 SI R

LÍNGUAS ii

1>R0FESS(matiz,

IPROFESSORA 
dc sciencias e artes, vai!

a domicilio. Tratar com Vivta.no Cal-
das, na rua do llospicio 11. 84, sobrado.

t2ii8 SJ li

MOVFIS e Colchoaria do Povo,
1YX\J V lZií— nos suburhios, a ciisa quc
maior sortimento tem de moveis novos c
usados .colchões e almoíadas dc todas as
qualidades; náo tem competidor em pre-
ços, aindat mesmo nas melhores casas do
centro, pois, fabrica cm suas oíücinas;
não façam negocio sem visitar a nossa
casa. Colchoaria _ do Povo, rua 34 de
Maio, 505 c 505 A, entre Sampaio e E.
Novo. Tel. 1785, Villa. (1514 S) J

_\\l_f___ \\_W^ pratico; Mr. Pe-
1 |%l Mim | \__\____ ter garante ensinar" *™ ^"™ ^" ¦¦¦¦¦ cm ses mezes, 10$
mensaes. Kua tia Uújtanda n. 50, iw an-
dar c rim dc S. José 72, a° andar, Vae
a domicilio por preços módicos (2019 J)

chronicasc
/ecen t es.
Quereis fi-
car radi -

calniente curado em poucos dias? Pro-
curae informações com o sr. Feijó, que
graruitamciite as offerece, não conhe-
cendo caso nenhum negativo; rua
Theophilo Ottoni 1G7, 38*° J

GrapÍ-Pluá2pa8eS;^
qiiitntiitiiilv, «iiüsmo minas in
tetras, ou arreuda-se qualquer
lugar jiara cxiilopur. Offort «8
com amostras a tiú. Uuarte
Hio tio Jaueiro, Caixa do Cor-
rolo 15(11. n líi3

IjillOFKSSORA 

"de 
piano, á rua Ram-

.'; bina 129—Botafogo. (2069 S) 11

PROFESSORA 
— Leceiona portuguez,

francez, sciencia c:u geral, desenho,
pi lí t tira a oleo o japoneza, e toda a cs-
pecic «le tanlasia. l.ulònna-sc na rna do
llos|.icio 11. 84, sobrado, com Virlanó
Caldas. (.1061 S) J

Tosse-bronchite
gia — prçi
los, rna da
Dentro 30 i

e etc. Curn*se
com ;\ 'Jtrtjuclii-

Io dç Adolpho Vascoiiccl-
Quitanda
Ã.s^is Car

Vasci
Kugenlio de

iciro 0. (220? S) S

Homoeopathia ~™Ssl0rUaVdã
Quitanda 27, fíliacs: rua' Kngeuho de ))v.r-
tro 39 c Assis Carneiro £». (2Í08 S) S

rêálrz!
íloeis
bota
faz, á
brado

Carta-
manto

diz tudo
com cia-

roza o
que se

deseja
sabor,

a os trabalhos pur mais dif-
iiuo soj.iin amigavelmciito o

o mui para cima de (juem o
rua da Constituição n. 2P, so

U1051

Mlici
i

CARTOMANTE S%_;m
— Inspirada e verdadeira. Consultas,
becco da Carioca, 26. Knirada pela vua
Silva Jardim. 1280 J

DENTISTAS
1

l-.y..

tias dos olhos, nariz e ou-
vidos- O OR. NEVES DA

J)U. «lliVI.NO MA nos —
traeções, absolutamente sem dór, a 5í.
dentaduras a 5$ cada dente; concertou
em dentaduras a 10?; obturaçoes n
5$. Trabalhos jjitrar.íidos e paganien-
los em prcsiaçiu'3. Rna _Ur iguayana
o, 3, esquina «ia rua (la Carioca; das
7 da manhã ás o du. noite. Telephone
n. 1.555; Cetilral. J -l"s

membro da Academia de
Medicina do Rio de Ja-

I neiro, medico de ríiver-
I sos hospitaes desta ci'
: dade, oom longa pratica
| no paiz e nos hospitaes
de Berlim, Vienna, Paris
e Londres, dá consultas
diariamente das 12 ás 4
da tarde, em sua clinica
àA VENIDA RIO BRANCO
90 nesta cidade, j islo

Cartomante scinetifica —
única, no Sc-
nero. — Kua
General Ca-

J ?75

g— machinas gabinete e, de uma, cinco
0^ c sete gavetas, de mão c de pr,
liquidam*se a io$, 20?, 30$, .;o$, 50$ até
200$. Conccrtum-se machinas du qualquer
gênero; Visconde tle 1* i- "^T

MODA
Na casa (F0URCAIDÍF, emeontrant-sc

sempre aa ultimas novidades em calva-
dos finos. Uruguayana, 74 — Telcpbo-
11c, 1040, C.

"£e QMMeú 'CeU-It,' CO MO teria ie cur»
gata por caiu* de caUwl

tempo. Pesai de usar qualquer
outro remédio o use "Gots-It." E'
o mais extraordinário romedlo para
ealloa que bs. E' o melhor dt
mundo. Apenas algumas gotas ap-
pllcadaa em poucos minutos basta-
rão. Tratamentos Inúteis como un-
euentoa irritantes que inflamam os
callos, calços que comprimem os
callos, navalhas, canivetes, tesouras
c limas quo fazem os callos crescer
com mala rapidez, sSo cousas do
passado. "Gets-It" remove callos 6
verrugas tle um modo dlfferente, o
callo amollece ou dcsuruda-so da
pello nem dores, c então cabo porsi. "Gets-It" nâo gruda-ee nas
meias nem estraga a pelle.Fabricado por B. Lawronee & Co.,
Clilcagto, Illinois, U. S. A. A* vend»
em todas es drogarias © pliar»macias,

GIÍAXADO & C. ~ Rio de Janeiro

Au Palais Royaj
Ouvidor 12S

Reabertura
Segnnda-leira. 15 do corrente

J 2397

OFFICIAÉS "
DE ALFAIATES

A Associaçio.dos proprietários da Alfóa.
tarias dc -Manáos. das quaes fazem part*
<• primeiras casas no gênero, vem «leste
modo coiirauiuic-.ir a quem interessar poisa,
que precisam de bon6 operários uio _ «o
babililailoa cm obras de mansa» « ciltu
como tambem obra meuda.

E por isso todo aquelle, qne esteja em
condições, c querendo oecupar 03 imiiuuc-
roí logarcs vagos, deverão logo que apor-
te ncstat cidade dirigir se aos joo.ooo Pa-
letots. sito á rua iL\uiícipal n. 5a ou :\n
mesma rua n, 70 i Aíoiaiari» Colombo,
as quaes se. compromettem a mauter-Ihe
ècrviçu effectivo.

Para orientação doj ers. officlnes abaixo
publicamos a tabeliã dos preços que te
papa a mSo dc obro, c de cujo fiel cum-
primentú garantimos, tendo a associação
a principal fiscal.

Casa-a, 60$; solire-casaca. 55$; smoking.
40$; fraek, 40?; jaguetão, 30c; palelot.
35?; calca 9$ e io|; collete, 8$; briu.-.
ptletot, 10$; calça. s. • 0$; collete, 5$
e 6$oooi  <K mj)

MOVEIS
A easa qno vendo mais barato é"A COMPETIDORA"
RUA SENADOR KDZKUIO. 75

Camas de peroba, para casal, sS$,
Soi, 35$. 40$, 50$, 70$ e 80$; toilettes,
70$, 80$, 90$, 100$ e 110$; metas
dc cabeceira, ao$, U5$ooo c 30?ooo,
guarda-vestidos, .\$$, 50$, 90$, 100$ c
130$; gu.,ida-louças, 30$, 40$, 50$ até
130$; meias mobílias 80$, 90$, 100$,
130$ até 180$; guarda-comidas, 35$,
30$, 40$ e 50$; guarda-casacas, 140$,
170$ e 180$; colchões dc capim, de 3$
a u$; dites de clina, de 12$ a 5o?ooo.

A'oíii — Toda a compra superior a
100$, será tptrtguc gratuitamente a
domicilio. JI 4008

_\w^ *^*- ".^.^^TlUlW.

xfk usJ I

Ssiv. João Aucísto ue Souza
llesitlontia: lVraambuco — Gra-valti.
Curado oom o Elixir tle Nopiici-

ra do Phcò. ('ko, João da 
'Silva

Nlvpir.1, do guuorrhéa e cancro
duro.

Agencia Cosmos - r.io

GATO
Dcsappareccu «ia casa 11, :Co da praia

do Russell uni gato branco, com cauda
c manchas amarcllás, castrado. Pede-
se ii pessoa <jue o tenha em seu poder,
embora adquirido por compra, n fincua
dc avisar para o endereço acima, que
será indemnizada de seu prejuízo.

(J- W7)" 
CADEIRAS AUSTRÍACAS 

"

Vcndcm-se por pie^ua «azõavéis: na
rua Frei Caneca, 30(1, cm írente á rua

OR 2335
rua Frei Caneca, 30b, ei
Visconde de Sapucany,

ArA "M151HCINA" 1'OrULAIl
do J. llraea

RUA SOumlnj AiWctí N. 23.
(Próximo d Avenida Passos)

iEncpntrãrá o publico os medicam:»
tos v.cgctaés de reconhecido valor cur..
tivo, do..illustre medico dr. J. .Monte-'-
ro da Silva c dos -preparados vegotaes,
indígenas, d oillustre padre Gustavo E.
Coelho.

As importantes curas feitas por C6fa
casa dão provas mais quc siiíficieiUcs
do valor Je sous medicamentos e du
competência «ic seus meUicos.

CONSULTAS uUEDICAS G1UTIS
(li *33«

FRIBURGO
Aluga-se, vende-ae .... ,icrmitta-sc po>predio n.i capital, uma chácara em bri-

burgo, com bastante terreno e excel-
lente casa. Informações com o fr.
Souza, rua dos Ourives n, 23. (IÍ2345

FAZENDA
Vcnde-sè uma, colonizada, com 47

abpieircs do terras, cm multas, lavou-
ras pastagens. Tcin boa agua cm abun-
dancin, lavouras de café, canna e fru-
tas, iPossite pedra de cal, barro dc te-
lhas, bons terrenos .para mandioca, nii-
lho e arrozaes, sendo estes extensos c
com facilidade dc irrigação,, grandes
pastagens de capim melado c d'ailBolla.
Têm boas casas dc moradia e mais de-
pendências , c íica distante apenas 9
kilometros da estação do ramal Can-
tauallo c é logar saudável. Para mais
informações com o «proprietário A.
Barbosa, Estrada -Nova, distado «lo Rio.

J. 241S.

MOLÉSTIAS DO CORAÇÃO
Um cavalheiro abastado, desengsua-

do por especialistas, tendo-se curado
nos Estados Lnidos, com a fórmula

dc um sábio americano, c tendo ji bar-
riga e pes inchados, faliu de ar, bali-
mento exagerado das veias c arterias,
cansaço f.tcil, urinas poucas c- com ai-
buniina, pnlpitações dolorosas e ngn
lhadas 110 lado esquerdo, não podendo
deitar-se,", c sendo surprehcudentcs as
curas assombrosas aqui no Rio, envia a
receita a quem pedir, enviando endere-
ço e ioo ri-is etn sellos a Anselmo Ca-
nabarro, ciixa postal, 1.835. Rio dc Ja-
neiro. J 1496

Excellente emprego de capital
c.|!>:oooiiiwo

Vende-se, '.ivre 
c desembaraçado; ne

goeio directo coin o .proprietario,in:igiii-
fica propriedade cm fôrma dc villa, com
ntais de 40 casas novas, com Iodos OS
requisitos ile hygiene, rins calçadas a
pnraltelopipedes, illuminação electríca <-.
boa casa apalaceíada, em centro de jar-
dini e pomar, rendendo, com a crise,
3!) íqooÇooo. aiintiacs, (podendo, breve,
render limito mais; quem estiver eni
condições dc fazer negocio queira di-
rÍKÍr cuia, para ser procurado, ao 9r.
N. I.., rua Uruguayana 11. 13, otiri-
vcs. S. 2214.

GONORRHEA-IMPOTÊNCIA
iPor mais antigas o rebeldes quc sc-

janl, cúrani-sc certa c rapidamente. >por
meio «lc plantas niedicinaes, infalliveis
c inofíensivas. Milhares «lc pessoas sc
tem curado por intermédio-destes nic
dicamentos. A' venda n'A 1'lora lirasil,
largo do Rosário n. 3, telcphone, 2.198,
Norte. J. 2429.

ALUGAM-SE
Áliigaiu-ãe os i° c 2° ántlnres, SüW

pios c bem arejados, do predio «la Ave-
nida Rio Branco, 14-, canto da rua da
Asscmbbía, juntos ou separados, por
preços módicos.

Trala-se na loja. (2813 i

GIPX

ista
mccc-sc bem feita, dc
oj na rua do Cattcte
Machado. (ío.íoSj 1

pUECISA-SE

1)i:nsao 
— lv

casa dc fami!
II. i'S7 ,largo do

una sala de írc.itc
sctti mobiiia, para casal dc tratamen-

to, cm casa dc familia, uo centro dn ci-
«la.le ou pelos lados «lc .S. Christovâo c
Villa Isabel, Condição: muito asseio e
luz eiectrica. Resposta com indicação do
preço, a 11. Ü.; avenida Central 1.17.

(3080 íi) U

QUAUTO 
cm ca-a íranceii, ao Curvei,

lo (Santa Thereza) cm lindo terr.i-
ço sobre a baldai paia
soas, aluga-se i rt'.i do

.ma nu duas pc.;-Cassiano 11. 170.
dOíii S) S

or dc tratamento
de um quarto•.milia modesta c

QUARTO 
— Um sen

e respeito, precisa
mobilado cm casa dc
disrreta, para ser oucupado durante o dia
uma ou duas vezes na semana. Paga-se
bem c quer-se perto tio centro. Não seu-
do íamilia não serve. Cartas neste jor-
nal, a Oldcmar. (2x85 S) S

1>H, SILVIXO MATTOS 1
Laureado com grandes piemios < |

medalhas de. ouro cm expocições itni. .
yersaes e internacionaes a qn*i con- í
correu com trabalhos de sua profissão. !
Extracçõcs dc .lentes, sem de'r, a 5?;i
dentaduras a 5$ cada dente; coroas dc ,
ouro de lei. de :.% a J.s$; obturaçõea 1
a 5$; bridgc Work a 10$ cada denle; | «lo
concertos cm dentaduras a io?; etc
T
P
d__ _ __
p da noi:e, todos os dias. | goito, parisienses. Aos feuliorés negocian

Telcplionc — 1.535 — Central, 1 tes e moilisus «lo interior remetteremos
J 2407! qualquer cncomincnda contra vale postal,

AVICULTURA
Vcndc-sç unia magnífica quadra de

Orpington pretos-, por preço módico.
Rua Itapiru' 273, chalet n. 3. (S 2183)

idor,

— Miguel Braga, grande";x'ot--i!ista cm extracçâo
ic éfv.lps c unhas encra-
vádãa, &e:;i tlor, etc; rua
scli., ie!. Norte, 1.303.

ESPIRITISMO

titjtc* 1 ius cm ucuwíiuirts .u *«f 1 wv.. i —
Trabalhos garantidos e pagamentos em ! ArtlgOS para ChapéOS de
prestações. Rna Uruguayr.iia 3, canto _ % (ònnau, aigreltes, pa.da run da Carioca; das. 7 da manha .» SenilOla, ra(liS) filas elc. sartigll','dt

lort;

QUARTO 
com pcnsSo, a!

soas dc tratamento; ma
tado v. 122, tem telephone,

.íga-sc a pes-
Senador Fur-

(24Ü8 SI M

RAUL 
SOCro MAIOR, convida.se1 este senhor, a comparecer ã riia ;

dc Setembro 11. .11, sobrado, rara tratar
negocio de seu interesse — Azevedo.

Oo.pi S)

T>ELOGIOS, despertadores, compram-se,
JLV trocam-se, vendem-se e concertam-se
por $30,-1, 1Ç, c?, etc; rna l*rug'.i.-iyana
11. 135, casa «ie gramophones. 1404^ S) S

SENHORAS,mau"'.udar bello s.\quereis ser
endereço no piiartnaccutico |n.çle.-, caixa postal 1341 (incluindo scllo

de $100), ,;uo vos remetterã os cmise-
Ibcs. (1S20 S) S I

S. Indiana de
íicos ~ }*£J<

DENTADURAS
Coiiiprniu-sc dentaduras velhas, p.ira

o aproveitamento da platina existente
nos dentes artificiaes; na rua Uru-
guayana, 3, sobrado, com o si". Antônio.

DENTISTA
lt. Baldas Vou l'lniickeiisteiii

Esp. em obturaçoes a ouro, platina,
esmalte c extracçõcs completamente
sem dór; coiloca dentes com^ ou sem
chapas, a preços reduzidos. Garante to-
do e qualquer trabalho c acceita paga-
mentos parcdlados, Das 8 da manhã,
ás (i da noite. Rua Marchai Floriano
Peixoto u. 41 tsobrado). próximo ti rua
UruguayaUa.

AMERICANO
DR. C. FIGUE1
SEDO eapeeialia
ta cm extracçõcs

completa:',, -n.
«em dir e ouIto» trabalhos sarantidos j
•/stenia aperfeiçoado, preços medicof., o
em prestaçOt-s, dao 7 da manhã ás 9 da
noile, rua do hospicio n, 322, canto da
avenida Passo»,

lores ;rua «io' )nte â pra-
— J. í.obo /, Ç _

j llospicio n. t20, íbt
1 ç» Gonçalves Di-?. Teleph. ícu, Norte.

11960 S) .1

iGravides?: JTsf;»,Ijector - Xauíerre. Fácil I
i commodo e liygienico. jA' ronda nas casas do cintnria.;

Trala-sc tle iodas as moléstias
plantas tncdieituies e pelo esjiirit
garanlindo-sc o exito. Consultas
todos os assumptos, grátis. Tratam
á distancia, por corrcspomloncia
diante: nome, edade e syniptoiua
moléstia e sello para resposta.
Indígena; Acre, 69. Kio. S.

com
ismo,
sobre
ttnlos

111 c-
s da
Flora
22C6.

FERRO VELHO

Vendem-se eixos, luvas, cadeiras e
mancaes, de 2''; 7 polias inglezas; 3
de u'j"; 2 de 30"; 1 de 34" e t ile
50''. Unia prensa Blackhuni 7^14^
pata malharia. Uma machina Biackburn
18'', parada automática. 1..100 agulhas
e 36 conduetorcá para camisas «ic m.-i.i,
Um banco com 2 cabeças dc niach<n.is
Biackburn ponto 32, para camisas ou
gollas 9"; 2 conduetores e 250 agulhas.
L*m banco com uma machina Singcr de
cascar e duas «le eoslura. Uma machina
(overloclc) Singcr, para bainhas de
meias. Uma Singer 1Í.J. Tres machinas
\Vildnian para elásticos 1611, iSS c sou
agulhas. Tudo em muito bom estado;
á rua Ribeiro Guimarães n. 69, teleph.
Villa. 380, Aldeia Campisla.

OU riíDRA DF, 0ÜSS0 EM BRUTO
Coiiinra-sc desta -pedra, em grande

quantidade; quem tiver queira dirigir
cartas a Oscar 'Fontes, rua da Carioca
n. g, nesta capital. S, 2212.

Vende-se; rua São Clemente 11. n8,
liotafogo. S. 22«,l.

m
fácil

dartliros, empigens, I
eezemas, frieiras, j
famas, brotoejas, ;
etc, «les.ipp.irecein I

completamente com o pUU.Ml- j
CURA. (Xão i pofnada). Vende-se em
todas as droga:ias do Kio a Nictlieroy.
Deposito gerai 1 Pharmacia Acre, rua
Acre. 33. Tel. Norte 32(13, Preço-$000.

Aos srs, proprietários e
mestres de obras

Vende-se a caaiaria das fachadas c
mais algum material, dos predios mune-
ros 3S e 40 do largo de S, Francisco
«lc Paula. Trata-sc á rtta dc .S. Pedro
11. 1S3, officina. (B 2i_2_

Nova goma para tecidos
Acccitamsc cnconimendas e fornece-

Sii qualquer quantidade da goinnia a
que se refere o privilegio garantido
pela .patente n. ii.54-', ile 10 dc maio
dc 1911, que ií '.'nova gomma para a
preparação de tecidos, barbantes e cor-
Ias, couros, sapailos, papel c mais in-
dnstrias cm quc commumentc se ctr.prc-
ga a KOii.uia, denominada Polygom.
para todas as informações c negócios,
trata-se com Nacgeli c'f Comp., ncgòci-
aiitcs, estabelecidos á rua Tenente Cos-
la 11. 1S3, Rio «le Janeiro, Brasil,

J. 22,33.

SYPHILIS
VENDEM-SE

illl I das 1:
DI!0

e suaa çonseriucnciacCora radical, iiijcecõc:
coivipletamente iNDÜ. I

I.OKKS. App. 606 e :
014. Asscmbléa 45,

» iS horas. Serviço «Io Dr. l'K- !
'.«lAl.HAKS. Telepiione 1.000, C. |

• lt 430) S

liei» desejar
phlCOS 

~ Ul>i doleg'ci? Ecral). As
r pessoas soifrcjoris «jue q:;:-zcieni saber com proiideacia admirarei a
causa dos sofírimentos physicos c moraes,
com.) em parte alguma» ílirij.im-.-c á r.;a
Itapiru' n, ;S/, das 2 íí 5 Ja tarje.

(c_'j4

E. Philoso-i——=
PU.NXlSTA AJOíltioaxo

J0C10 ou socla — Acccita-sc com cinco*. contos, para negocio garantido. Reli-
J50$. Cartas nesta folli

Formado pela Faculdade dc Medicina dc
$) J ] Rio dc Janeiro. Premiado com medalha de í' ouro c cu:z de mérito Industrial, na l$xpo--|

a 6. O. 
'O

SALA 
—

. OU sem
Tiradailc:

cição Internacional Je 7d _.
Extracçõcs Je detesseni dor, de

, Detttttdaras de vuícánité, cat
(.-5--.- S) M • 

^ dente_—~ 'Coroas ce ouro de
Aiuga-sc uma mobilada, t--.ini 1 Obtura?ões «ir drnic,
pensão. 1'rçço módico; praeai!ri«lge Work, cada

11. aj, 2' ander, 12471 S) M j ms 
Concertos de dentai

:_ a ro$ooo

TACHVGRArHIA çoimacreinl. Curso;
3 mcz-S r.o máximo. Preço de pro-

paganda; ic$ mensaes. Senador r.r.r.tas
n.. ;.-• (aogaS) J | :—-

¦ |ooo
ei, de -.5 s 40S0QO
de 5i a. . to$ooo
dente, tle

 ,^o$oóo
_ _'às. , , . 10Í000

rraballios çarantido; e acceita pagamentoe;n prcutaçõcs. q'odos os dias. Kua do lios-
picio, 222. «.umo da avenida Passes.

|
ver-se livre,
«los atrazos
da vida, $a-|
ber o pen-

Si-mcuto üc pessoa dc amizade, attrahir
amor c bons negócios, ter felicidade no
eoimncrcio, tratar todas tis d.i-n-
ças, obter o quc desejar, por niais.diffi-
cil que seja. por trabalhos scientiíicos e
garantidos, dirija-se á rua do Cupertino
n. 3 Ã 7, estação dc Quintino llocay-
uva, enviando enveloppc, sellcs e sub-
sçriptado para resposta e consulta, no
gabinete e por escripto. todos os dias;
realiza-sc o «íue desejarem por mais dit-j
fieil que seja etn qualquer distancia ou j
Estado. Gonorrhca chronica c impo-
tencia, cura garantida, com liervas me-
dici115.es. J. Pinto da Silva. 17S5 J

Vendcnrsc, poi- motivo «le força
maior, legítimos casaes, ternos, qua-
«iros, ele., de à-p.'r:orcs gallinhas de
vinte raças e variedades, muitos pre-
mia-los na z* exoosição «lc avicultura,
eiiire ellas orpingtons, plyaiouths, wyan jdottes de 5 variedades, lc;hortis. hon-1
dan. bresse, Iiambursucza, favcroUe e'
íambem marrecos do Pekin,

. Rua Dr. Clariniundo dc Mei:o 701,
b.stação de Quintino Boc.iyuva, antiga
Frontin, meia hora da cidade.

(B 2057)

Elixir de Pepsina Com*
posto

(CflHiaiKÍ//«, Itlmibarlio, Cahiniha c Pc-
psina) Fórmula dc Frito

Ápprovado e premiado com medalha
dc ouro. F.fíicaz nas digestões mal ela-
boradas, dyspepsias, vômitos, eólicas do
figado e intestiiiaes, iiiappetcncias. do-
;es de cabeça e vertigens. Vidro cjooo.

Depósitos 1 Drogarias Pacheco, rua
dos Andri as, 45; C.nrabio, de
Março, 10; Sete «le Setembro ns: 81 c
90 e Assembléa, 34 Fabrica; Pliarmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides J.obo
n. aij, Telephone 11. 1.400, Villa.

(30S;)

PREDIO
Aluga-se um grande sobrado, com

duas salas, deseseis quartos, todos in-
dependentes, ^ cozinha, duas banheiras,
illimiinayão clectrica, próprio para pen-são. Vèr o tralar, á rua do llospicio
11. 150, casa Lebre. S. jiotí.

TECIDOS 
de

itnlicirot n
brica da

traaie _ parti cerci
600 rí-ís o mein

avenida Fjíses 104. «

s e ¦X:
S) lt

BESTISTAchicote
dü OCC-siã^'.
h-aiin

— Vendese um maior de
111:1 annel «lc çráo; preço

iã n. S5, so-
. .taoco S; S

rua dos Andrada

iioia Kjac^.',-çõe_i pre-
ma tu ras, fraque-

za sexual, emma-
gjreciniento rapi-

d o , depaupera-
r.:ento «ic forças, curam-se rápida e radi-caluicr.te -etio poderoso icnicu muscular VI-
XIIO Dfi CACAO IODO PHOSPHATA-
Dl', tle. A. A. Caslellões. Ven.lc-se i r;-.a

s Andrádw, Dro 2 V•stbrça. (;i;;

DINHEIRO - DINHEIRO
Pobre hypothecas e promissórias. R.

da Quitanda 132, com Carlos. (S 2188;

GELADEIRAS 
~

Vendas eni pregações.
L. Ruffier, fabricante.
Rua Vss;-} i_ C-"*n j_, ^.

Ml VA6UIMAR LANZONY
Cartomante soninambula. Vidente e

prophetica, deita cartas e lê pelas li-
abas da mãos; note o publico quo esta
Eomnainbula trabalha desde 1S81, nas
sciencias oceultas, possuindo diversas
nicdiuinnidades; dá consultas todos os
dias. das 9 da manhã ás S da noüc, rtta
S. Carlos n. 101,

Attenção — Mme. Vaguimar possue
diversos talisntans, entre os quaes o
poderoso Receptor Indiano, coin o qual
sc obtém tudo o quc sc «juizer. Força
dupla. 2231

OURO 1S900 A GRAMMA
Platina, prata, brilhantes, cautelas do

Monte «le Soecorro e de casas de ->e-
ithores, conipraiu-se á-rua do Hospicio
ii., aifi, «nica casa quc melhor paga.

V. EXA, E INFELIZ?
Procura e o professor KADIR, o

SOMNAMBU1.0 VID1ÍNTE, na rua
Mari/. e llarros 87. Além dc responder
tudo quanto quizefdcs saber, inciitttbe-
se dc trabalhos, devolvendo o vosso
dinheiro, sc O resultado fôr negativo.
Dá lições de HYPNO-MACNETIS.M0,
garantindo qüe com oilo lições iu-
flueuciarcis aos demais. (R 20I35.1

A Joalheria Torres Carneiro
.Mima nsoiiotorios, nroprios nni'«
nieillfo, mlvositdo, (lcnlisln, clu.
Kua ilo Oiiviilor 159, esduina tia
ilo. Gonçalves Dias. 75. (ltlíMO)

SITIO
KM S. GONÇAI.O

Vendc-so um pequeno siüo, com bo«
casa de moradia, ipequcno pomar «
mais arvores frutiferas. Tem bonde a
porta, da Tramway Rural Fluminense,,
frala-se no mesmo, á rtta Kilo l'eç:.-
nha n, 16, São Gonçalo. Preço, 6:000$.

TORRAGAO DE ÜAFE
Compra-se tuna.

mero 2OÜ.
Rua do Senado r.»

(J. 1589''

Pensão só a familia e
cavalheiros Je trato. Dispõe -le gra*
des salas de frente e bons quartos no
parque recor.slrjMo de novo, com todo
conforto. Preço reduzido, com ou sem
pensão; rua do. Canele 11. 170, tel*-
phone, j.008, Englisb Ilolel. J, 438c

V. Ex, não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro ?
E' o que pódc conseguir facilmente,

por aluguel mensal e módico, todos u»
moveis; rua do Riachuelo n. r, Cisa
Progresso.

SAUDE
Xa rua deste nome, próximo ao ar•

niazeni 17 do Cáes do Porto, aluga-se
o magnífico predio n, 13.1, recentemén-
te reconstruído .tendo amplo armazém
cotti solo ituperim -dizado e dois pa-vimentos superiores com 11 comniodos.
Presta-se a qualquer ramo de negocio e
especialmente para deposito, restauran-
te, etc. Trata-sc no becco da Lapa do^
Mercadores n, 12, sob., onde estão aa
chaves, 'Jas 12 ás 1S horas, M 2.130

Escripfuragão Mercantil \
Ernesto Louzada leceiona ;'i Avenidi

Rto Br...ico :i. 131, 2'' an lar, «Ias 7 ás
to horas da noite, M :,\Hc,"TrÕFeIsORA 

DE PIANO
ensina pelo programma do instituto T,ii
cionti! dc Musica. Preço razoável. Trs-
U.í na rtta Es/.aciq á_ £6, 71, (R jjjj



.rf5'_-;*«il_S_Sy?'">.^

•!(.-¦ r. - . . ' /COIÉR-EIODA UASUÃ — Sabido,,1$ do Maio üe 1916 11

wijswinuiiiiilil um hí
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil

Extracções pnbUcaa sob a flscallaaçâo do governo federal
ás 2 li2 e aos sabbados às 3 horas, a

min _f.SC0a.O_- PE ITABORAHY N. 45

Depois de amanhã
340-9'

20:000^000
_>or 1S600

Terça-feira, 16 do corrente
__37-l3«

16:O0O$OO0
Por l$üOO. ciu meios

SABBADO,20 DO 
"OOKREWTB

A'_3lIorasdatai-(le-3..S-3'

ÍOO: OOO^OOO
Por _$700om n_ei.*8

A

Gran.e e Extraordinária Loteria de S. JOfl)
EJI TTIES SOKTEIOS

Pcxía-fcira, 23 e Sabbado, 34 do junho
8 3 UOllAS DA TARDE A's 11 c 1 DA TARDEs UJ'WV 336- 3'

I' sorteio . *. loo:ooo$ooo
2c sorteio ... Ioo:ooo$ooo
3- sorteio . * * 2oosooo$oo©

'M Ú°l^os 
„_a_o_cs 4 OO.OOOlOOO

Preço do bilh-lc inteiro 105000 cm vigésimos de. SOO.réis.

Os pedidos dc bilhetes do interior devem ser «acompanhados de mais
6no réis nara o porle do correio e dirigidos aos ap-ente.. geraes Nazarctli & C.,
.Sa do Cuívidor n. 94? Caixa n. 8.7- Telcg. LUSVEJ.. e.itt casàF. .Gui-,
m»r_V_. àosarU» 71. esquina (lo Beco da. C_n.__._i. caixa <u correm au

/v*X fr'^m'~r^
^L. %¦*¦*¦**¦* * * i___

T ^* !*^V *•__________. l »>*WmmV

Quando faço compras,,-nüo cs*
queço o

OM,
FGDEB&ES

J liSí

pois 6 o unico preparado, com o
qual consegui ter cabello. o não
ter caspa

Não acceilem -outro em sub-
stituiçáo. exijam o de OLIVIER,
que terão resultado seguro.

Vidro 3$QO0
_E_m todas as

perí x\ mari à s,
drogariais •

e pliarM-iaeias.

Agencia no Estado do lüo

F. Guimarães scientifica aos srs. cambis-
ias, e seus amigos e freguezes, que é agente da
Companhia de Loterias Nacionaes nesse Es-
tãdo, acceitando sub-agentes nas principaes lo-
calidades, devendo os pretendentes dirigi-
riem-se a

F« Guimarães

ACTOS FÚNEBRES

u-.cia I..M.

LENTE PH0T06RAPHIGA
Pcdc-se a quem achou uma na Lei-

teria Palntyra ou no tabellião 1'onsccti
Hermes, entregar na rua Conde de
Bonifitu «j-C, onde será gratificado.

(Ií 21 to)

SALA

11 - Rua da Conceição - 11
NICTHERO"-?

Francisco Mattos da
Silva

Í 

«Maria Felicia da Silva, seu fi-
lho o mais parentes, profunda-
miente penalizados pelo passa-
mento de seu saudoso esposo,
•pae, tio, -padrinho e compadre,

_-I.A.NCiSCO MATTOS DA SILVA,
penliorados agradecem a todos que
o acompanharam á ultima morada c
de novo convidam os parcnt«*3 e ami-
gos para assistir á missa de 7" dia,
que será celebrada segunda-feira, 15 <lo
corrcnle, ás 9 i|a horas, ilo altar-mòr
da matriz de .SanfAnna, c desde já
sc confessam sinceramente gralos.

(M _5=8

Aluga-se esplendida sala de frente
com quatro janellas, cm caw <le faliu,
lia ingleza, bem mobilada, com ou sem
pensão, na rua Santa Christiiia. JL ..
ou rua D. Carlos 100, (MUJ.

NAZARETHj&jC,
Rncommendamos aos nossos fi-eguczes do Interior a próxima

Lotòàii il«* S. 'João, a extruir-se em 23 e 24 dc Junho-
400000SOOO, cm 3 sorteios. Inteiros em vigésimos
I0$000. Vigésimos SOO rs. Enviem mais COO rs. para o porte do
Correio e dirijam-se ¦ «

j lua do Ou vidor «. 9<L-Oaixa 817-ttío de Janeiro

CAVALLO ROUBADO APOSENTOS

DOENÇAS UO CORAÇÃO E ASTHMA
Sítlfocaçóes lirc-nchite. asttimatica, chiado no jici.'o, palj«itaç..<-!<, enusaçn,

nes inchados, liydropsias, falta de ar, vci-tisens, batimento exagerado das vr.tii
e artérias arterioisckrose, aneur Umas, dores e aeuíhada» <!«> lailo««iperao,
<li'«u_._«> 

'ila 
aorla, ncvralgins cardíacas, sy.liili. c rlieumatismo no corawo,

curam-se com a receita «Io sábio americano tir. Kmg s yíahiicr, ou o Uir-
diógisiisl. Miliia.-es dc curas no llrasil. Depositários:, OroBarm Graiinflo-íí
EilhoB, rua da Uruguayana -u. ot. Vidro C$000. l'elo Correio, bíj«)0. (.UjlJ

|: CASA GUIMARÃES
Esta antiga agencia continua a remetter

bilhetes para o interior, listas e ordem de ex-
tracçáo, dando vantajosa commissão.

71, flua do Rosário, 71
Caiaca. 1273 jf, Guimarães

Cofres e Registradoras

ílTydiãdêpãinãAniu-
jo Mathias

ÍO 

_ «tenente Abilio de Paula
Mathias, senhora e filhos, Joa-
<|tiim Moreira, senhora e filhas,
Anna «Malhias Pereira; Maria da
Gloriai .(Malhias, ias .Santos e

filhos, convidam os mus parentes e
amigos «para assislir á missa de setimo
dia «íue mandam celebrar por alma de
sua saudosa mãe. sogra e avó HI.YDIA
DE PAULA AKAU.IO MATHIAS, no
altai-tnór da matriz de 'Nossa «Senhora
de .Lourdes, depois de amanhã, segiiu-
da-íeira, 15 do corrente, ás 9 lioras, e
por este aclo religioso agradecem pc-
nhorados. M. 2236.

MOVEIS A PRESTAÇÕES
: -Querem comprar moveis em .presta-
ções, -]>or '-preço* baratissimos. ¦ entre-
üitndo-se na jiriineira prestação, sem
«fiador, na casa Sion; rua do Cattete.
¦7, telephone, 3700, Central. S. 1.852-

Vendem-se c trocam-se machinas de
escrever, ipr.nsas; carteiras, secretarias,
liancos, arnuções para _ totlos os ramos
coimnerciaes; rua Frei Caneca _ us.^ 7
e 11. Telcpliotie n. 5«jd_. S. 1^49.

AÇOUGUE
Vende-se ou ad:n.tte-se nm_ sócio pa-

ra um, vendendo 100 kilos diários, por
não [iodei- estar á lesta do mesmo; in-
forma-se por favor á rua Manoel Vi

ENGENHEIRO

ctorino 537, Piedade. (_05i J) Irato.

Vende-sc om cs-.ojo de desenho com
^5 pet;as e iu is necessários; completa-
mente novo; ver e tratar á iua Auge-
liua n. 18, E. do Encantado. Ií' ha-

O. 1767)

.v.-.nn.reccu 11111 cavallo russo ar-l 'Precisam-se dc 3 aposentos' (1 sem

rcído 2 
"\,.0 

om Campo Grande. O mobília), cm casa de poucos hospedes
li- Vit.mn dono «rat fica á quem Prefcre-sc em rua transversal a do

Tc tei do mesmo, a Francisco Gatteie. Cartas nesta redacção a B

José Freitas. OP',-, J) >'¦ L- ________i

Banco Mercantil do Rio de Janeiro
67, Rua Primeiro de Março, 6?

Presidente— João Ribeiro dc Oliveira Souza
Director —-Agenor líarbo.a

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TODAS AS OrERAÇÕES BANCARIAS

SF^-r,_I.*T- -- I Ul" ¦¦¦« !!¦¦¦¦

Retratos modernos
-.'1 T-ralialhos p'.,otoc;raphicos artisti-os. • Sooção especial de pholographia
a domicilio- grupos 

"de 
familia, casamentos, haptisados, pic-mcs _c les.as

intimas. J.cprodncçõcs c- atnpliaçõeí dc qualquer 
'retrato 

por toais antigo
c d-,tei-iorado que seja. Retratos a cures. Retratos sobre verdadeiro ii:
«lóli., de duração eterna, para anncis, broches, medalhas, etc, _e_ cm

grandes 
'formatos «para Jazigos. Atclier aberto aos domingos a _ as 5

horas da -tarde. FOT.Ü-BKASIL, rua 7 «*- .Setembro US- i-lcph.¦ 4.24i..
, Central. Pedir catalogo dc Esmaltes. *> n»*

Albino Nascimento
Loureiro

tCuimarães 

de Almeida & C,,
gratoí"á memória de seu iticsquc*
civcl gerente e amigo Al.BINil
NASCIMENTO UOUREIRO, fa-
zera celebrar, liojç-, ás S j|j ho-

ras. na niatris do S. S. Sacramento,
BAC1.1., que terá logar hoje, sabbado,
13 do corrente, ás 9 i'\2 horas, na.ma-
triz do «Sagrado Coração de Jesus, á rua
Penjamin Constam. Antecipam os seu!
agradecimentos.  (U2147)

Clotilde Lebacle

ÍEnuna 

Lebacle e filha, Henri.
que I.avoic, senhora _c filhos,
convidam os seus amigos para
assistir á missa de sctitno dia-do
fallecimento de sua querida tillia,

irmã, cunhada e tia. CI.OTIUM. I.E-
11ACLE. que terá logar amanhã; sabba-
do, 13 «lo corrente, ás q i|-' horas, na
matriz do Sagrado Coração de Jesus, á
rua Benjamin Constam. Antecipam os
scus :t:_;r.'uU'-.'Íin.:ntos,  (1. 2147)

Oucreis vos habilitar com segurança para exames de a.raissao «n quí-l-
quer 

"academia 
ou no i" e 3° a«"os da Escola Normal? — Matnculac-vos no

curso de Preparatórios ou curso Normal do Instituto I olygl-lico. oude lec-
cionam professores ck- toda a confiança, entie os quaes alguns da l-.=coia
Normal. Avenida Rio Hranco, 10C c í.K.

Sellos para colleçõss
Compra-sc e paga-se bem qualquer

quantidade de sellos nacienaes e os-
l rangei ros, assim como moedas e meda-
lhas amigas do llrasil. Kua 1° dc «Mar-
ço n. 30, casa de cambio. ..i--l J.

SEMENTE DE MAMOKA
Rocha Wircicer & C, casa dc lubrifi-

caules á rua dos Ourives n. u.i, com-
pra dc um sacco |iara cima, qualquer
porção; Cs vendedores devem dar amos-
iras c preços. U« jl059?

CURSO DE PREPARATÓRIOS
W_EKS_.M_.A-)-- 358000

rrofcsscires dc- l'e-:lio a° — Diurno e
nocturno. Kua da Asiembléa, n. 98,

METADE DE UMA CASA
Pequena familia de tratamento aluga

a outra nas nu-sinas condições metade
,le sua casa. Na rua S. Clemente, 9-1.

Dr. Francisco da
veira Lobo

Í 

Viuva, filha e familia Silvei,
ra I,obo, comimmicam o falleci-
mento <lo seu _einp.ro querido
im»r-id'c(, pai c parente, dr.
FRANCISCO DA SlIAIEIRA

LOBO; convidam á todos os_ parentes
e «amigos, para o enterro, hoje, 13 de
llaio. ás 9 lioras da mànli3,__para o ce-
miterio de S. -Francisco Xavier.

msmmwam B__HH_i________ttaJ_H_>.
Phida Rita Vasconcel-

los Nascimento

ÍD. 

jraria Theodora Coutinho
Ferreira e Souza, scus filhos,
genros noras, netos e mais pa-
«rentes, agradecem proíundameii-
te, ás pessoas de sua ann-

s-ide as manifestações dc pesar pe-
lo fallecimento da saudosa sua pri-
ma 1'HIl-A. c as convidam _pa-
ra assistirem á missa de setimo
dia, que será celebrada, ás 9 ho-
ias da manhã, segunda-feira, 15 do
corrente, na mntriz de N. S. de I.our-
des, («m Villa Isabel, desde já agrade-
cemlo o couiparecimcnto a esse pie-
doso__açt(K <J.1o8 n

IRMANDADE DE N. S. DA LAPA
. DO.S MERCADORES

Attilio Boselli

ÍA 

ailininisí ração desta Irniand.T
de fará ccltbrar hoje. sabbado, 13
do corrente, ás 10 horas, uma
missa solenne com "Libera-mír"

por alma de seu irmão provedor
jubilado bcnii-itor ATTli.K) UOSKI.I.I

De orJem do irmão provtedor convida
a exma. lamilia do finado, seus .parori-
tes ,amigos e a Iodos os nossos irmãos,
para assistir a estes actos.

Secretaria, 11 de maio de 1016. —
O scci'. tario, Alfredo Augtislo Vau fer-
reira. (R 21,(3)•^mmmmm^mmmmKmmmu

Helena Santos
Franceiüno Duatfc e familia.

convidam aos seus amigos c pa-
rentes a assistir á inissa que
niaudani celebrar hoje, sabbado,
13 do corrente, na Calhedral, por

alma da sua inesquecível afilhada HE-
1-E.NA SANTOS, ás 9 horas. l'or este
aclo dc relirião se confessam eterna-
¦mente gratos. IR _c..4^

t

andar. 21G J 1 Botafogo M 2229

TERRENO
Vende-se uin terreno da rua das'!.¦•¦. lloccas, entre os ns. 26 c 2S,

Trata-se na rua General 1'iuce nume-
rn oS. ('S.° il

PENSÃO PROGRESSO
Muito familiar, «bondes para todas as

dirccçOes; boa cozinha e preços uiodi-
cos. Urgo do Mitchitdo, 31. Iclçphone
«I3S5. Central. _i_L__l_L_l

Alfuiíitaria
sob Mo.ili.ln

Ilecebe monsalinénto os mais
liellns padrões, os melhores

. _ tecidos o 03 llgurinos mais
modoinos. Proinplidüo, eieg-ancia o a máxima correcoio no cumpri*
monto nas ordens do seus amiftos o froguezes. --„ ,_.

RUI DO HOSPÍCIO I; 117-SoWo leK^_S^'

A SUPREMA ELEGÂNCIA
^zevedD & Bastos

Acção entre amigos
Rifa de um cavallo dc cor alazã e de

1 'i.i pulseira, com nov.é rubins, ipie
devia extrair-se nc, dia 13 do corrente
nu-., fica transferida £>aí_y,o dia 30 dc
junho de Hjifi. (J. 2430)

ALUGA-SE
a casa tia rua fle S. Francisco Xavier
11. $,12 (praça Maracanã), com quatro
quartos, jardim e todas as il.-peiuU-n-
cias necessárias. Chaves no «bo.tct.uini,

cm frente. '•'¦ --l."--'

W«í-U

truetoraCompanhia Industrial e
«'ÜOJM-KAC-TIKO"

(CAPITA-. R-RAl.lZADOi joo toou. niiii),
liiicorrega-.se «Je COXSTKU.CÇOlib

Plil-DIAES rai ten-cuoa próprios oa, cai
terrenos dos ejieules, íiicillmilí çondiçües
muito vantaJQ?as, sendo o pagamento
prazo lr.neo c cm s-cer.cr.its prestações:
C0.V3TRUCC0ES IMl-EUIATAS CO-M

MATi-KIAES I-E 1" OKDI-IM
Encarreía-se lamliem:

d:i conae_rviiç3o tle prcoics, recnn-
sin.cçõca, rcccbiaiento <1á alugueis, co:..-
pra e vc.-.h tic terrenos c.tlr todos pstüc.
cocíos que se relhcionein com íimnovcs.
i«i-:i;.-\M p-ROSPJecros ic i.xw,ic\-

0"«liS A' KU.A DOS OtJMVfl-S S. 45
TfVnh Norlc .uvo — K'" '1* '"

DENTES ARTIFICIAES
São 09 colloque V. E.v. sem ««xaminav os nossos

trabalhos e preços
N R -\ rrimeira consulta para denionstração do novo sys*

1cmn'cui«.ré«5'illatlo 6 deveras snrprchend.nto, não importa em
comptomissi) -lgum para o consultunte.

Dr, ££__*. _FteSTO, ESPECIALISTA.
KUA DO CARMO 

*íl-CANTO DE OUVIDOR

Compra-se, de estylo moderno, para
mudar. A dinlieiro á vista, htoposla
em caria paia Xeison Ruis; rua San-
ta Sophia 11. o-'. -1 • ,Sl'*-

CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Vende-se um cxccUetrte constiltoiio

electro dentário, completamente novo ç
em optimo local: nara ver c tralar a
rua Urugiiayaiia n. 8; IL.1^

José Moreira Caldas

ÍJo5é 

1'assos, seus filhos, fi-
Hias .1 netos do íallecido JOSÉ
_lül_l_IUA CALDAS, partiçt-
pam a todos -os amigos c pareu-
tes para assistirem a uma mis-

sa que mandam rezar, terça-feira, 16
do corrente, ás o horas, na igreja de
Santiago de Iiihauiua. Desde ja con-
Cessamos iutcii-ameiite gratos.

(2306 J)

Major Alfredo Pereira
da Fonseca

a» AN.VIVKRSAUIO

tA 

família convida parn assisti!
á missa do a° anniversario da
seu idolatrado marido c P«,
hoje, sabbado, 1.1 do corrente, ás
y horas, na matriz de Santo An-

tonio .dos Pobres. .Antecipadamente
agradecida. (S -''77)

PRESTAÇÕES
V. ex. quer comprar moveis cm

prestações, por /.H-e',.os baratissimos,
sem fiador ? Visilé a casa Sion. á ria
Senador Kuzebio ns. n" e nii, le!
rihoné, 5209, Norte. S. fejjj • I

CAFÉS PAULISTAS
Sem terra c sem pedras, dc armits

incomparavel e torração superior, ao
preço tle 6f.loo a 7H'W 1>or arroba!!
Amostrai», rua dos Ourives M...

R 3-Ui

(AVISO)
JOSÉ MIRANDA E MME, JULIA MIRANDA

«-asa mítsasrr&sri ^zsMSM
«luinadariia do Ouvidor.desejando manter a mesma condueta e mereter a mes

ma confiança que alé agora lhes tèm dispensado. -*" -—

AOS RI0-6RANDENSES
(•;•.. moço chegado ha t««-«uco de Porto

Vi-.re pede aos conterrâneos mn
emprega de qualquer mister. Sabe ler
e du referencias suas. Carla para Octa-
vio I... Deodoro, Villa Olga, cata -'-•

Aposentos confortáveis

1

A
ços
10,".

toga-se cm casa âc familia, a pie-
commodos. Kua Barão de U-ba n.
tel-iihouc n. 1013 vilia. [í«jyo J)

FIAT
Vende-se um automóvel _T'iat. Tara

tratar com o sr. João Ribeiro, na Ga-
rage Fiat (Laranjeiras). U<.i,.» J)

11 apjwa—w •

ÓUEREIS SER BELLA?
Usas o EPIDEilKíOL

Verdadeiro nmigo ila pello — Vende so em todas as
ueríumariiis, pliarniacias o drogariasVIDRO 4t?000

EXTERNATO NORMAL
108 — Rua da Alfândega — io8, i° andar

liílt-ECTOK: - DS. DRUMMOND ALVES _-,""..
- r,i«_i e-tircs k da aiserila N««".ial, dc nccoolo eom o Regulaineiiio de

I, JvTfvermò de Í916° Cursos dc HwparatorlpB pam exame» no Colle.ioi^Pe-
'.™ Ti' ií"'hnlnareí itiatricula nas faculdades c Escolas .Superiores to^W"

ir» tiS .spcdaes para candidatos a exames de admissão aos Çollerios le-
11 i¦,_**..!.. Militar líscòlas Naval e Militar. Cursos especiaes dc Plij-ti.:- c

GWmie; - 
"..orla 

NaW__i! eom aulas praticas. Coipo ú-ccnle eompetçnle
•PREÇOS MÓDICOS. Telephone, Norte, ...w«i. «-1 -<¦'-"

£: PEITORAL BRASIL
' '-Cira a bronchilc eni tres dias.- In,

Jíall.vcl ua losse, escarros ; sangüíneos,
'asthma c rouquidão. Deposito: berrini,
'ria llospicio i_. U- "-^-'J

Motor a kerozene 10 ã 15 H.P.
¦Compra-se um, usado c perfeito para

industria, que seja menos <lc ixooSuoo.
Cartas a A. P. C, nesta redacção.

1. íbbi.

ZINCO VELHO
Vcndc.se ate 200 folhas _ muito mail

objectos, mármores, portões, cie. 1.
da Republica 11. . ;, ou Frei Caneca, 7

:8i;

FLAUTA OE PRATA
Vende-se unia, dc íuairnieo autor c

instrumento per_eit_>; trata-sc-ua r-.-.a
Ilitenos Aires (antiga liospiciol 11. cc,
1" andar. (-'"-" 3)

PARA RECREIO
Alugam-se em uma faznida do inte-

rior almmias casas modestas a i;$ooo
i«or ír.ei. Para iufornuições com o sr.
Guilherme Gaufilitz — Kltenio de Mel-
lo E. F. C. U., listado de S. Paulo.

R 205

a
ÜI-TU1A3 NOVIDADES DK GRAXDE SUCCUSSO-GRÜPO PAUUSTA

v| ME
Avisa ao publico que d.i cônsul

i-..iíl«. á rua da Conr-ütuiçío n. :->.
:«i;uos de 1907 a 1916, lendo t« tf.

PHOTOGBAPHIA
.nide-sc uma bem no centro e bom

¦"¦«uto; iuíorniaçüesi por favor, com
I .i-ilos Mias, rua Gonçalves Dias nu-
meio ,-•. C-i-8 M)

-<*L/JLi__/Ã
,3 das 9 lioras da manhã ás S horas da

obrado, e que lem trabalhado, desde os

is prophecias dado bom exito. .1 - I

_f_iru«^iwB_.8l-»

pia lim
FOlfil
OCCASIAO 1'MCI.V

Tiri-lios Ijticos lífavadôs iiclus
niiruir.-s celebi-iiltiileH, coiiiii sujiun:
A. I-.OXC1. AMATO, 7.!':.VAT1_U,0_

{IlUAl.llO.VI, . IA/,/.l)l.l'.«\l, Ií.
IM SS, KTI.ÁCG1AI.I. 1)11)11!.
:|: Kl T.KIilK, \ IICSIIV, lllc. i:
1'i'i'iiin cittnidtros.

Uua ilo Ouvlilor n. 1115
KIO DU .lAMilHO.

GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

Estephania Leitão Va*
rella

tA 

família Varella convida as
ipcssoas amigas e parentes para
assistirem a missa de mez que
será resada, scguilda- feira, 15
do corrente, ás 91 |a horas,

na eiircja do Siuilissimo Sacrameii-
to, P-r alma de sua prosada cs-
!>osa, mãe c cunhada. Desde ja agra-
decc a Iodos que comparecerem a cs-
tc acto. mmiimmii IM |l|flll Vil

Maria Cândida da
Silva

tOs 

-filhos, genro, nora, netos
_. bisnetos da saudosa MARIA
«CVKDIDA SILVA, convidam
aos demais parentes e pessoas de
suas amizades, para acompanha-

rem os seus restos mortaes, saindo o
íorerro á > hora da tarde, da rua Con-
de de Leopoldina. 3'. !'«"'.-• ° comitê-
rio dc S. Francisco Xavier. Coutes-
sando a todos desde já, summainente

Estephania Teixeira
(NIIAZINOA)

ÍRossini 

Paria e família, Octa-
viano I.opes Gonçalves e família,
Dclline, Atalá, I.yses, Amorno
l-'atia <: dunais parentes de lio*
1'KPHAKIA TEIXEIRA agra-

deccui e convidara as pessoas de ami-
zadç nara assistir á missa de setimo
dia. ás tf 1.5 do dia 15, na citreja de

José Ribeiro Feres Ma-
chado

ÍA 

viuva, filhos, genros, nora,
netos, irmã e mais parente» do
finado JOSÉ' RIBEIRO PERES
MACHADO convidani as pessoa*
de sua amizade para assistir á

missa de trigesimo dia que por alma
do nr.smo finado fazem celebrar hoje,
sabbado, 13 do corrente, ás «1 horas, na
egreja de S. Francisco dc Paula. Poi
esle acto dc religião se confessam gra
tos. (J.---1.1

A CASA JARDIM
participa aos scus amigos e fr»_r.r_e»i
que se acha sempre prevenida do
flores ipara qualquer encoranienda da
coroas de flores naturaes, á rua Gon-
çalvcs Dias n, 38. Telephone n, üS..-. —
Centra*.  -•Ss-

D. Clotilde Proença Ca-
valcanti d e Albu-
querque

li1
r «sc de tim pratico perfeito,

mu que garauia.a su., conducia; na

Phariuaeia Silveira, cm ^7 11
Pont.; de redra. v-o.7 J)

IE. YVONNE
\-i-r.nt d'arriwr de Taris, avec un gr-md
choix de rohes, chapcaux, lilouaés, etc.

Hua das Palmeiras, i^, Botafogo.
(Ií K.30I

TUBERCULOSO?!... PORQUE QUER!
cores nallidas, anemia*, ma-

(corrimentos) nas senho-des-
cura

iades
T1..V01.1.-.U. saoia """;:-:"' "iiT.nic.VaaV"curas 110 níundo inteiro!

^^^^VÊSo^t, W,;»'. Vidro, 5$ooo. I*

Correio, 7'í.v'O-

Pulmões fracos tosse, febres e escarros;

p«eza, com ^^tó^i^S? i,™òtencia(V".aíl:a"''dV'memória, d<
j.a3 _ moças; neitras 1111... l;.i«iu..i 11« insomnias. 

sò se obte.u 11 cit
animo. pM,«»gjcs. nwl «^^^ 

m^uli. receitada nelas "otab.hdad
rum o SHv.NUl.l.NV, sa' ••> " , . ...........j.. cm:,s n„ mundo uiten

SS__________j_____ m .JVllIllMI ¦|l|Vll'l'í'í'l__«ll
Aurora Castílno^

(MISSA DE ..o" DIA)

tl«-ranciscn 

Castilho, filhos c dc-
mais familia, extremamente gra-
tos ás pessoas amigas que assis-
«tiram ao acto fúnebre celebrado
pelo eterno repouso de sua in-

olvidawl esposa c mue. AURORA C.Vb-
TIL-1IO, novamente as convidam -par..

comparecer á inissa de 30° "ia, que
terá logar hoje. sabbado, 13 do corrente,
... n botas, ua matriz do Sacramento

tt.uiz 

Rodolpho Cavalcanti <!•
Albuquerque Filho e senhora,
viuva desembargador Raja Ca-
baglia c filhos (ausentes), man-
dam rezar segunda-feira, _ 13 '^

corr.-nte ás 9 horas. 110 altar-mór d:i
egreja de S. Francisco de Paula, uma
missa de setimo dia por alma dc suo
prezadissima mãe, sogra c avó, agrade-
cendo .penliorados a iodas as pessoas
que se dignarem de con-.par.-eer a esse

Cortar por medida em 6 lições
Ein turmas, reducção uo preço.
Professora habilitada, ensina cio

seis lições a cortar pelo systema alie-
mão ou francez, preparando a disn-
,pi:la a executar qualquer figurino. Rua
de S. Christovão n. 515, sobrado.

(.1. -N«'")_~ 
CASA EM BOTAFOGO

Vcndc-se -uma «boa casa. nesle bairro,
com dois pavimentos, U terreno c.111
«íue a mesma está edificada tem m rac-
tros de fronte nor 40 de fundos. Trata-
se, por favor, com o sr. Guimarues,
rua (In Rosário, tanto do b_«-co das
Canccllas. (N --..«

cidõs
uma vez recouhc-

(J aaid

] 1402

SATOSIN

MOVEIS DE IMBUÍA
.'cii-iem-sc uma sala dc jantar, in-

t ivatiHiite nova, e uni donuilorio com
p-iueo usi', de «stylo, luxo e das prin-
«ipaes fabricas; trala-se á rua Conde;
ii« líoiníiiii 11, .Ri. (£309 J_>

MML MISSIGK.
('i!!;,(.1 cintas p Bouticnt go:*gcs,

1«; ,:i:;«'"í c sob medida.
, KUA 1)0 THEATRO, sobrado.

(-.43 J)

c utn remédio uuico pela Ftia ei-
ficada curativa on todas as at-
fccç/ics pulmonares;

SATOSIN
cura cs catarrhos agudos e chro-
nico; dus bioneliios e d«.s pul-
mões nos divi-rsos períodos oa
moléstia;

SATOSIN

VINHO. MEDICINAL PURO 1 CONSULTÓRIO

FABRICA OE SABONETES
.'endem (itensílios. ensinam-sc as

í..«,«nulas. Indo por 600S000. Kua Au-
drade Araujo, iS, Kio das Pedras.

..-.._o Jl

110 Iralamento da tuberculose
comprovada icxcrce _effeilos ire-
íroativos sobre a iutecçao ate
v.ni limite ta! (jue pai alysa o des-
envolvimento «'"' bacillos <l«^
Koch até supprinul-os oom o cai-
¦prego iirolang.ido;

SATOSIN
<• rccommendsdo por summida-
des médicas brasileiras e estran-
gciras.

A' venda em todas as boas pliarm»-
cias e drograrias do ürasil.

Vende-se vinho branco portuguez' .Muga-se uin ooiuc espaçoso ronítil-

puro? 
'rcfprio 

parti preparados pharma- tono para medico. Iu-uguaya.ia n. b.

ceuticos. Kua Ur.1g1tay.ana. 97, \sobra-. " "COPIAS" 
ÁR.SCHISA""';Preprledades em Juiz te Fora

UU1 ] Vcndc-se on troca-se por uma fazen-
Pelieza de c-.c-.it>'.:'.. Variedade de da nu predios 110 Kio num boa casa de

t.-nos Todos o< •trabalho-, ao Menco- residência, commodos para carros, ten-
am'-ho \g i'-IIammolid" — Ouvi- ,ia .,.. ferraria, cocheiras para animaes,
;i(,r -¦ (-.5-1 )) estabuto .para vaccas, duas casas jiara""'¦ -" 

I alnsnel. um batu armaícm. tudo em mu
conjunto, murado, cercado, com por-

| tõís, luz clcctríva, ete.
! luiorma-se com o proprietário, o sr.

«Excellente trataiiienlo, quartos liem A. Uimas, Juiz du Hora. ,
inobUiados c preços módicos 1 na rua lambem sc vende -a 20 minutos da
n S 1 V. 1-. Gloria. (J- a..«S) cidade outra propriedade, com 50 ;.c
-J tantos alqueires, com boa easa «te re

VESTIDOS
Fazem s-.- com protuplidáo c por qual-

PENSÃO ESTRANGEIRA

sidencia, muito boas -pastagens, com
divisões, cocheiras. bom capinzal, ba-
nheiro de carrappticida, bons ctirrács,
ranchos, terrenos para cultura, pomar,

.,,- ¦': ino, aos preços de:' i5?'ooo, boan águas. 12 casas para aluguel c
e--a- 13 -_$ooo, c seda, -..000. muitas outras be.nt.fciton.iSi local alto

alua Larga mj - «." ""'lar. «? muito saudável; uiíor_na-se com o
(11 m Kl inesaio. lK- ?3»V

_a3^m^g^j__g"°°«i'l»iM'"''g

MACHINA OE ESCREVER
mSt^tó»;.i
mBsa e cadeira; trata-sc na rua U. *'•

ria 11. ""o, Aldeia Canipisia. (k 2.,i.-

mmmtmmmmmmm%%mmmmmmpm gggSBSS_5_S'cartomante 
estrella

Tratalha cõui "-I ' «¦-'.•' (?""'.°

Plymüth Rück Garijó
Vi-ndeih-sc frangos, bonile-s c baratos,

li3 rua 1-Iaddocl: I.r.bo 38°- <-b 'S"'

GRAVIDEZ
Senhora elegante, que usa formula

...f.,Uivcl .para evitar, de grande voga

„a liuropa, ou.le a iW-sma seinpte1 esta
.. dc «efieitos inoffensivoS: mdit.i ••

auem pedir enviando endereço c um sei-

b dc 400 réis a mme. hany Garcia, uo

cJr^eio da UanM. Wo de Jwetro^

"pensão 
caxias"

tv . -» .!» eíceüeatfts commcilo*? «e
^T^^amíRI^ftdto, •_. t^

ALERTA
Vanionias para Banhar no jo. o (lo lu-

cho, não -falha. Preço de um l-atitomas
«Rs. iSono, pelo Correio Ks. 1ÇSJ0 —

Rua Cássiano, 66 Gloria. tkí.i.ío

D. Francelina Ribeiro
de Souza Bandeira

(SANTINHA BANDEIRA) ,

tAs 

familias Souza Bandeira e
Costa Uibeiro fazem rezar uma
missa por sua alma hoje, sabba-
do, i.l do corrente, sei mio dia do
seu fallecimento, ás «1 i|3 horas

„o altar-mór da egreja de S. Francisco
dc Paula e ficarão gratas aos amigos
e parentes que sc dignarem fs13"'"*^IK *8*35J

DENTISTA
Precisa-se de um hábil, com algu»

capital, para importante negocio. Car-
tas a T. W., neste jornal, (M -'-.',7

PREDIO PARA HOTEL
¦Arrenda-se o crande predio da rua

do Areai n. «jo, vizinho ao Senado.
Optimo ponto para utn lio.tcl de primei-
ra ordem, próximo á Estrada de Fcr.ro

J Contrai c praça da Republica, Tnn
grande terreno. Trata-se lio niesttio.

(K. 1183)

Jardim Zoológico
Grande íeslu dedicada á Colônia

Portugueza

HOJE 13 DE MAIO
rKOG_A_l_-A

A" 1 bota da tarde ^hdch dc ícot-
bali.

A's a lioras da tarde — trabalhos pelos
ürú^tas IrruSos I*cry.

A's -, horas da tarde — descareras auro.:s.
orouaganda cominercial, trabalho pyrole-
° 

AV.l i|j l'»rns da l.ir.I:- — magníHco bal-
l.-iiln. ilcnüiiiinado Alliade;, \-i: gentis sc-
liliurttas, co av livre.

\'. • lioras da tarde — ccuccrlo musical.
Â's . horas da tarde -- passeata ern •¦;;•

racúl. r«er senlioritas dcuoininadaj l.nços
da Vuií.o. Fim. - . < „„

Será ínautiilo o preço de tono reis pela en;
lr«,da no jarJim, e gratuita as creansas a«.e

Às diversões s7.o tolas cratuita'.
A Companliia «la l.i-lit fará trafegar hon.

ücs cütraordinarios durante o f^'™,ol

FROHTÃO BCBBMt
Hoje e amanhã

Do _-l*_í <lia ás 9 da uoite

Sport da pelota sob a
direcção do ex-pelotan
BLIZ

As 2 horas
Eüiocioiuinto qnmiela

dupla
J3,ixx H pontos

Funcciona : domingos, dias
feriados e sunliflcudos, ao l\~
dia.

Bonde Ponta ü'Areia
Entrada franca

FESTA NO ASSYRIO
No elegante ponto de di-

versões, que é o Assyrio,
será festejada íi o j e com
muito brilho, a data da Lei
Áurea.

Vae ser uma noite artis-
tica; basta saber-se que to-
mam parte no programma,
as actrizes sras. Clara
Weiss e Tina D'Arco e os
srs. De Carli, tenor; Nu-
ma Pasini e Barbati. Duas
orchestras convenientemen-
te afinadas, movimentarão
os numeros de dansas in-
ternacionaes, executada?
por bailarinas de opera.

(51

H^
EMPBKSA PASCHOAI

S1.GIU-T0

Lct_,.a- B-d «««i^-JI 'S .,'ÍJ:donMaio"~- HOJE -^A'S 2Í 8

ü^*"*»

_H* e io 112
í<_::ei

EATRO CARLOS GOMES_ THBATEOaPEDRO^
Coatíaaliií Italiana de- Operetas Maros«-W<_g. ;íla cpsat fiz l«arle a cailacale

artista CI,,\lt\ W Ivl!>_

_Einpro«iit
fl«-Ol>')il -*i*{i'i'e<r>

HO JE — PEE.IA.DO NACIONAL -HO J E

:¦_«** :-'-feí^M,

™_S__^F^5' ,i• v-_^ '7

4', 5" e o iepna-_i 
^ ^ ^ iMixoto, musica eo inspirado maettru

rcrsoe.nr.cns
J„5_ Velho. AI.l-'Ki:i-l> 51LMI Ou™

Cigarra, Carlos Torresj C.=m_o.«.._ A---°
Fuiticca: Ccniela, loao do l>e|J», . »p
che. J. P-Jrcs-: ClauçLôo, J. i.sv.ciie.l^

Almeida; Chccoroutc, llcnranlmo _laç.u
du: Andrcsito, \Hccnte Celestino. An.a.

.',,;„. Dias; 1» Cauclio. .«te,"*
K-.ics; J«>3«. Violln, !¦ Rjbeiro: s» Gon
cito. I. VJamiM ,-" <*^ho, Ik,i:iiro; ! •
ttta, ri-1'A liKi.HADO; _f.,iii-.oca. I-;i.;
ra Codlnlra; Tia Cbica. Wnra Mendes.
Tlrabito. lolia Martins; bia, lleatni iua-
tir..;; Clmi-, Stella l'radel. , .

,\ oesáo se passa no Kio Gr.._'-C Co
Sil. fronteira «to Paragtuy. v..v,n.

•• «tto — Na l--c.t.i <i.i m:;rea;uo Uo
riíiie cirf un_a1-.-.:fc — «J"

CABJ-NA 00 PAE THOMAZ.

.. XCpilt _.:_; rcvler::

Jm_*- .
W.1

MèÊ-
Mòs» íestival co-tmemorando 1 data ds aboli

nio? escriptores Br
rratnaito

dc; 3' aeto -— Km e:5.i d? l-Mi;-?e.
Sorprehcndente apotUcoae

Maravilhosos flajr.-ir.tf. «.Ia vida :nu_ia
ra c?.'.*r*?;in!!a ..auchu

S.-«-«:.-.r',v. conipletaiiiciito novo? dos lati-
readoi scetiographoB Juytiic Silva, Joaquim
ilus S.inlos. e limilio Silva. ,

Mite-cn tiéiie ile Edeanlo V:c:ra
•Montaseia cl-etrier. «ic Carlos Coussin.

Montagem fecnica do operoso machiinsla
Antônio Novellino. Uunrda-roupa absoluta,
meule novo, cotiícecietiailo noa :i-.e!u-r. da
Kmpresa, sob a ditecção da iiauil "co--

E_it_.f Successo! de LOS INEGUALE
Comlcoá e ducttistas a tr.\r.r,ioriE_i;ao

Preços do costume. Oi bilhete» a venua
ro theatro e na Coníeimòa Castellõc;. das
10 i'_- «Ia manhã Ss .í da tarde c ilc-i
hora em deante s"- na hilhctcria «Io llieatro.

ção da escravatura, c..:a o drama — a

jVs 2 li2 da tarde grandiosa matinée
HOJE-13 ile maiO de 1916-HOJE |_fl_.'noite A'S7 3I4E9 3I4-pixaBBeBBOe»
x±\JOX-i i- íí nuiij melhor 

peça aetual mente em acBna - A única
que todas as noites obtém enchentes

E' rovista ilo Raul Pederneiras c J. Praxedes
A'S S liiL I3.M PONTO

ESPECTACULO Uli CALA, cm, comiKcmora.ão da AU1" "• ' -'" ¦

da et-ríiridsVno Brasil,'com á priaiiàra represciit=^n da çjmoro3_ 
o sempre ..p •

«liii-i oiwrcto em Irei ;cl-;.«, musica «lu maestro l'«- «-••¦ «-i-"-'--'
*ji._K_r____i__Hir-»-^_Ta=x*n*^

-',

ia;";3-i

^Q/S"^ aJSLimmmam >^ mmm mmmmm tm

fl.AUA WEISS
ám. OLARA WEISS; Daçoteto^Caí.

íãVonsse, Ernesto Çappaj Prunedcs, A.
IJ. «JUignani; un camenere, ü. '•."•••' 
_ir.--._-, cavalicri. A actao em I ani.

GIXíSY

PUUSOXAGESS — Era, Tina d'Arco;
«".. .!«c Salvi; ütlavio Plaulicrt. O. Silvani:
M.i-.-.ne!; Voiíin, Armando llarbali: Jou Jot
K.:r; Giorsio. A. Auteudolo. Operaie, operai,

nm^^m^^f^eè^SAf^^S*
tell.es c na bilheteria «lo -hcat.-u das io ila *»"»*_,,«* .li ..,..,,-.-• cmn Sclla op:
s.« hora. s6 na hiUicterja Bo th.-.,tro. AMÀ-MIA Bja««to» ¦--.--¦ :-'Jl%laM CL.\-
rela CEISHA. Stitttada-íelra, is. festival artístico eaHionra.«a --'mia --p»

i «i-v iVETSS.

^'s_S_^__S_g---^J i ii ¦ « E_____t»g_C-C-lTiT*_n__ri-_

Frenotioos upplansos a magssto.a Maroim <l >s Alüaaos-A
cliiitozn apothoose aos Mosquitos Político .—ativos

números Uos bailarmos norte-americanos

CLINE AND WHITNEY
O thaatro cottservará ã ornamentação tio ltrilh._níe Jestival _os allia-

das nue _a realizou Jiünieai sob t.rreatea de manltestagoes patrióticas.'preços 
populávisaltnos - AmanUã. tlomtngo, «*^eJ[A-

MNE. 13 - A'noite «luas sessões com a rcvisti MBüBOl
MORREU. ** -w*°

THEATRO S. JOSE'_
Empresa Paschoal Segreto

«Sabbado "SirWf0 Sabbado
Grar.dioso espectaculo ds r?!;i w?. "ra,a"

i.inéc", zs _ horas '• nrde. Organizado
pelos actorea Perc!r^ e Domingos Br a:; a*

Commemorando a íeslival dnla da Abo-
lirão da escravatura — AUK"A 1---I 13
DB MAIO. — Aclo solenne em .mm
f_r;'« ouvir o cniincnic orador D... l:''"
RI8T0 DE MORAES. Scguir-sc-a o rc-
lircsentação úc i«c;a de i>:o?r«aiida c.t

00 PAE THOMAZ

liraaa; Haley, Uuhetto '•.';•;;,-•--<.•,,._.'['¦.,

^.íai1'.^ «ÍBÍSS
ttl',_e.«, ^^v%^
i >. Vin.iün- Ura crea'lo, S«.«:\ieira; Um
mõlenii? llíJffi ata. Maria d_ T'i..
iS_.'M_ria H.rd. Helena C.vahcr; M>X
Evanüéllna, Jnli» Silva; Clortnda, A'.irr-
... üSotnie; Meffpo Hei/nque. Menino
Si. Soart-. ' t*< -'M»)



"-.».";

I

Wk CORREIO DA MANH-i^ -^.Sabbado, 13 rte Maio dc 1016

Cindi
iEii_ir__i__m

irai M ,
BOJE - Pílll 8IÜÇÍ0 -- HOJE |
DA MAIOR CREAÇÃOJjg )

YICTORIEN SAUDOU! |
HO 1. A.1.IO; S

1 hora - 2.15 - 3,35 - 5 horas - 6,25 - 7,50-9,10 c 10,30 I

CINEMA

i x

I
È a esses seis actos plenos •..•arl., durante cujas scenas
compungentes a alma menos vibràtil sof fre com a heroina

idenlizada pelo grande gênio de Sarluu, ficará ligada a sau-
dade profunda de todos os corações femininos que soba

penumbra dos salões do RAR.Sli.NSE choraram a dor, o sa-
orifício, o holocausto de MARCBLLA á calumnia

degradante !... i
EESPERIA1

|^^^^_^_^l__fl íí__Íi_Í.':

^f^H ___.I^^___Ph _f_^^."'
-stoSI __r^"'- '¦ '--'-_. S___7________Í^®SfeYí;!H,fl ¦_?__¦ Kv' - ¦¦•._______¦' |UWWr^'"-""ksm_S K..Y. - '~*W: m WPfw- .
§M_Í_i -Ut",' •h?'?$. ÍÈÈÍmÊf'

jMjW^ISIlt^SgWíjfM-gS^!^ ^_«WffimSlWrl"^-H^r-*:--*- -
^HMLJzlBa__3Kffi'5í^ •¦•

J Br* - *. ^^sqfi H

H 0*_l E Um programmá de arte e de sciencia H OJ| .
Continuação da ultima e mundial maravilha cinemato«-rnphica — O estudo animado

da sciencia chimica applicada ao crime e a própria 
"neutralização 

por meio de outros
preparados, evidenciado no predominante film policial $

Òs mysterios deJVew-^ork

O suecesso quinzensiisnenfe conformado

¦

I11ii
|¦

«I^yyyY•¦-.- •¦-.', 
^y'i%íiJtÉ'0!gfííí. 4. 

' ¦ # "1 :«%L V ;'!:'

Romance folhetim cm 33 cpisolios. 40 partes

HOJP
HOJE

HOJE -Nono e décimo episódios
Radiações mortaes
———¦_. ¦¦!!¦— ¦> «Il Ul»

Os be jos que matam
•_—p**—l^^—^_^1I^MIfc i ______________B__^a»g**e*M*i

-t - _p____=t-_?__l__ - -_=
Novas façanhas da quadrilha «Mão do

Diabo» a acção dos raios infra-vermelnos —A
sua neutralisação — O methodo da reverberação
— A applicacão do espelho concavo c bi-faco —
Justino Ciarei no Redil — A sua libertação pela
sciencia —As victimas innocentes — As demais
proezas... *Entretanto o fatídico embuçado continua
sob impenetrável mysterio, nàa obstante lhe ter
sido arrancado o tradicional lenço vermelho e
branco. — Sensações it-editas. Surprezas sem
fim... Será desnudado o espesso velario que en-
cobre as acções da funesta quadrilha ? A quem
psrtencpráa victoria final ?...
Interessante I Arrebatudor ! Prodominanlo

a divina interprete, aljofrando de lagrimas o coração da |
mulher carioca, pôde ter a certeza dn que implantou ahi um g
império imleseriptivcl 1 A apotbeoso do primeiro bei- |
jo de nupeins entre luares— que é como um epílogo de gvolatas e harpejos, bnrcarolas e cicios, a um poema e prosa, g—essa perdurará na imaginação sonhadora da mulher bra- *?
sileira, como a aurora resplandcntc eternamente inspira a |
alma multiforme dos artistas! |j

!... 1¦

No metal, programmá teri apr.-eot.do mais o «oberbo c sensacional drama de amor e aventura", montado com grande
apparato.

0 FILHO DA SIBÉRIA
4 longas partes de Aqail.-Film, de

Turim.
A audácia — A colnc-i — O» crimes

— A morte  O triumplio do amor e
da innóccncia,.. . .

SEGUNDA-FEIRA — Uma obra
colossal, em s partes, O DEVER DA
VINGANÇA. Savoia-Kilm, e, no mesmo
programmá, mai? 3uas peças dc valor:
CORAÇÃO SINGELO, Film Eclair, a
partes, e SUA EXCE-LENCIA O
DEPOTADO, trabalho dc César film, a
""oÜÍNTA-FEIRA _ A MORDAÇA,
obra-prima do Vietorien Sardou. A maia
sensacional peca de cinematographia
moderna até n .<* apresentada, tendo a
sua luxuosa montacení e elevado com-
pen.o artistico custado á fabrica TI-
HEU-FII.M a importância de i.ioo.poo
liras. Üs srs. Ancntes Ulum «. Scstini,
lendo tomado quatro copias com cxclu-
sividade para todo o Brasil, panaram n
quantia dc 92.000 liras equivalentes a
cerca dc rs. 65:0005000 da nossa moeda.

O CINEMA IDEAL,. tomando um
exemplar oara ser exhibido durante 4
dias, despendeu a corda importância dc
rs. i_-.aoo$ooo. Dà-se. porém, esse di-

beiro por bem cmnrcRado. porque A
MORDAÇA c interpretada pelas tres
sumidades da arte -italiana: "ItELL,A
HESPERIA". EMÍLIO GHIONE, ZA-
LA-MOKT E ALBERTO COLLO, mm-
to estimado pelo nosso publico.

Quinta-feira, ., continuação doj
M-STEUIOS DK NEW-YORJK.

(R .so)

^mfBBBmWÊm\WÊmmWmmWÊÊSm\\Wm^^ TF.I._- HONB. Büfr. 768

>jw®S_!!aB__WS,____l_R!-i!*!M^rrr ""rit__Bl

se exhibem os Episódios
9 e 10 com 2 actos cada

Eis o que vereis nestes episódios intitulados:

Os Beijos que matem

As Radiações Mortaes
u. -¦¦*-' *

Àssisliíeis ao terrível encontro FACE A
FACE DO BxNDIDO 15 DO POLICIA.
H__È_____** Carrel arranca a mascara do ho-
)§g*mW mem do lenço vermelho I! ! A Wào
do Diabo não se deixa vencer e nio conhece
surprezas!I1

AMANHÃ, na MATINE-E - A pedido pela 3' vez -
O Anjo da _3-*a__x*_la> s

pela Deusa daBelleza 31 He. RCBlSE.

IBBE3___E______

'_Yv,

'*-*•>,
_*¦:«s_*_t

_-_J
¦EIBivaB..'

Segunda-feira —8 actos inéditos
B. __3_s:. O Sr. deputad.o-2 actos - Ca. .alio Ue RiSO ¦
coração singelo - 2 actos - Reitòs Sylvaure - Eclair.
O dever cia Vingança - 3 actos - Sa«V0Ía Fiiíi..
Eoiair Jornal - Ultimo numero.
MfiMBg*» Nu próxima semana: A mais a
iPPl" èén-noibnal fila deste sémestro : *-*
A bella HESPERIA, o elegante Alberto Collo c o cclcbi-i

C8S-JV

. i. <¦¦ ^ .¦'«v 
'¦¦

Mi i . ¦ i
Mito -D.' ... . <- -

•7. I
AA:K_«

-\ r*.
.¦.,-_> ..'-o

iiii«.i.l) Zt

ivsmaio.
artistas ,

xlaMort);
fSÉásftè

: Ki UI1LU:nI'j [d ii
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PASSEIO AO PÃO DE ASSUCAR
Attraiiehtc, desliinibriinto o recon-

íoi'tniit«i passeio — O mais em-
pòlçâute i)i»no».iiii»:»!

Reducção <\e preços
Aos domingos, das 7 lior.is da .tna*

nliã 6 1 hora <l.*i tarde, o preço da p:is;
5„sem «o íi*o do Pão d«* Assucar será
dc .$000, ida e volta, e depois desta
hora rc.iiliirão os preço, cru vi_or.

AVISO AO PUBLICO
Os carros aéreos funceionam

com írconeneia dlarinuieute. «les-
dc «is 7 horas ii» manha-

A's segundas, quartas c sextas-feiras
o ultimo carro sóbc da Praia Vermelha
para o Pão (!<* Assucar ús 6 lioras dn"tarde, 

e ás terças, quinias, sabbados e
domingos, ás io horas da noite. _ t-e
chover, ftinccionarão súmente ate a. 6
horas da tarde.

Vae se hoje HESPERIA
lÉininK!1»!»»!

Ficará a saudade para sempre i. I ¦..¦I ICINEMAIRIS
üi-üWiBaiina
EMPPÜSA 1

-J. CRUZ JUNIOR-
R. da Carioca, 49 e 51

Depois de
Amanha 0 Jockey da MorteMT

em 6 actos — a famosa peça t .iiraphante, que exhibiremos
como introito á maior audácia das creações cinemato-

graphicas:

O CIRCO DA MORTE
-«ou—

ULTIMA SOIRES DE GALA HO CIRCO W0LFS2H
Km O -ories c 7 actos

I Pedir ao Parisiense folhetos com 32 gravuras elucidativas
do monumental trabalho

Pelo correio, enviar 100 róis pura sello.
», ¦¦ 'mm
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HOJE-DIÃ FERIADO. DATA NACIONAL-HO fe
Os e-peotae-los serio de gala, e as enchentes

são mais da que certas

Sã I S*liIliI
SUBO-RiETÓ
Crea.iSo admirav.I da grande fabrica UNIVERSAL. 20 séries

emocionantes Mais do 40 partos I
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CINEMA AVENIDA
Empresa l).«rlot St Cia. - Avenida Hio Brancu, 151 o 153 %

•JÊÍOJE.--A PEDIDÕTCOMO EXTRA—:__-0_r___
TIO SAMNO TRABALHO-

-COMO SE FAZ O DINHEIRO
1. os «res ülnis dc va Inr

JORNAL UNIVERSAL N. 205
Modas, reportagem mundial. Últimos acontecimentos sensacionaes

A FEQVENAMÃ&COTTE
Drama sportivo em 2 partes-Protagohistai A menina I.ABY EARLEY

NAS CUAMMAS DO DESTINO
Drama em 3 partes — Amor ardente, ciúme o a fatalidade !!! ...

Brovo - SAUAlf lll-.U. 1IAHDT7 na sua ultima e.pa.ào: JEANNB
DORl.'. pecado Trlsiai» Hornard, Todos sabem i]ue neste drama a
grande artista representou c m i dn a sua força de vontade o energia
apezai' «Ir lu» uouco ti>r sotf»'i»loa amputação «l«i uniu »»ei'iii»! II 2-595
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CINEMA PARIS
HOJE Brilhante e grandioso progràmnia-HOJE

ANGUSTIA NO LAR
Commovente drama, dividido em 2 longos actosjdo GAUMONT.

A SEREIA E O MILLIONARIO
Empolganto d. .ma americano, dividido cm 3 actos.

O GAAOIO DA. RUA.
Emocionanto drama de um meinno

A FABRICA DE CANHÕES

Hilariante farça por Miúdo
Segundã-íeir-^COnAÇÃO UE 20 a¥vOS, drama em S! actos.

Quinta-eira-VAMPIROS, .• serie-A EVASÃO DO MORTO.
Como silo tratiulos os prisioneiros allemi.es na trança

sensacional fllm da actualidade, o O IDIOTA emocionanto drama

JSRINEJ.JUL.
ÍSABBADO, 13- -~_3CO_r__I____o_r__:

0_AN_IOS^ KSPHXTACU-0 
^AN^GAtA 

- COM, O EMOCIONAN,

A Cabana do Pae Thomaz

DEOM
Companhia Clnomatographfoa Brasl/alra

HOJE-&rDTBffl!B!ÇâO 6.° -HOJE
DIA DBLOUROS^

El- -Ã.C3A
Film admirável, trabalho sensacional da fabrica argentina

CAIRO-FII.MS
Nobreza Gancha é o film dos costumes dos Pampas;

nelle nus vemos, além doGauclió em seus costumes e tra-
brilhos no campo, o despnrolar do drama que nos leva a
Buenos Aires, cujos progressos apreciamos e onde vamos
ver dansar o verdadeiro tango argentino. ^^

Depois de amanha
Não esmorecendo cesta avançada da victoria, o Odeon

apresenta um novo programmá que vae constituir mais uma
nota triumphal. ¦

VlíSOES DA GUERRA
"Como sio tratados oi prisioneiros allemães

na França"
Documento histórico de grande interesse c actualidade

OPEOH - Actualidades - N. 2
Este nosso jornal, único no fenoro, contem as stcuinifs noticias:

Sessões preoiiratorias da Caniaraj^
O "enterro" do «erenlt i» ODEOÍÍ...I

r- O alistamento eleitoral;
MODAS (modelos do Paro Royal)! _ -,
O match de football entr* • Paln-.eirsi (p:*.i1is!0 « f) Fluminense V, t-.!
Abertura do Conaresso;
Inundações em S. ChristOTÍol

«— A posse do novo Prefeito; .No- ponto dos bondes da Jardim Botânico: :„
laou.ura. o do. novo edificio-do _yceu de Arteí.e USiiciosj

•- Inaiicuraíão da eorreterla "Altcor"; etc

O progrsmnia continua com os bellissimoa fitas

Um coração de 20 annos

Ii^e a LEI E O ÁLCOOL Tres
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yartes gsério Perversidade dos douos de casa Dpuaar.eg |BB

Irresistível comedia *3
da fabrica Universal BVingada pelo peixe

ATTEKÇAOM — Para segunda-feira, depois de anianbã, reservamos um _§
prograuuiu mais do qv.c sansacional; elle consta dos dois magistrais jg
tilms: 

__

MARCELLA — O grande trabalho da divina e bella HESPERIA, ¦
em fi partes: g

O VALLE DA JIORTE — O grande drama da Fox, em 6 partes. ¦
¦¦"«¦-li'l«.'a:'«'W_;»i:« ¦¦:.:¦:_- BMI«"¦fK:1»:'*-:»-míi:;w:::»;Í

f.nustoso r.múvcr£_no da

LEI ÁUREA — 13 DE MAIO
.cia íistineta

O papel de mulata Elisa, c desei-re-iliaclo tK-la 1»^."ríio" "r'Í15!'
actriz brasileira MARIA CASTKO

ni-T.HTtr»n. _ lli-ii senador, 1'rancsco Je Mcsnuitai Marra, nco k«j

llv, hãliUante (lo Kcnlncliy, João «Ws; Sa.i.t-Ua.r, a.,...n ..«. 
^«. ^'^ I

J_.é Castro; Eduardo, solirmlio «lc. H.vns. •N^-'.°.,,B*a1.,(1'i?'. ¦?*%££• Bei. -Flor,

UQfe„^.%_l!S!i7^ Sító^TH*-d^ ^'
—Enscenacâo -1 actor l*. Mçjquita. r;i„„. ,0 \ fusa' v>  Se-

TITULO IlOS QUAD-OS; :" - A Mac c o - ilhoj a» -A 
ju». 

3 »«
n.-.-!or ir.r-.l; 4" — A Cabana; 5" — Amor dc um monsU-o, - — un leuao c-
e:*r.r-05- -' — A punição dos escravos."" " " "  "~ 

bancada geral,PREÇOS — Cndciras distiuclas, 3S;cadciras, ..*sç.)

THEATRO REPUBLICA .«.se?™»^
Coiuniinliia eqüestre, acrobatica, cômica e mimica iio AH1ERICAH CIRCUS

Dn-cv-âo! »«". QUl-II.(JI_0

HOJE O O 13 de maio o 9 HOJE

(Grandiosa 
M itiaée ás 2 ;í[4

¦"mawfr . "*>-• i -- tv"__**i'__...-..^•am.ájl*r_Mfl*-'•t__t»»-¦__—ri

TRABALHOS ASSOJIHKOSOS

ESPECTACULOS r.E GALA.»

I A's 8 3|4 da noite. Grande fostiv3
Prog*i*anin_a sensacional c variado

A MAIOR COMPANHIA, A MAIS COMPLETA EM T0URNE'R PELA AMERICA
Artistas procedentes dos principaes cirens e hypodromos do mundo

Exito da troxjpej q-_t:bi-R.o:__o
A MONA GEISHA

c"ra*.A.r_i___i__ ___i_r-D ta-tati^s cômicos, originaes, excêntricos
MISSi 0__T"5T, notável artista

Ensrnçaniasimos downs c lony.-Niiine.os cquestres~«empre novi-iortes
Bilhetes á vencia no Theatro. Preços tio costmne-Galcrui numerada 1S_»00 — tjnral líSOOO

Anianliil — Matinée — Segunda-feira — Estréa dos LEÕKS SELVAÍÍEXS (J 2401

hoje % _p___.x-A-CE.Tr']__-B__»-t:f__e_ # hoje

I PALMYRA BASTOSj mZ!è íSÍíBS'1Grantlo cooipanhia de operetas
de que fazem parte

2 _ GRANDIOSOS ESPECTACULOS _M GH AND *. GALA
Brilhante matinée, ás 2 U_ da tarde - Magnífica «oirée, n_ 8 3i_ da noite

Em ambos esies espeotaculos se represonta a celebro revista em 3 actos, 10 quadro-» o 3 deslum-rantes
apouieoses

E-r CEO AZUL
Numeroso, papeis por

Cremilda de Oliveira
Tomaiti parte Adriana de Noronha,

Carlos Vianna, Mathias de Almeida,
Fernando Pereira, Marlinó, Honorina
Cru., Delphina Costa, Marina de Sou-
za, Rachel Moreira, J. Soares, A.
Paiva, O. Ribeiro, e*.c.

O5 ecsutn.es papeis novo?, pe:_
actriz estreante

Luiza Satanella
A musa bohemia.

Dansa tríplice, cora AR.mA.mJO Ut
VASCONCELLOS.

Os boyscO'.itt's cora JI I.IF.TA SO.V
RES.

A franceza dos alliauos. _____

José Ricardo
Titulos dos quadros: iQ — Sôlbam

todos: 2' — Alma minha; 3"—Ag-rn-
Buchmanj

A liberdadei 6o — Águas pastai! .
7> — As caricaturas; S>— Céo amli
5^ — Meia noite;

Pela pa_.

Opor-onas;; 51
guas passadas

S'— Céo azul
10' — O leilão
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tIbIbÍhB *__¦__!_______! _Pv^l,_______^B ______p ^_*i

; EÍi-ÍK _xl ji*1 )^__H fi mâW^Ê H^H

sgB; * . JB|fe_Sr':' ^Êniií' ¦' ' §__¦____--_¦___!

''•'1 >^f___S (_B^^èfé_^a_Ü*ílS H- •**'

¦¦'¦¦ ''_?(!^b8B^^w.*3íí"¦ "•'-¦ - -' "*_SíBpW8íww^B5B^síf&j>)i

y-""" 
""'''"rMM^t-M___________- '' ¦•-' 

í* ','i.n 
. 1

Amanliã: Grandiosa
iiil.eic. uo "Jornal do Br.

•matinée" a pedido, única da linda opereta dc rncompar
sil" _te ... 5 horas e desí3 cm deante na theatro.

MARIDOS ALEGRES-

Hélio e deuicíffa traoarao da íabrlci GAUMONT. I.ot-.SJnisf. 0 celebre ar-
lilta Mr. NAVARRE, o Querido cread» do "Fanto_a«"

O IDIOTA
Outro delicado trabalha «!a mesma í.brica, deserr.-ieahado pelo diitincto attllla

Mr. SIG-ORET. 
Quinta-feira—Continuação do mais portentoso dos fllms policiaes

o fllm do scenas admiráveis sem trues impossives:
VAMPIROS, . serie A Evasão do Morlo

99

EMPRESA JOSÉ' LOUREIRO
THEATROAPOLLO i THEAT-lO LVBICO

OoraLlpãimiaj RUAS do TEBATK.0 APOLLO, de Lisboa

HOJE - DIA DE FESTA NACIONAL - HOJE
ás 2 1x2 Soir-é© ás 7 3j4 e 9 3^4

3P_ã,CÍ
A. FAMOSA. REVISTA LUSO-UKASILEIKA

O fn-«_-____l Ha

Grande Companhia de opera lycica italiana nOTOLl & niLt.ono
HOJE © 13 de JMaio © HOJE

A'*-» 3 ÍI- _I.__..N_!'I_ A'S 3 lj_
A ODera em 4 abtos de Puminlí

Grandioso suecesso d'Os G_ers__l<-los e de toda a companhia
:Ori--__---.te e_-.aoe_xai«ga.o

Amanhã, matinée ás 2 ix_ A' noite, ás 7 3-4 e 9 3u

Tor*» 1 foira 16 - Eslréa da Companhia KÜAS, no THE TRO RECREIO, com a
,«l«bro revi-ta DE CAPOTE E LENÇO

Peli-s artistas ! CI.A--KNTI. C_CRO'*PO, DEI. HY, FEDER1C1, FIORI.. ME-
I.OCCHI, BARONCINI e OULAND1.

A'S « 3i A* _\'<>I TIO A'S S 3i 1
RECITA DE GAL», A opera em i actos de G. VERDl

_______ X JL-} ^é___,
Pelos artistas: EL VIRA CALE.ZZI, RIXA AGOZZINO, BERGAMASCH1,

MARTültANO. MKLOCCH1, MICHELI KlORl e OHLANUI
I Bailados, pela 1* bailarina A. MARGHETTI.

BREVEMENTE— Grande e sensaci..n.;l novidade thcatral, a opera ie
Leor.cavallo »Os Tzi-ranns-. (/.in.-raroí). O pirande suecesso da

comp miiia ANDRÉ' GHENIER.
Bilhetes i venda na bilheieria do theatro — Amanhã 2 espectaculos
Matinco. A-s 2 Xr_ Cíolrée. A*S S 3[_

HOJE
TU S" i^TRO R_E_CHE!0 Companliia üo comediu*» e viuulevllles ao Tlieatro

U /\ T T? - — — — SAB B A DO, 1*. I-ID M v IO^ — — —
liVUl- 3 _GfrRAXDIOSQ9 KSPEOTACüLOS 3

Malinee ás 3 1{. —A pedido o drama cra 4 actos dc Fronsir traduzido pelo jornalista
portuguez Olt.emiro Cezar

O HOMEM QUE ASSASSINOU
A' noite ás 8 3[4:, Recita de gula—0 commovente drama em 5 aci.05 -Je D'Ennery

!_______*-¦« •_-?____» Qm%mmmmmmm%Wk%WBmÈmWmVmm» '» "_" -^ttOSmOl*. lr-CTWg^»K^.r.,>t^w,f^.>^Tt,t7r ! || ,|—I II "*' IIIJIHB

Condessa 3Ioray ,.,..•• Palmyra Torres
Paullna Moray Etclvlna Serra

Amanhã Domingo, 1. — 2 grandiosos espectaculos. Despedida da Companhia que parte
paraS. Paulo na Segunda-feira. Bilhetes «á venda na bilheteria do Theatro desde as 10 horas
da menhi.

Terça-feira, 16 - Estréa da Companhia RUAS com a celebre revista DE CAPOTE E LENÇO
R 2529

"™víjaM_ 
na panultima p™gí"os aixnuncios dos theatros CARLOS GOMES, ASSYRIO, S. PEDRO e S. JOBE'; e PEONTAO NICTHEROY.


