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ECONÔMICA

:is frentes se

se
batalhas

^ . passo q«.:e nas ircmcr. =r. decido

a sorte das grandes nações europeas

ra -morra -militar, nos centros poltti-

cos 
'e 

financeiros sc discute e sc pre-

p..ra a guerra econômica em conti-

rtiação daquella, A opinião ;iião
ni-cocctipa somente com as

sangrentas e as suas 'peripécias, mas

tambem com as futuras relações eco-

nmicas. Na Inglaterra, pa>- «sen-

óatawnte comiroroial, estas 
• 
quotoca

quasi que têm a primasia. Exacerba-

-cãluta começada eni™ proteccionis-

tas e livre-cambistas. Aquelles que-

rem a reforma das tarifas, e ja^nada

<Jc esperar o fim da guerra. 
"Se a

tarifa, diz um órgão protecetomsta, .-.,,
- -The Morning Post", tem por fm»

conirariar o.s planos allemãcs dc su-

p-cniacia commercial após a guerra,

_ dc primeira importância dccrctal-a

antes do seu termo ou antes que pos-

sam os allemãcs começar a descnvol-

vcr as suas forças commcreiaes, acerca-

centaiulo que, celebrada a paz, o.tempo

será absorvido por novas c espinho-

sas questões resultante, da própria
•*;.;:." Mas a razão da pressa, con-

forme os livre--an.bis.as, é scr

o maiivento favorável aos prptcccio-

ntslas, que agora contam, para vencer,

cem a excitação da guerra e a pres-

.ão das circumstancias do momento.

Não estão pela reforma, nom boje,

nem amanhã, os livre-cambistas, que,

embora jú diminuídos c enfraqueci-

dos, alé nos seus melhores baluartes,

conío Manchcstcr, ainda constituem

uma grande força. Estão com elles

,? operários,que vêm na reforma ta-
•rifaria o cncarccimento da própria
st-bsistenciar c o melhor systema dc

enriquecer e opulentar uns, o peque-
no numero, com prejuízo 0:1 ú custa

ih miséria do grande numero.

Xo governo, nas classes superio-

res da Inglaterra, predomina o pen-
samento da guerra econômica, da
¦ •uai ó arma principal o proteccionis-
mo. Mas o cobdenismo, que tem

ainda por si muitos elementos politi-
cos e dc popularidade, está disposto

ri lutar, c se iião deixar vencer fa-

cilmcnte. Ainda ha pouco, na Cama-

ra dos Commtms, um deputado libe-

lal, mr. Holt, declarou que aprovei-

tar da guerra para •destruir o livre

cdinbio seria romper a trégua dos
•partidos. K accrescentoti que 

"tornar

rperiiianentu a 'luta commercial, é

obstar indefinidamente a paz; que a

Allomanlia uma vez punida retoma-

i-á seu logar 11a sociedade das nações,

e que -excluir o seu commercio c ía-

zer Londres perder a suo situação

fit anecira. do mundo". Respondeu-

iiie o " Prcmier", mr. Asquith, que,
no conceito do um jornalista francez,

sc mostrou excessivamente prudente,
com a declaração de qttc, 

"se os dc-

legados da "•Entente" na Conferência

Econômica dc Paris sc propõem a

estudar os meios legítimos para pre-

jmücar o credito allemão, e talvez

mesmo encarai- perspectivas mais
vastas, uão esquecerão todavia que
medidas apressadamente decididas,
sob a influencia do sentimento e da

cebiça, podem s.'r mais nocivas que
úteis", A imprensa liberal, cm grati-
i'e parte contraria á reforma tarifa-
ria, applatidiu calorosamente as pa-
lavras do primeiro ministro. O "Dai-

ly Clironicic", combatendo a guerra
econômica c louvando a linguagem
de Asquith, confessa que o commer-
cio com a Allemanha íoi muito pro-
veitoso á Inglaterra. O "Manchcstcr

Guardian", este, se mostrou franca-

mento contrario á 'Conferência de

Paris. No "Daily News", o prof es-

sor Vcrnoti Bartlet, d*' Oxford, é

francamente hostil a toda politica

pioteccionista, mas principalmente
por motivos de moral, considerando

que com ella "não somente se infli-

gíria um desmentido cruel ás decla-
rações desinteressadas que acompa-
trli.iraiu a entrada da Inglaterra na
luta, mas que ;e forneceria á Alie-
i'.,rm!ia tuna queixa incurável e o pre-
texto sem cessar rcuascciitc para no-
vas guerras".

Alltulindo aos proteccionistas da
Prança, escreve o sr. A, Bcchaux, na
re'.ista "Le 'Corrcspondant", sob o
titulo "La Vic Economiquc et la
Otierre", ri seguinte: "C fácil do
comprelicnder que esperem os prote-
ccionistas "á outratice" continuar com
uru... guerra tle tarifas a guerra pa-
'rica e militar. Mas serão acompa-
uliados? Xão é licito esquecer que n
França exportava para a Allemanha,
afetes d,i guerra, SS2 milhões de mer-
cadorias, e a Allemanha para a Fran-

ça produetos avaliados em !»D rui-
Ihõcs dc francos. Tambem não ven-
dia a Allemanha á Inglaterra, cada

iinr.o, para mais de um billião (ui'l-

ciativa mais aperfeiçoado. Tenhamos

(os ÍTancezcs) confiança cm nossos

jovens guerreiros, que guardarão, dc-

pois da paz, as mesmas «qualidades de
coragem, de paoicncia *c de perseve*
rança." Vê-se desses factos, desjas
opiniões c conceitos, que está muito
longe de reinar unanimidade entre os

povos belligerantes sobre a guerra
econo.in.ica cm continuação á guerra
militar, e é bem provaval que afinal

prevaleça o bom senso, c que cada

povo veja seu interesse em trabalhar
e desenvolver-se, cada um com as
suas próprias forças, contando com a

própria capacidade ou com a própria
actividade e energia.

Gil VIDAL

ignora, ê uma hypothesc; em Matto

Grosso, o pinheirismo azeredista eslá

soffrendo o assedio do General Ca-c-
tano de Albuquerque.

Sejamos, pois, verdadeiros: o pi-
nheirismo morreu com o Senador Pi-
nheiro Macltado; e dar-lhe o Impar-

ciai a gloria de ter vencido na Ca-

mara tuna campanha •politica já nâo

ê uma restirrcição dc Lázaro, mas do

próprio Ramsés II, rei do Egypto e
deus da Nubia...

Topisos & Noticia.
o tkSipò

> irradiações offuscai'ora_. coadas atra-
ile 11111 céo Duro e diapliano. fui o «ha

de liontcm. , . '.. .-,
Temperatura nesta capital*, mínima, iS",i.

máxima', 23°a,
 * » « oi •

O PASSO DO
1IUEJ0

HOJE
« 3 á ile serviço na Repartição Central «le

Policia o 1" delegado nuxiliar.

A carno
Tara a carne bovina posto lioje cra con-

sumo nesta capital, iormn aflixados pelos
marchantes, no entreposto ile b. Uiogo, os
preços de $ .Po c $500, devendo ser co.
........, ao pnt.ico o máximo ile $700.

Carneiro. iSsoo e .SSoo: ..orço, iSaoo c
I$_SO, c vitella, Ssoo c Süoo.

O QUE MORREU..

hard), c á Rússia um billião c 820
milhões de francos? Foder-sc-â im-

pedir um povo dc &) .niilltõ.s üe ha-
bitantes, e até de 115 milhões se

neílc se comprelieiidcraAttstria-IIun-

gria, de enxamear a sua população

por tode*s os .pontos do globo c de

expedir para todos elles seus produ-
cios? Releva uão esquecer tambem

que cada paiz tem suas aptidões, os

produetos dc um sc trocam pelos de

outro, e que os economistas tem r.t-

zíto u.ii.-uuio consianie.inctitc lembram

que 
"a 

produeção tem para saida e

consumo a produeção". E concluo o

financista do "Le Corrcspondant":
"Hm resumo, a cx?o.::?c.c> econômica

exclue a idéa de uma guerra com-

mercial. Proteccionistas c livre-cam-
bistas, todos devem reconhecer :me,

er.trc os Estados modernos, só obte-
rão a supremacia commercial os que
tiverem população mais densa, ac::v:-
dam. iiui.» enérgica, e espirito dc iíu-

Não nos parece que tenha sido bem

inspirado o Imparcial, attribuíndo

unicamente ao rancor da politica pi-

r.hciristá na Câmara a derrota do Sr.

Macedo Soares na eleição da Com-

missão dc Finanças daquella casa do

Congresso.

Certo, o illustre Deputado flunii-
nense, pelo sei: espirito de combativi-

dade, pela sua independência ríspida

e hvabordavcl c pela coragem do seu

civismo, . •'•'• representante legitimo

dc todas as reacções anti-pinheiristas

que sc produziram recentemente .W

Congresso da Republica. Mesmo an-

tes de scr enviado á Câmara, o Sr.

Macedo, pela imprensa, c na acção

persistente dos bastidores, hostilizou

com esfficacia o partido do Senador

Pinheiro Machado. Bra, por isso, um

dos inimigos mais accesos alie esse

partido encontrava, nas horas deci-

sivas.
Assim, explica-se que os pinheiris-

tas que subsistem nr. Câmara hostili-

zassem Wil inimigo que sabiam

forte e, ainda mais, prestigiado

pelas suas recentes incursões nos

domínios da alta política federal.
Mas essa hostilidade .era quasi que de

ordem puramente moral e tinha um

valor numérico muilo .relativo. .¦'-:'->
Attribmr ao pinheirismo o inciden-

tc em que figurou o Sr. Macedo Soa-

res c dar 
'aquella 

corrente -politica

uma expressão que a mesma deix-ou

de -ter, c confessar, com a evidencia

dum facto concreto, que ella ainda

domina c absorve o paiz, exercendo

sobre esle a sua nefasta influencia, o

que felizmente não c a realidade. .

O pinheirismo parlamentar limita-

sc hoje, pode-se dizer, d bancada sul-

rk-grandensc. Desta, só tomaram

parte na eleição dc ctitc-hontcm sete

membros, o que a reduziu, na caso, a

menos da metade dã sua potência
cffecliva.

Todas as outras facções h.t poucos

annos ditas pinheiristas constituem

agora o peso morto dos partidos go-

_i_--m.m-ir._--, QU" estes arrastam c

conduzem d sua discreção. Na Cama-

ra, abstraída a bancada do Rio Grau-
¦dc do Stil; ande está o pinheirismo?

No Amazonas, como Deputado tal-

vez pinheirista sc apontaria o Sr. An-

ler.ia Nogueira; no Maranhão, a Icn-

dencia, quando nâo é dc franca oppo-

sição a tudo c a Iodos, como sc dá

com o alaore Sr. Luiz Domingites, c_

de prestigia incondicional ao Gover-

nadar, já dc orelha cm pé contra as

manhas pinheiristas do Sr. Urbano

Santos; 110 Pará, o Sr. Enéas

Marlins é um paiij-ememum c com

clle Ioda a sua bancada, onde ha ves-

tigios do pinheirismo que passou c

não symptomas dc pinheirismo latcn-

te; no Piauhy, ahi, sim, ha o pinhei-
ritmo uninominai do Sr. Joaquim Pi-

res; no Rio Grande do Norte, conto

sc sabe, não ha mais pinheirismo c

sim H.-1 discreto mineirismo, creado

e alimentada por um ministro do Sr.

IVcncesláo; na Parahyba, o pessois-
mo ou epilacismo não é uma fôrma,
mas tuna rcminisccncb do pinheiris-
mo; cm Pernambuco, não ha mais

pinheirismo nom no Sr. Estacio

Coimbra, cm cuja- personalidade cn-

goinnuiJa, com o exame microscópio,

talvez sc encontrem germens promis-
seres do borbismo; cm Alagoas, ha
uma suspeita dc pinheirismo dc tri-

plice representação, e que não dá,

portanto, para infundir medo a nin-

guem; cm Sergipe, /:,: pinheirismo
puro, mas inteiramente desarmado
aqui pela morte, ali por uma doença

greve, acolá pela justiça publica,
mais alem pela insuficiência mental:
na Bahia, o pinheirismo fei planta
refractaria; no Espirito Santo, o

pinheirismo c apenas o Sr. Je-
rcnymo Monteiro; no Rio dc Ja-
neiro, além do Sr. Nilo Peça-
nha. ha uma salada dc frutas; no

Districto Federal, os elementos são

flttctuantes; cm Sdo Paulo, os ami-

gos do Sr. Rodolpho Miranda ulili-

saram-se dum carrapaticida anli-pi-

nheirista e vivem hoje sob a direcção

parisiense do Sr. Álvaro dc Cana-

lho, pinheirista lia muito convertido

aos encantos dos Campos F.lysios:

no Paraná, o pinheirismo dcsafparc-

íctt com a dcgolla, no Senado, do Sr.

Ubaldino do Amaral: cm Santa Ca-

tharina, ha os collârilthos do Sr. Cel-

so Ba^no; Goyas, couto ninguem

Houve quem se lembrasse da pobre
e esquecida Constituição, usando-a para
argumento solido cm favor das ruinas
daquellc immundo pardiciro que sc
chama o Senado Federal.

Pata os grandes males, não ha como
os grandes remédios;.,

Tem-se commcttido neste paiz, com
o apoio c a cumplicidade do próprio
Congresso Nacional, as mais flagrantes
illcgalidades, os maiores absurdos, sem

que esses senhores dignatarios da Rc-

publica cogitassem de indagar se no

pacto fundamental havia este ou aquel-
le artigo prohibitivo das immoralidades
sanecionadas. Invocar a Lei Magna, «S

para semelhante gente uma questão dc

consciência, que o habito já gastou c

a opinião publica já condcmnoii. Por
isso, quando o sr. Alfredo Elüs pediu
ao Senado, mais uma vez, que sc met-
tesse cm brios e arranjasse uma verba
com que pudesse installav-se em pro-

prio federal mais decente, mais limpo
c mais hygienico, o aparte setliço que
teve pressa cm apontar o embaraço
constitucional não produziu o efíeito

que cra para desejar.
A Constituição, prevendo a mudança

da sede do governo para o planalto
de Goyaz, prevê tambem uma porção
dc roisas outras, que têm sido con-

stiiíimádas á revelia da probesita.
Além do precedente, pode-sc affir-

mar que o Rio está cheio dc palácios
comprados, construídos ou adaptados

para uso «lo mecanismo da administra-

ção publica, c ninguem se lembrou dc

fechar a muuiificcncia do erário da

Nação com o tal artigo que agora*ser-
ve de empecilho. Levantaram-se quar-
teis nababescos, villas proletárias opu-

lentas, casas para hospedagens regias,
c até o Supremo Tribunal conseguiu
uma instalação razoável num predio
definitivo. Só o Senado, prcoecupado
com os interesses da sua politicagem,
ficou no que era, isto é, continuou a

ostentar a sua soberania encafuado cn-

tre as paredes rachadas de um arca-

bouço colonial, que pode ter tudo, me-
nos a apparcncia de um ramo do par-
lamento brasileiro. A sovinice, por
amor á lei básica, não pega e é miais
natural que os que assim pensam sc-

jam menos pródigos nas dádivas or-
costumam hrin-

mento — pensa o ministro do Trnba-
lho — empregar o cineniatographo como
meio'de propaganda e ensino.

Somente no Brasil não se cogitou
ainda do assumpto. Em matéria de edu-
cação, escolar, andamos sempre a passo
de (cagado...

çatnentanas com que
dar os amigos e parentes no fim do

anno...

Deve chegar boje, ás 8 horas da
manhã, no trem nocturno de luxo, .0 sr,
Souza Dantas, o novo stib-sccretano de
Estado das Relações Exteriores,

Estai confirmado que só. não -louve,

numero para a ultima ãssembléa de

accionistas do Banco do Brasil porque
assim o entendeu o governo. O governo

iSomos o paiz clássico das hr-sita-
ções pelo que se refere á administra-
ção publica. Das hesitações que bem
correspondem a passos dc caranguç-
jo. Não sabemos sc o leitor já pode
observar um caranguejo, quando saç
da toca aberta entre as rochas, a
beira-mar, o procura espairecer, ao
sol as suas tristezas... Nâo caminha
nunca de frente, resoluto, dirigindo-
se para nm ponto determinado, cie
dá um passo em frente, dá logo dois
para traz, e em seguida põe-se a
andar de lado. como que a fazer mc-
suras, afastando-se cada vez mais do
ponto quo antes parecia te!-o at-
traido.

¦Pois, mal comparando, na nossa
administração dão-se plienomcnos una-
logos. Não ha a coragem governa-
mental da enfrentar' resolutamente
determinados negócios públicos c re-
solvel-os com segurança e presteza.
As hesitações succcdem-sc; sente-se
o vacillar dos governantes, em gor.il
homens falhos de tirocinio, atirados
pelo bamburrio da oolitiquice para os
nrais altos cargos, para 03 «iitaçs não
são sufficientes a probidade indivi-
dual c os bons desejos de acertar,
sendo virtude indispensável a compe-
tencia, que nem sempre tem quem
quer.

Haja vista o que sc passa com_ a
borracha, que «é considerada muito
justamente a segunda fonte da ri-
quez^ nacional,

Nâo ha produeto brasileiro que
tenha sido mais descorado das atten-
ções goveriianictitttes, e quando ai-
guem cogita de o elevar, de o valo-
rizar, de procurar imprimir-lhe con-
dições que o cxalcem, surgem logo o
passo dc caranguejo governamental,
as hesitações c vacillações c por fim
o fatal retroceder que tudo atinulla
e amesquinha.

Procurou-se a valorização da bor-
racha pelo processo natural c lógico
(\a sua legitima imposição: — os
piodtictos fabricados com a borracha
superior, com a fine Pará, entrariam
no llrasil pagando taxas mínimas; in-
significamos. Quando a primeira ten-
tativa pareceu dever ser considerada
triumpliante. pois chegou a ser con-
vertida em lei, a industria françeza
subordinou-se A exigência brasileira,
e ao Brasil aífluiram desde logo ma-
nüfactirras de borracha superior, com
a marca fine Pará. Não durou muito
tempo a ülusão dos que supptizeram
que afinal houvera um gesto bom e
fecundo a favor da riqueza dos nos-
sos seringaes, e não tardaram a surgir
difíicuMadcs c obstáculos, impulsio
nando os passos do caranguejo ad
niinistrativo 110 sentido do retroces-
so, c o que era lei foi suspenso dc
pois, sendo mais tarde c quando rc-
petida a tentativa favorável á borra
cha, annullada definitivamente por
acto imperioso do governo I

Era o golpe de morte na segunda
riqueza brasileira, «lesíerido com a
-mais lamentável das irnpiedades..
com a mais absoluta das 

''ilicóusçjpn.'-

cias!
Pois ahi tem agora o,governo, o

aue sticcede: o inimigo ja" írmlieio-
nal e de atino nara anno mais ner-
sistente da nossa hevea, a borracha

Na Directoria de Contabilidade, io
Thesouro Nacional, já foram iniciado»
os pagamentos de quotas de beenficios
de lqtcrias ás instituiçõc" que a cu.is
têm direito.

NOTICIAS DA GUERRA

A LUTA E
A imprensa dc Campos pretende pe-

dir ao Con». lho Municipal dessa cidade
a decretação do ensino primário obri-
gatoiio. Vae, assim, augmentaiido o mo-
vimciito iniciado pela municipalidade
paulista de Ribeirão Bonito.

Em nenhum paiz organizado do mun-
do, a questão do ensino primário í tão
descarada como entre nós. Verdade
seja que o Brasil não tem organização
dc espécie alguma, c vive antes ao Deus
dará. Mas ao menos o ensino primário,
á falta dc outras coisas, já devia estar
em outra situação.

A verdade í que, como toda coisa
séria besta paiz, o ensino está sujeirto á
controvérsia politica. Dizem uns, e essa
é a boa doutrina, que a instrucção pri-
mar'*i é uma coisa eminentemente na-
cional, e nesse caso tem de ser superin-
tendida pelo governo federal. Outros
asseveram, baseados na famosa auton^-
mia dos Estados, que só estes í que po-
dem tratar do ensino primário, porque
fará disso o que ha c uma intervenção
indébita do Centro nos negócios priva-
vivos das unidad' s da federação.

E não se sac do circulo vicioso dessa
disetissão perniciosa, cmquanto o anal
phabeuismo alastra assustadoramente.
Dcstjriha-sc felizmente a iniciativa dos
municípios. O município c autônomo,
segundo a Constituição, e parece que
pódè," logo que os seus recursos o per-
mitt.un, instituít* 6 ensino primário
obrigatório. .¦*•'•

Haverá por ahi quem, dentro da Con-
stiüiição de 24 de fevereiro, que serve

:para tudo, queira tambem taxar de in
constitucional a acção dos conselhos
Municipal/ s que procuram "insíituir o
ensino obrigatório das primeiras letras.

Os allemaes redobraram de actividade
em torno de Vaux
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Banco Nacional Ultramarino
SfiDE EM LISBOA—FUNDADO EM 1864
Rio de Janolro—-S. 1'nulo—Santos

Oniiltnl 12.000 contos fortes
SAQUES A« VISTA E A PRAZO

sobre 
"todos 

os paizes c todas as opera-
ções bancarias nos seus variados ramos
nas melhores condições do mercado.
R. (la Quitanda esquina Alfândega

Atteiicia, Pinça 11 de Junho

tV». grupo _". creanças fra ncesas, vsnda saldadas allemãcs fei tos prisioneiros cm- Verdun-

i contrario á reforma dos 'estatutos do (|c t_,c..'ão, augmenta dc valor, cm
Banco no que concerne ao augmento do quanto que diminuc o (Ia borracha do

prazo para descontos, dc quatro para Brasil, apezar da grande c legitima

seis mezes. Por isso ordenou ao scu rc fama que a rodeia, e chegou-se atê
este extremo no ultimo mez de .mar-
ço: a valer mais a produeção do
Oriente do qttc a nossa!

Atiles do veto opposto á lei que
estabelecia a dif-fefonciação das ta-
xa9 da Alfândega favoravelmente
aos artigos produzidos com borracha

•iresentahtc que não comparecesse a

rclmião, cm <|iic se ia tratar justamente
dc tal assumpto.

Mas i incomprehensivel qtic o gover-
no tenha d.liberado desse morlo Já não

se põe cm duvida a vantagem, ou a des-

vantagem i'c ter o Banco rio Brasil dc superior, a cotação no Pará, no mez

dilataí o'prazo dos seus desconto-, «, (le janeiro do anno corrente, atllillgiu

que está cm destaque neste negocio é de 3W00 a 7.500 por kilo* publicado•¦" . , . •, „ _-,,•_:,.,in o veto, a queda foi immediata e ra-
qu-, ainda nao ha minto e solicitado .^ 

£ q borrad)a. cm ;rc. dÍMi (lcs.
por alguns scnhorc" da *?oeicda.le .-a- __- para 

_ç_0[. ._tò 
é vm]CÜ 2¥w)o!

cional dc Agricultura, o sr. Wencesláo ^ „„-,(•;., das cotações subiu favora-
Braz achou razoável o que naquelh scn-( Velrr:.eiite á borracha dc Ccylão, que
tido comnicrciaiites, industriaes e la*, desde janeiro começou a ser cotada

pediam ao Banco, parezendo' alguns pontos acima da nossa]
fazer intervir no Se o Brasil tivesse tido o intuito

favorecer os interesses ilas com-
panliirts ctilíivadoras da borracha do

ia-

vradores
até que lhes prometteu
caso a boa vontade do ministro
zenda.

De um momento para outro o gover-
no delibera em contrario. Dar-SC-á que
o ministro da Fazenda se tcnh.i oppos-

to á opinião do sr. WcikcsIAd Braz?, xando.
Tudo á posfivel no regimea de inver
soes políticas o administrativas de tjui

Oriente, tle certo não procederia de
outra fôrma!

Não l,a duvida d,c que o nosso mal,
este mal de que nos estamos quei-

Hontem, um jornal dá tarde assigna-
lava cm telegramma dc Porto Alegre
oima grande agitação dos vinicultorcs
do Rio Grande do Sul, por causa dum
augmento inesperado no imposto de
consumo.

É' uma demonstração frisante do

que, tambem hontem, dizíamos a res-

peito do modo .origina! por que o go-
veriío - protege a industria nacional.
Noii-.casos .cm que o empreliendimcnlo
indi-irial consegue vencer ns primei-
ras úiiíiculdadcs c se torna uma in-
dustria lucrativa, vae loco o governo
estadual dc encontro aos seus verda-
deiros interesses, creando pesados im-

postos de consumo, que vão crescendo
á medida que prospera o ramo dc in-
dustria explorado, ás vc.es com grande
trabalho.

•Parece que os verdadeiros inimigos
do desenvolvimento industrial do paiz.
são os diversos governos estaduaes.
Xão comprehendcni elles que a prós-
perirlade duma industria é indirccla-
mente uma fonte dc riqueza muito mais

profícua do que qualquer fôrma dc
contribuição dirceta.

O que acontece com os vinicultorcs
do Rio Grande é o que tem acontecido
cutre nós com todos aquelles que sc ar-

riscam a explorar outra industria que
não a politica.

E' possivei levar avante iniciativas
dc certo valor, quando, a cada passo,
alím dc todas as difficíildadcs natu-
racs, se levanta, tyrantiicamontc, o

próprio Estado, a sttffocar o seu des-

envolvimento ?

PORTUGAL

Boatos de revolução
em Lisboa que se

não confirmam
Buenos Aires, 13 — (A

matutinos desta capital,

A BATALHA

DE VERDUN

Os allemües voltam a
atacar violentamente

os francezes

Paris, 1.1 — (A. H.)
atacou hontem com extrema

O inimigo
•iolencta

A.) — Os
„...._.,  , publicaram

hoje, um telegramma dc Nova York,
dizendo ter sido ali recebida comum-
nicação de Berlim, via Amsterdam, in-
formando que para aquella capnal
fu'ra passado um radiogramma de Gra-
nada. àiniunciando que rebentou em
Lisboa, uma grande revolução, com, o
fim de depor o governo, matar varias _tjv(:rsos pontos da nossa linha, mas cm
personalidades políticas e restaurar a
monarcliia, tendo adhèrido ao niovitnen-1
to as forças do exercito.

A respeito do alludido telegramma,
interrogamos, o coronel Abel Botelho,
ministro de Portugal, que nos autori-
zou a desmentir, cm seu nome, essa no-
licia, sem fundamento algum, - aceres-
cintando que os tclegrainmas officiaes,
recebidos por s, ex. confirmam cm ab-
solttío a estreita união entre o povo
c o exercito, a favor da guerra com a
Allcaianha.

Varias noticias

este paiz vem sendo victitr.a ha inuito

tempo.
Talvez seja tambem por influencias

do sr. Calogeras que o Banco do Brasil

não intervém no mercado de câmbios,
e deixa o paiz positivamente entregue ri

voragem mercantilista do*; Bancos cs-

trangeiros.
Mas, nesse caso, o sr. Wencesláo

vae-sc anntillando gradativamente, con-

sentindo que os outros o governem...

Foi lavrado c assiunaclo, na Procura*
doria do Thesouro Xacional. o termo
dc rescisão do contrato celebrado pelo
governo com Octaviano Machado, para
cori-triicção do edifício destinado, ri
Delegacia Fiscal no Estado,do tspinio

anto, na rdade* da Victoria.

não ê conseqüência de uma
deslealdade, que aliás seria grande
crime de lesa pátria, mas Émbem não
ha duvida dc que clle resulta dirceta-
mente da desgraça1 que persegue a
nação c se traduz pelo deseiigraçadis-
simo c perniciosíssimo passo do nos-
so caranguejo administrativo!

¦«a « o» a cv.-i ¦

Corria hontem com vezos do ver-

ihde que se ia dar hoje, ís oito horas

da manhã, um acontecimento estranho
em uma cidade de um milhão de habi-
tantes e movimentada etn proporção.
Anttunciara-sc apenas uma corrida «le
motocycletas na Avenida Beira-Mar, e

a promessa cra de molde a impressio-
nar desfavoravelmente torlos quanto
têm o habito de pcrcorrcl-a úquellas
horas.

E' muitíssimo justo que desenvolva-
mos os deportes. Têm a comprovada
virtude de educar a vontade, a dcei-
são, c desenvolver a força muscula.
Mas que o façamos como em toda- a

parte: cm lugares adequados. E ca

parle alguma do mundo se pode con-
cel.er a idéa de fazer uma corrija de
motocycletas em piena coração da ci-
da.le.

Em qualquer terra do planeta
o automobilismo sc tenha desenvolvi-
do, uma corrida dc automóveis ou Je
motocycletas é o objecto dc cuidadosa
escolha de um local cm q*.:c não
haja movimento, c o pouco que nolle
exista O interrompido durante as pro-
vas do certamen.

Aqui, não. Como já não bastem 05
autos desenfreados que percorrem as
ruas da cidade; os "chauffeitrs" que
antes são verdadeiros homens de sport
que nellr.s praticam o turismo prediti-
cto dos campos europeus: ainda sc
consente cm uma corrida pessimamen-
tc organisada, rcgularisada, e annun-
ciada.

Tara um desses dias teremos «ma
toara-la no Iariro da Carioca I

ndt

Nenhuma industria tem prosperado
mais nestes últimos vinte annos, con-
eptisiado vertiginosamente com uma
fortuna stirprehcndente o mundo com-
mercial, que a ultra-niorlerna industria
das "fitas'' cincmatographicas. Sabe-se
como a Allemanha, a França, os Estados
Unidos, a Áustria, a Rússia, a Dinamar-
ca c até a Argentina sc entregam hoje
á produeção e comniercio do íilm, cujo
veloz desenvolvimento maravilha o oli
servador c engrandece a estatistica.

Dessa produeção e desse commercio
collrem os muitos que ncile se empre-
gani, lucram os capitães que para a cx-
ploração cincmatograpliica correm, mcs-
mo em plena crise ía guerra, como
acontece ua America do Xorte, na Di-
namarca, na Iícspanlta, e lucram as
municipalidades e o Estado com as va-
rias taxas de impostos. Além do nrais, a
industria das "íitas" é «Ias que mais
altraein capitães, enriquecem compa-
nhias e fomentam c estabelecem iraba-
lho para utn vasto numero de aptidões.

Com relação á educação .escolar cm
'odos os paizes, tambem está um largo
futuro reservado ao cineniatographo.
Edison já previu o fim do livro, ines é

i de opinião que cm logar do uso dos
livros para o ensino, sc poderá mais
efficazmcnte ministrar a instrucção por
meio das projecçiics cinematographicas
demonstrativas. Na Suissa, a iniciativa
privada, apressou-se a obter o auxilio
do j;avc.no para installar o cinema nas
escoias; na Rússia, um credito .especial
de 20.000 rublos foi votado para instai-
lações cirvrinatographicas nas escolas sc-
cttndarias; etn duas ou tres escolas por
disírictto, deveriam scr montados Cgual-
mente film; patrióticos, históricos e geo-
graphicos; na America do Morto, na
Hespanha, ita Itália, na Hollanda, r.a
Dinamarca, varias sociedades têm sido
organizadas com o propósito «le favore-
cer a produeção de films Instructívos.
Na Áustria, a applicação do cinemato-
gnvpho á educação fez progresso, cou-
feccior.r.nrlo-s-* films instructívos com
subsídios do Ministério da Instrucção

ingos & Hespiip
Novo conto .
Uni vigarista procurou o proprietário de

tim predio da rua Presidente narroso e re-
«liii-llie os chaves, pnra "correr" a casa.

Dc posse destas, alugou a "sua" pro-
priedade eo sr. Antônio Furtado que ncll.i
se inst-llou, pogando adeantado um mer.
dc aiug.icl-

Mas o -verdadeiro proprietário, cansado dc
esperar as chaves, foi no predio, qac encon-
trou pcr.ip:ido.

Conseqüências: o vigarista
o senhorio
sete (.i.-is
mesmo.

trancar as
> .Furtado...

desapparcceu,
fuás chaves a

tica furtado

CASA NOVA
O Seiiii.ii> r,u--s> occiiPar

ainda esle mes da construcção
dc um edificio para o scu fun-
ccioitamcr.ío,

Quer o Senado ter novo edificio,
(Tem clunics da Câmara, o velhotc.
Custe isso emborri ura grande sacrifício
IC o dinheiro a. scr gasto o _Crario escore,

Sr* o momento r.5o i muito propicio
A que tio gordo credito sc «*ote,
Dê o Sentido sessões cra beneficio,
Fazendo pagar caro o camarote.

Lisboa, 13— (A, A.) — A casa ar-
madòra Uurnay ponderou ao governo
.1 conveniência de considerar inoliili-
zados, continuando, porém, nos respircli-
vos serviços, os engenheiros c pessoal
trabalhador nas minas de metacs.

Lisboa, !.. — (A. A.) — Os man-
cebos que haviam sido chamados . ao
serviço militar em 1914, mas que tive-
ram adiada a sua entraria nas fileiras
dn Exercito, foram agora, recenseados,
devendo-se apresentar dentro do mais
curto prazo.

Lisboa, 13 — (A. A.1.— Com gran-
dc pompa, realizou-se hoje a cerimonia
do juramento da bandeira pelos cx-aln-
miios da Escola dc Marinheiros da Re-
publica, es ando presente ao acto o ca-
pilão de 'mar c guerra Azevedo Couti-
nlio. ministro ila Marinha, c outras ali-
toridades navaes superiores,

Lisboa, 13 — (A. A.) — Vo pala-
cio de Helem estevo hoje reunido, soli
a presidência do dr. Beriianlino Ma-
chado, o conselho dc ministros, tendo
sido 'tomadas diversas deliberações que
ainda não foram dadas á publicidade.

Lisboa. 13 — (A. H.l — O presi-
dente Bcrnardino Machado recebeu
hoje, era audiência particular, os mem-
bros da missão naval ingleza que eslá
cm visita a Portugal.

Lisboa, 13 — (A. H." — O paria-
mento approvou a proposta ilo governo,
prorogando os seus trabalhos a:C* 20 do
corrente.

Lisboa, 13 — (A. II.) — Muitos fi-
lhos de subditos allemaes, attendendo
no recente decreto que os expulsou de
fortugal, estiveram boje no feoverno
civil requisitando os seus riass_apor:es.

O prazo que lhes foi concedido para
abandonarem o paiz, termina amanhã.

todas foi rcpellida e obrigado pelo
nosso intenso fogo a procttror refugio
nas suas linhas, deixando no camro
montões de cadáveres.

As nossas tropas progrediram em to.-

dos os pontos cm que atacaram os ai-

Icmães, notadamente nas posições das

proximidades da coluna 263, onde a si-

tuação do inimigo é extremamente cri-

tica.
As' felizes acções ¦ realizadas ultima-

mente permittem aos defensores das
nossas linhas conservar o terreno con-

qttistado o manter o domínio das posi-
çíks essenciaes.

A discreção c a sobriedade extrema
dos ttllimÒS boletins allemãcs sobre as
operações cm Verdun são inuito signi-

ficativas,
9*-1

Paris, 13 — (A. n.) (Official)—Na
margem esquerda do Mosa, alargámos
sensivelmente as nossas posições a

stteste de Haucourt. Em Mort-llomm.
e Curiii.res, houve bombardeio bastan-

te vivo, de parte a paru*.
Na margem direita, as nossas primei-

ras e segundas linhas entre o bosque
dc Hatidrcmoiit c Vaux foram violem-
tamento bombardeadas.

Rcpellimos por completo um enérgico
ataque contra as nossas trincheiras a

sueste do forto dc Dotiaumont.
Na Cííampagne c nos Vosgcs, acções

dc artilheria bastante intensas.

Londres, 13. (,*). .-1.1 — Informam _dc
Paris para esla capital que os allemaes
redobraram de actividade perto dc
Vaux, cujos contra fortes foram duran-
te todo o dia vigorosamente bombardea-
dos pelo inimigo, não sendo tambem pe-
queno o fogo lançado pelos francezes
contra 03 posições do inimigo.

« sccr.a i
n oedio

HM .1

Publica çíI procura ni-si.

Que -rã Ultra peça bem modern
O «'Capixaba" do João I.*.ti: :
Ttayr.umJo ca:*.:ará o /li Filomct:

Encha o Pifcr o resto do intermédio :
15 hão dc arranjar q-.ir.ntia não pequena

Pari ajudar u construcção do predio.

O ühl'0 a Quatro attriiitie ri. sr. Joaquim
Pires a seguinte phrasc:

"O ;r. Antônio Carlos devo ter lido c.-.r-

tas sobre-ccrlas que cu tenho escripto aos

jornaes. Cartas tão bem redigidas como as

do I.uii Go*r.C3.
Pois não lembrou-se «le mim. rara a Com-

mis™ dc Redacção.
Se a Joaquim Pires falou asilm, í que

itSotoKl.ra-.fl mais' das rcgrinlias de collo-

c-ção dc pronomes; pelo menos auaiido

esprine-se verbalmente...
ss

* •*-
O Fu¦#*¦_¦ ^n -conccileu Iiàlax-ccrp-us ao

e_it.dj.ntc Nunes Leite, dndn pelos parcn-
tes como allenodo, para voltar ü.rcrce-ite
a Maceió. _

Ficou -provado que a alienaçio do rapa:
era up ?rctt:-:to para a alienaçio dos seis

bws *¦ ¦
Cyrano A O.

A SIIIÍAÇA3 U IRLANOA
Fuzilamento de mais dois re-

vslucionario.s
Londres. 13 — (A. A.) — Foram fu-

zilados, depo:s dc devidamente julga-
dos, os revolucionários irlandezes Con-
nolly e John Mac Dermott.

Londres, 13 — (A. A.) — Os jor-
naes noticiam que vae ser cm breve j
levantado o estado de sitio na Irlanda

A CAMPANHA DA RÚSSIA
Londres, 13 — (A- A.) — Os turcos

têm ropetido infrutiícramen!.: os ata-
qnes ,is posições russas ao sul da re-

dogjfio de Diarbeltir, onde o exercito
grão-duque continua a avançar na di*
recção de oeste c sul, acompanhando,
em parte, o movimento das linhas que
avançam ao sul de Platana uara oeste
e a oeste de Erzingam e Kharpont, e

paru: fazendo caminho para o sul

A Cruz Vermelha ai-
lema e a attitude do

governo inglez
Londres. 13 — (A. II.) — Xo dc-

curso de tuna entrevista que teve no
Porcina Office com 11111 representante
da ¦Associated Press, sir Mauricc Buo-
sen declarou cm nome do governo bri-
tannico que a altitude deste, a respebrj

«1 as remessas rl«
Cruz ViirtiuRnii

destinadas ri Alie-
manha, c perfeita-
mente clara. " >-"»-
t a 111 o s proniptos.
d.sse o sr. _ lltin-
sen, a permittir a
passagem tle arti-
gos clínicos ca:i-:«
gnados a qualquer
das s e c ç O .' s fU
Cruz. Ã'eriiK*'.ir-
Americana a. u <s
exercem as s u a í
funeções nas *..*-
t e n cias centraes,
desde que tenha-
mos todas as ga-
rantida sobre o u
emprego.

Todavia, não . s-
tamos dispostos •«
consentir 11 a int-
portação geiV , I
desses produetos,
porque alguns dei-
les, como a borr.-
clia, poderiam í. ir
empregados cm oh-
jeclos militares.

Um jornal lechnico
allemão*, consigr i-

do ás applicaçõcs da borracha, dizia cm
17 de setembro do anno findo qm: as
então recentes medidas tomadas pelo
governo imperial asseguravam ri Ali. •
.'anlin o fornecimento da borracha ¦•.;-
cessaria para 03 serviços de sattdc ro
teu exercito.

Temos, portanto, o direito de mostrai
111:1 certo sceplicismo perante ,ãs histo-
rias do inimigo com respeito aos enf*: -
meiros que ellc diz terem morrido --i
conseqüência de iníecçõcs oçcasioiiadas
pela falta de luvas de borracha.

Durante a guerra francb-alkmã 'Io'
i.;o, ns allemãcs prol.il.iram ã entra-
aa dc fornecbnentos médicos em. Paris S
duran:'-* a guerra actual, elles probibcir»
a exportação dos seus livros de medi-
eina, dizendo abertamente que 6 prt-
ciso impedir por todas as formas quo
os outros pnize.3 sc aproveitem dn s.-icrt-
cia allemã, Além disso, os nossos ini-
11 igos ainda não manifestaram a menor
intenção de permittir a entrada de ar-
tipos medicos 110 Re-ino Unido; e o seu
bloqueio submarino í abertamente des-
tinado a barrar a passagem du toda e
qualquer C3pccie de fornecimentos.

A Allemanha é ainda a potciicia que
violou de propòs:to deliberado a Coa-
venção de Genebra, tentando torpedear
o navio-hospilal "Asturias" e torpede**
ando o navio-hospital "Porlug,.!", o
que causou a morte de tim grande nu-
mero de feridos e dc enfermeiros. Ac-
cusaçõos dc crueldade feitas por gente
que procede desta forma, precisam de
scr verificadas com o maior cuidado
para se apurar a verdade.

Quanto no direito _ de interceptar *
passagem de fornecimentos medie".,
não resta duvida que os alliados pode:',i

O sr. ijàtbrnecli,
ministro allemã,)

demissionário

em
de Mcsopotamia;
gdad.

eom destino a Ba-

A. palavra official

Nos Balkans

Essad-Pachá vence
batalha de Valona

Paris, 13 -— CA. A.) — Tclegram-
mns de Roma, aqui recebidos, dizem
que a batalha travada ao norte de Va-
lona, entre tropas austro-bulgaras e ai-
banezas fieis a 'Essad Pachá, terminou
com a completa victoria destes, que pu*
icram cm fuga os atacantes.

Desta forma, fracassou, mais uma
vez, a tentativa teutonica de conquista
daquella importante cidade albaneza.

Londres, 13 — (A. A.) — Noticias
de Athenas dizem que continuam a
haver pequenos encontros entro oa fran-
co-inglezcs e os bulgaros na fronteira
greco-bulgara, tendo os aluados em

de uru ponto feito incursões vi-
erritorio da Bulgária.

Londres, 13 - (A- A.1 - O D.:il-j
ilai! publica, cm sua crlição da manha,
um telegramma de Odi-s.?... dizendo que
a Bulgária retirou de Dobmdja 36.000
soldados, que partiram, acompanhados
de artilheria dc grosso calibre, para
logar ignorado.

A GUERRA CONTADA
POR ELLES MESMOS

mais
ctoriocas no

ALLEMANh,. — Berlim, 13. — "O

quartel general communica em data dc
12 de maio:"Alguns batalhões do Palatioato to-
niaram de assalto varias linhas da po-
síção ingleza, a sudeste do redueto
Hohfnzoliern, nas proximidades de Hul-
luch. O numero de prisioneiros feitos
até agora ri de 127- O inimigo soffreu
graves perdas sangrentas, pnncipalmcn-
te num contra-ataque fracassado.

Nas Argonnes os francezes atacaram
as nossas posições na Filie Morte, em-
pregando li.r.idos inflammaveis. O ata-
que foi repcfTilo.

Em ambos os lados do Mosa. vivo
fogo dc artilheria. Não houve acções dc
infanteria dignos de menção, a não scr
uma fraca tentativa,de ataque dos fran-
cezes. perto de Thiatimont.

Mn frente leste os nossos aviadores
bombardearam copiosamente Harodiieja
estação da estrada de i-.rru Krashin-
M-r.sk."

cxerccl-o. Esses artigos nunca forcn
considerados nas guerras anteriores
como devendo beneficiar dc um trata-
men:o de favor."

Nova York, 13 — (A. A.) — Uirí
radiogramma official dc Berlim, parn
esta capital, annunciou que o sr. Del-
bruecl., ministro do Interior da Alie-
manha apresentou seu pedido de de-
missão do cargo que oecupa.

Motivou essa resolução o estado ié
saude daquellc titular, que está soffrcn-
do de diabetes, impossibilitando-o as-
sim de continuar ;i testa dos negócios
da pasta oue lhe fora confiada.

iVr.iv) York. 13 — (A. A.) — CorN
firmando a noticia da saida do sr. Del-
bruceb. ministro do Interor allemSo,
posso adeantar que o mesmo será su'i-
rvituido naquelle departamento pelo mi-
nistro bávaro conde von Heriling,

Amsterdam. 13 (A. II.) — Telegrum"
ma official de Berlim:"O dr. Delbruclt demittiü-Se do cur.sr»
de ministro do Interior."

Paris. 13 (A. A) — Cominuiiicat*. d*
Gcnclira para aqui qttc chc^irAiii àqu-d-
Ia capital, como a outras cidades d:«
Suissa, varias levas de subditos alie-
mães, na sua maioria velhos e mullie-
res. em completa miséria.

Esses immigrantcs dizem que a situa-
ção na Allemanha é desesperadorn, sen-
do grande a falta dc gêneros para ali-
mentação das populações.

Londres. 13 (A. A.) — O Daih Tei
leorapl, noticia a creação do Minis*?-
rio da Aviação, que será oecupado por
iord Courzon,

_§P
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O incidente politico oceorrido na
Câmara, ante-hontem, por occasiío da
votação da commissão de Finanças,
tem conseqüência do qual pretendeu o
sr, Antono Carlos renunciar as suas
funeções tle leader da maioria daquèlla
easa do Congresso, provocando uma
¦manifestação de solidariedade por par-
te dos leaders das bancadas, reunidas
a convite do sr. Astolpho Dutra, teve
já epílogo.

Deante dessa manifestação, resolvida
. na residência do presidente da Gamara

it levada ao conhecimento do sr. An-
tonio Carlos pelo próprio sr. Astolpho
Dutra, desisliu aquelle de tornar effc-
ctiva a renuncia, continuando, pois, na
leiiilerança da maioria da alludida casa
do Congresso Nacional.

¦O sr. Aslolpho Dutra, provocado por
uma noticia vulgarizada titttn vesperti-
ino, desmentiu hontem, categoricamente,

. que houvesse sequer pensado cm rentin-
ciar o exercício do cargo para o qual
tura eleito, ha poucos dias, por todos
o.i deputados menos um,, que tomaram
ipartc no pleito' dc presidente da Ca-
tnara. S. cx. não .podia ter disso cogi-
tudo, porque, evidentemente, o inciden-
tc, solire ser de proporções_ niininias,
não tinha a mais remota significação
desprestigiosa para a sua pessoa.

iSc era assim, como estava, de rcslo,
ua consciência de todos, s. cx. ficava
«nulo estava, e esse sereno e justíssimo
jiroposito evitava, sem duvida, ao nosso
ver, manifestações dc apoio idênticas
ás prestadas ao leader <la maioria da
Câmara.

O sr. Antônio Carlos, com quem o
sr. Astolpho Dutra se avistou na noite
do próprio dia do incidente, daudo des-
empenho íi incumbência que lhe fora
conunctlida pelos leaders de bancadas,
¦partiu liontein, pela manhã, para Juiz
<!e Fora. O leader da maioria, que se
cioliavá hospedado na rcsvlcncia do dr.
I.iilia Duarte, á rua do 'Riaclitieio, foi
buscar a sua familia. afim dc se instai-'•lar cm sua nova residência, á travessa
iPttraná, Marquez de Abrantes. S. cx.
deve regressar a esta capital amanhã.

DE S. PAULO

a capital

. A chegada do sr. Sou-
za Dantas

S. ex. chegará hoje ao Rio
Santos, 13 — (A, A.) — A bordo

do paquete Amazon chegou O dr. Sou-
za Dantas, ex-ministro do /Brasil 11a
(Republica Argentina, nomeado suli-se-
cretario das Relações Exteriores.

O Amazon entrou a barra, ás 7 lio-
ras ila manhã, lendo atracado pouco
depois das visitas das autoridades da
Alfândega, da policia e saude, ao anua-1
zriu 22, da Conipanliia das Docas de
'Santos,

O dr. Souza Dantas seguirá para o
Riu de Janeiro, via S. Paulo, cm carro
reservado ligado ao Irem que partirá
daqui ás 12 horas c 20 minutos.

.V. Paulo, 1.5 — (A. A.) — Chegou
a esla capital, o dr. Souza Dantas,
1 indo de Santos, onde desembarcou viu-
i!" de llurnos Aires, pelo Amazon.

Apezar ile não ser conhecida a liora
da chegada do comboio quo conduziu
itssc diplomata a estação da Luz, com-
pereceram muitas pessoas amigas e ad-
miiradorns do dr. Souza Damas, Ao
desembarcar o dr. Souza Dantas, foi
cumprimentado pelo representante do
itoverno, lendo o secretario do dr. Al-
iint> Arantes conduzido o diplomata
brasileiro em automóvel do governo da
eslação á Rotisserid Sporttnan, onde o
i!r. Souza Dantas se hospedou e onde
lcm recebido grande numero de visitas.

A's 7 horas o dr. Altino Arantes,
presidente do F.stado, offcrcccrá um
,i. nttir intimo em sua residência, ao dr.
Souza Dantas, Comparecerão a esse
jantar o vice-presidente do .listado, dr.
Cândido Rodrigues, secretários do go-'verno, secretario o official do gtibinc-le da presidência, bem como o ajudan-
ti: de ordens de s. cx.

(I dr. Souza Dantas segue hoje mes-nio para essa capital, polo nocturno dc IIttxo.

iFicou demonstrada, pelo quadro
que já publicámos, a 'excellencia do
carvão da Barra 'Bonita, verificada
nas analyscs feitas pelos laboratórios
das escolas Polytechnica, tio Rio de
Janeiro, e de Engenharia', de S. Pau-
lo, bem como da Estrada dc Ferro
Central do Brasil.

Não será demais repetir que os
resultados de taes analyscs são os se-
guintes:

Poder catoriíico : 6.19S calorias, por
grainma.

Carbono fixo : 67,42,Guiai i iS,.to.
—« Huaiidade: 2,47,
Esses resultados foram; confirma-

dos pelo sábio e saudoso scientista
dr. Orville Derby, o notável enge-
nliciro quç esteve ao serviço do Ali-
nisterio da Agricultura, como se vê
do documento seguinte:"Ministério da Agricultura, Indus-
tria e 'Commercio.

iRio dc Janeiro, 20 de abril d.c 1915.
Ulmo. sr. dr.
Dc ordem do .sr. ministro da Agri-

cultura, respondo a vossa carta do 12
do corrente a elle dirigida, relativa
ao carvão da Barra Bonita, 110 Esta-
do do Paraná, remettendo-vos pelo
Correio um exemplar do relatório do
dr. I. C, Whitc em que se encontram
quasi todas as informações pedidas.
A estas posso accrescenlar a seguin-
te analyse feita uo laboratório desta
repartição sobre uma amostra dc
carvão de Barra Bonita, apresentada
pelo sr. Pedro Carneiro de Mello.
"lltiraidade. ."Atatcria volátil."Carljouu fixo."Cinza. , . .

2,47 %
11.71 %
67.41 c/„
18,40 %

100,00
Com a mais elevada consideração

a estima, subscrevo-mc — (assig)
Orville Derby, director."

Sttbmettido esse mesmo carvão ao
exame da Escola Tcchnica Superior
iFciterat dc Zttricli, deu o seguinte rc-
sultado:"A -~ Analyse chimica,

i° Composição geral:"Apua lygroscopica. ...-.« 2,9 <#,
,.''Cinzas.  10,1 %Substancia queima vel, , , ¦, . 87,0 %

12° Exame elementar:
"Carvão
"llydrogenio

Oxygcnio, ......
I "Azoto

"Enxofro Queimarei. . .Ciu/s?, , , , , , , ,"Afina , -,

é)° Combustão:
A matéria íorne

"Cokc seni cinzas, ,
"Era tolalidadi :"Carvão puro. . ." Substancias líquidas"Cinza*
"Aif.tti

100,0 %

73/.
4.J
8,5_

1.6
10,1

100,0 %

03,

53,3
38,7
10,1
2.9

IOJ.0 %
/> — Experiência calorimelrica.
O valor calori fico tem tle ser con-

siderado só pelos produetos seguintes:
ácido carbônico, ácido .sttlíttrico ga-zoso e vapor d'agua na .temperatura
ordinária.

Poder catoriíico de uma granima
de ácido carbônico c de agua numa
temperatura exterior média

6810 — 6824'
Média 6817

Valor catoriíico de um küo de car-
vão cm bruto 6S17."

a.?ora apontada pelo dr. Alfredo
Maia. c é provável que a'lii, com mais
detalhados estudos, sc ¦encontre de-
posito de i combustível valioso, se fo-
rüm continuados os trabalhos nesse
¦sentido, como é de esperar."

O relatório do sr. José Oiorgi, ao
qual faz referencia a ¦noticia acima
iranscripla, communicandjt) o resulta-
do das experiências feitas, por ordem
do dr. Alfredo Maia. com o carvão
da mina da Barra Bonita, do nttal
nos occttpamos agora, é este que
segue:"Pirajú, 27 dc novembro de rood.

liontein experimentei o carvão, a
só. sem outras matérias combustíveis,
c deu o seguinte resultado: carvão
empregado 2-7 kilos; percurso kilo-
métrico 32; tempo despendido 1 liora
c 25 minutos (com 8 111. de parada
na caixa cfagtia); vapor regulando
120 libras (da estação A. Leonel a
Pirajú e regresso) sempre mantida.
A primeira pressão foi feita a lenha,
isto é o vapor .primitivo, antes da
saida da locomotiva.

Experiência da estação A. Leonel
a Manduliy c _ regresso: carvão c:n-
pregado 152 kilos; percurso kilomc-
tricô l8_; tempo despendido 50 mimi-
tos. -Saida da estação Leonel com
100 libras, chegada a Manduliy com
So .libras, lendo rampa balida dc
L5 Ve.

O carvão queimava alô demais, não
fazia quasi faíscas, mas a sua fuma-
ça era muito preta. Junto a esta dois
con lie cimentos de carvão para que
v. ex. faça as experiências como me-
Uior julgar. — (nssig.) Josc Giorgi."

E'_ bem conhecida a competência
profissional do eminente scientista
dr. Pires do Kio. S- cx., após uma
visita official que fez ás minas do
Paraná, segundo informou a Noile
de co de outubro de 1915, telcgra-
pliott ao sr. dr. Alfredo Lisboa dan-
do conta <lo seu trabalho c, dizendo
que: 

"dos afloramentos que obscr-
vou destaca-se com maior vantagem
o já explorado, Pedro Carneiro, cujo
proprietário está construindo uma
boa estrada de rodagem ua extensão
de 47 ivilometros, para transportar o
carvão extraído."

Em 1906, o dr. Alfredo Maia, en-
tão no cargo de superintendente da
Estrada tle Ferro Sorocabana, em
presença dos srs. drs. Joaquim lluet
d? 'Bacêllar, Antônio Penido, J. T.
Nabuco dc Araujo, Manoel Citima-
rães, Costa Lage, 1 toracio da Costa,
Moreira Pedroso e Diamantino Lo-
pes, realizou uma experiência com
amostras de carvão da Barra Bonita,
cm uma locoinrotiva daquèlla estrada,
que percorreu a distancia entre as
estações Ataliba Leonel e Mandiihy,
cm 1C minutos, Eiitliusiasinado coin
03 resultados magníficos dessa .pro-
va a que fora subnrcttido o carvão
daquèlla mana, o dr. Alfredo Maia
exclamou cm presença dc todos
aque.Ile.-t profissionaes: — "Tomos

queimado muito Cardiíí interior a
este."

O Congresso de Goyaz
; Covaz, 13. (A.' A.) — Terá "lígafi "hoje,

ás 13 hora», a installação do Congresso es-
tadual, havendo numero legal nas düaâ casas
da referida asscmbléa. ^ . --Í '

* '£.t.
Deputados em viagei||

Kr.cirs, i.v (A. A.) _ Sqsuiu !g§! essa
capital, a bordo do paquete tí/ípír 'Serões,
o deputado Netto Campcilo. '* [Covaz, 13. (A. A.) — Dc.passagciii para«sa capital, chegou aqui hontem o.-ííiw-Fran-
cisco Ayres, deputado federal.- . i"

* *
Coisas do Pianby *"

TuiMziNA, 13. (Do córrcspoudJnic.) —
Ocorreu hoje, ncsla capital, um facto 'que
tini escandalizado a opinião publica.O caso é o si'3uin:»: - tr

O deputado Arthur Ribeiro, ferrenho par-tidario do sr, Miguel Rosa, aculado .por
este, arrebatou do poder do coronel Piifias,
picsldcnto do Conselho Municipal, e depu.
t.-do estadual, avultado ntiniero de aullicn-
ticas, linjaa pelo correio, sob registro, (
.1 elle entregues, na qualidade do i».6eerc
tario da Assemblía. '- .•','. -j

O fado obedece a um plano dó goVer-nador do Kstado, afim de eipolhr ó ctindi-
1L1I0 da oppoiiçáo dos süfftfogiòjl obtidos nas
urnas.

As desordens espmta-sanfeiises
ViCToan, 13. (Do coriesjiorJenti,)'-. O

goviTiio recomeçou o plano dc conflagriV o
listado, 110 intuito dc attribuir as desordens
que se derem auã oMiOãidonistas.

Seguiu hoje, .ás 10 lioras da nianbá, de
Cachoeiro para Bananal, Alegre e Veado,
um tre!1! c;pcciat, conduzindo um grantle
contingente policial, que vae atacar aípicllas
Itcaüdades. oude reina grande terror. '.'.

,A policia já está ali comiaeltcndo- tida
sorte de duprcdaçõM. "¦.¦<».'i-%

VIVEU

O ministro da Faserida, dcfefstt-por
equidade, o rcqueriiuchto da CoftitLiitlii.i

Calçado Clevcland, pciiindo^rfelifi-ade

Já temos varias vezes notado quantoa populaçjo da velha Campanha mani-
festava, lia um século atraz, de verda-
deiro ardor áulico. O juiz de fora, Mi-
randa e Costa, parece ter com.prclien-

,dido ser aquelle o melhor meio de nn-
gariar as boas graças da metrópole, ao
mesmo tempo em que realmente incutia
ao3 seus jurisdicionados noções eivicas
c de_ patriotismo que eram as vulgares
11.1 época. A idéa de pátria materiaü-
zava, então, na pessoa do rei, e toda
a augusta familia compartilhava desse
prestigio sagrado.

Era natural, portanto, que a noticia
¦da vinda da curte portugueza para o
Brasil, cm conseqüência da invasão dos
írancezcs, despertasse vivo c sincero
cntliusiasmo : na pequenina villa da
Campanha, Tudo demonstrai que isso
aconteceu, não consistindo o regosijo
em meras formalidades e .providencias
officiaes, mas affectando, a fundo, a
alma do povo. (Entretanto, o primeiro
resultado da vinda da real familia rc-
iprescntava para todos ali mais ttm des-
íalqtie uos seus bens e fazendas, con-
vidtulos como foram a contribuir pela
fôrma que passamos a ver.

'No dia 1 de fevereiro de 1S0S o
digno Juiz de Fora, presidente, dr. J.
J. Carneiro de Miranda e Custa ren-
nia, em sua casa, que era tambem a da
Câmara, os vereadores c o procurador.

Eram vereadores, então, o canitão
Ignacio Ximeiies do Prado,-capitão Ber-
uardino Teixeira de Toledo, e alferes
Bernardo José da Silva; e o procura-
dor era o alferes Gaspar José de Pai-
va. Servja ¦ de escrivão o ajudante
José de Faria Goulart.

Abrindo a sessão, o dilo ministro (o
Juiz do í^úra era chamado tambem as-
sim nos papeis públicos) apresentou c
mandou lêr um officio em que o gover-
nador e capilão general da Capitania
— Pedro Maria Xavier dWtlnydc e
Mello — participava a noticia de que
se achava a chegar ao Rio de Janeiro"com toda a sua augusta familia" o"Grande c Incomparavel Principe Xos-
so Senhor",

O officio era datado de et; dc .ia-
nciro, da Villa Rica de Ouro Preto,

é de notar-se a cclcrhlnilc com que,

Kit > «CORREIO DA MANHÃ — Domingo. 14 de Maio tle 1916,

Ec!sfe u™.inci- Expriencias com o carvão íTpolítjm ™dSk». o reii\o oepoiítlgvi;"---"
m dente político -^— —-—- —

°^^s- nacional fla Barra Bonita
r. | ,, | . JnBMHMHMaiHManHMHHHMHEWHHHaHHHnHHHI

B^Pí*. O incidente politico oceorrido n» ' ¦ w) ——————————————

Hg|:'', Câmara, ante-hontem, por occasiío da

f-r^^TTcT^

Synthese das quatro dy
mnastias portuguezas

Continuação da segunda
dymnastia (Aviz)

AS DATAS NAGIONAES
A COMMEMORACÂO DO

13 DE MAIO

_...,.„_„ .. ... ^ ...... ,( <ii.iii4iuv ¦ 1 Ç1VÍ t -l ti
ção da multa em que incorreu nn> M„ Pa"a a<iuclles remotos tempos, essa ur

   ._._ i • ¦ 'HtT ftnt\iret /•Aiiiiniii!ii"ii'in -in tli," iMiii»i»r nler ptigo, no jirazo devido, o: ilinpilsio
solire o dividendo relativo ao à" "so-
mestre de 1013.

O ministro da Fazenda indeferiu o
requerimento de John Í.Ioore & Comp.,
pedindo reconsideração do despacho
dado no seu requerimento, relativo ao
desembarque de 300 animaes ein Porto
Esperança.

S. wc. manteve, assim, o seu despa-
cho anterior.

O ministro da Fazenda não attcntle.tt
ao pedido feito por Vinccnzo ítalo
para vender cm seu estabelçcimcnto
esfantpilhas do seilo adhcsivo.

ihi fica exposto
não conseguir

liiilinvstücs, nausons,
fnltn do anuctito

Kf.IXIH OAMOMiTiTiIiA.
KAHIli/liO tlíIÃX.TO

' ¦¦"""¦ WWI > tmt Mf 1 ——
A n.VT.\l,HA NAVAL

iíIAOHUEIiO
DO

jonio serti coniinemo-
"mio o seu iiimivei'-
vershrio

Para commcniorar a passagem do an-
niversario da batalha naval do Ria-
rlyiclo, deverá desembarcar 110 dia 11
de iiinho próximo, uma divisão de ma-
rinha, constituída por duas brigadas.

A divisão será coniinandada pelo con-tra almirante Francisco de Mattos c as
httgadas pelos capilães de mar c guer-ra Antônio Júlio dc Oliveira Sampaio
e Alberto de Barros Raja Gabaglia, de-vendo servir de delegado do chefe docriado maior da Armada, o capitão dccorveta Anipliiloquio Heis.

'1 I TU O Im
s mais lindas salas de jantar e os
mais elegantes dormitórios só po-
ilercis encontrar, na Casa T,ouii-

dro MmtilIS & O., t'i rua do Ouvidor
us. 0;; e 05 c nos antigos armazéns á
rua dos Ourives 39 a ,13.

Uvin comparação com os resultados
lie ácido carbônico c dc agua numa
missão brasileira, presidida-pela alta
coriiipetciicia do engenheiro dr. Whi-
tc, 'em produetos carboniíeros de 21
outras procedenchis, o carvão da
Harra Bonita ficou collochdo cm
primeiro plano, sendo confrontado
com os de_ melhor posição 110 quadrodemonstrativo c comparativo queveiu .1 lume nas paginas do relatório
official.

Os tle melhor qualidade, indicados
nessa lista, são os das procedênciasdesignadas soh ns. IO e ri.

Ainda o caso da menor Zul-
mira Camões

¦Recebemos a seguinte carta:
"O honrado dr. jui.t d.i i"

orphãos, falando ao Correio
cm) du menor Zuhnira Cuniõi
fez com lealdade, porque: i"
loridadc só leve conhecimento
cio de representação ao dr. chcfi
policia quando, já uo foro, por uma«iefcrcticia pessoal, procurou falar ao
dr. Machado Cuiniarãcs. Tanlo é isto
mna verdade insopltisinavcl que o exmo.

sr. th: chefe dc policia soube da exis-tçiicia do lal officio por meu internic<lio. Vor conseguinte, esta autoridade
«liio o procurou ilev;do ii representação
que fez, eotn-o allcgou no Correio dc-ti-.;: 2", ií,7(i recebeu outro officio

vara ile
sobre o

.•=, fíííO c
esta au-
do offi-

de

de 11. li)
c menos

do que o

de 11. ít
e 8,;6 %
do que o

tem itnais -'„S9 % dc
-3-5'1 % de carbono
carvão da Barra üo-

titu mais 4,74 % dc
menos do carbono

carvão da Barra lio-

que
;ui-

de
fi-
no

em

por e.tt.-i
prestadas
piamente
cmqtian-
etn casa
acctisado

só foi
foi

a não ser .iTiirllr transcnpto
iiutoridade nas informações
ao dr. chefe de poi cia e ai
divulgadas peia imprensa; 3",tt' .1 menor esteve depositada
do sr. Gabriel dc Morae?, o
esteve detida ncsla delegacia
p;.sio etn liberdade quando Ztilmira
jirrseitte .10 honrado dr. jtiiz.Por conseguinte, capeioso é cinda 3argumento de que a menor estivesserui contado com o deflorador (>.'«•to ço anto dc flagrante a oue .,•',• refereo iw.z. este ii,7o podia ser lavrado, nor-quanto ti monor 1100 foi surprchendida
em casa de tolerância o sim encontradaetn ruas suspeitas deste Districto Con-<lt:.'!ff.i pelo guarda civil 560 a c.-.-.i de-lesícia, declarou então de onde vitui-,
co que 'lu succcdcra; -\", se o lninv.-<i" juta dr. Machado Guimarães ilete:-siiiliou :.ti seu cscrevcnle que officirssjacstu autoridade pedindo a atires :nn-
vão da menor cm jtrzo, /.,-/ officio fi-'.; do hon-

dr Ma-
pr?

ruu apenas uas boas intenç
rado juiz e seu escrevente.

Talvez a s. cx, o honrado
rliaJo Gttiinnrfies iC-, /•,:«,,.{'•• ii? da iitconlvsiovcl onioríj;
exmo, sr. íh-, chefe de polic-,forrcsLondcu-sc directamente et
autoridade) este inridente não
st a elasticidade titic pa¦mar. Finalmente, c-ta :;
jirelietide quaes os seus
spotis.ililid ides para agir
com utn pouco de bom
ín.i que a taloa não c t
jiiitfii c Uonraáú j:ti:.

Ag.-adcjendo -a publicação desl.-
s".. ,t • sempre obr" — Olcgnrio I
fies, delegado do 15o districto."

De accordo com fis infortilaÇ'
Tücsanro Nacional, o ministro da Fa-
»fii.ia defetiu o requerimento da ir
íiiánAiile do S. S. Sacramento da Can-
dçlari.í, pedindo que seja elevada á
quantia de fo:opo?otio a quota estabe-
Jecida peto aviso n. 60,. de 12 dr julho
Ít 1RS7, rehlti.i ao imposto sobre lie-
íiidas alcooücif. denotu-naila "('-.-.Tri-
*tiiç*o dr Car'!ade".

tomas-
ii"c- querer tu-
íoridtide cota-
deveres e re-
etn taes c •;.•>;
• ns--'. T)e fòr-
o frrg:l como

do

.Os
cinza
fixo,
nita.

Os
citima
fixo,
nita.

Hsses são algarismos officiacs
nenhum poder de sophisma conse
ra derrocar.

I-Mas as qualidades do produeto
que nos estamos o.ccupaildo não
caram demonstradas lão somente
campo das theorias e da analy
laboratórios, tambem o foram cm ex-
periencias diversas, feitas por pro tis-
sionacs. de reconhecida competência
e etn circnmstancias tão solctincs ente
nao deixam margem a duvidas.

O sr. coronel Pedro Carneiro de
Mello, proprietário dessa jazida opu-
lenta, enviou algumas toneladas des-
se produeto aos distados Unidos paraserem ali submettidas a experiências
cm locomotivas c cm fabricas de re-
nome: não podia ser mais animador
tio que íoi esse exame pratico con-
finmador dos resultados affirmativos
e altamente elogiosos que as analvses
riuimcas haviam demonstrado nos" !a-
bora tonos.

Isso tudo animou o sr. coronel Pe-
dro Carneiro de .Mello a procurar os
dirigentes brasileiros, os homens de
nomeada scientifica do nosso pai;.aquelles que pelas posições oecupadas
11a administração publica estavam em
condições de aproveitar e reconiincu-;
dar o combustível nacional, oti ad-1
opiando-o ttos misteres próprios, 011
apenas cxpcrimemnndo-o, para sc po-der constatar a existência desse pro-duelo íjuc a natureza doou tão lar-
gamente a este .paiz privilegiado.¦Km 1906, a 6 dc dezembro, lia-se
mim jornal do Kio de Janeiro a se-
guinte local;"Ha dias o sr. dr. Alfredo Maia
enviou ao 1" engenheiro da comniis-
são, dr. Francisco de Paula Oliveira,
ttm. caixote contendo carvão de uma
jazida r.o Paraná, desconhecida até
agora.

Km resposta á caria em que o mes-
mo _ engenheiro apresentava .1 suaopinião sobre o material, diz ao sr.
dr- 'Altrcdo Maia que mandou fazer
experiências praticas de tracção etn
locomotiva e que
inicllior qtte muiti
tem empregado.

Abaixo transcrevemos o relatório
sr. José (liorgi, encarregado desse

e por eüe se vè que o con-
oi tambein de 7 hilos por kilo-

metro, na primeira prova, de S kilos
na segunda, onde havia rampa bati-
da de i.iíj '/,-.

O dr. Maia está dispe
mn engenheiro esUidar
transporte e o sr. mini
o dr. Paula Oliveira a

'Cie ludo isso que
com absoluta lealdade
despertar a confiança dos mercatl
consumidores, dc modo a ter anima-
ção essa industria que apenas neces-
sita de um pequeno amparo, convc-
nhanios que não haverá força luima-
na capaz il.e arrancar as iniciativas
desse jitarasmo doentio em que pare-ce querer adormecer ,para sempre a
energia nacional.

_ Para tuilizar esse produeto riquis-
simo, arrancal-o do seio ••remoto do
senão paranaense, trazel-o aos mc-r-
cactos consumidores, houve alguém
de coragem que não trepidou nem
perdeu tempo cm repelir experien-
cias.

Essas es
110 campo
fios, eniii
seientistas;
fabricas c

lão feitas stitfieietite.tnetite
da theoria, nos laborato-
auxilio da chimica c dos
1:0 campo da pratica, nas
nas locomotoras, com o

auxilio dos operários entendidos, sob
a direcção dos engenheiros mais il-
lustres, Kepetij-as agora, para che-
gar aos mesmissimos resultados já
obtidos ha dez anno
suppücio de Sisipho.

lvutciidoniioã que seria mais util, I
inais patriótico, mais digito da ctr-
gia c da coragem •de homens di
telhgcncia c de iniciativa, fazer
pouco (de yankeismo, metter
bros á empresa, para

1X0 Tliesouro Nacional foi prestada
fiança, 110 valor de 2 :ooo$ooo, para ga-
rantir a. gestão de Alonso da Silveira
Xeves Filho, 110 logar do escrivão da
oollectofiá das relidas federaes em The-
rezopolis, listado do Rio de Janeiro.

O ministro da Fazenda mandou de-
clarar tio delegado fiscal 110 lisíaiioda
llahia que, segundo comniiinicação do
Ministério da Justiça ao lente cathcdra-
tico da Faculdade de Medicina 110
nicsmo Fstado, llr. José Adeodalo de
Souza, compete, a partir de i" ile ju-
neiro de 1315, a gratificação animal de
120$, correspondente a 1-0 "l" sobic os
seus vencimentos.

¦ 1 o nn 1

Escrúpulo religioso ?
UM CASO HO SÉRIO QÜE
A POLICIA ESTÁ APURANDO

Um cavalheiro que passava pela rua
do Iíosipcio parou, ouviu, curioso, a
conversa de um menor cotn um indiri-
duo, cujo nonic elle desconhece.

— Com que então 11 teu tio vcndeli
a filha por 2:5oo$óoo? IC certo o car-
cure privado.?

Ante o gravidade do qtte ouvira,,- o
cavalheiro correu a levar o estranho,
caso ao conhecimento da policia?!» o
fiz relalandb-o ao delegado Pcruira
Guimarães, do 40 districto.

Utn caso., de Ichocinio? A atitorjiiatle
tratou de syndioar, e, chamando á sua
presença o acusado, mn turco estabe-
lecido com botequim naquella rua. ott-
viu delle que aquillo era unia insinua-

ola ou perversidade dc algtu.iinale

eqüivaleria

Ç.IO
inimigo,

Contou
apparccia

,!k

1:1-
um

hom-
conseguir ca-

dc faeto, sua filha não
ninguém, durante o dia.

F' musuhiiano c segue á risca os pri-
ceitos da sua religião. Dahi, o facto de
só á noite sua filha se apresentar, em
obediência aos preceitos da sua reli-
giãO.
do. 1

pilai, iniciar a exploração industrial
(itt jazida e entregar, sem perda de
tempo, a máxima quantidade de com-
bustivel a uni mercado que, no altis-
si:no_ preço .pelo qual está pagandocarvão cnrajigeiro de qualidade infe-
rior, demonstra liem eloqüentemente
a necessidade opprcssora que tem de
hulha, para as industrias, para a na-
vegação e .para os serviços pttliücos.'boi o que fizemos; de modo qtte,dentro dc .io dias, liaverá no merca-
do, acudindo ás exigências d,o cotim-
ato, alguns milhares de toneladas i\o
precioso combustível,

Xc-m aos governos, nem aos ban-
cos fomos incommod.tr, pedindo fa-
yores 011 numerário: a empresa está
fundada e se, como acreditamos pia-mente, houver verdadeiro interesse
em dar solução ao problema, os po-deres pttliücos virão espontaneamente iem auxilio dessa tentativa: será a jmelhor prova da excellencia do
4ucto, da sinceridade do
forço e da exacta rcsoluç

Xão sc
talvez

assim o seu
queixa de tal

¦Como se vê,
melindroso. Pude a
o negociante prive

tratava de cárcere priva-
por ser inusiilmaiid, veja
nome enxovalhado, muna
natureza.
trata-se de tun caso bem

policia impedir que
a filha de se ápre-

sentar á sociedade qtte freqüenta a stta
casa, co.nscrvands-a etn aposentos fe-
citados?

¦AHcga ainda o negociante qtte .1 me-
nor apparcce quando quer, mas com o
rosto coberto por denso vôo.

A policia resolveu, todavia, proceder
a uma devassa cm tortio do caso, afim
de apurar se se trata de um caso de
lcnocitiio, e pretenda o pae vender a
filha a uai patrício, ou se de imiti
crença religiosa, seguida á risca. Dahi,
o sigiüo que guarda uu torno do '.-aso,
occtillando o; nomes de;

j gens.

geniie icommmucaçiio souuc wncer
distancias e attingir a villa do extremo
sul.

Não ífieava, ilífelizmenlte, Inaqnctles
tópicos apenas o teor da official e
rcjubilatona nova. O governador dava,
como se diz hoje, "uma facada", e dc
mestre, cerlo naturalmente da necessi-
bilide.de nesse assumpto do generoso
povo campanhense. Dizia, todo blau-
dicioso: '"... he da nossa obrigação como de
Fieis Vassalos do maia Adorável Sul»-
rano darmos etn tal oceasiâo tis mais
decisivas provas de respeito, de amor,
e de Vassalageni".

li expunha cm que, na stta opinião,
deveriam consistir íiqucitas prova.-»."Que canviiilin primeiro qtie tudo
abastecer aquélla cidade dc viveres,
principalmente os de maior co-sumò,

| eotito gados, toucinho, etc; e fazendo-
se descer logo para a mesma cidade
uni grande numero de cavados e bestas
ninares pata o serviço de Sua Alteza
Real."

•Consta da acta dessa reunião da Ca-
niara que logo ao espalhar-se a feliz
nova os habitante*; se alvore.çarrr.u dc
alegria e não se "ouviram nas casas c
nas ruas senão estas vozes — Graças
a Deus que já temos no Fr.isi! o Kcal
Principe Nosso Senhor c Nosso Bom
Pae, que será sempre o Nosso Augusto
Imperador I" Ficou constando mais que"ellcs, Ofíiciacs dr. Câmara, .por si e
pela Nobreza e Povo. offereciani desde
já como. os mais fieis Vassallos as suas
vidas e fortunas para o serviço de Sua
Alteza Real".

Passaram em seguida a deliberar
quanto á representação da Câmara uo
acto da chegada do Principe, achando
todos que 

"entre os Officiaes da *Ca-
niara havia luima pessoa tle toda a stlf-
ficiencia c capacidade como, era o Ca-
pilão Bernardino Teixeira de Toledo..."
o qual acceitou a honrosa missão de ir
ao Rio dc Janeiro beijar ao désembar-
que, em nome da Villa da Princeza, a
mão dc suas allezas reacs.

O po.vo .et.tretauto, não se deu por
satisfeito com as homenagens assiur
p.rcparadas, ..Os "nobres cidãdoons tia
Vila da Princeza dirigiram á Câmara

I tuna petição para cujo deferi menlo o
i egrégio Juiz i!0 Fora reuniu o conselho
; r.o dia 9 de fevereiro. Diziam o.s peli-
I cionaKos uue a deliberação de enviar-

se um representante da Câmara, para
cumprimentar e beijar a mão a Sua Al-

I teza Real, absolutamente o; não satis-
j fazia. Ktititidium qtte 11 Cantara deve-
I ria ir incorporada cumprir esta alta
| obrigação, 1-, como havia dois vereadores
j impedidas por moléstia, os supplicantcs,
I com açodtinutnto 1le5c.t1lp.1vc!, tomavam

o alvitre de indicar-lhes substitutos que
seriam o Sargento-Mór de urdenanças
José Francisco Pereira e o Capitão An-
tonio Gtilarle Brtiin. por terem capaei-
dade para estas diligencias''.

E1 tocante observar-se a bonhoiuia
t paternal cor.i que o juiz de fora atten-
t dia. amparava e justificava as aspira-
| ções de seus jurisdicionados. Assim a
j ('amara manteve o voto anterior de

enviar ttm representante a saudar o j
I principe á chegada, mas ampliou essa
I homenagem, resolvendo que íosse tam-
i bem a Câmara incorporada logo ti.es-
I sem noticia de haver aportado a cs-' quadra real. Ficou resolvido qui 'otlos

diligenciassem para seguir ao primeiro
chamado e mais que aproveitariam a
oceasiâo para levar "na sua companhia
a Real Terça qtte se achava prompta,
pertencente ao cofre da Augusta lio-
nataria da Villa, para entregar na Tho-
souraria da Cúrlc e aonde fosse cottt-
petente e haver conhecimento legitimo
para a desoneração desta Câmara..."

O appcllo dirigido á generosa popu-
lação, íoi o mais profícuo posstwl. Km
bfficio de 20 dc fevereiro, dirigido ao
governador Athayde e Mello, já o digno
Juiz de Fora dá conta dos primeiros
resultados. Em tão breve lapso de tem-
po já so haviam obtido "trinta bestas

cincoenta cavaiios, \m\o? fer-

Proscgulndo a carreira das armas
partiu, cui 1555, cm uma armada, para
o estreito, de Meca, oude se demorou
longo tempo, soííretido as mais duras
provações.

I.á, no exílio, escrevia Camões sau-
dosas poesias, recordaudo-se dc sua
Natcr.-ia, por amor de quem se lançara
nos confins da Ásia, em busca de glo-
ria, obedecendo aos impulsos do seu
caracter, desejando, .a todo o custo,
conquistar fama nas empresas guerrei-
ras.

Exilado, meditava o poeta nos tem-
po.s cm que, muito moço, após a con-
clusão dos seus estudos universitários,
levava uma viaa alegre c galante, des-
preòccúpada c risonha, errando pelos
campos extensos, compondo os seus pri-
meiros versos, á sombra do lendário
freixo, na terra onde se acha enterrado
o valente fundador da monarcliia, ás
margens do famoso rio onde se cucou-
trtim os cedros que derramam sombras
rubre a fonte que lembra de [gnez de
Castro os amores, ali passttdos, e as
lagrimas, ali vertidas.

Foi nesse tempo que se deu o 0:1 •
contro do "rande vate eom Cãtltarina
de Athayde, durante unia cerimonia te-
ligiosu, ial qt.til Petrarca encontrando
l.aura numa egreja... E' o. que sc de
t!

A data da libertação dos escravos
teve liontein a sua comiticmoração com
a soletinidade habitual;

Diversas associações sc reuniram em
scsEã*) extraordinária, cm quo' vario»
oradores relembraram a cruzada gran.
iliosa, humana e patriótica, cm que se
enpcnharain, dando o melhor tle seu
esforço, muitos dos trabalhadores pela

, 1, f • r • 1. r,-.r-,.c grandeza c ,boui nome dc nossa pátria,tadas ea Macau, foi Luiz de Camões fa Jia 
^ _

novanv.-nte preso, de nada lhe valendo I ^^ ^ Q Jc .a protecção do v,cc-rei, conde de Rc- „ dam ^ cntr(. aj 0 t'a-.110dondo. Cumprida a sentença, preparava- (,c ,1|;m 'M^ 
arilla,ue uc llos hll.se Camões para deixar a pnsao quati- unhava; nos diminuia aos olhos dodo os passos llie foram embargados POrinumdo civilisadòMiguel Rodriguez Coutinho, que, pos- 0 Ceiitvo 

' 
Ciéico Sete de Setembrosuindo uma confissão de divida, fei-? executou- um programma completo, com

permanecer 110 cárcere, com plena an- um fêstívat solenne, 'havendo discur-
nuencia das autoridades. | sos ein que foram relembrados os Prin-

Em tão amarga conjectura, premido ci,,e:S heróes do abolicionismo, ao mes-
num circulo de ferro, Luiz de Ctiinoes m0 tehtpo que faziam iiicitanuntos á

üuz de dois sonetos seus, embora ne-
gue o facto o biogcapho Jtirouienha.

Descendente dos Camanos, de Hes-
panha, era Camões de estirpe nobre,
Seus antepassados vieram a Portugal,
por oceasiâo da luta cruenta entre Fer-
liando, filho de Pedro, o Cruel, e Ilcn-
riqtte de Tr.instamarra, pretendente ao
tlirono dc Castella.

Chegando a Lisboa, foi Camões re-
cebido com carinho pela fidalguia,
começando a freqüentar os paços reacs.

A corte, naqucllcs tempos remotos,
era bizarra e erudita.

Catharina d'Austria vivia cercada de
esplendores: a princeza d. Maria, co-
nhecedora profunda do latim e beilas
letras: Angela e Luiza Segca, muito
versadas em grego e liebrcu; Leonor,
filha do marquez de Villa Real, profés-
so.ra de italiano, traduetora de Marcus
Sabèllictts; Joanna Vaz; Paula Vicente
e limitas outras que aluavam a belleza
pliysica com 05 dotes moraes e dcMca-
deza dc espirito.

Era uma espécie dc universidade fc-
mínima, tão bem descriptã por Teiiny-
soti ua 1'riuccza.

Os literatos que freqüentavam o pa-
lacio da esposa de D. João III, não,
podiam deixar ile apaixonar-se por tão
prendadas damas.

Assim, Bernárdini Ribeiro, amigo in-
timo de Camões, apaixonara-se louca-
mente pela duqtieza Beatriz de Saboia;
Leitão e Silveira, amigos e confidentes
de Luiz Vaz, amavam cada um dellcs
uma dama da corte: D. Miguel, de Por-
iiigtil. era amante de D, Francisca de
Àragão, e assim por deante.

V. Luiz de Camões, debaixo, dc um
Tá-
seu

(ÜMarci*. invoca a prorecção das
gides (Nymphas do Tejoj para o
poema.

Cultivando a moral com especial ca-
rinho, escreveu varias satyras, unia das
quaes, — disparates das índias — lb
trouxe o degredo para a China, cm vir-
tude das criticas atiradas á stisccplibi-
lidade do governador Francisco Bar-
peto.

Provcdor-iuõr dos defuntos c r.ttsen-
tes da cidade dc Macau, abi escreveu
seis cantos du sua epopéa.

Accttsado de extteções no desempe-
nho d.- seu cargo, por influencia do
vice-rei das índias, d. Constantinò de
Bragança, foi reformado dos serviços
públicos, regressando, então a GSa, tou-
do naufragado nas liocas do rio.
Cambodja, costa da Cochinchina, con-
seguindo salvar o seu poema, essa grau-
diosa obra que serviu de fundamento ti
maviosa lingua portugueza.

Catharina d; Athayde não pódc so-
breviver á dura separação.

Uma ifcbre 'violenta minava-lhe o
Organismo delicadoi

A ultima missiva que recebeu, quasi
moribunda, £ unia poesia sublime, ta!-
voz 11 mais bella creação do poeta, a
maís sincera r tocante pelo menos.

Sob as ordens de Vasconcellos, Ca-
mões tomava parte num cruzeiro ao
lon^o d.is cosuis da Arahta. Ko c:.bo

recorreu ao seu amigo conde dc Redon
do, que, antes de partir para Zangue
bar. deixou ordens para a sua liberta-
ção.

Na extrema penúria acceittou o gran-
dè ipoet.1 o posto de capitão que lhe of-
ferecera Pedro Barreto, que se dirigia
para Soíala. Ahi novas deccpç&s lhe
amarguraram ainda mais a sua esca-
iirosa existência.
Havendo Pedro Barreto lhe apresenta-
de unia conta de duzentos cruzados e,
não tendo o infeliz vate elementos com
que pudesse contar para solver seus
compromissos, encontrou nos cavalhei-
ros Duarte de Abreu, Antônio Cabral,
Heilor da Silveira, Antônio FcrilSo -c
Luiz da Veiga, generosidade bastante
para livrar-se dc lão serias diífictilda-
des, conseguindo, em conipanliia de seus famílias.

modidade presente á festa parti que
amanhã quando chegar ti vez de pres-
tarem seus serviços á nação não va-
cillcin cm cumprir os deveres que o ci-
visinq iinpúc.

A Colmei», conhecida sociedade na-
cionalisia, promoveu lambem uma ses-
são solciine, commeiuorativa de t.r de
Maio. Falaram os drs. TnnyedQ Gua-
nabara e Oswaldo Miranda, que pro-
divziram orações aüusivas à festivi-
dade. .

•Oude lambem foi conimeniorado o
13 dc M-aio, com grando cntliusiasmo,
havendo uma oração solenne, íoi na
Egreja da Humanidade,

O apostolndo positivista seguiu a
praxe de todos os annos.

A capella eslava quasi completamen-
tc repleta, tendo comparecido muitas

a esquadrilha
dendo singrtir avat
monções, terríveis

de
te (•*!
ventos

perse

blema.

pro-
iwííü es-

o do pro-

1'into da R0C1TA

Por portaria ,!n ministro da Fiuetida,
toi nomeado Augusto Silveira para o
logar de collector dus rendas fe.lerttcs
cm Maricy, e.Lnião. listado de Ala-

trinta cabeças de
cá:.nJo<,

ficaria
pelas

o carvtu
carvão

portou-se
nglcz que

/,./;'.! trabaüio,
ç..,, I sumo 101

Xo nosio
(ILseulc-sit
movei-, da

llil'10
tom

olniintito
calor os

,N 1 rctuet-i
I reírn dr OH-,

turuliração, o
o seguinte despacho

I Xáe> >e naturalizam ;' r.o estrangeiro.

nto de 1 íomin^Oí Ker*
ra Júnior, pedindo ra-

ministro do litteiior deu
— Indeferido.

c-oas rclidenics

tiío
boas

Nada ilo tão licllo,
iiiiulcino, o 0111 tão

cniiilii.oi-s do preço ii
Iiii&iuucnto,
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VnUGlWV.l.VA Si!

~—¦— "*" t nni t izm
AItTM ITAI.l.W.v \.v Ai;.

gjgyjIXA _
Buenos Aires, i.t (.!. .-(.i __ Commu-ntcanj de Rosário de Sauta Fé que tc

constituiu naquella cidade tinta a^ociu-
çao denominada "Sncietá Pro-ColturaI1a11.n1.-.¦, que resolveu organizar, duasvezes por anno. uma exposição de arteitaliana, fomentando tanvbcni o estudo

idioma c da liter.ittira italianos

•Sebastiãot José Corrêa nediu ao mi-nistro da Fazenda permis-ão para cou-
tintiar a contribuir para o montepiod"; funcciiinarios publicos. 'Aquelle limiar, despachando ,0 pedi-Jo. mandou qtte o interessado sc diri-
gisse ao 'Miniitcrio da Marittba.

ponta
para
ceai

rLORO
r.-ns,

le corliçr
200 réi.

'. Sá & Comp.
=«»<—gD-e-gj™
do Iníerior declarou não

a. no requerimento de Samuel
O

have
A. Soares de Alnicida. pedsão de um filho no Ins '
de Snrd.is Mudos.

a.t!t"i
to Nacional

a mandar
meios dc

istro autorizou
.. encarregar um

dos profissionaes da commissão de
acompanhar es;e engenheiro e fazer
traballio detalhado de pC3quiras 

' 
u.i i

região, para ver je ha' possibilidadedc expk.rar industrialmente a jazida.As explorações feitas ultimamente
pilo engenheiro Cicc-o de Canino--,
quo desceu o valle Tibagy, deram
como resultado mencionar este cn^e-
nheiro o afloramento de uma cama-
da de 0.50 dc bom carvão, no -salto
do Aparai, no rio Tibagy. que não
dfvc ficar muito lottee da jarJda

tio

Dores tle caliccn,
misiio ilo ventfoKI.I.VII! C.\:>lo.M'i,i.\

jiiuiíLLo c;i:.\\.ío
UM TOli.NO DO POOTBATiL

A tara "Uio nranco"Buenos Aires, 13 (A. ,i.i _ 0 jor-nal La :,,:c:ou. coranientando elogiosa-
menti- o tt,?;» do sr. Lauro Müilcr, mi-nistro dos Negócios do Exterior doBrasil, of --.-ndo á Liga Metropolita-
5? " "'¦' Rio Branco", oue serádisputada por brasileiros c uriiguayos,conforme dc.ermiilou a referida Liga.
critica a associação argentina congene-
re, por não ter ainda reconhecido a
Liga Metropolitana, pretendendo zelar
pela oor. harmonia, na casa alheia,

1 MA COLOSSAL M\ í:.m iu-;

CXIWXIIOTOS

S. Paulo. 13, (.1. A.) — No dia o dol
corrente, vindo dos lados do districto)
<le Salles Oliveira, pa-7e.11 por Orlandia jitm.; espessa iinvcm de gafanhotos, queinterceptou a luz do sol numa extensão'
ue cerca de 3 kilometros, sendo esses iinscctos ^em quantidade assombrosa c'
nunca vista, durando tuna hora e qua-renta minutos a pa=sage-i dessa nt:'
que tomou o rumo de S, oaquun.

¦O
?-SB»

mi nistro 00 Interior remefleu aopresidente do Conselho Superior debnsino o requerimento do director doCollegio Diocesano Sagrado Coração deJesus de Uberaba, solicitando equipara-
çao licsse nistittro aí congênere federal.

Foi gada,prorogaiia, por um anno, semvencimentos, para tratamento de sa"dea licença concedida ao bacharel Etttramo Pereira de Faria, biblibtíiecariàda 'Externato do Collegio Pe-Jro -If

muarc
rados'', stctecentús
gado, duzentos c cincoenta
além de outros gêneros.

Como se vê a ueli.11 i.i real
abastecida por muito, tempo ;
offertas di Villa de Campanha!

Ma conducção dos cavaiios e ninares,
que partiram no dia i.S, ínrz encarrega-
do o tenente de niilicias Joaquim Igha-
cio Villas Boas da Gama, aconipaniiado
de deis soldados do destacamento, um
ferrador tt pedestres que levavam pela1.rida 05 cavaiios ili: mais estimação.

O crittrio e previdência do juiz de
íóra revelam-se nos mínimos detalhes;
assim eile não se esquece de informar
que "antecipadamente mandara aprom-
ptar os cupins e- milhos uns pouzes das
marchas determinadas".. Os loueinhos"iriam ser preparados para saírem as
remessas uas tropas que estavam á dis-
posição"; e os gado; se iam .-juntando"em 

pastos dc fazendas que ficam em
coinmodo para a saida das boiadas dc
aoo cabeças de cada vez..."

A mesma comnuinicação faz o juizde. fora e:n officio .10 exmo. vice-rei.
renicttcndo as guias da primeira expe-
dição e participando qtie as outras se-
r.atu feitas com a possivcl brevidade,
com utn mapp.i dc indo o que fossem
of-íertando os moradores para o monar-
cha que "10 los j.i estavam acclaman-
do Augusto Imperador do Occidente de
todo o Brasil".

Nos dias 2;, .-ií e 27 Cie m-.rço, rea-
bzaram-se na Villa grandes luminárias
pela faustosa chegada da Familia Real.
havendo r.o terceiro dia missa cantada
cm acção de graças e solenne Tc-Deum.

Para frizar bem de quanto enthusias-
mo se achavam impregnados os csiiiii-
tos. convém recordar que alguns dias
depois, a O de aurii de 1 SoS, morria o
capitão itiór regente da villa da Cam-
panha. deixando etn testamento seis mil
cruzados de offercnaa ao principe rc-
cemclicgado. Communicação desse -facto
o diligente juiz de fora fez immediata-
m..:nte ao governador Athayde Mello.

...Apezar de todo o seu aulicisuto,
porem, a nobre c leal Campanha .foi
recebendo aggravos do throno. O seuterritório foi em breve desfalcado cotn
a ereeção a villa dos termos de San:..Mana de Baependy e São Carlos de
Jaeiiiiy. E ella protestara contra isso,não 'apto por outros motivos qnantopela 'deterioração da mesma villa como desfalque da Real Doação"...

Mais uma vez vae vr-se èl!.-, em
contenda cotn São João dIEl-Rey, a ve-

t rivalidade, a antiga aspiração dalependcncta, de desfazer a suprema-
stada. Etn 1S1C suppllcata ao

Guardafui, po
teve, nã'o
viriiuk- d.i
semestraes.

Foi tilii, nos rochedos africanos, que
cllc, coiitcmplando as ondas, de cujas
espumas esperava surgisse a sua dtuna
lhe enviou um dos gritos de dõr mais
pungentes qm: o mundo tem escutado.

_ lim fins '.'te 155(1. já não extsti.i d.
Ctithariiia, c Camões, presumo, ignora-
va sua morte, vindo delia ter seiencia
quando regressou a Macau.

lim 15(51, ::i"''.-. enteis revezes, cense-
gnin chegar n Gòa, onde entrou para o
serviço ilo novo governador d. Fran-
cisco Coutinho, conde de Redondo, ten-
do vivido algum tempo entre os Ilu-
dliistas dc Siam.

Voltando

formações de Baependy e Jaetihy, to-
dos exaltando São João d'El-Uey e di-
zeudo que a Campanha não possuiu
nem ao menos nm bacharel formado em
leis, nem sequer uni advogado dc cor,-
ceito "para aconselharem o justo e re-
quererem a justiça".

Isso. cm 1S16...
A Campanha susccptibilizou-Se com a

iitcrcpação c cia utn século produziu
dentre o.s seus filhos mais dc duzentos
homens formados, e muitos verdade:-
ras glorias das profissões que abraça-
r.vt. — Lucas 1-ai.c.vo.

fidalgos protectores, embarcar etn a
nau Santa Fé, chegando a Lisboa, em
i.sft'1, infeliz cidade que iies=a epoca
ioflria a devastação produzida pela pes-
te, íl.igello que dizimava grande parte
de sua população.

Justamente em 1569 d. Sebastião
era acclaih«do rei, com 14 annos de
edade, passaudo-lhc sua avó a direcção
do.s negócios do reino.

Ein 157-1, restabelecido dos seus crucis
padecimentos, seguiu Camões para o
Paço de Cintra, numa liteira do seu
grande amigo (1. Manoel de Portugal.
Ia lér sua epopéa para el-rei d. Scuas-
tião ouvir.

Foi uma viagem penosa.
O rei pouco parava em Lisboa, re-

sidindo mais cm Almciriiii ou cm Cin-
tra, naturalmente por causa das caça-
das. Parecia mesmo ter uma certa
aversão pelo palácio real da Ribeira,
porquanto, achando-se na capital, dava
sempre preferencia aos palácios dc Al-
caçowv e dc Santos.

No interior da liteira, Manoel Vimio-
so e Camõcs_ conversavam solire os
amores do rei doente, e discutiam qtir.l
das duas damas teria o coração do so-
berano: sc a filha do conde da Feira,
d. Joanna de Castro, se a princeza
Margarida de França.

Chegando a Cintra, souberam que o
rei fora ao convento da Pena e que
deixara ordens para o poeta ir até lá.

Olhando para q Castelló dos Mou-
ros, Camões sentiu o coração pulsar
com violência, recordando-se do pas-sado, daqúellcs tempos em que, forte,
guapo, cspadachini oiiüado, subira aquel-
les penhascos como subiria uma camUr-
ca, indo recitar algumas estâncias do
primeiro canto dos Lusíadas ptira a in-
fanla d. Maria e depois d. João III
ouvirem.

Uma pequena lileira do Paço levou
Camões pelas azinhag.ts da grande mole,
e esle. olhando n torre maior illuinina-
du Pelos r.tios do sol. refulghido com
brilhos dc diamantes e sclntillaçõcs de
estreitas, divizou a bandeira de Portu-
gal. lá, 110 cimo, c que lia vinte e cinco
aiui03 vira no mesmo logar. Não sc
conteve c... chorou. Chorou em silen-
cio, rolando-lhe as lagrimas como aijo-
ía.res petas faces maceradas e, fitando
sempre o pclidão tremulante, apertava
o riiautiscripto conlra o peito.

Phébus Miiniz e d. Manoel de Por-
Jugal caminhavam ao lado, trocando
idéas sobre a moléstia que minava o or-
ganismo daqucllo grande escriptor.

Enifim, estavam cm Cintra, no mais
bello recanto da terra, e Byron, ven-
(.o-o, cxlasiou-sc, resolvendo cc!ebral-o
eülhusiastiiado 110 seu CiirtaE IIarold.

Antes de se chegar a Cintra, situa-
da. a 26 kilometros de Lisboa. aiilo!ha-sc
a vista dos viajantes um monto ponte-agudo, em cujo cimo se diviza um cas-
tello cheio de zitnboriog e torriiihas.

K' o Custe!!.-) da Pena.
F.' a concretização perfeita das ba!-

lad.19 e contos árabes.
,A lileira subia por um caminho em

zig-zag, traçado, como por encanto, no
meio (lo arvoredo, onde, apezar de in-
verno a primavera reina, exuberante c
gracil.

Camões, com o seu gênio artístico,
contemplava ns serras spat03as doura-
das pelo sol: as camelias esplendendo
de iodos os lados; 03 bosques onde as
toiitinegras cantavam alegremente, ala-
cremente; as borboletas polycliromicas
que, como nos cantos fantásticos, pare-ciam carrcgal-o para as nuvens; os gc-ranios e as violetas, que embriagavam-
n'o com o suave perfume que despren-
d iam.

Após uma longa subida chegaram, al-
fim, cs tres homens ti parte do cone
da Pena, mais tarde transformado em
deslumbrante parque, onJe sa não vê
senão grutas, fontes, lagos, regatos de
crystaünns águas, bosquesinhos floridos,
cheios dc sombra, de gorge.ios c de
aromas, — Jorge Aluna;,

fazendo a
o pontífice

Presidiu a solennidade,
conferência allusiva ao dia
dr. Teixeira Mendes.;

A' direita do pontífice, no altar do
templo, havia bandeiras circumdtindo o
retrato de Toussaint-Louverturc, o he-
róc_ negro da abolição da escravatura
africana.

Antes da oração, o dr. Teixeira
Mendes fez a sua conferência, histo-
riando a obra da abolição no Brasil e
cm outros paizes, «tendeu-se em apre-
ciações sobre os direitos 'do homem,
a liberdadç, a egualdade -e .1 fraterni-
dade, e, depois de relembrar a revolu-
ção franceza e fazer referencias ao re-
cento movimento d.i Irlanda, terminou
reiircniúraudo ,1 acção do preto Tons-
saint-Louverttire combatendo a c.-cra-
vátttra, defendendo o direito dos ne-
gros á liberdade e completando a sua
obra .por fundar a Republica do Ilt.ili.

Terminada a polennidadc, foi exe-
cutado pelo órgão o Iiynino nacional,
ouvido por todos de pé.

Um emissário de Minas na
Argentina

Montevidco, 13 — (A. A.) — Che.
gou a esta capital, onde vem com o
fim especial dc estudar no paiz os as-
sotnptos relativos á criação do gado, n
si. Romulo Jariano, delegado especial
do Estado de Minas Geraes,

— 1» '¦•! m trm
Um novo jornal em Bello

Horizonte
P-cllo Horizonte, 13 _ (A. A.l _

Sob a direcção do dr. 'Manoel Gomes
Pereira, circulou hoje o primeiro nu-
nnro do órgão O Commercio de Minis.

O novo jornal será vespertino e de-
dicar-se-á aos interesses do commercio
c da industria do Estado.

EM NICTHEROY

lha
inde
cia dcti
Senado a elevação d.i villa á cabeça decomarca. Mas o tremendo ouvidor Mel-Io c Souza rabisca um formidável pa-rc.-cr contrsno; cr/ntrarias são cs in-

h Caixa Ben8f*ite tío Corpo
de Bombeiros

Escrcvcm-nos:"Sr. redactor do Corrcjo, — No
mcz de outubro próximo, completa cin-
co annos de «xistenria o .'ictiitil regula-
mento do Corpo de Bombeiros, pois foi
a iS de outubro dc 1911 que teve elle
a sua approvação, entrando logo cm
vigor. Coiifronlaiido-se o regulamento
acitial cc.v.i o dc 1007 c ostros ante rio
res. facilmeiif: chega-se a conclusão,
isto é, á triste conclusão de que a Cui-
xa Beneficente foi o pivol dessa refór-
ma, que ?¦'' veiu á luz pura favorecer
terceiros, com graves prejuízos daquel-
les ni:--' tèm os seus direitos earantidos
per lei.

Desde cr.e entrou cm execução esse
novo rcgnlanionto^ o5? reformado", por
decretos anteriores não mais percebe-
ram as suas pensões; isso, como se vê.
com o maior desrespeito a direitos ad-
qu!ridos I!

A promulgação, eme é o acto solenne
por meio do qu,-,! ten a nação ccnlic-
cruento da existência da lei, c a pu-
Wicação, que é o meio pratico pelo qu.il
se infere que a lei vstá conhecida, são o
acto Inicial da sua obrigatoriedade. O
momento cm que a lei começa a obri-
gar, pôde srr consignado nela .própria
ou. na falta de disposição a respeito,
regulado pelo dcc. n. 572, de ra dc
julho de iSfjo. onde se acham estahelc-
ciiitis as regras sobre o assumpto. lí dc
outra forma não comprehendcriamos,
pois que, necessitando cila de publica-
ção para ter força coercitiva, ipso fseto
cão poderia reger actos e factos já
realizados, quando queta os realizou,
não poderia prever disposições que só,
posteriormente foram dadas a conhecer.
Se assim não fosse, seria tomar vacil-
lantes todos cs seus aetos. incertas to-
das as suas relações jurídicas, pois vi-
veriam sob o pcrrnnc receio dc que
um dia viesse, _ ínofiinadamente a lei
nova ou posterior invalidar e revogar
actos boje. considerados validos, ou
criminosos os próprios netos tidos como
jnnoccntcsl A retroactividade das leis
importaria um systema de embuste e
expoüação.

O Código Civil Francez. tratando do
assumpto, diz: "La loi nc. disposc que
pour 1'avenir; elle n'a point d'cffa
rètroactif." Ainda o nossa " '"'

e sufficientc que a lei iiko fira direitos
adquiridas, actos jurídicos já perfeitose sentenças passadas em julgado."Dc fórina que, sc ao envés disso, a
lei favorecer, a retroacção é admissível
e. mesmo assim, torna-se lei de exec-
pção.

Nas leis penaes só sc dá a retro-actividade, applicando-se a lei nova aactos anteriores, quando cila deixa deconsideral-cs puniveis ou os pune me-nos rigorosamente, c isto baseados na
garantia dos direitos individuaes.

lcndo-sc, pois, cm vista o que di-
zcm os (jrandes mestres com relação ao
effeito de uniu lei, não sei porque os
reformados do Corpo de Bombeiros,
pensionistas da Caixa Beneficente, es-
tão privados de receberem as suas pen-soes. isso desde qtte entrou cm exc-
cuç.io o actual regulamento, quando as
suas pensões .'ão sagradas, por sertm os cerca de 15 mi! pé:.;rcc!amaiUcâ n»r«..™-.#!«« -«- .1  ._.!- —. —*.._

qu
sempre

,a ue r gulamcntos atue-

cs reformados por decri
anicriores, nada tendo ellcs a ver com
um decreto qtie em úce da Li, só rio-
dera attingir aquelles que se reforma-
rem na vigência d.sse decreto,

Não rendo assim, está tudo errado;
e. tanto assim é, que os prejudicados,.'.nios que lermuicm os cinco annos, em
outubro, vão prostcstnr cm juizo, contra
a violência e esbulho dc que estão seu-do victimas, t encaminhar a questãodc nto.Io que os seus direitos sejamrespeitados, e bem assim, que pr,'gossejt.tn das pensões, a qnc sempre tiverdireito por for
riores.

Wrtitos adquiridos, como é rcgv.l.-.r-mente sabido, sempre foram respeita-dos desde os tempos romanos. Com apublicação dessas linhas, mui grato =ccor,:es-.i o vosso humilde leitor. —siriuindo Iclles (/,' Menezes."

Concursos annullados em
Minas

Pello Horizonte, 13 _ (A. .\.) _
O governo annullou os concursoscedidos ctt: Conceição do Serio
provimento das escrivanias de paziant Anna dos ferros e Morro do 1lar. e- contador e distribuidor da sédcela comarca, nnndando a!'rir novoslambem foram tanmillados 00 con-c;.rsos de escrivanias de paz paia Boal-amilia e Pinheiros, comarca de Mu.nane,

A inauguração do
Horto Florestal do Es-

tado do Rio
'Foi inaugurado liontem, em Niclhe>

roy, ás o 1J2 boras du manhã com a
presença dos presidentes da Republica
e do Estado do .Rio, o Horto Florestal.¦O dr. Wenceslào Braz, acompanhado
do coronel 'Lasso 'Fragoso, chefe dac:isa militar; do dr. J. Bezerra, mi-nistro da Agricultura, e de outras oes-
soas gradas, desembarcou da lancha'cs-
pecttil que o transportara, ua ponte
central, ii praça Mailim Affonso, ás ghoras, sendo ahi recebido pelo dr.
Nilo 'Peçanha, presidente da Estado;dr. Mattoso Maia, secretario geral; dr.
Octavio Carneiro, prefeito de Nicibe-
roy; coronel Francisco Cuiniarãcs, i"vice-presidente do Estado; coronel José!¦Ribeiro, commandante da Força Poli-
ciai; general Ache. commandante da re-
gião, altas autoridades fluminenses e
representantes da imprensa.

Km seguida, o presidente da Republi-
ca tomou, acompanhado do presidentado Estado, o automóvel do palácio do
Ingá, em direcção ao Horto.

O ministro da Agricultura seguia, em
automóvel, o da presidência, junlamcn-te com o dr. Mattoso Maia e coronel
Tasso Fragoso.

Outros automóveis so succcdiam, con-
duzindo convidados.

A' entrada do presidente da P.eptr
blica 110 Horto, cerca de 4.000 alu-
ninas das escolas primarias c da Es-
cola Normal, cantaram o hyiimo na-
cional.

A formatura dessas alumnas deixou
magnífica impressão aos convidados.
Estavam ellas vestidas de branco, for-
madas cin uma longa linha sinuosa,
feita propositalinente na encosta da
uma cedlina.

, Unia vez 110 interior do Horto, o pre-
Sidente da Republica e sua comitiva
passaram a examinai! detidamente 03
milhares de specimens da nossa liora
ali existentes, merecendo de s. cx.
toda a attençâo a variada quantidade
de mudar, das mais preciosas fruteiras.

Após a visita a todas as secções do
Horto, ao dr. Wenceslào P.raz e convi-
dados foi offcrecido 11111 ligeiro fimrft.

A's 10 l|a lioras, regressou o presi-
dente da Republica, tendo embarcado
para esta capital na .ponte central, is
10 horas e 15 minutos.'Prestaram as continências do estylo

a s. cx. todas as forças aquarteUada»
etn Nictlieroy, cjuer do Exercito, quer
da policia.

Conforme dissemos, em nossa ediçüo
de hontem, existem no Horto um mi-
lhão c quinhentas e dez mil plantas.

Poderão desde já os lavradores flu-
minenses obter, gratuitamente, mudas
das seguintes .fruteiras: fruta de conde,

abio. s ¦ eco; Kalti,
c.ooo; ameixa amarelia do Brasil]
c.500; ameixa amarelia d-, Europa,
300; ameixa amarelia du S. Paulo, 30;ameixa de^ Madagascar, 250; abacate,
i.oco; ciiiá manga, 400; cajá urubu',
15o; caju_ sekkim, e;o; caratnbollas,
coo; Kaiitilo, 2:,; cambiicá, 200; rijei-
ras, 1.000; genipape.;, ro.c.oo; fnraii-
jeiras cnxCrladas, 2G0; laranjeiras não
enxertadas, 300.000; iiiaiiffiicíriii, 1:
mil; jabotteabeiras diversas, Soo; jr.m-los diversos. Soo; goiaba branca, .jco;
jaqneiras, 700; taniarintitos, 1.000 pi-tangas, 500; ingá, 3.-0; caju', co.ooc
chichò, 5c; cacio, 15.000; fruta dê
pào, 200.

Dentre as arvores, o governo desta-
cou para a ornamentação das cidades,
S0.000 mudas ii acácias imperlacs, qiw
ficarão ti disposição das municipalida'
des fluminenses.

Tambem poderão fer fornecidos: pf.t
ferro. 3.oco; jacarandá, 50; ciioiiiomioí,

seringueira, 150; dillcnias
magnolia, 400; cassia-fistitlit

c falittciras de divcrsa3 quali*
cm numero superior a 14.00c

5-too;
1.000;
1.000;
d.vlcs,
mudas

pro-

^1

•-r.xso^aj-e-t™.

O ministro aa ftiannua vae Foücíra-
do seu coliega d.i Cucrra, permissão
porá que um chimico da Armada vá
praticar na Fabiica de Pólvora do Pi-
qecte.

Greve operaria na Ar-
gentina

— (A. A.l _

constituinte, determinando qtte aos Es
tfdos, como á União, é vedado prescre-lrezver leis retroactivas. diz: "E osra nuc ;.•¦-¦

fc>
Buenos Aires, 13 — (A. AA — A

greve dos operários dos frigoríficos tia
Kr.-cr Plate Frcsb Meat C"". de Cam-
panei, continua, tendo o numero de pa-rcdistas augmentado cotn a adbesão de

.... Riais 2.&03 operários foguiswslegisladprj cbinistas. c re.a-

movimento tende a alastrar-te cada
cr leis retroactivas, diz: "E 

p3ia que! tamhe™^ SSÍSü?» JSf f'^'?"°tntprido <vx o preceito conitíhirronal,' de™f™ Pa'3^ írií»rttiC03

Propaganda aviatoria na
Argentina

Buenos Aires 13 — ÍA. A.l A dí.
rectoria <\o Aero Club Argentino, no in.
tuito mesmo de tornar cada vez mail
d:vu'g,idas as vantagens do aeroplano
resolveu iniciar dentro em breve uma
ferie de estudos scientificos nas zonas
?;nela inexploradas ou pouco conheci-
das do paiz, empregando nesse serviçc
aeroplanos modernos,

A série será aberta com o nivelam»
lo da Lr,r..'.i Marclílquita.

O ministro da Fazenda officiou
.10 juiz presidente do Tribunal dc
Jury, pcdtt.do dispensar dos trabalhos
do n:_r-sr.io tribunal, o 1" escripturario
I-rancisco dos Santos Marques, cujo!serviços não podem ser dispensados
pela Direetoria de Despesa Publica.—¦ — t£~*mm <Htow—

A colheita do arroz em
Minas

(A.Peito ttorieoiUe, 13
A colheita do arroz'realizada
fenas é calculada no ouintunl
ducção crtv.m-.tni-

mpio
lAb

Pro-
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'Chile-Brasil

I chegada do almirante Muüoz

WB_\\__$_lj__mfiM

Muitos

Política Jiuminense
A Convenção do Pi R. F.

Visava a ourivesaria

almirante c/""'*«fl L

llurlado c sua esposa

•A bordo <lo paquete licspanliol"r.;flç
t..,r,...,.,.,i" chego», hontem, a cs . ca

pitai, em companhia ...' ». '.''«" '••¦ u

SfeM.niin.itta da armada chilena sr.

Joaquim M'"'11»1 li"'-'»'-10-. _.„..,.-.., ..0
O nosso illu.-trcí hoí.ieil.: regi essa tio

«eus pi i/. it'' <-""!<-' ' --,;' uusc,,tc ll!l *•Z
Ti!\Z, annos, ^•¦-ffflâ
durante todo esse;.tempo na.lng-a rro,

chefiando a commissão que ^ 
,z0". 

u
wnstrucçã'0 dos "drcad.ioughts cin-

'Tnczar 
de terem esses vaso? de guer-

„ sido requisitados para a armada Uri-
"unica 

o almirante Muno» conservou-"agora 
na Inglaterra, oecupando-

te com o 'estudo dc assiiniptos dc guerta
icfcrcntcs a sua especialidade.

ti dislineto representante da marinha
chilena foi recebido a bordo pelo nu-

ni. ro -c cônsul do Chile <e pelo capi ao-

tenente Elysiario Barbosa, represontan-
tc do ministro da Marinha. .

S. cx. desembarcou no Arsenal, cm
tscalcr dessa praça dc girrva, tendo-lho
¦-¦"do ali iirest.nl.is as honras «LviiraBina-
lica, por uma companhia uu Lalalliao
Naval.

O almirante Munoz Iios-pcdou-sc no
Hotel dos Estrangeiros, onde aguardara
;, passagem do paquete Orlega pilo
nosso porto. a£im de seguir viag* m para

O Chile.

Realizou-se hontem, ás 2 horas _ da
tarde, no edificio da Câmara Municipal
de Nicthorov. a Convenção Fluminense,
para a escolha da commissão executiva
do partido da situação do Estado e do
candidato á vaga senatorial aberta jpela
ascenção do sr.' Nilo ao poder. Com-
pareceram 48 convencionaea e, logo
após á abertura da Convenção, o depu-
tado estadual Raul Rego propoz que o
escrutínio fosse secreto.

Discursando, o sr. Domingos Mana-
no, deputado pelo 4° districto, lembrou
que a escolha fosse por aeclamação e
apresentou para organização da com-
missão os seguintes nomes: barão de
Miracema, João Guimarães, Macedo
Soares, Raul Veiga, Buarque de Naza-
retli, Raul 1'emandes, Francisco Gui-
marães e conde de Modesto Leal,

Manifestando-se contra a idéa do sr.
Raul Rego, o sr. Buarque do Nazaré.h,
deputado pelo- 2° districto, solicitou e
obteve, porém, daquelle collega a reU-
rada da sua proposta.

Posto a votos o alvitre do sr. Buar-
que do Nazarctb, foi. approvado que a
.commissão executiva ficasse com OS no-
mes que acima publicamos.

O sr. Buarque de Nazarclh apresen-
tou ainda a consideração dos conven-
cionaes, c foi approvada, uma moção dc
solidariedade politica ao . sr. Nilo Pe-
çanlia, presidente de facto do Kstado.

Pelo sr. iRattl Veiga, foi solicitado
que a mesa da Convenção telcgraphassc
ao sr. Wenccslào Braz, presidente da
Republica, agradeccndo-lhe a , visita
bojo feita a Nicthèroy, por oceasião da
inauguração do Horto Botânico.

O sr. (Raul Rego, por seu lado, pediu
que se consignasse em acta um agrade-
cimento ao sr. João Guimarães e seus
companheiros de mesa, srs. Macedo
Soares c Benédicto Peixoto, pelo modo
como foram dirigido» 03 trabalhos da
Convenção.

*Ü sr. Laurindo Lemgrttber Filho,
deputado pelo 3" districto, propoz e foi
acceito que a mesa so congratulasse
com o sr. Nilo Pcçanha pelo exito da
Convenção.

O sr. João Guimarães, ao declarar
acclamada a comniissão executiva do
partido situacionista fluminense, deu a
palavra ao sr. JRamiro Braga, deputado
federal, que, representando o directorio
de Campos, apresentou o nome do ba-
rão do Miracema á vaga no Senado Fe-
deral.

A Convenção terminou os seus tra-
ballios ás 3 horas da tarde.

Vm ladrão colhiào em
flagrante,

alta madrugada

__M-iMrMM»7MMi

O espertalhão

Curas pelo 
"Radium" e

doenças rebeldes da pelle
O empreso tio "líndiuiii" continua n

dar o melhor resultado na cura das ul-
,-cras cancerosas e cpilheliomas, tumores
ííbrcisos, ncvralgia facial, c dores perti-
razes, rhcuniatisnío chronico, suores, pro-
insos das mãos e doenças rebeldes da
•...-lie e das nuicosas, sendo as apphçaçõç..
í.-itas com exito. pelo Dr. Eduardo de
Marr-lhüei, especialista em syphilis c do-
nicas da nelle, do estômago, pulmão 9
nervos. (J ____)
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:..! IMPRENSA NACIONAL

Que haverá na Caixa de
Pensões

(.) sr, Castello Branco, director geral
da Imprensa Nacional, resolveu mau-
dar proceder a rigoroso exame na es-
cripluração da Cnixa de Pensões, do
jies.nal daquella repartição c do Die-
rio Official. ,

Para executar esse trabalho, aquelle
íuiiccitinario designou u 1" esciipturano
«Ia Alfândega de Pernambuco, addido a
Imprensa Nacional, Ignacio Toscano,
<iu_ iniciará o exame do mez de julho
do i_)i.|, vindo até á presente . data,
conforme determinou o sr. Castello
Branco.

Como era de prever, esta providencia
do director dn Imprensa deu motivos
ii commcntarios nas rodas do pessoal
de sua repartição, c!icgaiido-sc ate a fa-
lar na possível descoberta de graves ir-
regula ridades na Cnixa dc Pcnsõos,

Terá fundamento essa versão?
Esperemos,

 - .-«¦» -<P 1» ¦— ———¦*¦

SORTES GRANDES
-- — só no -• •"

> CENTRO LOTERICO -
VüinciAS di; riiiiXA.MUuco

Re

l*m incêndio o uma
conferência

,-/-«•, i.t — (A. A.) — Uni vio-
r:,-.o incêndio destruiu hontem, á noi-
,, uma mercearia situada na rua lm-

ne-ri.il, Esse estabclccinicnto estava se-
g;ir;\iIo cm 30:000$QOO,

Recife, i.i — i.A. A,) — O dr. Eus-
lácliio Pereira realizou tuna couferen-
ei.i sobre "'Portugal 

. na conflagração
•. jropca'*, cm beneficio da Cruz Ver
Bielha .Portugueza.

¦>?«.

Bebam só Café Ideal
DESOIÍDEIRO PERIGOSO

Saido hontem da Detenção,
hontem mesmo tez jús

á sua reentrada
Posío em liberdade honlem, após lia-

ver cumprido, na Casa de Detenção, a
pena a que íõra condemuado, o terri-
vel desordeiro Valentim Adão Dclimo
immediatamcnte voltou para o theatro
das suas façanhas, o famoso bairro <lu
Saude.

Nas proximidades do beco do l-.scor-
rega, dois numerosos grupos clcgladia-
vam num campo dc football, quando Ia
appareccu o celebre valentão.

Mereceu a sua antipathia, despertou-
lhe o desejo dc commelter mais unia
perversidade, o soldado da Brigada Po-
Íicial Manoel Alves Nazarctb, n. 57b,
da «i" coiiipaniiia do 3" batalhão.

iDe ronda no local, a praça admoes-
tott-o, porque ás portas de uma tendi-
nha anicaçára céos e terra.

Tanto bastou para que o robusto
creoulo, enfurecido, promovesse o con-
ílicto. .

Acuditt toda a gente das ímmedia-
ções c, como sempre acontece cm idcii-
ticas circumstaucias, st-m mesmo saber
.porque, houve revolta contra o uiante-
nedor da ordem.

Já espancado o militar, receoso ue
ser morto pela multidão, sacou da pis-
tola, disparando tini tiro para o chão.

Infelizmente, o projectil foi eninrc-
gar-sc no pé do operário da Imprensa
¦Nacional Agenor .Ramos,de Alcântara,
tun dos que estavam a jogar football,

A luia tomou maiores proporções e,
chegando a oceorrencia ao coiiheci.ncii-
to do commissario de serviço no 2." dis-
triclo policial, «Mfrcdo Costa,, esle UO-
111011 as necessárias providencias c fez
seguir para o local unia força de cavai-
laria.

.Restabelecida a ordem, foram presos
diversos indivíduos, entre os quaes o
perigoso Valentim. _.,

Em caminho para a delegacia, novo
conflicto foi travado, delle sc aprovei-
tando Valentim, que se poz em fusa.

Km pouco, era de novo preso o íu-
¦gilivo, que foi recolhido ao xadrez, dc-
pois de autuado.

¦A praça Manoel Alves Nazarclh e
o operário Agenor Ramos de Alcântara
receberam curativos 110 Posto Central
de Assistência.

Lembra-se, por certo, o leitor de um
audacioso roubo levado a effeito numa
joalheria da rua Rodrigo Silva. Certa
noite, aproveitando a circumstanoia do
feriado seguinte, o» ladrões penetraram

no primeiro an-
dar do predio
onde sc estabele-
cia a joalheria,
furaram uma das
paredes, atrayes-
saram um gabine-
te dentário fe,
num icomparti;-
mento da direita,
cujo assoalho fór-
ma o tecto do pa-
vimento terreo,
.serraram taboas
do chão, perfu-
fando-as antes
com uma p u a,
até a passagem
de um corpo. K
quando n a ma-
nhã daquella se-
gunda-feira, o do-
no d o negocio
chegou, encontrou
as vitrines vasias,
uma burra arrom-
bada c a escada
por onde descera
«» ladrão. _^

A policia agi7-
tou-se e até hoje
nada descobriu.

Outros roubos, em idênticas circums-
tancias se deram e se nalgiuis a poli-
cia teve sorte, prendendo 03 seus au-
tores, noutros mostrou a sua inteira
ignorância dos ladrões que o Rio lios-
peda. Uir-sc-ia que uma quadrilha sc
organizara, provida dc elementos b«a-
beis, mas estranhos. Os instrumentos
empregados nos seus assaltos, para o
arrombamento de cofres fortes pela
olcclricidade, perfuração dc placas de
ferro e aberturas de portas de fortes
batentes indicavam que os seus mcm-
bros eram homens de certo preparo te-
clinico, fora dos moldes dos ladões que
de quando em quando enchem os xa-
drézcs da Central dc Policia.

Hontem um ass.iltto semelhante ia
oceorrendo,* sendo o ladrão, desta vez,
preso por um guarda-ci.il, que o colheu
em flagrante.

O policial cm questão, Adhemar Pc-
reira Fortes, apezar do frio da niaditt-
gada, rondava, a passos, a rua Uni-
guayana e bem 11:1 esquina da rua da
Alfândega sentiu rumores que partiam
do predio 11. 103, que tem o ti. 130 para
a segunda dessas ruas.

•Seihelhàvtt o ruido dc uma serra, nu-
ma oad.ncia morosa, de precaução, Quo
seria? Alguma obra? Não podia _sor,
porque nesse caso o predio estaria illu-
minado e vozes de operários seriam ou-
vidas íóra. O 'policial se approxtinou c
bateu a porta. O ruido ce-ssou c pro-
fundo silencio se fez.

Desconfiado o guarda subiu pelo íoi-
do e quando áttingia á janella do pri-
meiro andar esta se abriu e tun vulto
surgiu. ... ...

O policial recuou. Era um ladrão, 11:10
havia duvida. Agiria só? Mas que assai-
(o pretendia levar a effeito? Nos bat-
xos do predio em questão _é estabeleci-
do com ourivesaria o sr. Francisco Ce-
sar de Jesus, que reside nas inimedia-
ções e que acuditt logo, despertado pelas
pancadas do policial á porta do predio.

Ü guarda desceu e 'oniquaiiio o sr.
Jesus vigiava o local, para evitar a fuga
do ladrão, corria elle ao 30 districto,
onde communicou o íacto ao commissa-
rio de serviço, liste compareceu ao lo-
cal acompanhado dc oulros guardas c
penetrando no predio prendei., num
quarto, occttlto debaixo da escada, em
punhaiido uma"OÍstola, o ladrão. Inter-
rogado ali mesmo declarou elle chamar-
se Manoel Ferreira, ser portuguez, de
23 annos e soltciro.Com o falso nonte de
Joaquim Ribeiro Neves, alugara elle, 110
dia 11, o commodo cm questão, pagan-
do ao locatário do predio sr, Artbur
Mnya Co$ adeautados. Confessou que 0
seu plano era roubar a joalheria, tra-
ballio que não chegou a c.tecutur por

DINHEIRO 10b jóias c cautelas
do Monte de Soe-

«.turo, condições especiaes — 45 e 47,
ma Luiz de Camões, Ci.Sa Gonthicr.
Fundada cm 1867.

CiMENTO Ciibbs, i 11 -
ií 1 o ü. —

Xulciihõno S3-1. Central. — Kua
Suiitii iitizi» ííoar.vuiiO passos a o. —
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ter sido dcscobcrlo.
O ladrão por meio de uma pua fizera

uma série de buracos no assoalho c com
unia serra afiada conseguiu abrir o bit-
raco. A policia apprchcndeu no local a
pua 'em questão, mu serrote e uma cs-
cada de corda.

Levado pata o ,.° districto, foi cile
autoado em flagrante c recolhido ao
xadrez.

Crê a policia que cllc seja membro da
quadrilha que do maneira, id-ontica ope-
rou ha tempos na joalheria da rua Ro-
drigo Siha.

Narciso *de Medeiros Corrêa, guarda
noçturno 11. iõ, de ronda na.rua Uru-
guayana, foi quem presentiu que algo
de anormal se passava 110 predio 103
daquella rua, que iaz esquina eom a d.i
Aliaiidega.

Ouviu, como que uma pessoa serrail-
do madeira c, desconfiado, chamou o
seu collega Domingos da Paixão, indo
ambos scientificar das suas desconfián-
ças o guarda civil de ronda, liste, por
sua vez, eonimunicoit o facto á policia
do 3" districto, que logo agiu, obtendo
resultado completo.

¦m < a».»*»-

Reuniões scientificas

Associação Medico-Cirurglca
Realisou-se, conforme a convocação,

a assembléa geral desta associação,
para a prestação de contas da directo-

Ó dr. Caetano da Silva, ap abrir a
sessão pede que seja acclamada a mesa
que deve presidir a assembléa, a qual
ficou constituída pelos drs. Octavio
Pinto, Monteiro de Castro c Pedro dc
Vasconccllos. E' lida a acta da assem-
bléa anterior em que se realisara a
eleição da directoria, a quall_ é appro-
vada. O dr. Caetano da Silva pede
a .palavra para dizer que, havendo
alguns senões na assembléa que ele-
(teu a directoria, dc encontro com os
estatutos, que se acha na obrigação
moral de resignar o cargo para que toi
eleifo. Agradece penhorado a confian-
ça da casa mas declara que nao pode
acceitar o cargo cm uma eleição que
pode, cm rigor, ser acoimada (le mu-
lidade. Pede a palavra o sr. Bandeira
que diz não haver motivo para que o
dr. Caetano da Silva, que merece, in-
contestavelmentc- :. consideração <la
casa que o reelegeu, insista em resi-
guar o seu cargo. Motivos de .milícia-
de por tal ou qual desrespeito a dis-
posições dos estatutos tem havido em
varias resoluções da casa. sem que
se voltasse atrás dessas resoluções, re-
conhccciido-se as falhas dos estatutos,
tanto assim que o sr. 2" vice-prcsiden-
te, em exercício, na assembléa passada
nomeou uma comniissão para revel-os
e rcformal-os. Pensa que a assembléa
ceral 110 momento reunida teve poete-
rcs para declarar sem valor .03 pequeno;,
senões que possam ter havido c clecla-
rar legitima a eleição feita que, in-
contcstavelmente representa ,0. .pensai
da grande maioria da associação. i'ata
sobre as vezes que os estatutos, na
melhor boa fé, tem sido violados, 111-
clusivc no facto dt: se ter procedido
a eleição cm tempo inferior a 30 clias
da terminação do mandato, como pre-
ceiluani os estatutos. O dr. Caetano
diz que cm absoluto os estatutos nao
foram violados, pois a 1* convocação
foi feita denlro do prazo legal, mio
se retilisando a eleição por falta cie
numero. Pede a palavra o dr. Carlos
Fernandes, que diz ser estéril a ctis-
cussão c pede ao dr. Caetano qtte dc-
clare os motivos que o levam a cou-
siderar a eleição acoimada de nullula-
dc. O dr. Pamploua pede a palavra
e diz que, como presidente cai exerci-
cio na assembléa passada compete-lhe
responder c o faz dizendo que, se mo-
tivos houve, cabe a elle a culpa e nao
ao dr. Caetano, llascs maiores suo
o terem votado sócios nao quites e
sem honorário, sob questões de ..oiica
monta, susceptíveis Ide acontecer nas
associações que começam e que cie-
vem ser imputados motivo pelo qual
vciu resignar o seu cargo coin o
dr. Caetano. Acompanham o dr. Iam-
plona 110 seu gesto todos os demais
eleitos, qtte declaram só acccüarcm o
mandato se o dr. Caetano continuar,
assim deliberando a assembléa.. O dr.
lOarlos Fernandes ifõz considerações
sobre a directoria eleita, que elogia e
pede á casa que approve a sua pro-
posta de se considerar boa a eleição
dc todos os membros da nova directoria,
o que é approvado por unanimidade,
O dr. llelmiro Valvcrde tcifta ainda,
por motivos Outros, resignar o seu
cargo, mas, a certas considerações do
dr. Pamploua, que salienta a sua ope-
rosidade, cede á imposição da casa
que e:u peso ó contraria a sua reli-
rada da directoria. O sr. presidente, da
a palavra ao dr. Pedro Vasconccllos
que lê o relatório da commissão de
beneficência, que é approvado. Após
isso o dr. Oscar Carvalho, thesoureiro,
lê o seu relatório, que o sr. presi-
dente dá por approvado. Uppoem-se a
essa approvação sem previamente ser
cila estudada pela commissão adminis-
traiiva os fcltrs. Carlos Fernandes e
Bandeira, no que concorda o dr.
Oscar, que deseja que seu relatório
seja examinado antes de approvado,
Disculc-sc longamente o assumpto to-
mando parte nessa discussão os drs.
Pamploua, Oliveira Aguiar, Vasques
Dantas, llelmiro Valvcrde, Ranuro
Magalhães, I.uiz Cccilin, Kstelhta Lins
e Paulo Silva Araujo. Por proposta dos
drs. Paulo Silva Araujo e Pamploua
approvott-se que o relatório fosse
enviado á icoinmissão, quie lavraria
o seu parecer c lerin o mesmo por
nccasi.ío du sessão üe .posse. O, dr.
Pamploua pede ao dr. presidente que
marque o dia da posse da nova dire-
ctoria, ficando combinado que a mes-
ma se realisará 110 dia 2«1 de maio. A
directoria passada presidirá , ainda a
sessão ordinária do dia 1" do corrente,
conforme ficou deliberado. Pelo adian-
tado da hora encerrou-se a sessão,
tendo antes sido pedido pelo dr. Parn-
ploua um voto de louvor á mesa que
presidiu os trabalhos e pelo pharma-
ceutico Carlos dc Silva Araujo. um
voto de profundo pezav pelo f:il-
lccimcnto do dr. Toledo Dodswort,
sendo ambos os projectos unanime-
mente npprovados. Estiveram prcseii-
tes os drs. Caetano da Silva, Ranuro
Magalhães, Pamploua, Octavio Pinto,
Hclníiro Valvcrde, 'Estellita Lins. Pe-
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Deiitsel-SBilalerikanisclie Bank A. G.
(Banco Germânico da

America do Sai)
UIO DU JANEIRO

Rua !• de Março, 57
Faz todas as operações _ banca-

rias e abona os seguintes juros:
lim conta corrente de

movimento. .....
£m couta corrente limi-

tada. .....•••
E a prazo fixo:
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A investidura do mon-

senhor Pio dos Santos

_ Na egreja da Cruz dos Militares, rea-
lizoti-se liontem. á noite, tuna cerimonia
religiosa, que ha muitos, annos não se

verificava úiesta

SEr

A GUERRA

O Paraguay commemora hoje
a data de sua independência

\ valoroso republica do Paraguay
festeja hoje a grande data de .sua 111-

dependência poli-

¦¦'____W^________\\

O actual pie-
sidente

tica.
Foi » i'4 ae

maio de 18 n
que, sob o man-
do, de Pedro
Juan Caballero,

eficazmente se-
condado por ou-
tros patriotas, os
paraguayos que-
'braram o jugo
hespanhol a <me
estavam sujeitos.
Paiz cheio de
seiva e que sem-
pre sc impoz pe-
Ias siuas brilhati-
tes e valorosas
virtudes cívicas,
o Paraguay é
hoje um exem-
pio do quanto
podem a encruin
c a 

' .cultura dos
homens que sa-
bem amar a sua
pátria. Sem ai
perturbações in-
ternas que tanto
o debilitavam, o
paiz amigo, re-

faz-se hoje íebirl-
mente, no afan

de recuperar o tempo perdido em passa
das agitações, infelizmente tão com-
uiuns, no continente sul-americano.

Todo o Paraguay atravessa uma éra
de fecunda actividade, graças ao eleva-
do patriotismo, do seu presidente, o dr.
Eduardo Shrocdcr, c de seus auxiliarcs
uo governo.

Em rcgòsijo pela data de hoje, o dr.
Sylvano Mosqúeira; encarregado de ue-
ge.cios do Paraguay, junto ao nosso go-
verno, receberá em Petropolis, no Pa-
lace Hotel, as pessoas que o forem
cumprimentar. Ao dislineto diplomata
apresentamos as nossas homenagens.

DA HESPANHA

Parece conjurada a greve
. dos ferro-viarios

Madrid, 13 — (A. II.)— O ministro
do Fomento, sr. Gassct, declarou na
reunião do conselho de ministros, rca-
lizanda hontem, á noite, que, depois dc
ter trocado vários tçlegrammas com os
núcleos dc ferro.-viarios c com as admi-
nistrações das companhias dc estra-
das do ferro, a greve annunciada para
o dia 20 podia considerar-se conjura-
da. Todas as companhias, accresccntou,
àccederam «io augniciito real diário dc
todos os salários inferiores a 1.500 pc-
setas Miiuaes, assim como resolveram
fazer oulras concessões aos seus - ope-
rarios,

Madrid, 13 — (A. II.) --Os mo.igei-
ros do Valladolid reclamam do gover-
na a diminuição das tarifas dc trans-
porte de farinhas. Caso não sejam at-
tendidos, ver-sc-ão na necessidade de
paralysar o serviço, a partir do 25 do
corrente.

M.-VOS FADOS

Seis dias de vida que
valem por um século

de soffrimento
Ninguém lhe sabe o nome. E' uni

pequeno heróe qtte entra na vida pela
não dn desventura", alheia. A todas as
desgraças do trêdo amanhã que o es-
r.cra, e soffrendo, com a resignação de
um velho sceptico, todos 03 males que
já provou.

Nasceu, c quem sabe se em conse-
quencia dc um romance de amor, todo
sonhos de felicidade, todo beijos e ly-
risiuo, — c engeifaram-no logo.

Acolheu-o, por uma destas madruga-
das brumosas e frias, o hutnbral de um
estranho, e ali ficou elle, o pequenino
heróe, a vagir llebeis lamentações, ate
que o sol, o grande amigo dos desherda-
dos, veiu aquecer a lage fria que lhe
servia de leito, beijando a face tenra
do engeitadiiilio com um beijo de ca-
lor e de luz. ,

O anjo, mal podendo abrir as pa.-
pt-bras dc seda, procurou reconhecer dc
onde lhe vinha aquella coníoriadora ca-
ricia, aquelle calor de collo niatcrnal.
Deu de frente com o sol, e cerrou dc
novo os olhitos, para dormir de novo;
para sonhar-se num berço de arininlios,
rodeado dc anjos, seus irmãos; para
ser feliz, cmíiiii, dentro daquelle nor-
rivel abandono em que só o sol o hei-
java. Entanto, quantos beijos gozariam
outros, de sua edade, uo resfestello do
materno regaço, conchegados em fai-
xas de lã acalentados com cantigas do-
ces e cmbaladoras.

Deram com elle «ili, — fora uni per-
verso descobril-o em seu nicho, — e
pretenderam vendcl-o, a elle e aquclla
inconsciente felicidade clc um soiuito
que o «sol, cobrindo de lhamas fulgcti-
tes os crepes da desgraça, tornara feito
de luz, Todo esse thesóuro não valeu,
porém, aos olhos do comprador a miga-
lha de dinheiro qtu: por elle pediam, e
o mercador acabou por dal-o de graça.

Passou assim o engeitadò a dormir
sobre um collo de mulher, o julgou tal-
vez finda a sua odysséa de miséria.
Mas a mulher teve logo a tolher-lhe o
caridoso enlevo- de amparar aqueüe
anjo o egoísmo cruel do esposo, e o
pequeno martyr foi de uovo ctigeitado,
indo desla vez parar á policia, que
não sabe o que fazer do tenro e des-
ditoso peliz.

_
Monsenhor Pio

dos Samos

capital, qual a da
investidura de mon-
senhor J, Pio dos
Santos no cargo de
protonotario após-
tolico ad instar
participantium,

Para assistir a
esse acto, que é
grandioso c impo-
nente, tal o ceri-
iiionial de que

ille se reveste, cn-
elieu-se literalmcn-
to o bcllo templo,
da rua Primeiro de
Março.

Uma sociedade
distiucta, constitui-
da pçlas prineipaes•familias desta ci-
dade, compareceu
á grande soleuni-
dade, !,«...*-.rgsirticí-
par das liomena-
gens e honras com
que acaba de ser
distiiiguido aquelle

dois annos exerce com
o logar de capcllão

ALLEMANHA-ESTADQS UNIDOS
Uma declaração do sr. Robsrt

Lausiny
Londres, 13 — (A Hi^ IV ..m.-

pham de Amstcrd.im: ' 1C'l£U
¦Fazendo uma declaração cm dala.interior á da remessa da nota da chan-cellana de Washington, em resposta i1nota alleniã sobre a guerra submarina,disse o sr. Roberto Lansing, secretariodo Estado dos listados Unidos:

NOTICIAS DK ALAGOAS

Vii-vió, ij — (A. A.) — O The-
«w;;ro do Estado concluiu hontem todos
os pagamentos relativos ao mez de abril
findo. _ .

Maceió, 13 — (A. A.) •— Subiram
;. saneção do governo diversos actos
referentes ao magistério estadual,

Maceió, 13 — (A. A.) ¦— Será mau-
gurado até novembro próximo o mer-
cado de Jaraguá. - ,

Maceió, 13 - (A. A.) - Desdy
hontem, tem chovido aqui abundante-
mente. Também no interior do Esta-
do têm cuido chuvas eopiosas.

Maceió. 13 — i.A. A.) — Xa Ca-
mura estadual, íoi apresentado um pro-
jcc:o do lei determinando epie os habi-
tniu-e*; das zona* rtiracs prestem^ servi-
i,*os ita construecâo c couserva-ião *-l<*>
estradas de rodagem,

..íti.Yi'.i, 13 — iA. A.) — O gover-
nadar nomeou o dr. Virgílio Lemos
pura representar o .Kstado no Congres-
sa de C-eographin a reunir-se ua Bahia.

Maceió, 13 — (A. A.) — Tendo
fallecido uni anianucnse da Repartição
dc Uytjítnc, consta que o governo sup*
urimirâ o respccUvo logar.

Todas as Noivas 0ll^.'.o.^
  r. a t Arm . \ a. t- *t_r_TtttíS tl\\\3\

VAS; rua Uru
)>•;.!... cat.ilag05.

~<mi »-<g7f*-.*i-pc*

PALÁCIO DAS NOI-
y_i:.i n. 83 — Uio —

CONGRESSISTAS QUE CHEGAM
O deputado Álvaro de

Carvalho
*A bordo do paquete hespanhol P. dc

Satritstegui, chegou lionteni a esta ca-
pitai, depois de prolongada ausência de
«iiezcs em paizes europeus, o sr. Alva-
ro dc Carvalho, deputado federal «elo
Estado de São P.mlo c leader da rc-
spectiva bancada, ua Câmara.

A bordo do alludido paquete estive-
ram, 110 momento de desembarque, vi-
rios amigos politicos e pessoaes do via-
jante, assim como diversos membros
daquella bancada e deputados outros.

Em palestra com os scus_ amigos c
correligionários, ao ser inquirido aoer-
ca da questão, ha pouco tempo venti-
lada, da revisão constitucional, o sr.
Álvaro de Carvalho opinou que o mo-
incuto actual histórico não comportava
a resolução de problemas da magnitti-
de daquelle: era um :iio:neii'.o de pon-
deração e, sobretudo, de cuidados. Ou-
vido ainda «obre o modo como sc irá
fazer senlir a -sua acção na politica do
paiz e especialmente na Câmara, infor-
mou que tinha o exclusivo propósito dc
trabalhar de accordo com os seus ami-
gos .paulistas, ihndo, pois, a sua soH-
dariedade c «apoio pessoaes á oric:Ua;ão
politica destes.

Variando de assumpto c tralando da
guerra curopéa, o leader da bancada
paulista declarou que havia observado
uma accentuada sjmipathia pela causa
dos allemães na Hespanha, ultimo paiz

elho continente visitado por s. ex..
mindo essa syirenathia principal-

que gozam ali

Medicina moderna O ta-
cto :ne*
:li ea*l
e como
fazer o

<li.iíínn=tico sem nada perguntar. Apparelhos
ea modos Ue applicaç5o# da elcctricidade me-
dica: correntes galvanicas, foradica, sintizoí*
da! e alta freqüência; endoscopia, ioncthe-
fapia, clectrolyzc, cataforeze, tralvauo-caus*
tica, electro-iuiantliurapia, banltus dc luz c
dc calor, dectrostatica, correntes de Mor-
ton, ozonot hera pia, raios # X. Doenças cm
(Ittc a elcctricidade é applicada. l!o::io mon-
tar gabinete electro-U-fygiene. liydrothernpia,
Massagem manual c vibratória. Tratado com-
pleto das moléstias com as suas descrípções
o snas fôrmas dc tratamento, n5o s6 por¦elcctricidade e massagemj mas ainda, c prin-
cipalmente, pelo magnetismo c o hypnotis*
mo, ao alcance de todos, porque, sem nc-
cessidade de remédios piiarniaceuticos, cada
um poderá, simplesmente com as tiistru-
ecoes deste livro, fnzer< ps tratamentos cm
si mesmo e na sua família, servindo-sc ape-
nas das suas -mãos, ts*o é, do magnetismo
animal, l.ivro com 420 paginas, cm grande
formato c numerosas gravuras; preço dez
mil r.i». Pedir a I.A.Vl-U.XQlv «<i C.—diUAda assiímbi.iía, .5, uio ul? ja-neiro;

reira l.ima, -Monteiro de Castro, Sal-
pado l.ima. Luiz Coelho, L, César dc
Andrade, Oscar Carvalho, Oliveira
Aguiar, Pedro Vasconcellos, Vargas
iliintas, Carlos Fernandes, Alexandre
Cirno, C. Cavalcanti, Paulo da Silva
Araujo, Américo Baptista, «Mario Reis,
Teixeira Coimbra; cirurgiões dentistas
Corydon li. Álvaro e Octavio l£. Al-
varo, e pliannaceutico Carlos de Silva
«Araujo c Azeredo Botelho.

A's quintas-íelras.
ás 9 da manliã, só na

Su'cculctit-,1 Feijoada,
CABAÇA GRANDE.

O DR. SUNOEIi 1501M5A VI.V.TA

Recife, i-,. (A. A.) — Em, visita . a
sua familia, seguiu boje para Tinibauba
o dr. Manoel Borba, governador do Es-
tado, que regressará ua seginidu-fcira
.próxima.

CONSELHOS
Hão baba ceiveja atoa
Só beba cerveja boa!

h______l___ OCIl AH.VMtOVM

II ou tem, ;is .> horas \.\ tarde, quando
voltava de bordn do paiptete hollandez
¦Mercúrio, a 'lancha da Saude do Porto
j.eii/i> Forto, abalroou com a lancha
<}ua;<-o dc Maio. que rebocava as chatas
•Je lixo para a ilha da Sapucaia,

Felizmente, náo houve desastre pes-
soai a registrar.

I\'a collisão, saiu bastante damniiica-
da no verdugo a lancha da Saude.

Da oceorrencia teve conhecimento a
Policia «Mari-inia. que t-:-::s'.rou o fac'e.

"-—O m mm» — m*m — ¦

do
attr. ..
mente ú_ influencia de
o militarismo e clero.

O sr. Álvaro de Carvalho, após _ ter
recebido os cumprimentos de lioa vinda
de quantas pessoas foram ao d_-;-:aib..r-
<ltie de s. cx., tomou o automóvel, di-
rigindo-se para o Hotel dos Estrangei-

| ros, onde tomou aposento
• m

NA ESTAÇÃO DE CASOAl)l'rtA

Vm tíuiiftlit-frcios ila
Contrai com ns per-
mis csmngndits

Hontem, quando na_ estajão de Cas-
cadura tomava o F U 3, já cm movi-
mento, o nacional Eduardo Alves de
Oliveira, guarda-frcios da Central do
Brasil, falseando o pe-, perdeu o equi-
librio e foi cair entre os carros, ficau-
do com ambas as pernas esmagadas, e
morreu quando vinha para a Assisten-
cia.

Eduardo Alves de Oliveira era pardo
o moço ainda, pois coirava 22 annos de
edade. Residia á rua José Vicente a. 3,
em Madureira.

O seu corno foi removido para o
Necrotério, devendo hoje ser dado a
Sepultura.

A policia do 20" districto teve co-nhe-
cimento desse desastre.

q o «a * *¦

Feita Gom o maior essnípÉ
Soa esvada e bom liplo.

Cerveja FíDALQâ beba
E os meus parabéns receba!

MOVEIS
ÍIKIAl.lIÃIÍ.S MACHADO & O.—

Itiia dos .-iidriulns 19 o 21. Ot
.nniorcs ariiin/.oiis ilesta vnjiititl.

***3 ¦*» <B> ? 9U

Na actualidade, _
BAÇA GRANDE;

ns3o a 6o.*;.
av. Mera de

rtó na CA-
Sj, n—is.

IM MARlXUr.lKO FERIDO

O novo governo paulista
S. Paulo, -.3 - (A. A.1 - O dr. Os-,

car Rodrigues «-U-.es, secretario cio In- j
tt-ridi-, recebeu liontem, de Floriano_iO-1
lis o .icguimc telegramma: "Pessoal-
iiiciiiL- e em nome dos collegas da mis-
são i\.!Íi-::i cm Santa Catharina, tenho
.1 honra de saudar a v. çx„ desejando
-felicidade? in ssoaes t- á sua adminis-
tração. — Orestes tiiiimãriics."

(I professor p.iulUt.1 sr. Arlindrj I.o-
pt? Chagaf, ny.o c-iá em comniissão uo
!£--., li de S.r.::.i Catharina, c que pr.;-
sen.e.*n. ntc s.' ndia nesta capital, vi.**:-
•ioii :.;:i-.. ;n o d.\ Oscar Eodrifittes .-\'«-

A PAPA

liontem, pouco antes dc S horas da
r.oite. armado de faca, o conhecido des-
ordeiro José Elias Cardoso, pardo, de
22 annos, aggrcdiii e feriu na perna di-
rii:a o marinheiro Antônio da Silva
Oliveira, que recebeu curativos na As-
sistencia e rccolheu-sc ao hospital.

O desordeiro foi preso cm flagrante
c autoado no 40 districto.

. __ serviço completo parn jnntni1'líl (61 pecas). por 55SOOO.
Só im OASA MLXl/i :::—

—-Ji Ouvidor 71 *—

SAXIO.S ül-MO-Vi: EM S«iO

FRUDESTINADOS

Como a pescada: an-
tes de ser, já era...

O caso da "pescada", que mesmo
I antes de ser pescada já é "pescada ,
I anplica-se a muitas coisas na língua
¦portugueza, Haja vista ao calçado que

I iintes de ser calçado já é calçado; ao
i vestido, á comida, á bebida, etc. O que

não se sabia é que também ha pessoas,
 salvo um caso todoi especial que nao

1 podemos citar aqui, — vietimadas tam-
! bem por essa curiosa singularidade.
1 Temos presente um caso desses, e
I note-sc que um caso original, cm que
I á victima, o sr. Furtado, — Antônio

Furtado, — íoi de íacto furta-lo cm
to$o_o.

I ü se é curiosa a observação, mio c

] menos curiosa o processo de que se va-
. leu o autor do furto de que foi victima' 

o sr, Furtado. Esse cavalheiro que,
como todo o carioca de verdade, adora
sobre todos os prazeres da vida o_ pra-
zer de mudar-se, viu uma casa vasia mi
rua Presidente Barroso n.l, sympathi-
zott com cila, alugou-a, pago.it adean-
tado um mez dc casa ao senhorio c mu-
dou-se para lá.

Hontem estava o sr. .Furtado, — raio
de nome!... -- gozando as delicias do
feriado., dentro d:t frescura do seu py-
jame e cm seu novo chateou, quando a
lingucta da port i rangeu no eaixuo da
¦fechadura, dando passagem a um tn-
imito que o sr. Furtado nunca Unha
visto. ., . ,

Ouc deseja, cavalheiro r...
~ Êu é que pergunto: que faz o se-

nhor aqui?--.
__ listou na nimba casa..,
_ Na sua, não... Na minha..,:

Na minha...
Na minha...

No íim explicou-se tudo, e amOOS
íiiibani razão. O intrtizo era o sr. Car-
los \lves, dono do predio oecupado
pelo sr. Furtado. Tendo, vago aquelle
seu predio, cedeu as cliaves do mesmo
a um desconhecido, para ver a casa.
F.s=e intrtizo íicou com as chaves e
alugou o predio ao. sr. 1'tirtado, co-
brahdo-ihe logo, á cabeça, um mez
àdeánlado.

O sr. Furl.ido foi no grupo e estre-

pou-sc. Entrou na familia da pescada,
sendo pur essa fôrma, piltoresca e Im
damente furtado, E" o caso <¦

I um que antes de ser ja era.
mmmtl »

NAOIONAJ.

Soube, emtanto, a policia que a des-
naturada mãe dessa creança ó :i italia-
na Mathilde Jorni, casada e seperada
do marido, moradora á rua da Ame-
rica, 219. Uma outra italiana Maria Se-
vardi, tomando a creança nos braços,
quiz vcndel-a a d. Maria Lopes, a
quem a entregou por fim, sem nenhuma
retribuição.

O marido de d. Maria Lopes, não
consentindo na adopção do ctigeitado,
obrigou entanto sua esposa a eutregal-o
á policia do i.|° districto.

Pobre creança !...

Os que vão para as lages
do Necrotério

Ila muitos dias, as frias mesas de
mármore não davam mais volumoso no-
liciario para os jornaes.

Dc hontem de madrugada até á noi-
tc, porém, deram entrada naquella Mor-
gue nada menos de cinco cadáveres,
que foram, á tarde, examinados pelos

Dyõaeucs Sampaio e Sebastiãodrs.
Cortes, .médicos legislas d.i Policia.

Os cadáveres ali depositados foram
os de: Eduardo Trinas, italiano, casa-
do, de .(o annos de edade e que falle-
'Cera repenlinanieutc, numa pliarmacia
da rua Quitanda n. 1.53; um desconhe-
cido dc còr preta, de .|n annos prestt-
miveis, enviado pela policia do 22" dis-
tricto. Este .cadáver foi encontrado em
adcanlado estado de putrefncção., 110
logar denominado, Mangue do Amoriin ;
outro desconhecido, de i;.'.r prcla, que
apresentava 25 annos, e que fallcccu
a caminho da Assistência; uma mulher,
viclimada por desastre, ú rua da As-
semlil4.i, 1: um menor, victima de um
desastre de bonde, á rua Mariz e Bar-
mu.

MOVIMENTO OPERÁRIO

OperáriosUnião dos
Ibitivailoi-L..

Esta associação rcune-se hoje,
boras da manliã, em assembléa g
dimiria, para traiar dc assumptos
teresstis da classe.

as 11
irai or-
de in-

OAÍ.'1'AS FliC.MINKXSES

Petropolis 6 policiada por
cinco soldados!

,Pi;tiic.i'C*i.if

de mais

1101.01] A ÍUIUXCEHÍA

A POLICIA

A delecacla ilo 10" dis-
tricto vnc mudar-so

A policia do 19" districto ocetipava
no Meyer :1:11a parte do quartel do 3°
batalhão da llrigada Policial.

Açora, esse batalhão policial vae in-
síallar-se mais á vontade no seu edifi-
cio, porque íicou resolvido que a dele-
gacia do 10o sc mudaria.

A nova installação <ia policia do 10"
será num predio confortável da r'.'n
l.ucidio Lago, em frenie á es:.ição do
Meyer.

<ji « in» <ni

PAULO

S. Paulo, j... (A. A.) — O aeronauta
sr.- Santos Dumont. continua sendo
muito visitado c deve seguir para essa
capital, amanhã, ás 14 horas,

ATTENÇÃO
AUTOMOBILISMO.
Pneu Dunlop, câmaras de ar e de-
mais pertences, só na rua 7 dc Se-
tembro n. 18:. .

Peçam tabeliã?.
ALFREDO PAVAGEAU

Ctsa matriz: praça da Republica
n. 5J — Rio de Janeiro,

¦ai» «m •» t*~

KSCOLA
BlíiiI/ASyUMES

1)1)

afihi de

modelo-;
Escola, j

iniciarem j

liontem,

da_
Salgueiro,

o subir, pela madrugada
11 estado dc monumental embriaguez,

íngremes dielines ->do morro
a parda Maria Ignacta

rolou uma ribanceira, recebendo graves
contusões por todoo corpo.

Q•,1a^i sem fala foi colhida pela As-
sistencia. que a recolheu e:u ei;.ido gra-
v:-si::lo :i S.tiita t.',isa.

Aor.dc sc pc
, hcspanliola ?

ler.i.

v*.s.
_ I

Motta, sec:
.ompanhi.. ti

did
Ci-.l
noic, \!-*:.:ií*.j hontem
,£s «duj do Irabalha,

«. A.) ¦
io da

-O dr. Can-
Agricultura.

Ja! de gabi-
o Departamento

UEtíKESSO im PHKSIUEXTK

DO (IIIli;

Santiago, «J (.tf. .•!.! — '1 dr. João
Luiz Saníuemes, presidente da lU-p;:-
blica, que, coin s-.:a família, se cucou-
tra em V; Iparaiso, regressará a esta ca-
p::al na terça-f^ita ptoxima, ¦

QUEIXA DE rVliXO

oincr um polvo fresco
CABAÇA ÕRANDE,—í- r ' ' '

Cf>JI A IXSTHUCyAO MC-
-XIOlPAIi

quo llão

O concurso do pintura
c modelo vivo

São chamados os candidatos inseri-

ptos nu concurso de pintura i
vivo, a comparecerem, _ nesta
amanhã, ás i.i hora
a mova pratica

ESCOLA XACIOXVT. DE
AVIARÃO 

Estão promptos os ajipn*
rcllios ,

Commttnica-nos o director da bscoia
Nacional de Aviação, de Santa Cruz,

que proseguem com toda a regularidade
os seus trabalhos nas ofiicmas e no
aerodromo, achando-se promptos os ap-

parelbos c quasi concluídas as obras do

primeiro andar cio edifício.
A Escola abrirá, brevemente, o

curso. _. __-__-__^____-__

Na casa n. 155 da rua Benédicto
Mippolyto re-ide com sua familia o sr,
Kicanlo Veiga. Homem, pela manhã,
um gatuno penetrou nes seus aposeti-.
,tos c fiiriou da gaveta dc um movei a
quan-tia úe i8o$ooo.

O s". Veiga, que é Je nacionalidade
hespanliola, apresentou queixa á poli-
e:a do n" districto,

níífi-**-'

Vtnii escola
dit aulas 1

Chega ao nosso conhecimento esta no-
ticia simplesmente espantosa: existe) .
uma escola municipal, 110 centro da ca- „,.,,VKT. PAIUJAMBSTAR
pitai da Republica, nue. ninguém sabe 1 I-'''1-:"-

porque motivo, ainda não deu uma uni-1 ,-n . bcmos 
-,ontem

ca aula até o dia de boje!
liste facto parecerá, dc corto, «i»...-1

toso, mas 6 a pura verdade Trata-se ! ^^"{°m,mero, como
da i* escola masculina, do 3" districto,, ?¦•¦''
que se mudon da Avenida Passos pura
a rua da Carioca u. ai.

Damos publicidade no caso anômalo,
afim de que so. taça sentir alguma pro-
videncia da Directoria dc Instrucção
Publica no sentido de qae funecione a
referida escola.

«m ***

mato do t.-;:í — Tal
como as poinlias do poeta, esses nossos
soldados: Hoje uni, amanhã nutro, de-
pois mais outro e ao quartel vae-se
recolhendo quasi todo 11 destacamento
policial desla cidade. De dez praças,
que o constituíam, contingente irriso-
rio para o policiamento de uma cidade
sivpdr-civiliztida como esta. «ile e.slá
reduzido a metade, mais o sargento
coiiiitiatidaiitc I

Não sabemos a que ciüerío obedecem
as ordens superiores, quando tlctermi-
nam 111. «lidas dt- tal alcance pratico...
para os ladrões e vagabundos... mas,

que c certo é que Petropolis uão pódc
ficar assim, entregue a ;ão reduzido
policiamento. O trabalho policial au-
gincnta diariamente e não pôde ser
feito exclusivamente por commissarios,
como su pretende, ainda mais quando
se sabe que os commissarios não per-
cebein vencimentos, sendo, quasi sein-
pre, as nomeações derivadas da politi-
ca. Sim. porquanto cada chefe, uma
vez 110 poder, derruba quanto pôde para
nomear gcnt<- sua. Mas, dahi a que se-
jam obrigados ao serviço de policia-
mento geral vae uma distancia que o
próprio regulamento defende quando c
explieiio ao declarar que cada uni faz
policia 11.1 respectiva secção. E' ridi-
culo que a "Rainha das Serras", a
" Princezi do IPiabánha" 011 a 'Capital

Diplomática", como lhe chamam, sc
veja com tuna "guarda de lionra" tão
mesquinha,

iN'ão vae longe o tempo cm que a
policia teve necessidade de attender ao
appcllo dt: illuslr.: diplomata c dc outra
distiucta familia. para ipie se lhes ju-
ressein á porta praças de policia, tvfuu
dc que pudessem se tranquiUizar contra
nggrcssões iminiiieiites.

V. constantemente é a policia rocia-
muda para resolver questões que mci-

dem na necessidade de sc levar aigucin
li presença da autoridade; muitas ve-

ze= ainda, torna-se indispensável o po-
..ciumento das festas, nos arrabaldes,
cuja parte principal do programma se

'realiza extra-muros; em outras tanias
i ÃÚ-ii-níe a presença de praças impõe o

, to" numero da devido respeito ao Indivíduo boçal, para

WblicaçfoTnter-Uuem^ farda é a primeira autondad

prelado, que !...
grande dedicação ..
da antiga irmandade.

A's 7 horas chegou ao templo o car-
deal, que foi recebido, i porta, dc cruz
alçada, pela Irmandade da Cruz dos
Militares, Devoção de Nossa Senhora
da Piedade, Irmandade de Nossa Se-
nhora das Dores e S, Pedro, Pilhas de
«Maria, membros do clero e representan-
tes do Cabido Metropolitano.

O uovo protonotario deu a sua emi-
nencia o hysope com agua benta, e sua
eminência, depois de benzer-se com o
mesmo, aspergiu o oleo a todos os
assistentes.

O cardeal visitou cm seguida, a
capella do Santíssimo Sacramento, que
fica á esquerda da entrada principal c
encaminhpu-se para o altar-mór, acom-
punhado por monsenhores Alves e Pio
dos Santos, eonegos Julio Viiniiiey,
Clodovcu Cayres, Morato, Carlos Costa,
dr, Alberto' Nogueira, padres Xilo,
Caminha e muitos outros sacerdotes.
O cardeal tomou ásscnío 110 solio, do
lado do Evangelho, entre o conego Ju-
lio Vimiuoy e monsenhor Alves e o
neo .protonotario, na cadeira em frenle
ao solio, do lado da epístola, entre os
conegòs Clodovcu Cayres Pinto, vigário
dc Santa Rita c Morato, cura da Ca-
tlícdrai;

Distribtiidos pelos seis acolylos os
iicos e lindos paramentos, os diaconos
assistentes .10 solio revestiram o car-
deal Arcoverde de amicto, alva, cingulo,
l-i-uz, peitoral, estola, capa dc: aspergeo
branca, initra amarella, fornal e bnciilo.

O nco-protonotario, vestido dc batina
com cauda, faixa e mantclete cie
còr roxa, terminada a paramentaçãò do
cardeal, levantou-se, tendo á direita o
conego Carlos Costa, mestre de ct-ri-
manias-, e á esquerda, um acolyto, com
o breve apostólico. Depois da reveren-
cia ao altar-mór e ao solio, fez entrega
a sua eminência do breve, que foi lido
por monsenhor Alves, secretario do Ar-
cebispado. .

Em seguida a essa leitura, mouse-
nhor Pio dos Santos dingui-se ao solio,
ajoelhou-se sobre uma rica almofucla
roxa e procedeu á leitura do seu jura-
mento perante o cardeal, que tinha o
missal aberto para o .protonotario tocar
o Evangelho, o que se effecttiou ao pro-
niiiiciur as palavras rituaes: Sic me
Deus ad jovet et hoec òaueta Dei l-,van-
"Terminado 

o juramento, o cardeal
entregou a monsenhor Alves o bactilo,
c, coadjuvádo pelos diaconos assisten-
tes tirou o mantclete ao protonotario
e impôz-lbe o roquctte, novamente o
manteletc, o barretc preto com borla
vermelha e sobre o barrete collocott o
chapéo protonotorial com a parle su-
perior prcla c a .inferior roxa, com os
cordões e borlas pendentes de cada lado
da mesma cór.

Nessa oceasião, approximaram se os
acolylos do livro e sua eminência pro-
niiiieiou a formula in trodendis tnsi-

""(Depois dc investido de suas novas
prerogativas,' o neo-prolonotario abra-
í-ott, carinhosamente o cardeal, que c eu
o osculo dç paz e, lcvamandose, voltou
:'t sua cadeira. .

10 cardeal depôz o bactilo e nutra c
de pé, no solio entoou o lc-Dcum, cm
louvor de Santo Ainbrosio c Santo
Agostinho, o que foi seguido pelo coro,
constituído pelo grande numero -dc:J- -

cerdotes que se achavam 110 altar-mói.
Em seguida oecupou n tribuna, sa-

-rada o conego dr. Benédicto Marinho,

que produziu 11:11:1 bella allocuçao al.tr
siva. Começou relembrando que o aco
uão era mais do que uma grande festa
de ianiilia para coinmci.norar a alta
distineção recebida pela irmandade c

pelo seu capcllão. Kegosi;a-sç pela hon-
ra que lhe foi dispensada de usar da
palavra em uma festa não grata ao seu
coração. Assignala de passagem a im-
porlancia da dignidade de protonotario,
cuja creação sc .perde nas noites <la
egreja catholica, destinada, a recompen-
sar méritos, serviços e virtudes. Kc-
lembra os deveres desse cargo, nue sao
grandes perante a egreja e a htimani-
dade. Eala ligeiramente do uovo proto-
nolario, a quem sc acha preso por Ia-

ços de uma amizade sincera, para nao
flagellal-o com elogios, rcferc-sc, po-
rém, aos seus serviços a egreja e a
esta archi-diocese, salientando a stttl
dedicação oue não conhece cansaço
nem limites. E termina saudando o sr.
cardeal em nome da jranandade c fa-
zendo votos pela sua felicidade pessoal.

Por fim o cardeal deu a oração
t-rograliarnm aetione c abençoou so-
lenneiiiente .1 grande assistência, reti-
rando-se com o niesmo cerimonial com
que fora recebido. _

Durante a cerimonia ft.z-se ouvir no
coro uma grande orchestra, sendo cau-
tados diversos coros, inclusive a Ave-
Maria ao pregador. .

A administração da irmandade <a
Cruz dos Militares e a Devoção de
Nossa Senhora da Piedade, por inter-
médio do coronel Benjamin dc Souza
¦.guiar c da professora d. Eslhcr I c-
dreira de Mello, of feriaram, «o cardeal
e a monsenhor Pio dos Santos lindos
bouquels de flores naturaes.

Terminado o acto, o neo-protonolano
recebeu na sacristia cum-nrimciitos e
saudações de centenas de pessoas, que
muito se regosijaram com a grande
honra dispensada a monsenhor J._ Pio
dos Santos, que, pelos seus mereciinen-
tos e serviços á egreja, se tornem digno
do apreço e da admiração do povo ca-
tholico desta capital.

 ¦»¦»»¦ '

.Relativamente aos nossos litígioscom a Inglaterra, a nossa maneira-'de'.
agir foi definida pur 11111 traia lu.'1 ]Esla declaração causou granel.- iiiiiuie-íaçao na Allenianlia. O 1'ossiche /r:'-itung pediu .10 sr. Gerard, embaixadoramericano cm Berlim, uma interpreta-
çao Ja declaração do sr. Laiisiiig 0 '|ue;
o representante daquella Republica íez:com as seguintes palavras:"Oministro alludiu, sem duvida, aostrabalhos que os Eslados Unidos con-cuit-ani em 1914 com aí Estados, in-clusivc a Ing latcrra, por effeito dos'
quaes SC obrigaram as p.iries contra-,
(antes; no caso de sobrevirem divergeli-
eius iinpossivc-is de resolver por via di-
plomatica, a submcttel-as a uma com-nijssãu especial de investigação que dis-
põe do prazo Je um anno para aviso :is
duas parles da conclusão a que chegar

ComiiKiitaiido esta declaração, o Kol--.
nische Zcitiino diz:"A interpretação do sr. Gcrnnl é es-¦traordinanamciite importante. Por clia
se vê que os Estados Unidos estãò no
propósito dc adlícrir strictnmente ús
obrigações previstas por tratado e sub-
metier a uma coniiiiissiio dc investiga-
ção todas as violações dc direito inter-
nacional. Quer isto dizer que a Grã
Bretanha ganhará todo um anno do es-
pera, c que os Estados Unidos coiicor-
dam cm aguardar iranquilla e paciente-mente o íim da guerra para resolve-
rem .todas as suas divergências com a
Inglaterra."

O sr. ClementeL em Roma
Roma, 13 (A. ü.) 2. Chegou a eslacapital, as 7 i\a horas, o ministro do

Comnicrcio d.i França, sr. Clemente!,
que era aguardado na eslaçâo pelos srs.
Cniuille Barrcre, embaixador frní.cez;
Cavasola, ministro da Agricultura, In-
diistria t: Comnicrcio J.i Itália; Cotia-
favi Borsnrclli e oulras personalidades,

O sr. '"  ,,-¦-..
para

Clemcutel dirigiu-se cm seguida
o Grande Hotel, donde saiu, ás

roi|j horas, para.ir ao Ministério d.-i
Agriciillufá, afini dc conferenciar com
o sr. Cavasola.

O coronel Coneutry
Londres, 13 (A. A.) — Sabe-se aqui

que o coronel Charles Coneutry, que
se suppoz ter sido morto cm combate,"*lia como prisioneiro dos turcos;

iililhsco, jiintaniciile com io of ti-
: 230 soldados inglezes.*

se íicb
em D
ciaes '

-SDan_ \ Revista Parlamentar, .Publicação in-er- 
^V"»,-.., ,„, nisi0 Ua 0 grande ineon  " be:!1 rcd''Siaa' 

d"\tiis. bcmlveiiieine d,
1 no, seinJo

origem, pois
desla ou daque

commissa-•jolitiea,

CASA BOITEUX — Casa especial
dc tapeçarias. Uruguayana n. 31.
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MIMSTEIIIO DA FAZENDA

Cma itoiisulta sobrei ne-
gociuntes aiiibiilautus

O ministro da Eazenda rícebeti do
delegado fiscal do Thesóuro Nacional
em S. Paulo, um oíiicio no qual esse
funecionario submette á sua approvação
o acto Jielo qual iuigou nao compre-
hendidos entre os negociantes ambulan-
tes por conta própria ou alheia de que
trata o art. S''« letra c -do regulamento
annexo ao decreto 11. 11.807, os indi-
viduos que sc installam em feiras ou
mercados livres, realizados semanalmen-
te na capital do Estado, c os conside-
rov. sujeitos aos impostos de consumo.

Em resposta a esse oíficio, o sr.
Pandiá Calogeras declarou aquelle fun-
ccionario que. embora o caso não este-
ja taxativamente previsto 110 citado re-
gulámento, dívc ficar «io critério do
chefe da repartição fiscal local, quan-
do sc tratar dc feiras, isentar os expo-
sitores do registro, quando se tratar de
feiras provisórias, e obrigar ao registro
aqtielles qv.e concorreram ás feiras que
funecionam sempre, mudando apenas
de pomo.

Jornalista hespanhol rece-
bido pelo generalissimo

Joffre
Paris, 13 (A. 11.) — 0 general Jof-

fre recebeu em audiência especial, 110
Grande Quartel General, o jornalista
Diuz Uolg, secretario da Associação da
Imprensa e do jornal de Barcelona "El
Diário".

O generalissimo francez deolarou an
jornalista hespanhol que o havia impre*
sionado profiiiidainciitfc a mudança que
se. operara na opinião -publica elo sei:
paiz que é agora francamente íuvor.ive'
n causa dos alliados c fez os maior, s
elogios :i competência, tino administra*
tivo e -politico e patriotismo do rei ll
Affonso.

Depois o comiiiandan.e em chefe d::
forças aluadas manifesttou-sc extrema-
mente satisfeitto pela bravura e eleva-
ção mora do soldado franecz, .pela cal-
ma c dignidade da população civil e
concluiu textualmente: "Com t.nes sol-
dados e semelhante povo, temos .1 \ i-
ctoria absolutamente assegurada "

Aviador allemão apn-
sionado

i7ein'.t, T.. — (A. A.) — Noticias
aqui recebidas de Toulon, dizem liavi r
chegado aquella cidade o aviador alie-
mão, tenente Schenht, que foi captti-
rado em Salonica pelas forças anglo-
franeczas, quando realizava ttm raid
sobre as linhas de defesa daii,

S

Jornal fechado em Paris
Paris. 13 — (A. A.) — Eoi stispcn-

sa a publicação do jornal líonct Rouge,
sendo também selladas as .portas dai
suas officinas, por haver o seu rorpn
redaccional desobedecido a uma ordcin
da commissão encarregada da censura
á imprensa, *
As invenções telegraphicas

A-ft-ii York, 13 — (A. A.) — A im*
prensa gcrinmiophila desta cidade con-
tinu'a .publicando telcgraminas ele vu-
rias partes, mas que são visivelmente
de fonte allemã, anininciaiido coisas.aa
mais absurdas como tendo acontecido
aqui e ali.

A primeira noticia foi sobre um mo-
vimento revolucionário em X'iirtiiKal,
em virtude do qual iam ser sacrifica-
das varias personalidades políticas >¦
restaurado o antigo regimen,

Agora dizem esses despaches, entre
outras coi'sas, quu lodo um regimento
italiano, em Piaccnza, amotinou-se, ma-
tando os officiaes superiores c commet-
tendo toda sorte de depredações. Um
retrato do rei Victor Manoel íoi quei-
mado cm Nápoles, em plena praça pn;
blica, durante! uma manifestação ali
effecluada, manifestação essa. que íoi
dissolvida a pata de cavallo, havendu
varias victimas. . .

Essas noticias causaram nqm cffeilo
contrario ao que era, talvez, desejado,
pois ninguém acredita nesses lados,
provocando em todos os circinos com-
mentarios irônicos. *
Um protesto de operários

na Argentina
Buenos Aires, 13 — (A. A.) —A

Soei. dade de Empregados nas hstradas
dc Ecrro "La Pratcriiidad" enviou uma
representação ao dr. Manoel Moyano,
ministro das Obras Publicas, qticixan-
do-se quo a directoria da Estrada de
Ecrro do Pacifico, como unia represália
oriunda da guerra curopéa, alijou de
seu seio numerosos trabalhadores de
nacionalidade atistriaca.

Perguntado a respeito, o rcpivrctit.v.:-
te desla empresa informou ao dr. Moya-
110 que a medida «ão teve o fim que
lhe quer emprestar "'La Fratermdad
mas correspondeu, unica e exclusiva-
mente, ás difficuldades econômicas por
que tem atravessado a referida empresa.

A Hespanha perante o
conflicto

Paris, 13 (A. II.) — O deputado
espanhol Melquiadcz Alvarcz, chefe dos
reformistas e!a Câmara, entrevistado
hoje pelo Pelit Parisien, declarou a rt-
speiio da nova orientação que está sen
do imprimida á guerra, que chegou jj
a hora mais grave para as nações neu-
trás. E' de opinião, que o governo he-.-
panhul devia praticar para com a Era»
ça e a Inglaterra uma neutralidade

Os hespaiiiio'.-.-.

variado summano, -¦¦ .*  , ...
is seguintes trabalhos: Deputado 1-eus-
Mio Ereirci A Sessão Legislativa;
pcr*;.- Parlamentares; Adierre: ti '.--

,!-***o; O íuu.iiu »»i»« «w
-\r,.;.-, Ttirrcto José Obicicu; i.i .d
mâo -M^o-lè Lima Barbosa: A Quin

DA SÉRIE DE 1916

zena Forense; A

EM I51KXOS AÍBES

dos Estados, etc.

A Associação Brasileira dc Esludan- j
¦tes realizará 110 próximo dia 17 a pri-
meira conferência da série ;:ii.i;:al cie.

rONf.Kli-.SO OATHULK Q
.mm ¦-,¦,-.- *w*mm7m~*mWI' **> u'¦**¦' "" --¦-

Drs. Moura Brasil e
Gabriel de Andrade

OCULISTAS
tARGO DA ÇâBiâfi.à. S SOB..

10.M S. TAILO

«S*. Paulo, 13
hoje, o Congri; .
lo. promovido pela Confederação das 1 queiiu?. - «'------jr--.- ,.,-
Ajsociações Catkoligj»!! destg ç^M1- r kÍM P9,-^S- ««Si ?¦-=-- "'

-ia de agneiar" a"tcrceira pessoa, quan-1 A I'I'.IMI-,IKA COXKERKXOIA
do não o ísz somente porque o deliu-j
quente é amigo e correligionário, para.

Jo le^rPaíiioJo VdJtoojWwdo sr. 
| 
não^ize r^co «padrt^o u 

^ crente 
,

Comi quer que seja, nao e possível
que o destacamento de Petropolis seja
tão pequeno, a menos que sc nau quei-
ra entregar a cidade aos mchanlçs e
_ vagabundagem desenfreada que ia lhe
bate -'¦ porta, se i que ja nao llie cn-
trou em casa, ú espera de opportum-
dade para egir. Munca menos de q-un-
ze «raças deverão constituil-o, para so-
cego do povo e bnm auxilio as auto-
ridades poüciaes, que não podenv por
si sós, fazer o policiamento — Cor.it-
SrOND$.NtJt..<

tidamente amistosa.
accresccntou, de.c:u pensar no futuro,
porque, quando sc realizar o Congrc-s-
so da i'az, a Hespanha não poderá
deixar dc se collccar francamente au
lado da França o da Giã . Bretanha,
tanto mais que Portugal está também
com estas potências. Depois da guerra
milhar — concluiu — virá a guerra
econômica, e a Hespanha não poderá
ficar neutra neste novo conflicto com"
ficou no primeiro. ^

Impressões de um depu-
tado norueguez

Paris, 13 - (A. H.) - O presidente
da Câmara dos Deputados da Noruega,

i sr. Castberg, regressando da linlia Oe
frente, declarou aos represcníantcá da

Lieiuiiliiçfio dc omnres-
Hinos ¦íiuniiilines

¦Buenos Aires, 13 (A. A.) — O dr.
I (Vrthur Gramajo, intendente municipal

(.-I. A.) - Teve inicio! dSia capital, está .tratando de liquidar

Catholico de S. Pau- 03. empréstimos feitos por vários toa

queiros. í «Municipalidade e cujo total

,- ¦ -. límprcnsa que tiazia ela stia vismi *
Die.. Será orador o professo^ dr;Theo- m;lis profanja ,inprcssao. Vinha aUm
philo Torres, da Academia de «Medi
na, q-.ie fará interessante estudo sobre |
a personalidade illustre do fallecido I
desembargadur Lima Drunmiond. ^ i

As conferências da série da A. 11. E.,
S'-rão realizadas no üdão da Bibhothe-1
ca Nacional, ás 3 i!a da noite.

A entrada é franca, sendo convidada.
eom interesse toda a Eocidadt dai es-,
<ol»í »uperior«t. - '

,„do,'sobretudo, da maneira sincera;
mente elogiosa como os soldados m-

glezessc referem ás tropas franeczas.
Em todas as povoações que teve ocea-
siã,) de pi morrer constatou com satis-
facão a dignidade c alta consciência do
dever que as mulheres francezas mani-
festam em todo» oa actos da Ma,
vié», ,.-
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PERIGO
' O» 'tini .calão «iá zona de perigo *
requerem constante vigilância.•O .trabalho diário exerce muita pres-
•ão sobre os rins, ás vezes «mais do que
podem supportar, porque são órgãos

. delicados, propensos a serem affecrados
fielo excesso de trabalho, preoecupações.

. «u resinados..
Se se sentem abatidos, nervosos, irri-

taveis; se lhes dóe a cabeça, tcem pon-
tadas no dorso ao inclinarem-se ou it- - -
vantarem •algum fieso, ou uma dôr lenta kstiUetc, Y\ , Oliveira, 51 K. . . _, ¦
e penosa 11a .farte inferior das costas, Oanay, Marcellino, 54 k.
tcem razão demasiada jiara suspeitar escopeta, R. Snva, 45 1;,

Atlas, A. Olmos, 52 lt. . • • • <
Não correu jUrd.Cpniuiig,•Rateies: Espana cm t" 14*900; du-

pia t.24), 29Í90»,
Tempo, toj" 3J5 '
Movimente do apostas; 16:503500o.

7o parco — YPIRANGA — t.609
metros — Prêmios: 1:500$ c 3005000,

GUATAMJSU, m. zaino,
3 anos, por Fiancur e Pre-
nisc, da V. P. Machado,
C. Ferreira, 52 kilos

Dynamite, J. üscobar, 45 k.

doa rins.
A scialica, pontadas fhettmaticas, dòr

oa3 jicrnas, regidez de articulações,
crescimentos iiydropicos, irregularidades
urinarias, ateia, e ncurite. são lambem
causadas por «ns em eslado de deca-
dencia. Nunca .se deve dar pouca im-
jiortanciá a estes symptomas, pois que
oempre existe o perigo de unia liydro-
jiisia ou do incurável Mal de llrigbt ou
.Diabete, mas .entenda-se que a debili-
dade renal pôde ser curada se se atten-
der a íempo

Vh \_______w%^

__f%______\r

¦SM

2»
3°
4*
5°

6°
itateios:" Guatamuu', cat l" 79?íoo;

Demônio, J, Salgado, 49 k.

dupla (33), a5o?90o.
Tempo: 107" 2I5
Movimento dc apostas: i2:43i$ooo.
Movimento total da casa da poule;

í>C;o4i?ooo,

filtrarí _———Wllltáí— d.indo-os
do sangue
nenos <: impurezas
que .causam as eu-
fermidades,

O bom effeito
«costuma sentir-se
imriiediatamente e
a acção renovada I

\~- 

-...-«, * vigorizada dos I
jSuPCjJ rins restilue nos

_.i\G&* homens c ás um-
lheres a força que

loa seus afüazcrcs requerem.
As riliULAS RE.EOSTER não

Iteom acção 6obr-c us intestinos. Não
tfazeni mais que tinia coisa — limpar o
tancar os rins — c fazem-no bem. São
«gunlmente cfficazes para homens e
mulheres c um rcincdio próprio paia
para crianças.

Knviar-sc-á uma amostra grátis, fran-
fco de porte, a quem a solicite,

íOSTER-McGLEIiLAN 00.
Dent. O. Caixa do Correio 10C2

Kio do Janeiro

A CORRIDA DE HOJE, NO
ITAMARATY

Será disputado boje, no Derby-Club,
o grande prcniio "Seis de Março", em
1.750 meiros c com a dotação de 4:000?

Para a atarefada ao vencedor. Essa prova, que reuniu
dona de casa e quando das inscripções, sete .parelheiros,
para o homem gas- terá o seu campo formaao por seis ape-
10, as VlhVhAii nas, por isso quc, segundo se diz, não
UE FOSXER correrá o cavallo Mystcrioso, ficando a
PARA OS. RINS defesa da blusa do seu smd a cargo do
são uma coisa bem , 1-l.ouli, cujas aspirações, aliás, devem
vinda. Regulam e' ser modestas. Pode affirmar-sc, a mt-
saneiam 03 rins j nos que se^vcrifique qualquer accidente,
rapidamente, _..nju- que será Interview o veuccuor Oa rerc-

rida prova. O "craclt" paulista .continua
em condições impeceuveis c os seus ad-
versados não poderão com elle com-
petir. ,

As restantes seis provas do magnífico
programma promcttcni disputas interes-
santes pclu equilíbrio das torças reuni-
das cm cada uma delia!..

Passamos a indicar aos leitores os
nossos prognósticos:

Miss Flqrcncc — Françift,
Pajonal — Aragon.
Flanem- — Eslilletc,
Jandyra — Voliaire.
inlcrvicw — Estilhaço,
ilchréa — Zingaro.
Pajonal — Rampcllión.

* * *
FOOTBALL'

» 1 iii»»i»

Sports
A corrida cie hontem no Jockey
(-Delphüm, magistral-
i mente dirigido por
Marcellino, levanta o

Grande ífremio Cri-
terium

* Um dia lindo, o dc lionten, cm quct, Jocbey-Club realizou a sua corrida
extraordinária; A animação foi peque-
Jia e a concorrência fraca, mas as car-
.Tetras disputadas com empenho, dando
cm rcsuiiuuo ciic-gaaiis cmocionitntcs.

A .principal prova do dia, u praude
D'rem:o "Cnieritn-.i", teve um dcticclio
lincspcrailo: foi ganho pelo pòtro pau-
Dista Dciphim, scctincado por Favouito,,
dupla es.ia (pie (ieu o raieio dc 357:500.,Útgeni desportiva, pedimos vciuti
O cavallo Arauto "*'indicado como pio-ivavcl veuccuor, parece ler sentido o
peso, líazctiuo figura medíocre na car-
«reira. Com ef.lcuo, dada a saida, Favo-
«rito .pinou de poma, abrindo lus de
voipo ê meio, seguido <le Dcipliim, Fie-
içha. c Arauto, quo partiu um pouco pre-«indicado. U puoiO do filho de Dicppe,
.porém, tratou uc coliocai-n, e, I orçando
il.or fora, foi onter o segundo lottar, lu-
liando com Flecha, quc logo passarailJelphim. Assim seguiu a carreira até
ti cnlrada ela recta, onde os ultimes
esforços dc Arait;o c Flecha acabaram
liior 'liquidui-os, .mantendo sempre Favo-•rito a vanguarda, parecendo já o vcu-
cedo:-, quando, tjuasi no posle dc cllc-
ttatia, De«|inim, magistralmente condi:-'
-:i«Io por Marcellino, arranca num rouló
nnagiiitico, iia.i-ncio o potro do Sutil
OiriiStl pi r pescoço.

,'Qs demais parvos íorani ganhos porlEnver Paoná, Vou-Yoti, Masli-bquct,
ii'ou!e!-C'.'i;ie., EsjjAna c Gliatamuii, re-
fipucüvaineitft; .montados por' 'I'. 'Kocli.i,
tt|. Ferrcirn, A. Olmos, Araya e Clau-•dio Ferreira. .

O movimento das apostas subiu a
8fi:o4i$ooo,

J-aSíanios á dtiscripção dns carreiras¦r das coiiocaçoes obuuíii» pelos Buimacs
iios difíereiites pareôs;

1" parco -- CONSOLAÇÃO — 1.451
«tcLros — 'Hretiiío.s: 1 ;ooo$ c _joó$ooo

FMVuli FACHA. 111, ai.
.". annos, por Armênio e
Dalila, dò sr, Jonathas
Pereira, jockey T. Rocha,
51 liilos 7.'

jDirc-ttc, .1. Esoobnr, i_0 I: 2.'
Miss Florenee, R, Oliveira, ;i 1.. . •;.'
'Jcquilibá, I'!. Freitas, 51 I: _),'
j.ady 1'eiiclis, A. Souza, 49 lc. . , s.'
íioidcn Spurs, K, Oliveira, 51
S. Clrmentc, C. Oliveira, 51 k

•Knteios: línver Pachá cm 1",
dupla 13; 29S6U0.

Tempo, .7 2I5".
Sio.intento de apostas, 5:542^000.

I;IG.V MILHAR J)E FOOTBAIiL
l)_ accordo com a tabeliã c com as ba-

ses do campeonato do corrente anuo, da MgnMi!itnr( realiza-se hoje. domingo, 110 uron-dda Villa .Militar, ás 3 i|ii linras da urn.i
fia ponlo, o encontro das '-«iiiuipcs" das
Iniiiclndes acima, devendo tictunr como juizo leucate do 55" de caçadores, José dc Al-
ntüida Figueiredo.

uga MmhôèviiVEWA imaeoiv-S A'juuai/1'icos
. 

".Secretaria, 12 Uc maio dc 191C, —
Exmo". sr. redaetor. — lüni resposta
á carta que cm 9 de muio lhe foi diri-
fida pelo dr. .I.auro Müllcr, offereceu-
do a laça ".Rio Uranco", para ser
disputada enue uruguayos -c brnsilei-
ros, o sr. Joaquim (A. dc Souza Ktoei-
ro, presidenie da Liga Metropolitana
de Sports Atllloticos, escreveu lioje ao
sr. ministro das Relações Exteriores:"Rio de Janeiro, 12 dc maio de 1916.
N. 301. — Exmo. sr. dr. .Lauro Müllcr,1 dd. ininislro das Relações Exteriores.
Temos o prazer de aceusar o recebi-
mento de sua carta de _ do corrente,
acompanhando a offerta feita a esta
Liga dc unia laça de honra, ideada porv. ex. c que foi coHocada sob a egide
du nome glorioso .cujas tradições v.
cx, tanto lem abrilhantado no exercicio
do cargo de ministro das Relações Ex-
teriares do nosso paiz.

Agradecendo a honrosa offerta c an-
notando o desejo manifestado por v.
ex., de que seja a ta«;a disputada entre
uruguayos c Urasiieiros era boa câmara-
_._ . 

" 
esportiva, pedimos venia para

üflirmar-lhc que tu.lo fará esta Liga
por corresponder á capiivante defe-
nncia dc v. ex., ajudandó*assim a va-
liosa obra dc approximação que por cs-

tas e outras importantes iniciativas, v.
cie constantemente promçve era benefi-
cio da-concórdia sul-americana,

Rcitcirandò a v, cx. os protestos de
minha alta estima etc. — Ca) Joaquim
Antônio dt Sonsa Ribeiro, presidente,
— Foíco Abren, i° secretario,"

• * *
S. 0. TÜPY topsub OüViEDOB F. O.

Rcaliza-se hoje o esperado encontro
entre as equipes dos .clubs acima, no
groitud do primeiro, sito á praça Quin-
ze de Novembro. O captam do S. C.
Tupy pede o comparecimento de todos
os jogadores dos 1°, 2" e 30 teanis no
grouna, os do 3° team ás n horas da
manhã, e os dos i° c 2" teams á 1 ho-
ra da tarde, c bem assim as respectiva»
reservgs dos seguintes tcams.

OS ENCONTROS DE H0TO 
'

São os seguintes os encontros de
hoje."Botafogo ".versus" S. Christovâo e
America "versus" Anjiarahy—para; os
quaes estão escalados os seguintes jui-
zes:

Botafogo x S. Christovâo:
Primeiros "teanis": VV. Tuk.
Segundos "•tcams": M. Pollo.
America x Andarahy:
Primeiros "tcams"; Sidney .Pul-

Segundos "teams": Rtifino Almeida.
O primeiro encontro ,.ecrá levado a

effeito no campo do Botafogo; o se-
gundo, no campo do America.

LAWN-TENNIS

GRANDE ENCONTRO ENTRE
RIO E S. i»ACIiO

IRealiza-sc hoje, nas quadras do Flu-
minensc, o grande encontro dc tennis
entre representantes do Rio e de São
Paula. 'Estes chegaram hontem, de ma-
nhá, pelo nòcturno de luxo.

As partidas dd hoje promettem ser
sensacionaes.

liontem demos circumstanciadas no-
tas sobre os encontros que já foram
realizados entre as duas cidades.

Para as partidas anniinciadas, quc
começarão ás 9 horas da manha, em
ponto, são as seguintes as dupias an-
lagonicns:

i'. /J«ni/í» — (Associação) : — a) J.
N. White c L. Laüiam; b) \V. GlaWtcl
e R. Willamsoii; b) M. Munhós c E.
Assiiinpção.

Rio de Janeiro — (I.ign): — a) J.
Coimbra c J. Bello; b) A. Lagc c- L.
Cruk-lcshan'.:; c) R, Pittersoa e. L. Bar-
tholomeu; dupla reserva d) L. Pulleii
e S. Pullen.

Os jo.yos deverão ser realizados das
<j lioras da manhã ao meio-dia.

Os ingressos para esta importante

m__,_m__mam^-mxtMOsasiai'a^"y"''' «¦«¦¦»Q»«"*"Me'"'*"""'«""P'!llllltll**n'^g^'S93S^BJIiii^g.?.'i1ff" ——-

disputa cobrados razão dc

A Machina de escrevei»

GoroNA
Ueve fazer parte do equipe de toda pessoa

que viaja, permittindo-lhe uuiizar as horas per-didas para fazer a sua correspondência.
Eila é leve e oecupa pouco logar offere-

cendo entretanto as vantagens das machinas
ma.s caras pela metade do preço de&tas uitimas.

CASA PRATT
Ouvidor 125 - Rio de Janeiro

Filiaes: _
S.Paulo,Santos, Curityba, Bahia

Pernam uco

As ultimas operações
Paris, 13 — Communicado das 15

horas :".Na margem esquerda do Mosa, luta
de artilheria ininterrupta nos sectores
do bosque dc Avoeourt e da colina 304.
Fizemos ainda durante a noite alguns
progri^sos nas vertentes da colina 2S7.

"i\a margem direita, os allemães rc-
nòvaratn liontem os seus ataques contra
as nossas trincheiras a sudeste do lor-
tc Douaumont. Apezar da violência
cio bombardeio que precedeu os assaltos
inimigos, a nossa l.nha não se con-
traiu cm nenhum ponto. Rcjièllihios to-
aos os ataques dos allemães, mf.igin-
(io-lhes grandes perdas. Outras tclita-
Uvas do inimigo, durante a noite, con-
tia as nossas 'posições ao norte da hcr-
dade dc Thiancourt foram egualmente

.det.das pelos tiros de barragem c o fogo
das metralhadoras."Em Les Epargcs, um forte rcconlie-
cimento allcmáo, que depois de um bo:ii-
bardeio tentara abordar ns nossas li-
rbas, não conseguiu sair dos seus pon-
tos de concentração."Na floresta ne Parroy e cm Ban-
dc-Sapt, canhoneio initito vivo,"A noite decorreu calma nos outros
pontos das linhas dc frente."

pleto estado de rcbeliião. Agora está
plenamente convencido da falsidade ue
semelhantes versões c por isso nao
pode deixar de dirigir ásperas censu-
ras aos governos da Índia c do Kemo-
Unido (por uão se liarem sequer ao
trabalho dc regular -essas mcutiras es-
palhadas pelo inimigo e por. não cm-
pregarem os meios necessários para
tornar a verdade conhecida dc todo .0
mundo.

Os grandes senhores da •índia c ,os
ricos de outras nacionalidades, priu-
cipaimente inglezes, continuara a con-
correr com importantíssimos -donativos
para o proseguimento da guerra".

Clinrutos VIEIRA 1>E MELLO
os luolUorc»» P_'-__,

CíiOTBMi

O "Electra" posto a
pique

Londres, 1.1 — (A. H.) — Um sub-
maritio inimigo torpudeou c .poz a pi-
quc o vapor inglez "Electra", dc 12ÕJ
toneladas.

*
Desordens na ilha de

Samos
Athcnas. n — (A. II.) — Deram-se

r.ovas desordens na ilhti dc Samos, sen-
do a situação ali muito grave.

O governo tomou medidas rigorosas
para restabelecer a ordem.

PRIMEIRAS

qüiin leitão, Kozcnilp ' Lacerda, coro:i.,l
lfettriquc Nora, Augusto dt! Souza^ üaflta-
vo l.o-tn, Alexandre de Oliveira, NorivalPinto 'Linliaics,' Israel M. 1'achccotvllgflto
Ilornes de Carvalho, c Francisco: Puula
fontes.

Para Recife, aecuiram limitem .n bordo
do "Jtasiiicc", o sr. Ar.toiiio Jfcouic de
Araujo e familia.

'ação. ''rraíuMfla
Veiga;*'* acha-se

d. Aduiáide
dn dr.í Oscar

HIPPISMO
O concurso htpptco do t.entro dos Clirò-

nistas S|idi'tivo3, rcullza-sò hoje, ás 9 Im
ras da manhi, uo campo dc obstáculos
Quinto d» Uua Vista.

da

TIRO
Realiza-se r.nie, na séilo do "1!..volve:

Club", ás 11 Iioki3 «la manhã, ti assembléa
geral (.Ia convocação) para a c.ciçao da
directoria.

ENFERMOS
lícpoia üe meUàdrosa npc

ipeio cunhtcido dr. Cario-;
còinplctaiuento resta beiçciüti
KiHicrmaiin ferreira, iiiue
(K.istcnuatm l-.erreuíú Quvp^ado
foro, ü íi3 sr. llistcrmann n-rrdr.i, Vm\.
ccionnrio do Ministério da AgricwtjrJl.

Us í ¦
O dr. Octavio Pinto, 2" secretario da

Associação .Medico Ciruruica. esicvo .Ini
dias com um dos seus limos gravementeenfermo, entregue aos cuidados do estima-
do clinica «Ir. .Mario de Louvem, que cou-seguiu üebeitar o mal. estando ja o peque-enfermo iixperuueniimdo, sensivei} me-nino
lbornà.

PELOTA
FRONT&O NJOTHEROy

Resultado tia fuv
Kilo
Sòtozabal
Hcrmençgildo, .......
Antônio  . 1 * •
•Samuel.
Gocuagu. . . « 
Capivara. ...,....»
Casiuiiro» ...*...*•'Lui7.. •
Julio

Hoje, fuucçáo du meio-diü
da noirc.

realizada hontem :
. . 4 .;
. . 4 1
. . ti 2
. . .1 '

s n ila.lirras. 110
Nossa Senhora da

9 botas

LUZIADAS

MISSAS
Kcolizou-sc liontem,

altar-mòr da m.iiriz di
ll.uz, misya cm acçüo üc graça |.cm res-
laiicieouucnto dc d. l.aücl Inüania Garciade Carvalho, esposa do sr, Jsnacio Clc-mente de Carvalho, mestre do Arsenal dc'-Marinha.

'1'oi celebrante o conego Carlos Disirte«la Ciisui, ncolytado pco irmão MoacVr
Üueiroz dc Sá.

1'az-sc ouvir ao orj^io, durante a ecrí-nioma, o :>;nirc Orlando .Moita, acónij&ilia.
do pelos camicos -religiosos. - •-

A vasta nave da egreja aeliava-se-TCiilcta
de pessoas ae amisade tia rcstahsiccidu.

Coiisc.Ruiinos tomar nota. entre outras dassesuintes ; «Ir. Octavio Pinto, medico assis-
1 tente da rcsinbciccidn; Ignacio Clemente

da Carvalho. Cousiunça Si, 1'errcira, Ma-nocl C. «le Carva.ho, Salvador Clemente de
I Carvalho, JoSoi !•'. Rodrigues, 1-e.i:: M.Ppiitista, C,as|-,.- dn Silva fraga c familia,«Ir. 1'andia 11. T. C-.isielln Uranco c fami-ini. 2" une-iie .eniiciiueir.j macniiiisla (Jasi-in:ro C, dc Carvalho, Maria Z. G, deCarvalho, Augusto C. de Carvalho c sua
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¦ esposa «1. Il.amieiina T. de Carvalho e 11-l.llio, Ignacio C. «le Carvalho Juniur, Alva-ru C. do Carvalho, Jorgo C. dc Carvalho,
llicrcza Libauia [iarcia «le Carvalho Uai-(Isaura Uranilao, Luiza II,. dc Carvalho,llraz .lo«é da Silva, dr. Victor M. Nunes,Canos Ribeiro, contra -almirante FranciscoUraz Nery C. Mr, fj-líitriquc Terra' Ar,lindo 1'inicnlel, Maria Pimcn-.el. Osc'ar'G:'r.

l-.cn da Silva, Deucdicta T. d;« Silva, 'Mathil.
| «le . du Silva, Udctie J. Kiliciro; ManoelIV. 'I.eao c família, Custodia de le»us,'tilnn-
I rante Jose Ramos c lami.ia, Augusto I:---I tos c familia, "Anna (.'.as.ar, Aizmi Gaa.
|'P.;ii. '.Mariauua 'C.-da Silva, Atiib.-osina M., 'Monteiro.

ra e scnliord. ininislro plenipoténclarib do
Hrasil; «Ir. Ee.clydès Fonseca, dr. I.uiz dc
Faro, dr. Sylvio Rangel do Castro, secre-
lírio «lc legação; Carlos Ferre ra de Araujo,
.loãr. dc. llarros, por si « pelo dr. Kloy
de Moura; José J.cito, por ú o por seu pae,dr. Solidoiiio I.eitc; Capistrano dc Abreu,
dr,; lúcido llucno, secretario de legação

| 
--Realizou-se onie-l'..ii:;cm, ;• altar.iuór du esnja de -S.raula, .a missa ae retiniiialma «Io -" lencuie Carlos d.

| ga, mandou cele&rcr a sua (r.niiii;
1 O acto estevo mu,íto cohccirndo- -p«!r

nmigos e íamdios das tclações do extinetui

; o liocáü,. no
brancUco* t!c

dia iiuo,'' porF;,ri.,',Vei-

innivcr-
«ie ile-
família.

DK

*Fm celebrada anfc-liontcni; ,na cfrci.i dA. S. do Farto, ;i misíu dosano, quo, em MiIIragio da a«sa lorccSj mandou cwebrar a

-MISSA Jfll Atr.tO
(11!A» AS
N.« m.i.r.z do .Sagrado Cfoi hontem rezada .1 missa d0 a-.;ãQ degraças ip.ie os amigos do dr. Sylvio Kòmcrauiuiiilarani dizer por motivo «Io seu resta-lieiecimeiuo. o lemplo, que se achava .«r-iisiicamciue- ornaraentado, ficou repleto dclanulias.dn nossa nlta sociedade.

A mtssa íoi celebrada por mohWilior- Alpen, vigário

ração «ie Te

Mario dc .Alencar. Araujo Jorge, A." JI.
de Barros, dr. Comes Ribeiro e família,
Caetano X. ¦Gotuazo, coronel .lícncHtcto
llucno, «Ir. Almeida ÍIratKl.io, .lírucsto J.eão,
^lr. itenato La;:o,. coronel Camillo linóra,
I.ucina lmor.i, deputa lo Pedro Lago, Os-
car Mo.retzsohn, dr. Alves da Fonseca e
familia, Luizita «: llüda Alves da Fonseca,
dr. Coelho Rodrigues, KaymunJo Pçcegut;!-
ro do Amaral, Uirnardino de .Moura, dr.
Ilçíio Iipbp, por si -c par sen pae, o dr. Ter-
nando J,Õbo; cap.táo líiras, dr, Antônio
Máximo Nogueira- 1'eiiido, «Ir. Mazziui IJue-
no e famiua, inmc. I^attro .Müllcr, H/uiro
Müllcr Filho, por si c imr seu pae; Fer-
reira de Vascoucelíop, Alcides dc Vaseou-
celios, marechal Marques Porto, Amélia
França, Pio de Carvalho .Azevedo, dr,
F. .Mendes «la Rocha, Theophilo de Albii.
quçrque,' Aniiando Mfdlcr, por si e pelo
sr. Servido Dourado, direeqr do Idpyd 'lira-
sileiro; Henrique ip.nheiro \'aicoucellos,
illeurimic JosC* de Sabes por si e repre-
senàndo o sr. I,uiz Leopoldo Fernandes'Piuliciro; Abranches Juniur, desembargador
Aàu<pno de Paiva, dr. Veiga tMa.\, ur.
lvo?ai::s Lisboa, Galvão llucno Fillio. Am-¦philOquio ¦ q\ Alves, Sylvio Figuc-rcdo Al-
vc-__ ' Miguel Jos: da Costa, dr. Adolpho
Komler, Oscar Clark, Julio Jtarhosa, Ante-
nor üarbo-a, Alberto de Carvalho, iÜcsem*
liat^ador Virgílio de Sá Pereira, Uario
Freire, cônsul geral; capitão d. fragata Au.
lotito ,'A. Ferreira da Silva, Siatsmuntlo'Spiegel, Carlos Salgado, Kstevão Mereur.u
o famiíçt, Codofrcdb l.eal, ArUn-.r Ferreira
íMamêde, Francisco Portocarrcro, João Go-•mos Iíibeiro e família, Antônio de Sio
Clemente, íjugcuio Agostini Filho, Rodol-¦pilo Atnoedo, J. F. de Danos Fimenlel,
conselheiro dc legação; Gancho dc Uarros
Píaieutel FíHto, Bento (ie líarro.í Pimcntel,
dr. Amer-co Galvílo 'llucno c família, Go*
mes di Souza, dr. üarreto Santos, por st
e pelo dr. Celío Hayma; I-uiz Qistcves de
Almeida, Pereira Kego, pelo prefeito Azo-
vedo Sodré; Mari d Uulliões, senador lü-
vailavia Corríc, dr. Heitor l.hna, dr. Yheo*
doreto 'Nascimento, Arthur íiuimarães, dr.
Oswaldo Corrêa, JJ. Guerra Dtival, ministro
plcuipoteuciario; Pauto, llofrcto, 'F. Guerra
Duval, dr. Oscar de Carvalho e. Silva, dr,
(Euzebio de Quc:roz, capitão Carlos Silve-
rio Firas, Mario dc Sfltnt^Brksson, dr. Aba-
lar-do, Roças, conselheiro de legajSo; dr.
¦Maurício de 'Medeiros, Marques Pinheiro,
Zilda França,. Maria Pimcntel Ura tida o,
Stelíã lístcves, Vera do 'Pimcntel UraudÜo,
rir. íafayette de Carvalho e Silva, Raul
de Azevedo, 'Belfort du Oliveira, Maüiens
de Albuquerque. .Henrique 1'cceguciro, Ju-
rniuly Pires, nime. Polônio, Juan Carlos
lUernardeü, pnr ai c pelo sr. Afàn-oel Ber-
nardez, cônsul do Uruguay; dr. Gustavo de
.Aguilar Pantoja ^ senhora, Maria Alexan-
clrinn de Mello, Ma'ria Alexandrina Rebcllo,
P.;tdo 'Murta, por -si c i[ielo dr. José dc
Sá Oíorin: major. Rnul Mégc «j esposa, Re-
niilo du Toledo, Raul brandão, dr. J.. O.
de Souza' ílandeiia, A. P. de Andrade
Mfllíer, tir. Gsorgino .Avolíuo', Stilika A!*
ves da Silva, por isi c por seu pae; Alei-
des Galvão llucno, Carlos Flores, JoaquimPirei i> fa:n..lia. Gomes da Silva, Romeu
José Gonçalves, líuclydes Tavares, Anto-
nio 'Alves d;: I.yra, Ber^olino Slachauo, Cto*
Üoiniro Fe:'!',.:, -et.:.

11 !': í'í

FAIiU-iorMEXTOS
Falleceu hontem, ás ,t horas da tarde,

cm sua residência, ú rua Einercneiaua n.ij, o estitpado general pharmaecutico Hen«
rique Joaquim cFAvila,

O cxüneto foi, por muitos annos, aju-
dante do Laboratório Chtmieo Pliarmaccu-
tico Militar, teudo-sc retonuado como
clieíe dc 411 secção da 6a divisüo.

CgUC2!as

c° parco -- DEZKSF.IS DE
y— I.....H iuctro3 — Prontas: 1
e 300$oot>.

YOU-Y-OU, f. c, .«
aio.s, por St. Julicn u
Rnotte, do sr. Liiincu
.'Inchado, D, Ferreira,
Lilo.s

iVe^iwia, Ztíiala, 51 lc, . , ,
Aragon, Araya, 50 I:
AL-ijcitii-, Marcellino, 5.; k, .
íliiiuRe, 1-, ^\udni:l«, 53 k. . .
IFeniauo, A. Cruz,'53 lc, . . ,
ÍTrmifo, I). Suarez, 50 lc, . ,

Nãu correu Monte Cliristo.
IKaleios: Vòu-You cm 1",

dupla J4. .tCÇijoo.
Tempo, io.| 4Í5Mi
Miviiaento de apostas, ptjSji

JULHO
5oo?o.io

an ¦
Ca-

P.

Sociaes
t~\ r ¦! 11 i 1 1 1 1—

! U.1...10 1.111.MAS
| -Fazciu annos hoic:

, ; O m. .Manoel Lopcmstrador da fazenda
l'inhciro;

- .. dr, Limlolplio Câmara, cx-deputado
liresidente «lo Club do_i líuuccio-

1 Azei
Tres

edo, admi-
Pecos, cm

federal

ccí-oco;

000,

Publicas Civis;
caiiião Napoleâo Damas da

T," parco — I.IB15KDAID.E — i.Cop
iuctrob —iPrcmios: i isooSooo c 300$.•MASlMlOQUIiT, in. ai.

5 annos, 'pur Le Stimari-
-laill -e Mabcr Grace, ilo
sr, L. de l". Machado,
Giboons, 50 bilos 1°

I.agfarJ, 1', Andrade, .-,-•  ::-
ptancr, I'. Zabala, 511  .-,"'ieicilin, \V. Oliveira, ,«..i  4?

iKateios: 'Mastroquct, im :", i_',-ioo;
Úupla (12), 21 $600.

Tempo, ic; --|5.
íMoviiucnto 4e (vposlas, 10:233^000.

1.609;•' pano — REl.lMFÇÂO
^tetros — Prêmios: i ;óoo$ooo c ^_u5

PÜNTET CVNPiT, 111.
c, ,-, annos, por Earsac e
¦Vepina, do sr. A. C.•Monteiro, A, Olmos, 53bilos ,, 1

tfVpsso, i'. Zabala. 51 , .. :
Onisi.iubo, 'Micliael^ ,50.. ., ,., 3'Jacy, 1). Soarez, 50  j
«Buckless, J, .Silva, 48  ;
iVanieiliiii, D. |p'erreir;,, 5;,.. .. C

Rateios.: Ponlct Canct, em 1", 4i;<.-oo'dupla (:.;), 74S::oo.
Tempo, i(.,i 4Í5.
iloviincnto dc apostas, iC:ç.;CSooo.

,» pareô — GRAMDK TIU-MIO CRI-
T!-:.KH'M — 1.300 metros — Prontas:
S:ooo5.-oo e 1 :ooo$ooo.

DEI/PHIM, m„ c, 2
an., por Jugiirtha e Prin-
cesse d'Orangc, dos srs.
.1. Pereira & Irmão. Mar-
ccllino, 51 lúlos i°

ftinürito, Micbaels, 52 I; 2'
Arauto, Gcorge Jtouihlcdge, 56 l«. . 3"
l-'Iícba, P. Zabala, 51 I: 4''

Kão correram Abul, Hclvctia e Ilur-
rah I.

Ratet03; Delpbini cm 1' 153*000; du-
fia (2.)i, 3Sõ?ooo.

Tempo: 86" 3(5
Moiir.i^ulo dt aposlas: 11:33,-^000,

 ua Cucrra,tmiectuiiario publico;_. 1'or inativo do seu anniversario, reco-l.cra hoje iiuiumenis lelicitacões o ncailc.K.ico Dominuos Sesrcto, filho do fallecidobaeiano sesrclo, e sobrinho do popular cm-l. esano J'ascheal.
..,:-- :! ".'nina Maria do Lourdes Pimeiitcl,filha do sr, llc.tor Pinientol c de «1. LauraPimcntel;

-- o sr. Asclepiadcs Cotuinlio VI.' com-inissario «1" io" districto;o in.tnie Oswaldo Dantas;I). Ali.-, nina SanfAnna, esposa dosr. Carlos Miiitao Sant'Aniia. estimado fun-ccionario da Prefeitura .Municipal.o tenento Arthur Fcireirn, antiiíotunccionario «Ia Superintendência dc Na.vedação do Mmistcrio da Marinha;o salame Moacyr; filhiniio «lò sr. Al-fredo Soares 1'iuto, operário do Arsenal deGuerra;
o ?r, Henrique Gomes Saboia, gercn-tc da J:abrica I.n/ Stearica.
o ;r. Mijjucl Duarte Pinto, director-

presidente da Companhia dc Fiação c Teci-oca Mypecnsc.
a senhorita Nathail Martins da Fonstv-.1, filha do negociante desta praia sr. lc;iiMartins da Fonseca.
Fez annos hoiitrai n sra. d. Omilh S.Rocha Mello 1.1:11a. esposa do sr. Armando«l.i Rocha .Mello, funceionario publico e fi-

lha do sr. I,cn)iuldino I.iiua, chefe das oífl-
emas d' .1 ti toca,

CASAJIE.VTOS'
Lonsorciaram-sc no dia ir do corre.*tc.

o sr. Antônio Alves Correu, euarda-livros
desta ptava, c d. rrudcuciaua Cunha.

Co:;i a distinetn professor,-, senliorita Vi-ecntiiin Franco ltiirlamaqui, iill-.ri do com-ncl 1 jsv NiçolSb l!i:r!a:r.a«|iii c ile d. I.ui-za branco uurlaiiiaqui, contratou casamen-to o sr. Álvaro Stallonc, do couuacrcio des-té p.-aça.

Na 3» preteria cível, rcilizon-M ante-honn-m o casamento do sr. Miguel "lVi\-,-i-
ra Cardoso do Lima eo.n o senhoríta ira-ccuia da Silva Neves. 'Foram padrinhos,;«or pane da noiva d. Antonioita Ferreira¦Je Araujo e sen esposo sr. João losé dc'Aratiiõ c tor parle do noivo o' t:'. Anto-nio Teixeira Cardyso de I.ima c o scnliori-ta America Ferreira do Araujo.

(•' parco — TREZE DE
1.609 metros — Prêmios;
330$000

'¦)

do er. V.
Araya. 54 kilos . .

Máítroquet, Gibbons, 60 lc. .
Warir.iva, A. FiTiiandez, 52 k.
üy lic*rt, 1-. Andrade, y. U.

ESPASA, ni., a!,
nos, por Marcovi!

MATO
1 iiw-.í

5 an-
: Per-
Puyeo,

Contratou casamento com a senhorila Ara-cy dil C-ilva Mcira. filha du sr. Antonin lujii. de Meira, conunerciante dc nos;a y.p.i. e, sobrinha da srn. d. Adela-'dc Meira Gon-
I 5?.'ve> , ¦'¦'¦ Silva ..1 cr. Jeronymo Calazans.
| fillio do maior I-rancisco Calazans. director1 de. sccçlo da Reciclaria da Viação, muito
| ístipiadu em nossa sociedade, c official de1 UjiUucto. do dr. Aarão ltc:3, inspeelur dc. Deras Contra us Kcccas.

!.\ASC1MI'\T0.S 
"' -i"

! O st. Anionio llcrnardiao Antunes e suo.«-tosa d. Iíjitra Antunes tem desde o dia
| 10 go corrente, o seu lr.r enriquecido comu nascimento dc um galante menino, «;::ona pia bai.tiy.nal receberá o nor..e dc ^e;¦

SK.U.

ca-1 O;:, Antônio Ilunardino Antunes: íibecida e upe.-o:.o industrial desta praça .sua esposa, d. Isaura Rosa Antunes, têmd-.-:.ie o uu 10 do corrente o teu lc: cai

festa pelo nascimento do .c.\ ga-ante filld-
nho jtue receberá na pia baptistnal o nome
«lc Gabriel.

COXFEREJiOlÂs
O jornalista portuguez, sr. Albino Ka;-

los, reativará lioje, ãs a horas da tarde,
mi sede do Recreio Juventude Portugin.*
za, à rua Uruguayana n, 107, uma cc;;-
fercucia sobre assumptoá mupi^aes.

¦A entrada ó franca para toaas as pes-
soas tjue sc apresentaretu dcccntcuieute
trajadas.

Amanhã, às S horas da noite, terá Io-
gar, na Associação Clirístã de Moços, á
rua tia Quitanda ti. 47, uma interessante
conferência cm iiue se fará ouvir miss
Jiiüit Uouse, sobre \> tlieina: "Ad moças
estudantes e a guerra actual".

A entrada c fiança para cavalheiros c
senhoras.

Na sede da !.'.¦. _ '1 Iico30p1uca Per'-*:-
verauça, á rua Kcal Grandeza n, i.(.'.
hoje, ás 10 luna- d» uiaulià, rcaliza-se a
3n conferência puldiea, sobre o ¦ Cãtudo
comparativo das religiões,

üecupará n tribuna oíficial, o dr. Joa-
quim tirmino, sob a presideucia do tir.
Permiuio Carneiro Leão. A entrada é
franca.

Na sede da Confederação Spirita do
lirasil. á iüu Marquez de Pombal 11. 11,
readza-sehoje, às 3 horas da tarde, tt t>rrtín
coníercncia-üiseu*Kão publicai „ com inbuna
livre para o adversam» nuc quiser con-
testar o Spiritismo.-Occupará a tribuna oíficial, um dos
membros da comniissão coniraterniíadora,
trs. Cândido Mendes, dr. Damaso Prccn-
ça Gomes, dr. Marcellino dc l!rit;,1 dr.
jose Ricardo dc Albuquerque, marechal
Ewcrton Quadros c professor AngeÜ Tor-
teroli.

A entrada c franca,

...ição de Jesus. Durante a cenitio- , r."G'o»a f.T.tin interpretados os Sigulntés nu-meros dc musica c eaiitu: "Ave Ataria",«ie I,iizzi, por mlle. .Man- Galvão Uueno;salutans . dc Massenct, por mlle. J.uizuOonella; "llyne' e "-^mis Dei", dd lim.tmann, pc.as rallcs. 0.Ka, l„ui2a üónclla,¦.Mana «I.uiza Frias, Syivia Soionio, 1'çpitaUçlclnor c Alíiry 'Galvão -llucno, mraes, Ale-cnm c Sanra llclcluor, discipitlcs «le mme.I-ernaiulo C.uerrn Duval. Mlle. Luiza Car-doso Rebello executou vários saiu:, dc vio-lino, sendo 03 acompanhamentos feitos pelomaestro Luiz Wetterle. A c\«-ii.;5o d.iParte musical * coral foi iinigulfic.-.a-.entcInterpretada c causou e.vcellciite impressão.Cl dr. fcylvio Romcro, quc e.-.lci-c ocom-
pannado de sua familia, íoi muito- cum-
primciuado pnr - todos os presentes, entreos mmes notámos: embaixador Gastiio (la
Cunha, senhora e filhas, subseeretario d::sRelações exteriores; dr. Cardoso de Olivei-

Fallcceti hontem, ás 5 horas dr. tarde, o
. ftaphacl Monteiro Autran, filho do iaí-

Co* j 1-çtdo dr. Pedro Autran da Matta e AI-
re.:|.liüqucrque, ir:r."a do t° tenente Ccsario

Monlcirti Autran, d. Mariauna Autran e
d. t l*,5thcr Autran Cordeiro e cunhado do
major Duarte Autran de Mello e do nosso j
companheiro de imprensa Alipio Cordeiro.

O enterro realiza-se hoje, ás 4 horas da '
tarde, saindo o feretro du rua Ceará 57, jpara o cemitério dc S. Francisco Xavier. 1

Fallcr.cu hontem, ús 7 horas da nianhS,
aos t>: annos de cdade, d. Rita Uodrijjues
dt!" MpRalhSes. A extiueta tTeixa tres £:¦
lhas: dd. Maria Pinto Uastos, Alzira l'in-
to «Pereira c J.conoi* Pinto líragn, casadas,
respectivamente, cm rs ;•:-. Il-cnriquc Pas-
íos. Alfredo Chagas Pereira c Antônio Ura-
í;i e dois filhos: os srs. Antônio e }oySdtoilriüucs Maualhães. U enterro da «li:-
lineta t-enhora realiza*3e hoje; ás S horas.

.Èaindo o íerelro da rua Cioyaz 1^0, casa
n| 12, Cá tação do líncantado, para o çcrat-tc.-io de luliauina.

*gg"g"|ggg(BMiggaBtmga^CT« mmm mmmmmmi 1
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VISAM);) O FIGADO, l KINAS

JJ lATlv-iTiMIS COM O

TRENOZ

Cl ,11» K FESTAS
Poi, realmente encantadora a festa de ;ante-houtem, na rssiítcncin <lo coronel do jexercito João Príncipe da Silva, ú rua '

S, Luiz Durão r. i, ($. Christovâo), por
motivo de seu annivcrsario natalicio. Km
meio de deliciosa musica, dansou-se aíé
alta madrugada, sendo a caiicorrencía ex-
traordiaaria e reinando a utaís intima ale-
e,i;'- . ....Ao anntvcrsanantc foram oíicrecidos
delicados brindes, tendo o mcimo recebi*
do srande numero de tclesrammas, cur-
tas c cartõe3.

GIíUMIO RRCIlb.ÃTIVO VI.VTK E
TUKS UK MARCO — Rcalizar-sç-á breve,
neste grêmio, á rua Alice Figueiredo sr»
tuaa recita ^ g«dc, em homenagem á mlle.
V-'\\ da ííjíiíi*a Dias, 'i-.ppr-i a*vado~n cio
mesmo, c filha do capitão Antônio Fran-
c.sco Dias Júnior, presidente da referida
sceiedade.

A Sociedade Dcbuosj*, novel sociedade
mUMcal, realiza no dia -7 do corrente. 4t
S i\s da imito, nu s^Jão nobre da Associa-
ção dos Empregados uo Commercio, o seu
orimeiro concerto, no oual tomam parte os

EhHESTSJ m smzi-i
Extrnclo fluido das tres no-

/.cs : Noz de ivoln, Noz Voiuica
e -Noz .Mosiiiilii.
TÓXICO ESTOMACAL o DTU-
-li»'. UIU, «OllU'Illl'1 IlilHlll il

3USJÜISSA. o v.MZ c o
(lllIiVAd.

AXII.VIIA, l.i.,i,,,.,,AI)E KEIt-
VOSA, .Más (lispüttics, nnio lia-
lilo, peso ilo estuimitro, Uôi-os
ini cnoiícit, mun uc uiiiietuo.
(ill.\.\.Vl)().V>('.-l"(U>Jl.-iixo. 14

UriSfltlu roliclal

>!¦-,. oc! da Kocli,

alferes Pcdr

ÚT, João d:

Ji ge

fj-.-.f. 1

dis' artistas.

VIAJ.VMliS
A bordo dí "Bahia", chegou o -es-

ta capital o_ dr. Jose Dezcrra FiIhov filho
do ur. Jose Ueter.ra, ministro da Agricul*
tura.

t> dr. Jo?ü ílczcrra Pilho, que foi rece-
bido <por-niuttos amigos c tem sido grande-
mente visitado, parte, era breves dia-, para
Caxamiu*. cn: ;:assm ús recreio,

Xo TTotel Globo tomava— aposentos r.s
seguintes pessoa:.: Reynaldo Ferrari, Aman-
cio Ferreira de .Ntiia.^ Antônio Avi a dc
Pinho. Camillo Silva. Víttorj Trevtsol, Rey-
naldo Pereira, .'oâo Stmõei Ferreirat Joa-
quim Torrei, Alfredo rarbow, Octaviano
Jose de Lc:.t.:. coronel .\m'.-rica I,tt;o. .Toa-

for neto _\_ ministro da Marinha, foi
nomeado «• capitão de fragata César Au-
itusto Je Mello, para o cargo de cbeíe
da 2* secção «io its-.ado-Mt.ior da Ar-
ntada.

oca»

S. Martinho do Porto
Cr.sa especial de petisquetras á purtu-

pieza ABtKTA ATU' A UMA HORA.
Teia gabir.cici para famílias —RUA DÜS
AKCOS fi. 3-

Serviço para boje
Superior co dia, capitão

Süveira,
Official tle dia i: Brisada,

Duiirtc Ribeiro.
Medico dc dia ao hospital,

(. riiz Abreu.
Interno de dia, alferes hor

Eittwicourt.
Dia a pliarmacia, alferes pharmaceuticoAugusto Aguiar Correu e pratico Camerino

N. Êçtmcnto l(uua.
lí::i ao gabinete odontologico, o cirurgião-

dinti.ita Octavio de Castro.
Musica dc promptiOao, u banda da Rri-

carli..
> Auxiliar fa official _ de dia, á Brigada,

sargento Jesuino ile S«á.
Prado Ucrby-Uub, iracnlc Krncsto dc Sou-za Reis,
Ronaam: uo ^n dí.-.tricto, alferes Bartího-

Icincu Pessoa dc Mello; as patrulha;", alferes
(oec Quinno de Oliveira e Antônio Luiz
Cortlc. i_" districtos, tenente

EESASTBE NO JIEYEB

Um bonde vae de encontro
a uma carroça

2Ca rt:a Archias Cordeiro, próximo á
•Jo Piauhy, no Meyer, viitlia com ioda
a velocidade, o bonde da Light, n. 165,
Itnlta Engenho d» Dentro.

Ka corrida vertiginosa cm que vi-
nha, apanhou por trr.z uma carroça da
Limpeza Publica, cuspindo -fora o car-
roceiro, que foi transportado s.-m fala
para a Assistência, matando o animal e
escangalhando a carroça.

O ntotorneiro, causador do desastre,
quc foi .preso em flagrante pela policia jdo io0 districto. tem o numero c._.S9

graduado Thcmistoclcs Soido de Barros Fal
elo; na Saude, ulúres Samuel Ribeiro dt
Mfün Moraes.

Pr&mptidâo: na cavallaria tenente Arthur
Jc&é da tiilvn, e no J° batalhão de infan*
teria, tenente Can ti dio ú. Andrade Gnrde!.

Guardas: na Amortizado, alterei Álvaro
IlÜiirio Dias Teixeira; na Conversão, alft*
res 1'cdro Paulo de Parros Palmeira; no
Thes-ouro. alferes Manoel José de Boinfim,
z na Jtoeda, alferes Manjei Ferreira de
Abreu.

líia nos corpos: no i° batlhão, capitão
Manoel Augusto âc Lúna; no 20 c^ijitüo J21-
dro Gente? de tst; no ,i°. capitão César Bar-
rão; no 40, tenente José Leopoldo ^ clloso;
ik, cavallaria, tenente I*rancisco Cabral dc
Oliveira; no quartel do Meyer, alferes Jo&c
Joaquim dos Sauius, e no uuartel da Saude,
alteres João Baptisu Coelho,

j-.mergeneia, tenente Bssícs *• dr. Tito,
Uniforme, 3".

* * *
Corno do Bombeiros

Serviço para licie:
rstadj-maior, capitão Adelino.
Auxiliar, alferes Gonçalves.
Io soecorro, cafitáo Moraes.
-3 soecorro, alfereá Frederico,
Manobras. Llfcreà Filjinciras.
Jíunda, alferes Sebastião.
Medico de promptidão, c;pit.".o Triso.

c chú^ia-sc Joaquim

Quem cuirer lêr sempre as ultimas
novidades é só na casa Hnz Latiria,
agente eeral da ATLASTIDA.
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ALLEMAKHA-ESTJ&DOS UNIDOS
¦ Berlim, 13 (T. O.) — Foram dados ü
I ipubücidado iwrmcuorca da forma pela qual

ee realizou a identificação do "Sussex"
tine, segundo communicação entregue peio

! governo auemào ao embaixador Gerard vem
a ser o mesmo navio mencionado na primei-
r.i nota «lo l.ciüi:: ao governo de Wusliin-
gíon. Nessa nota consjgnava-se que o go
veruo allemão havia recebido um desenho

, esboçado $>clo comintíndante do submarino'_ 
qtte torpedeou o vapor cujo nur.ie não fora' 
possível estabelecer, aecrcsccntando^sc que
tal esboço uão correspondia á photographia

, do "«Susacit", publicada no "Daily Graphic",
{ Ka segunda eoinmuhicaçüo allcmã sobre o

".Sussex", o governo nllcmão não cotui-
kU^iiva ciúch esclarecido o caso, porém,
posterior c cuidadoso exame dc novas pro-
vas apresentadas levaram-uo á evidencia dc
«jue, no caso em questão, apenas se tra-
íavu du tun <sú \-apor, o qual era o ''Sus-
ècs". Na 'Photogrnphia publicada pelo "Uai-
ly Graphic" o vapor opparcce coai um só
iiiastro, le::i cs balaustratlas pintadas ds
branco c traz os phàroes ao aivel Usados
nos vaperes de passageiros.

Ksla phoiographia diífería, porém, do c.;-
boço feito pelo comninndaute do submarino,
uo qual o vapor se apresentava com a :ip-
pàroricta dc navio de guerra, tinha dois
nmstros c era uniformemente pintado com
urna còr escura. K;üa diffcrcuciação de ap*
parencia s6 foi reconhecida quando se ob-
servou uma photographiá mais recente do
vapor, tirada após ter cllc sido avariado
eu; um occidente,

O governo ¦aücniSo cicamlnoti tambem ou-
tros siguacs para verificar se o navio tor-
pedeado era um navio de guerra «ão iden-"tico 

uo "Sussex": tal exame, porém, deu re-
sultãdos negativo?.

Apôs concluída a investigação, o gover-
çio dirigiu á cbancellaria de Washington
a nota, que é do domínio publico, na qual
tira do facto todas as conseqüência1; estabe-
,',cciilas dc accordo cò::i a noi;: de .| d;
(uaio.

íi r
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Pela Cruz Vermelha
Italiana

Dltcnos Aires, 13 — (A. A.1 — A;
cpniinissão dc damas da Crus Vermelha
iitaliaiia conseguiu collocar entre _ os
cominerciántcs desta capital 500 listas
da subscripção que está organizando.;cm
favor de seus cofres para o próximo
dia 24 do corrente, cotnmcmorando uo
mesmo tempo a grande data «pie rolem-
bra a intervenção da Itália na guerra
européa.

As cotações mínimas no"Stock Exchange"
Londres, 13 — (A. II.) — Calcula-se

que a snppressão das cotações .mini-
mas, annunciada liontem 110 " Sloclc
Exchange", para .13 operações dc Boi-
sa, facilitará as vendas e compras de
150 espécies dc títulos diversos, repre-
sentando varias centenas de milhões
esterlinos de capital.

A utilização do unia tão avultada
somma não poderá deixar de ter íeli-
cissinias conseqüências. Acredita-se quc
não acarretará, porém, maior accumti-
lação dc ordens de venda do que a quc
foi observada quaiidft foram cgualnieu-
te supprimídas as cotações niinimas
para e\s títulos coloniaes.

C0STÜM SS CHIC ?...

La Matson Nouvelle
», KVA UOAyALVBS ÜusiS, í)

A educação militar nos '
Estados Unidos

Washington, i.i — (A. II.) — Esla
capiíal\íoi boje theatro de uma grande
demonstração poptuar em favor da vttl-
garíznção da educação militar entre to-
nas nr> classes da collectividadc ame-
ricana,

Us manifestantes cm numero dc mais
ae 120.000,—comprehcndcndo Iodas as
classes da população, desfilaram pelas
principaes avenidas e praças da cidade
110 meio do utaior ciitliusiasuio,

Na Irlanda e na índia
Londres. 1.5. (A. H.) — Communi-

cam de Simla:"A capitulação de Kut-cl-Amara e
03 acontecimentos da Irlanda são en-
carados em ioda a índia cotn absoluta
calma. A rendição de Km, longe dc
¦causar desanimo, concorreu poderosa-
mente para firmar mais a resolução
cm quc eslava o Ilmdcslão de prose-
guir a luta atú ao triumpho íiual e
completo.

A imprensa applat-.de, cm geral c
sem reservas, a maravilhosa defesa do
general Tevvnshond e os inauditos es-
forços empregados iprla columna bri-
tannica que ;'.i cm soecorro dos sitia-
dos e considera esse facto como um
fracasso temporário e 11111 incidente de
ordem secundaria mtiu des theatros da
guerra.

Os alistamentos no exercito da índia
continuam a s-er salisfactorios princi-
palmeatc entre os indivíduos de certa
ciasse do Kuijptitaus e entre os musul-
manos do Punjab.

Apccar dus narrativas extraordina-
rias c absolutamente falsas relativas á
rebcllião, conflictos c derramamento de
sangue, publicadas na America c dalli
espalhadas por toda a parte pelos agen-
tes da Allcmanha, a situação 110 inte-
rior indiano continua perfeitamente sa.
tisfactoria. A paz reina em todas as
fronteiras c a não serem lige'iros in-
cideiltes de c..ractcrÉ policiai, liabituaes
cliáç, ua índia, a immcnsa população
indiana está absolutamente tranquilla e
até pro=pera.

Ao jornalista americano Luiz Edgard
Browne, correspondente do "Cliicago
Daily News" que percorre actualmen-
te a índia foram dadas todas facilida-
des para quc possa fazer ura inquérito
completo e independente sobre a situa-
ção intenta do paiz.

Ainda lia pouco, o sr. Browne, en-
trcyisíado declarou quc lhe tinha cau-
sado admiração o facto dc haver en-
contrado por toda a parte uma calma
absoluta na população e não occnltou
a st:a admiração pelo sangue frio com
que ,".3 populações indiana e européa,
sem eiccepçõcs, encaram a guerra.

O jornalista americano accresceiito-j
qtte na sua passagem nela França e

A REABERTURA DO TEIANON
Poi, como todos esperavam, um suecesso

a reabertura do elegante theatro da AVc-
i.'.la, quo iicalia de passar por unia reforma
que muito melhorou a sala de cupcctaculos.
Para estréa da nova temporada do Yrianon,
Alexandre Azevedo, o festejado creador u.
Tlieatro da Natureza, no Kio, organizou
uua .companhia muito homogênea c sobre-
tudo sympathica, na qual figuram, além dc
arri-itas conhecidos, como Pcrrciru do Sou-
za, Antônio Serra, João Barbosa, Eiuma dc
Souza c Adelaide Coutinho, ricoulias espu-
ranças do tlieatro nacional, como llrazllia
Lnzzarq, prêmio da Escola Dramática, c
Aricclli Castro.

O conjunto artístico é escolhido e agradou
plenamente a quantos tiverem a boa idéa de
ir ao Trinnon. Pela representação de hon-
tem, podemos adcanlar, sem receio de errar,
«jue a temporada será das mais brilliantc'.',
proincttciido-iios a nova "troupe" cxccllcn-
tes cspcctactilos.

I'ara estréa íoi escolhida a interessante
comedia em tres actos, dc 1'icrre Wclicr,
Fiuíc dini <> íemliiv, c.tanilo os papeis priu-
cip.-.es coiifiádoc o Alexandre Azevedo, Au-
tonio Serra, João Barbosa e Emma de Sou-
r.s. O primeiro, artista bastante conhecido
e applaudldo, encarrejou-se do papel dc
conde de Mervillc; o segundo, aclor feste-
jado, inctteii-sc na pelle do excellente Vau-
truclic, o dedicado salvador do condo e an-
tiao condiscipulo: o terceiro, fez um optimo
advogado Cliaiitwcllc, ura dos melhores typos
honlcai apresentados-, Emma de Souza, muito
graciosa uo papel dc Collete; Adelaide Cou-
tinlio, uma iOffra exemplar; Aricclli Castro,
olcsaiile na sciluctora c altiva mme. Valcn-
tine; 

'llrasilia 
I.azzaro, uma ingênua quc

prcmcttc; c, por fim, Dencsii, uma galante
c:cadinho; todos os ortistas, sem excepção,
concorreram para o exilo tia representação,

Louvemos os scenarior, magníficos, dc Lr.z-
Z2v\; a montagem.o mobilario, c fechemos
a noticia com um abraço de parabéns ao
Incansável Alexandre Azevedo.

-— —01 <«i» e——*—
"EVA", NO CARLOS GOMES

A í:l'<i c unia partitura <(ite dá vida
c alegria á platéa. As suas valsas,
aqucllas deliciosas valsas que a iniagi-
nação prodigiosa dum maravilhoso fan-
insista que é Lehar, não se cansa de
harmonizar, leva o espectador ás mi-
ragciis imprevistas, como o ópio arras-
ta o chinez aos sonhos ennervantes...

.Por isso, o amplo soalho do velho e
e semi-remoçado theatro Carlos Gomes
teve .liontem, com a estonteante five.,
cm ipritneii-a, uma coucorrciícia nave-
javel. ,

,Quasi todas as poltronas oecupadas.
Camarotes principaes todos tomados e
ua geral, .0 clássico redueto dc quein

1 gosta ou 3c quem 
'não pódc ouvir mu-

sica senão a pc, tvm extraordinário ajttn-
famento se apinlutva.

i Um pouco airiizauo no horário annuii-
| ciado, sobe o panno de boca para o
| primeiro ado. ii-ea ('üina dAroo),' 

n,ppare«:e om -maio «lo operariailo,
(apoiaiido-se ú sombra jirotcctora dopae
^runsse '('Ernesto Cappa). ¦Olíhi Jior
deante. ingcmui c depois mundana, vae
a endiahrada .rapariga agradando a pia-
téa com a sua voz clara, a sua dicção
malleavcl e o seu desembaraço de scena.
apezar daquella curiosa esquisitice em
surgir num meio proletário como uma
operaria cheia de jóias c que 'usa tun
inaguiíico avental dc rendas de dol-
landa... .... ,

Gypss (Clara \Mwss), incontestável-
mente a nota mais viva do conjunto
de hontem, foi uma figura de relevo e
cm tomo da galhardia com quc c.a
canta c manteve o seu papel de dupla
responsabilidade, <i justo quc sc regis-
tre aqui a veia cômica dc -Oíiffflwrjo
(¦De SülvÕ; e a linha sentimental dc
Octavio Flaitbert (O. SJlvimo). Não
sendo um suecesso .para o meio cario-
ca a F.-ea, quc nos deu hontem a Ma-
resca-Weiss, íoi, coiutudo, uma Ii-ea di-
gna das outras i.uc por aqui mesmo a
têm «precedido. Coros rasoaveis ca or-
cheslra disciplinada, debaixo da batuta
do maestro Kozareno. Os violinos, as
vezes, tentaram escapar ao conceito,
mas a batuta vibrava em citna da -par-
titura e logo as cordas pareciam chcle-
cer. Sceiiarios bons c se. não fosse, o
habito que todos temos de ouvir dia-
riiitrnte, nos icinenias, txichos desta
snllitante opereta acompanhando o jeço-
reco de tudo quanto é film, qtu-f co-
mico, quer fúnebre, quer descriptivo, a
sua nuisica que comtnove e excita teria
hontem, mais uma vez, feito a assis-
lencia sacudir-se na platéa. Como mui-
ta gente feliz, a Uva ó uma comi'osi_',-ai>
que parece destinada a íiuuca «nyelhc-
cer...

"A MARTYR", NO RECREIO

Cim uma lindíssima casa, c vi lá que
muito mrreciilamcntc, dou hontem a compa-
nhia dramática portugueza, que trabalha uo
tlieatro Recreio, a premicre da peça A
ílcrl.r, quc é, sem duvida, o niuls vilitau-
te trabalho dc K'1'iicry. Yoia limito co-
nlicciila das nessas platéas, que se uão cm-

ç.ir.i dc a uppl.ir.dir, desde 05 tempos áureos
do inesquecível Dias Braga, naquclle mes-
.110 tlicutro, A Martyr é, para quem 

'goíta

do tlieatro de sensações fortes, um _ traba-
lho digno dc ser opplaiidido, porque é cheio
de situações emocionantes c que provocam
o frisspn.

O desempenho que a companhia do Re-
creio di ao crande drama dc DMv.icry é ape
nas magnífico, cendo a sra. Palmyra Tor-
res uma condessa Moray admirável, c qu»
por vezer, arrebatou a platéa, fazendo-a ma-

uifestar-sc com prolongadas salves dc |ial>
mas. .

Káo é menos digno de encomios o traia-
Uso Ca sra. Etclvina Seira, na Pauliuii Mo.
r.-.v, quc nesta peça confirmou em absoluto
at, provas que nos dera cm Vllomme que as-

sassino, dc quc é, em todos os gênero» de

tlieatro, n mesma artista educada c ln:em-

gente.
Oj papeis masculinos acompanharam em

brilho de desempenho 05 femininos, resul.

tando dahi fcr 3 representação d'.-' Martin

pela companhia do Recreio, como dissemol
acima, uiu bellissimo espectaculo para os

amadores do tlieatro sério.
Hoje, rcpcte.se .-1 Martyr, cm despedida

da companhia que, lendo de attender «

contratos da empresa José Loureiro, parte
cmanliã para S. Paulo, a oecupar o tlicutro

ti. José.

Fugiu, mas foi preso
Noticiámos lia dias que .0 individu»

Toão Pedro, autor dc um crime de mor-
"te 

nn 17° districto, conseguira evndir-
si, .Iludindo a vigilância • do soldado
áe policia que o acompanhara ao galn-
netc dc identificação.

O agente Labalut, incumbido de C»
pturar o fugitivo, deu hontem uma
busca no morro do Trapichciro.. íazcn-
do-se acompaiiiiar nessa diligencia pelo
guarda civil 1.028, e pelo guarda no-
cíiirno João Corrêa da Câmara.

Dirigida com segurança a diligcn-
cia teve como resultado a prisão dc
Jofio 1'cdro, que foi de novo entregue
à policia do 17° districto.

BiBUOIHECA DO "CORREIO Dj MANHA"
__v_____w—mem—m——mm—mmmumMm—mÊÊ—^—wtmn—a—^mi*

Acham-se ú voada os volumes:

MEMÓRIAS DB DUAS JOVEXS CASAOAS, por IX. ãe Bai-
Zftc _ UM CASO liSCUltO. liot- II. do B^^-r-M^^IPi'
DA VILLA 110SA, por A. II. W. Mnnsou -« UM AMTOE.
TIl. nor ,J. r. d.! Salnt-Oopinnln — snJLHER DIO MAIOIOM.,
poi' Lmlos M. Ocitutos — O CORREIO DE LEÃO. .por Mure

Jlniio ABItADUSSA DE CA STKO. por Stoiiülial (Ucurlane
Bczlc) — O MARO.ÜEK Dli PAYOLIiE, por Gérnrd de.JSeiyal

 O TAMANCO ENCARNADO, por Hcury Muraor — USI OA-
SUIENTO NA E'l*OCA DO TERItOIÍ, por Miiccouit— V:;/a'
RO, por Dou .liu-hitlio O. Picou — Dl-AS ORPHaS, por Mictto
jfa,«io  PEDRO E THEREüA. por Marcd Prcvost — VM

ERRO JUDICIÁRIO, por Mara Mnrlo —.AMOR VENDADO, por
SilVntlor Farina — <>D10 1RRECOXCiLI.IVIÍL. por Carlos; M.
Owntos'-- SERVIDÃO E 11IUO NA VIDA MILITAR, por Alfrc-
U° 

SUECOS' AVULSOS — Na Onpltnl: Volumes brochnilos,
2$000; fiicnrternados «11 percaliiiii, 3SO0O; com encudcriiacao
tio amador (especial), 48000. ,

No interior : Volumes brochados, 2S500; encadernados om
pciciilinii, 3Si500: «tom encndovnaçüo do amiidor (especial),
-DjSttO. lnsfcruccõcs para assijíiinUirus vido números autenores.
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Ernesto 5ouza
BRONCHITE

Ronqiiiáão, Astbma.
Tuberculose pulmonar.

GRANDE TÔNICO
aiiií o appeilie c croiim a

lorca intiscuiar.

pela Ilalia linha encontrado a opinião
íimittda dc tp.te a índia estava em cém.

CHANADO * d, 1° d* Marco, 14

O DIA NAS ESCOLAS
O PARANYMPIIO DOS BACHA,

•RELAXUOS DE 1016 — Conforme
fora antecipadamente convocada, re-
uniu-se liontem, uma das salas da Fa-
culdade Livre de Direito, a turma de
bacharelandos de iqiõ. com o fim de
resolver sobre a escolha dc paranyai-
pho e orador da turma.

A essa reunião compareceu avultado
numero de alumnos tendo a mesma sido
presidida pelo lente eathcdratico de Di-
reilo Romano dr. Abelardo Lobo, se-
cretariado pelos bacharelandos Castão
Mendonça Bittencourt •-¦ Arnaldo Ata-
ripe.

Apurada a votação, verificou-se qtte
o dr. Usmcraldino Bandeira reunira 70
votos, para paranympho, c para orador
o bacharelando João Silveira Mello cjm
66 votos. O dr. Fróes da Cruz teve 2
votos c o dr. Viveiros de Castro 1
voto c o bacharelando Oswaldo Aranha
2 votos.

Usando da palavra o dr. zibelardo
Lobo, proclamou eleitos os 2 cândida-
tc.3 mais votados para paranympho e
orador.

*

-— .fls normalistas rcccm-formada3
pelo curso nòcturno reuuciii-sc ama-
nhã ús 4 horas da tarde, uu Lyceti de
Artes c Oüicios.

ASSOCIÁXION 
'rOLYTEC!IJJIQU.E

DE PARIS — Reabrem-se hoje, ás 10
lioras da manhã, na Escola Bcnjamin
Constant, praça 11 de junho, os di«c.r-
sos cursos de língua c literatura fran-
ccza, mantidos gratuitamente, para um-
bos os sexos, sob os auspícios daquella
instituição franceza, por um grupo de
dedicados amigos da França, a cuja
frente se acha o professor Alexandre
Ma.-: Kiízinger, Officicr uVAcadctnie,
delegado da Associação uo Rio de Ja-r.eiro,

ESCOLA DE DIREITO, PHARMA-
CIA e ODONTOLOGIA — O director
desla Escola, attendendo ás pondera-(_õcs_ do dr. Julio Elizardo dos Santos,
chefe de clinica, resolveu que a As-s-.stencia Dentaria passe a funecionar
cas S as 11 horas da manhã.— Realiza-se amanhã a reunião dacongregação desla Escola para empo»-sai- nos cargos de professores: os srs.Udefonso Soares Pinto, deputado fede-

| ai, Henrique Tavares Lagden, ex-
i 

«eputenc» e chefe político, Alberto Pin-to Brandão, secretario geral da Acadc-nua do Commercio c Olympio de Mel-
| 

io, ex-dircctor do Gymnasio Brasileiro.
INSTITUTO rOLYGLOTrCO - Kdirectoria leva .-,0 conhccimenlc das __.soas.interesscdas, oue, in, alumnas mie s.matricularem já, nas aulas do » aíno deseu curso normal, serão dadas, m- -t ,.mente nos 3 últimos mezes do ÍbÍÍiÍSL

jo, aulas cspccises para que se apresVn-tem a., concurso de admissão á liscob-Normal. Caso não o consigam, pile sívoltar a cursar u 30 anno de níssS S£Snormal se t,.c..___ d[ 
' 

^" 
c-e.

'As ornas estão funecionando "

ESCOLA NORMAL — Muitas alu-
ninas da Escola Normal deliberaram fa-
zer a d. Laura de Drnmmond Alves
Monteiro, recentemente nomeada ama-
miense dessa Escola, uma singela ma-
r.iicstação de regosijo. por esse ;x:o de
justiça do prefeito do Districto Fede-
rui.

Segunda oti terça-feira próxima, ás 2
horas da tarde rcunir-se-âo as referidas
alumnas, _ no edifício da Escola, para,em ir,tr.:fcst:.ção collcctiva, apresentar
c: cumprimentes de quc é merecedora
s. fur.ccicuiria nomcadj.

O QUE-A TODOS INTERESSA SA-
BER, i que __ Joalheria Esmeralda, de-
vido a ter d; entrar em balanço, esti
vendendo por preços tão baratos quecausam espanto!

— ' ¦-——-!^. '"'^^igP^WWMlMBwgnwi

ULTIMA HORA

Guilherme de Oliveira
Maia

Amélia Ramos Mata, Franci».
ca dç Oliveira Maia, Joaquim deOliveira Maia, Honorata Kamos
e Silva, sua esposa, dmâcs e

. . cunhados, assim como seus -.:,.
bnnhos, convidam os demais parentes eamigos, para acompanharem os seus res-tos mortóes. que sairão hoje, i\. ás 2Itoras da tarde, da rtta Getulio 312(Meyer, Cachaff.bv). nar» 0 cemitériodc Inhaúma. <„,.)
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0 CAMPEONATO DE FOOTBALL
,____-_ *-# *

O F_am-«goJ*^___gg « g«'_-ggi!lZSS
ceado o Fluminense
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d dirafa g _«. Flamengo, tvcmedoi
Os 

"teams" ipie jogaram Ivontem, vario-se

«_?- «• Vidal desenvolveu | tro rasteiro de Couto. Os tipplausos
Netto e VlüBi, aescmui.™ uv . f.,i-m n,.v - n0 ,,^^s_,^s^xfcSs

tid.de e Validade da assistência que

SK^«ff-i.»g3
Tu clu-local c o Fuininense, Po

um |,..i. os espectadores nao so e-wu

riiauí nas archibancadas »-™a'Mecpsc°,
ciências do campeão de ».»., .«« esta

! . transbordar - por outro, cra
-_,.' .al o movimento c a emoção cau.-

«ad., pelas partidas quc ante seus olhos

ge desenrolavam.
Tudo correu na melhor ordem possi-

.il nio se registrando >VS 
u oi

.Mesmo a circumsUncia de ficarem o»

representantes da imprensa

Francisco Nett. e viam, u«>=mv..._ . ..„ •-----:- , - ; momento em
jogo superior ao seu adversar», no pr»- anda " 

$£Se°™ ,*„ u? uoyo fc,
meiro período da luta. . 2_i.„ .*. etn vez contra o Fluminense.

Entretanto essa superioridade:wiu a :««». «*«¦ 
£« 

«J» 
,„-„ s0 corl.

perder-se. no segundo meio-tempo. O {Jas-.a 
'auene 

^ ^ ^ Fjam-cug0i
Fluminense, que vira empatada a peleja
no meio-tempo anterior, impressionou-
so algo quando Ucid defmm-a em fa-
vor do Flamengo. Para aggravar esse
brusco golpe, um dos baeta tricolores,
ao pretender dar unia cabeçada de de-
iesa, calculo»»-a mal, e, de grande distan
cia, marca mais um pont. para o grupo

EXPOSIÇÃO
DE INVERNO

sem um lo-

lisli, faltando onze minutos paia o
termo da primeira parte da luta. Si-
dncy batc-o. A bola vae tocar no canto
esquerdo do goal do aiitagonista,,resal-
ando em rápidos segundos, duas ou

,.,., - . , „,ire- vezes, -entre a trave e o soio. y
contrario. A rcacçao quç. pretenderam k cr flim,inciis 

"

realizar os que estavam ja cm ínterio- __[___ Rci(l cnlr!1
use não consegue VI-

.. .... -- ,,.„.._ ... „ entra com o peno e íal-a
.idade de score viu-se desde esse mo-1 penetrar no goal. listava. empatada a
írento ainda mais problemática. A..tj:l1.í" | partida I O Fluminense anima-se e puç
ferença dc tres pontos a um era dilfi- .rio afan a defesa flamenga ate
cil do ser buscada, quanto mais supe- ( . final j0 primeiro tempo
rada I Conduzido cxcellen_«jiiicntc po*

reservado ao desempenho de sua» , siJncyi que f0j 0 heróe da tarde o au-
íuneções, torna-se desculpavcl, pela aia-. p_dc-se dizer, da victoria do. seu
1 Ihoação natural em dias de (estas cx-1 dub _ éqtlijl(, d_ Fiamcngo; após isso,
cepcionaes de estréa, como a que sc ( ]c- mais 4 vontade. Os seus com-
..f.ctuüit. Estamos certos de <!"= .a Uonentes já não pareciam, na maior

' •* nrovi-!_____ os müsm03 do meio-tcmpo de co
Estamos certos de que

distineta directoria do Flamengo pr
denciará pnra que tal se nao repro-J iza,

pois que é provcrbial .a sua gentileza
paia com os órgãos da imprensa

A primeira partida de íoo
tarde foi levada a effeito entre os sc-

¦* dos clubs indicados

parte, .... — — - ,.
meço, atirando-se agora com nicilior
combinação sobre o. campo dc defesa

No segundo, os jogadores da nsso-
ci.ciio da rua Guanabara carregam
com crande combinação, procurando
desfazer novamente o empate cm seu

proveito. Mas. o Flamengo, com.calma,
vae siipplantando o jogo daquellcs, tro-
.ando-se dentro em pouco o aspecto
do embale. Agora era o -lumi.netbc
que supportava forte cerco inimigo.

rtgerái
2Haii-eau_->
f*-., ;.»._.«»l_-_----SU--M-' i._.ii..,.-_r^». .-™ Jt

oiball da

i <*¦••«• , que supporiava ,_..~ ----- -,
imasonico-. Era .arde, para quc os jlu-; .poi coroaih &ffl^t£*0*m

de é levantado pelo |

gundos teams

minenJscs^'calq;.iHsíem'"o"prVdominiol,-í„ta para os seus iniciadores. O goal

A impressão que tivemos do encon-! mais lmdo «Ia tai"

, ¦ tro em se¥"áspecto geral, foi muito 1 (Flamengo: Reid dt\ optln»a cabeçada,

Ia tabeliã para o concurso. ,Ul;'|>íJl^>. bon. O team do Fluminense, se bem | ao i—-'"
conib.nada, |«Je uma lula traça e mal

venceu o Flamengo pelo icorc.dc dois
a um. Como juiz serviu perfeitamente
o 5r. Guilherme Witte, do Amcnea.

O ercontro principal e que despertava
miaior attenção do piíblico foi enta-o

uuc derrotado por um'acto, não repres
iuperioridade do

eceber uni centro de Arnaldo nada

s.ore c\W de I podendo fazer Vidal para.. >mPÇ^„°
dc I magistral lance, com o qual era dli._i-

adversário coufir-1faeto, não . representa, a -proporção J? | ^s^'-So loaí dós 
"vencedores

ot o alto conceito que, desde os pri- fazia-se m» ter paJ* «»»^

meiros dias desta temporada, deie se rcvançlie Nessc '«[«'O- »»*»..-»

vem fazendo.. A. nosso ver, f alia-lhe | geni delles £« Sf-^a,

os visitantes uma
cora-

niinen-
nodiíicarão no scor

imeiado, sob as ordens «lo U.K. Tod.1, unl cénter-hat-f, cireumstancia esta que, te uma otitra '«,-¦'- 
{'^n re.

ÍL^f^=< --- OnpSUfiS' .sta?r^aS naC .inn. ffl 
| 

I - 
^^ I

S* 
SClld° MM ;lCC" fÍ^tr.spe?aA^j^

O embate foi disptiladissinto, princi- go succede,, justamente o eontrano mos um baelc d veueido^aug

palmem «o rimeir. meio-tempo, em ^^^«^:o\^v^a^^\l^Cp%^ ooal* Não.tardou
lv,e os antagonistas mostravam-se dc. dncy, pode .c»e.-»1«Jf svm. 1C cstc se aproveitasse, do período do
!.,,, enemia a toda a prova. A expecta- digna " i^'J\t.?n\íT:üZue. 

dis-ldesorientação que dominou logo depoi.s.l
ih.Ylogo-apóS o inicio.dojo_o tornou-IPaUiic^ sportniai.

sc favorável ao Fluminense, cuja re-,.*»«* «*¦ ."¦»".. ........... _ ..
jircscntação desenvolvia uma acção mais

cnlada o nroveitosa nue a do adv.er- rogenco.oricniaüa c proveitosa que
sario. A linha de alaque visitante per-
s. anecia quasi sempre em offensiva, pra-
Meando osjovens/oolfcal/cnquea coni-
punham admirável jogo dc passes, hra
patente a difficuldade da defesa na-
imenga cm oppõr obstáculos ás accom-
mcitidas da ligeira fila de atacantes em
que Celso cra o liabil cciilcr, Comple-
tando o trabalho efíicaz dos fonuards,
c> jogadores das linhas de defesa flu-
ininenscs barravam o caminho aos im-
inigos, quando esics menos freqüente-
mente avançavam sobre o posio do
kceper Moraes. O Flamengo mostrava-
se pouco cohcso. As suas linhas s_
desmembravam constantemente, promo-
•vendo csparsanicnte os jogadores que
«lifendia-.ii as cores rtibro-ncgras escapa-
das que não davam resultado aprecia-
rvel. Na defesa, Sidncy Pullcn se des-

do

.alas do seu
num auxil .
vel, Nery c Oallo completavam a mis-
íão do admirável cenler-half.

De modo qu.- o Fluminense, apoiado
ro magnífico par d

Em coniuneto, porem, o grupo
rogeneo.' Não desmerece isto a sua vi-
ctoria dc hontem, victoria -esta quc ad-
quirida com vigor e lizura minto hon-
ra os foros do campeão da Liga.

Dilas estas palavras sobre as duas
phases da contenda c abrangendo um
golpe de vista geral, passemos a mfor-
mes ..clínicos do desenrolar da mesma.

O fo__ foi favorável ao Flamengo,
que se co.locou no campo que fica ao
lado direito das archibancadas. A saída
do Fluminense é impellida cm boas
condições, embora seja, ao final, rc-
chassada pelos halves oppostos. Os vi-
sitantes acoihinettem com perigo sob;<;
o goal flamengo, obrigando-o á pratica
dc tres corners, verificados com pouco
intervállo. Neste interin o juiz assi-
gnala uin pcnalty contra o Flamengo.
Ouc iria sueceder? Os pcnallies andam
T-im em crise... Nelto, capitão do
team favorecido, é obrigado a assumir
a responsabilidade do shot. A bola vac
ler violentamente ns mãos do Cazuza,

laçou desde or, primeiros momentos
embate, listava cm toda a parte I As I vj' - ii team eram por elle cobertas , Na(ja {,.it0| Os adeptos do Flamengo

io prestimoso c indispensa- exl,itam mu.i jHistificrJauientc. Entre-" tãn^o, 
o Fluminense redobra dc esfor-

cos' e, pouco depois, vê coroado o seu
intento, com um rápido c belo goal

mendartdo calculado cen-

iía' direita. I o club que estava sendo derrotado. De

hèê:\m passe de-.Sidney, Riemer adquire
o quarto c ultimo goal do Flamengo.
A porção final da pugna recebeu for.
es -tamies do Fluminense, perdendo-
e alguns do seus shols pelas traves

do goal, quer interna,, quer «ter*»-
mente. O dia nao sorria a valente ra-

paziadal Quc fazer? .
.11 assim terminou a prova com a bri-

lhamc victoria do Flamengo!
Os teams que jogaram foram: pa-

mengo: Cazuza; Milton, Sidncy e Gal-
lo,; Arnaldo, Gumcrc.indo,- .Reid, |Kie-
mer e Paulo, ./iiminftiic: Moraes: Vi-
dal e Netto; Lais, Kciitish c Nelson,

J. Carlos, Couto, Celso, Baptista e tr-
nani.

Eis o movimento da partida: Saída

do Fluminense: 3-54! »° eoal do Flu-

minense, Sa.tisl.:jÍl<i3i «' eoa\ do

Flamengo, Reid: 4-.'i Meio-tcmpo:

,(.36j Saida do Flamengo: 4- 49*. i,

goal do Flamengo, Reid: 5 71!2'' 3o

goal do Flamengo, s.»3 «l*'í ¦i°Jc"'1
Riemei*: S--o; Final:

A's Senhoras Cariocas offerece amanhã

o PAftC ROYAL, mima exposição deslwm-

hrantey a revelação do «ne será a elegância

no INVEBNO de 1916.

A "EXPOSEÇAO DE BNVEiliaO" abra

entre XailJqurs» Vestidos,

JPelles e todos, os demais artigos próprios

dãlEstaçâoy tudo quanto os grandes espia*itos

creadsres da Eflegancia improvisaram para a

quadra invernosa que agora se inicia.

São artigos com um

originaiidade e marcados por
de appellar para todas ss Senhoras que

;___ ™stir bem e vestir com economia.

PARC ROYAL

vinte casas que em cada semana lançam uJ
mercado ü_ra_ desse cuslo.

Uma famosa actriz recebeu ba pouco Id
uill dolhrs pela sua parle nos lucros d<
tinia só obra, em (jue havia ícito o papel
d. protagonista.

Como dc costume, é a America que sem-
pre cima o maior assombrou Acaba dc fun''
dar-se na Califórnia, que é o empório ái
_iiie_i(..t.„r,-,;:„'.a, uma Cidade Policnmà, que
05 noVtc-americanu- denominam "Universal
Cily", cm que (oram gastos milhões de
dol-ars c que em lre_ dias ce transforma
por completo, constituindo unia rcproduc.Sc
básica di Tróia, Atlicuas. Pariz, Londres e
Xova York-, parli se adaptar a todas a»
modaíidailc. locaes ciisidas pelas obras ci
iie-.natosrapbicas.

Diz a Cir.a Mundial, esplendida edlçüo
hcsf-ilüolá tle Nova Vork, onde eucontiamo.
unia longa e niuilo curiosa descrl-pçSo dessa
origlnalisslma cidade, q-.ie os seus t.joo
liabilantcs são todos empregados da com.í-
ahia clnfmatograpliica a que a CiJddí Po
íicr.iíii pertence.

A llalia possuía antes da guerra i;õ ca-
sr.s prodüctoràs, quasi iodas em Turim, Mi-
lão, Iíoma; c se algumas fecliaram pela
c-aida dc pessoal chamado ás fileiras outra»
foram Inauguradas. Nas revistas iialianaS
encontramos curiosas notas do elevadíssimo
-preço de certos tilms da Chies, Ccsar lMlin,
Müauo, Ambrosio, Tiber film', Pasquali,
Ilala film, etc., que ascendeu de íoo a mi-
üiarcs de contos, como por exemplo Cabi-
ria, de «Gabriel d'Aiiniuizio.

I3m fevereiro'de 1913 a import.i.ao it
films em França elevava-se o 15.2_.00J
francos, e a exportação a 8.480.00»
francos, tendo no anno anterior sido ds
5-691V0ÒO francos.

lil Mundo Cinematográfico, ds fevereiro
.ultimo, fornece unia interessante estatisticj
de iiiiporlnção, exportação e reexporlação dí
films na Inglaterra,- sc.undo a qual foi dí
libras esterlinas 101.000 a exportação, dt «
1.2.0.000 a importação e dc 16j.500 a r.-
exportação.

Na primeira destas cifras deve ter-se em
conta a nefasta inílucncia que a guerrj
exerceu ua actividade febril, e tambem o
effeito causado pelo excesso de importação,
na sua maior parlo americana.

Na Hespanlia, Barcelona", que iniciou re-
ccateaicnte esta industria, possue já nove
ou dez casas de edição de fibns, montando-
se umas duas ou Ires dellas mesmo no
decorrer da aetual guerra, islo ó durante
a crise que vim soífrendo as exportações.

A Dinamarca possue uma das mais afu-
mudas fabricas do inundo, a Nordisk; ul
Ilollátlda, entre outras, n mais importante,
í a Holland 1'llmj a Republica Argentina
acaba de revelar a Oalro-Fllm, e nós nd
Urasil... nada on quasi nadai

e!e

do Flamengo,

S--C
O Flamengo 

'fez seis corners e

Fluminense quatro.
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PRIMEIRAS
a i-.-y^ "-¦'¦' '!<i^Y±, s x&>:"z di!ü-us

rencia. As duas primicias
IXiiiseagni
(mm o Paglitscc

A sra. Caccloppo,
lloliême, ua Ncdda elevou-se
primeiros sopranos da companliia.

A sua voz acariciadora, impeccavel en-

justeza do outono, educada a perfeita esco

le. casa-se perfeitamenje com os melodias to-

cantes, inadequadamento encaixadas por
l.eoi-.cavall-j, para exprimirem temperamen-

falsamente seismadores, em
uma bruta sensual

doso
corr_

vivido" d
parcllias eom o seu bon-

tos poéticos

"CAVAI,-. RIA K-STICANA" E
"j.AG-IAC.1", NO LYRICO

spcctaciilo de sexta-feira chamou ao

recinto do l.yrico numerosa concer-
dramáticas d.

Lconcavallo, Civallcria Rusli- mulher de saltimbanco
i quc sempre, exerceram so- que fala difficil.;.

tre o nosso publico indiscutível aitrucção,

produziram o desejado effeito benéfico de

«animar aquella platéa, diminuindo o des-

suimo do que sc apoderou
recompensada, dos sacrifícios que a

tcaporada diariamente lhe eslá impondo. _
Com a sala, quasi cheia, os artistas senti

rani-so egualmcnte mais rcanimados e dc

xam cabal desempenho aos dois episódio!

«sangremos, entretecidos dc s

empresa, nao
aetual

Os coros deram _us cochitos, na Cara'-

leria, o outros no Pagliacci; o orchestra
vae melhorando, graças á ícquisição de

ma-s um violino, um arco de mestre.
Não declinamos o uouic para se uão ma-

soarem os... demais.

.à.cu.doí

Ca-ruocs.
Na »'ça de Mascagni vimos a sr.i

lc.'-?i o o lenor Dolci os quacs cinzelaram
u Satituzza e o Turiddu. A sra. Galeazzi
.cz nm estudo todo pcssool da personagcni,
quer como actriz quer como cantora. A

actriz conduziu o papel no seu verdadeiro
caracter de mulher do campo j o sentunen-
to de ciúme que domina tanto o.s damas de

«diurno como as plcbéas de tamancos, ma-
iiilcitava-sc pelo gesto que só a mulher do

povo 5-b_ íazer.
Nn luta que trava com o amante, por cila

irremediavelmente .crdi.lo, a scena não po-
«lia se afigurar mais verdadeira

A
J-.U-,
Ko.-,
teno

te..
11

cantora emprestou o encanto da sua

i-riiueiraniente á Pregliicra, depois ao
iila, em çc.-.v.b aos duettos com o

c com o barytono, trechos assignala-
.or nutridos applausos dc toda a pia-

enor Dolci compelia galhardamente
om a saa collega, sendo dislinguido, pelo
auditório na serenata, cantada cm diolccto
slciliano, 00 referido duetto com Santuzza,
uc. brinde, c na despedida a __inma I.u-

cia.
O barytono luei que na Conncii _ en-

c.rux,-.;., dc boamenre, do pequeno papel j
«le Zuniga, deu um Alfio dc bcllo3 rccitr-1

kes vocaes. c a sra. Vabreiti cantou com

grado geral a faceira I_la.agn
O.s 1'agliacci, depois da foi-alfcriB,

ao barytono Mor-
Prólogo,

"O GAÚCHO", NO S. JOSÉ'
A companliia que trabalha no S.- José

deu-nos anie-liontem mais uura [rcir.icrc dc
i.eçi nacional. . "

O original apresentado e de Kaul 1 cite.-
nciras e l.uiz aVlxolo, dois nomes vanta-
josameiitu conhecidos no gênero du revistas
c burietas, ichüo musica do npiilauuiuo
ntacsiro patrício Fuuliiio Sacramento.

l'eio granou cspiruo de ouswvnçao quc
requer, pe.o estudo especial de t>'i"S .e
costumes, as peças do cnraciçr regional sao
as lie mais dui.cil conteeçao.

Kaul Pederneira.-, poslu que no-granderi.
se. uesuu siu ineniiuce vive afastado do
l-.stado que lhe foi berço nativo.

^o lia poucos in-.-zes i or ia pcrlustrou,
muna pequena tournee ariistica, enria e ia-

ida, e assim mesmo so pe.as ci-J.i.le eeu-
trats, ao quo nos consta, sem teinpa nem
op.iorttinidadc para visitar aj lOctl.Uudii dc
campanlia ou iiontein.as.

Hos costumes gaucnus so pode elle, por-
tanto, trazer muircssutá {.rtüiciaes c ttcíi-
cientes, mo bcbiüai por observação própria,
eui.-e cs uilius dou pampas que ínzcm u vi-
da du eauipanha. o suu traiismutidiis por
inlormanlcs que, natiirauneiiie, llie pintaram
com os respecuvos canolcres próprios os
haoitorj c o viver dessa sente.

Assim sendo, - .aticn», ante-honleni es-
trcaau no ^. José, nao podia deixar de
rcvcsiir .-o dc inilias res seus detalhes e dc
cena iiiiprop.-icua.u e lalseainciiln na crea-
çao dos personasens que .-e agitam dentro
do unia peça üe costumes locaes, costumes
ú-i íeiçao cspecia., esscncialinenu typica,

lisses senões, enireianio. .podem ser esque
cidoi, díjilo o esiorçü que cmpregaiam Kaul

í'cín'-'o rara apresentar mn trabalho ori-
jíinali de cunho novo,, cm nossos theatros,
conseguindo, até certo ponte, dar uma ídéa
inai- ou menos approxutiada do quc é a
vma dos h&uiiaiUcâ do3 campos no Uio
Grand*-.

Ila um typo. por exemplo, na peça, que
é bem cstuuado e bem iwsto, o o ú<i Ca*
niaquani, feito por Álvaro lfonsccaf quc
dentre to«io- os artistas que tomam parle
na representação, è o que sabe eom mais
verdade reproduzir _a figura de um gaúcho,

eu>as maneiras, cujo < andar c cuja entona-
pela suajçúo. apropriada são interpretados coni cer-' ta d*.>s. de intedigente observação pratica

j_ parlittira dc Paulino Sacramento, em-
bora tendo números interessantes, nao. POÜC
<er classiticoda uma musica característica.

Nem da longe sc ouvem,, no oceorre
dos tres actos. lon.lquos motivos da lyra-
ua th Meu tai barroso, Clmnarrita e ou-
trás eanli.is que ornam as. populares tro-
vas do scntlrncutatismo chão e leal uos
campciroí rio-Rrondenscs.

K seria natural que assim acontecesse.
Pois sc r.-.ulitio .Sacramento nunca ouviu
no seu palco natural, um sapatcado gaúcho,
entremeado dos descontes cm desafio, ao
som da gaita de foles (harmoniuiu).....

Os ¦ -cu.-ios d'0 gaúcho são magntiicos.
\ empresa 1'asclioal caprichou cm dar-nos

exccllcnlcs loas scenograpbicas, algumas.re-
produzidas do natural eom bastante fl.
dade, quer lios seus tra.os geraes, quer
detalhes. ,., , „

O anilho foi multo applaudido, nas duas
primeiras noites de cxhibição, sendo alguns
trechos repetidos. Está assim Bagrado pelo
agrado publico, rp.ic certamente ha de roupa-
ral o eom sua protecção ate meados da SC-
mana entrante. quando a companhia do Nio
fosc deve partir, cm tournee. pelo Kio
Grande do Sul, onde o? seus ariislas, pelo
estudo local, poderão aprimorar o desem-

dio da nova pc. de Kaul Pederneiras c

SAINT-SAENS .
Buenos Aires.. 13 M. A.) --^í*

vespertinos, noticiando que na próxima -e.

.,ml -feira chegará a esta capital,o ceie
bre compositor francez Saint-Saens, espe.

pham'o. fazendo ainda elogiosas referencias
ao artista e ao homem.

A FESTA ARTÍSTICA DE CLARA
WEISS

Realiza-se amanhã, no Carlos Gomes,
a festa artística de Clara Weiss, que
tem a seu cargo na opereta a ser re-

presentada _ _o reginetla dclle rose
— um dos principaes papeis, que c
lambem um dos melhores suecessos da

galante primeira soprano da .onipanu!-
Clara Weiss, que e uma distineta

virtuoso musical, regera, num dos cn-
treactos a protcplionia do Cttarany e
cantará varias canções italianas.

ASSYR_5 "* 
* """

O Assyrio, em vista do suecesso que
tem obtido as "matinées" infantis;.que se
realizaram no primeiro domingo do ruez,
rom a distribuição de brinquedos e bon-
bnns, resolveu i.pctil.9 todos os domin-

a b«i noticia, para
ale-
da

oli-

g«s- ,
Assim, damos aqui, . -

nue a petizada, possa expandir a .sua ale-
rjria, r.o Chá dansante de hoje, as 5
tarde. .

VARIAS KO'1'IcTaS

]•" terça-feira próxima a recita dos auto-
res da applaudida revista iUc» boi morreu,
nue tanto suecesso tem alcançado, no tliea-,
iro S Pedro. O csncctaculo scra completo,
c além da já celebro revista, que conta o
numero de espectaculos nelo numero de cil-
clientes, haverá um intermédio variado, do
rjue participarão os melhores elementos thca-
traes,

picios da Grande Conimissão Tor uBueza Pro-
1. ria, os autores da revista de J. Praxe-
d_s"c Raul Pederneiras., olferccoram dez
p.r cenYo em beneficio da Cruz Vermelha
r0llí_raZa._an_ã annuncia a empresado Pa*
lace a 3" recita desta nova assinatura da
«mpínhia Palmyra Bastos. Será repre=e i-
tada a popular c querida opereta de lranz
iehar — O conde de Luxemburgo.

O CARTAZ DO DIA
NOS THEATItpS

AP0M.O — O publico affltiiu liontcui om
ma"a ao Apollo, a rcercar-se com a repre-
.enlação do «-J. c nia.ri.ee, cuja - rep risa
si vac caracterizando pelo mais estupendo
d0Rcf'undi(hS'e remnovada, a popular rc-
vista luso-brasileira tem agora .a augmen.ar-
Ue os aitractives, além de erusodios novos,
o participação, uo espectaeulo «o conhe-
cido cançonelista brasileiro OcaIdo Ml»
lhãcs, que faz o papel dc Maxixe, um dos
""'ulACK-Tir-ATRK - O Céo a2„l l
uma das mais interessantes, e bom postas
.evistas porlusue-cns que .tem sido repi-e-
sentadas em theatros cariocas, pois, ale n
de um poema engraçado e bem urdido,Mta
montada com grande luxo, com guarda
roupa e scenarios ricos ç imponentes.

Cio asul repete-se hoje, cm dois gr.,n^
íliosos espectaculos, um cm matinée, às a
e meia horas da tarde, c outro as B 3l.
da noile.

apresentam ti'/! Martyr os artistas todos da
companhia, e cm especial as actrizes Palmyra
Torres e Klelvina Serra.

V
RKPUW.tCA — Os espectaculos do Ame-

rican Circu^ continuam a levar enorme con-
correncia ao espaçoso theturo da . avenida
Gomes Prcire, o quc sc explica, aliás, pelos
OKCel.cntcS c sensaeionaes programmas quc a
empresa intclligcntementc organiza.

Hoje, haverá duas grandiosas funeções,
uma ás aiU da tarde, e outra ás S3U da
noite.

S. JOSÉ — ^Tas sessões dc hoje, repete-
sc, uo popular theatro da praça Tiradentes,
11 peca de costumes riograndèiiscs — O
gaidcho,. original de Raul Pederneiras c
JÚtliz 1'eixoto. ,,.

O publico, que tanto agrado manifestou media
pela peça, ante-hontem e liontem, voltará ¦'¦¦•--
hoje, certamenlc, a npplaudir o magnífico
trabalho daquellcs -dois escriptores thca-
traes.

Laitsohlit riaisirs,

S. PEDRO — O meu boi morreu parece
ctterer eternizar-se no cartaz da S. Pedro,

O publico não se cansa do ver e opplau-
dir a espirituosa o soberba peça. que. vae
caminho, n passo3 firmes, do centenário.

Hoje, uinda vemol-a figurar 110 cartaz,
tanto na matinée, couio nos espectaculos da
noite.

TRIANON — Estreou liontem. muito
promissoramento a companhia dirigida peto
ifestejado artista Alexandre .Azevedo, uo
Trianon, quo passou por grandes reformas.

Hoje repete-se a mesma peça de liontem,"Vinte dias á sombra", que agradou cm
-.- .,, ,1. absoluto, taulo pela sua esplendida monta.

RECREIO — .Despede se ...pta.^oitc 
«101 ...^ ..,. .finaJ. dcscmpcn_0 qll01'" " ' lhe -deu n excellentc companliia.nnblleo carioca, dopois de uma curta

roda, feita iio theatro Recreio, a cou.,-.
p.:- 1nina de comedia?, c ü_II<f.fi_«r.. do. tla-a-

Desse cspectaculo, relizado sob 03 ain-1 sejo de apreciar o

..3p.lylhcá_a de -isboa. Em matinée e

. noite, a. ue Ia e-xccllonto h*o»f. repre

COSnl^Hco;^dove^rder^ievO:c„-

NOS CIXKMAS

trabalho

O CINEMATOGRAPHO EM
DIVERSOS PAIZES

Ao celebrar cm 19:2 a inauguração da
primeira fabrica de films na Suissa, uma

revista
notar ;'

"Em 1S.6, na aurora do cinennuo_r.ipho,
não cxistitig» cm todo o mundo mais do

quc dua3 Salas de exploração cincinatogra-
phica. Actuàlmente, ha mais de cem mil
cm plena actividade. Na America são cm-

pregadas na producção dos films cento e

oitenta 
'mil -pessoas e muitos milhões de

dollars estão collocados nesta industria, lia
uos Estados Unidos, segundo boas contas,
dezoito mil cinemas, o somente ua cidade

dc Nova Vork quinhentas mil pessoas os

visitam em cada dia. Uma fita passa, na
deante dos olhos de duzentos

ciacoenta milhões dc cspcitfadorcs."

Na Rcvésla Internacional dt Dun, que se
publica nos Ksiados Unidos encontramos
maÍ3 estes «lados interessantíssimos e rc-
c_nte3 sobre o desenvolvimento da indus-
nia cinematographica na America do Norle:

"Neste paiz o numero de pessoas que os-
sislcm aos cincmato.raphos cada dia cal-
cula-se cm não menos de 6 milhões c con-
ta-se entre iS mil e zo mil o numero dc
salas eincmatogrophicas cujas entradas se.
manaes vão desde -00 <ué 15 mil dollars.

O total das entradas computa-se em mais
Je um milhão dc pesos diariamente. Só í
sua parte, uma companhia lança semanal-
mc-.ita r.a mercado mais de um mLbão dc
metros dc película, consumindo for isso
cm despesas, cada mez, uma fortuna. Hoje
não ó nada extraordinário que a producção
cinematographica de uma obra custe dc 15
mil a 30 mil dolirs, e pôde avaliar-se a
magnitude que estu industria tem adquiri-
do, sabendo-so quo ha pelo menos umas

O PRINCIPAL PI LM DE AMA-
NHA, NO PATHE'

I Tres celebridades num só film I V,' um
caso digno dc rcsisiro, especialmente na
presente época, cm que tod.-.s as casas edi-
lorás lutam eom difficuldades, não só pel:'.
deficiência de material, como tambem pela
ialia «lo artistas. .

A obra escolhida para s.-r intcrnrctndn P«d
famosa trindade, é .-1 Mordaça, de vlcloricn
tardou, cujo assumpto amoroso se prestou
adiniraveliiieiilç para a confecção de um
emocionante jfiVfi». .

A sua exliibição demora cerca de nuas
horas. . . ,A acquisição dessa magistral nlira neve-si.
aos esforços dos actuaes nircndatorios «lo
P.ith. os quaes náo mediram .acrílico»
rem difficuldades oara a au.i apresentação,
(,ue será na pioxima quinta-feira.
VARIAS ""** 

* *"""

PARISIENSE — O programam quo or*
sc exhibe no eieganle cinema do sr. Staffa
er-nsta de um único film. Este, porem, rc-
uresenta o mais empolgante dos espectaculos,
constando as exhibiçõcs do einocionoiitissí.
mo drama dc Victorleii Sardou — «UorcelM,
em (i longos actos, iuterprelados iiiagistral-
mente pe a laureada actriz Ilcsperia.

ODEON — Neste chie centro de diversóc.
continua .1 ser apresentado o soberbo o sen-
saclonal íilm de costumes argentinos—«-
bresa flíulc/io, «iue desde alguns dias vem
causando o maior e mais justificado su-
ccesso. »;•

PÀTI-lV — Os o'0 f. i0* coisodioá _ do
magistral film — Os tnysterios de Nata
l'oi. continuam a chamar ao luxuoso 1 n-
tlié onorme concorrência le espectadores,
ávidos das extraordinárias sensações qm
cisa iicça de assombrosas aventuras olfereco
ao espirito do publico.

Na "matinê.", a pedido, repete-se hoje,
pela terceira vee, o magistral drama — «
(Mijo da ijnaiJo. pela grande artista Ko-
biáe. #

AVENIDA — -' o que se segue, o
incgualavel programmá que prcsentciiicnto
este confortável cinema oílerece aos seus
innumeros AaMfi-*: tftino se Ias o dinheiro,
peca dc grandes laueesi Jornal Universal,
resenha .'os acontecimentos de maior «ctu.v
lidade; A pequena mascotle, drama sportivo,
cm 2 parles; /Voj chaimnas ao destmo, ui ¦¦
ira de amor, em 3 actos.

«
PARIS — Alais um estupendo programou

enrerá boje, no ecnin desle popular cineiim.
Eil-o: -ii.iiília na lar, coiiimpveiite «ran
cil 3 actos; A sereia e a miH-iiario,,drama
em 

'» 
actos; O garoto da rua, emocionante

drama; A fabrica de canhões, diversos1 as.
peelos da fabrica Creusot, om trança; Ju-:i-
do c Pelluro, hilariante farça.

IDEAT, — Está assim constituído o mara-
vilhoso programmá que boic sç exhibe neste
conhecido salão: p_ mwi.ro** ie rima
York o" e 10o episódios do portentoso Íilm
que 

'tão 
fundamente tem iiiiuressionado. u

nosso publico; O filho da 1,,'jena, scns.icio-
nal drama dc amor e aventuras, cul . actos.

ÍRIS _ E' cheio do attroçtlvos o pro..
gramma que hoje correrá na léla deste eo:i-
ctituado cinema. Consta elle do seguiu.
1-: Suborno, duaa séries, cm - partes, cüuiii)
d; episódios os mais arrebatadorçs; I íllflenl»
pelo pel\'ô, comedia da Universal,

_- mm» • —P

NOS CIRCOS
A Calam do Pae Thomas, hontem levai!»

á scena, pela companhia dramática qui
actuàlmente trabalha no circo iSpinelli, et
tendendo ao grande suecesso obtido, repete.
3_ hoje. ... 11

O papel de nrotaepnlsta e Uesompenhadi
pela aclriz patrícia Maria Castro, que ten
um trabalho que f"i muito applaudido hon
tem. no decorrer do espectaeulo.

, .— » ur. » _. —
1 t 1 «v 'neüior i >

Massa oe Tomate-^^-..'!f
de Conservas Alimcnticia*.

Luiz Peixoto. , .
1'". para isso. não precisarão crês de mui-

•o trabalho e incommodo: basta que assis-
iam, cm Porto Alegre, a uma festa cam-
pezina do Grêmio Gaúcho, cm 1 hcrezopous,
on no arraial da Cloria. . .

Será, rara o caso. uma escola de prime:-
ia ordem.

NOTICIAS & RECLAMOS

31. O CARCUNDA - ROMANCE PORTUGUEZ FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHÃ" 309;

J;_u

ende-

nuca de timbre, po. enihusiasma 10 au-, A ^ ;na,llt(,51avci,„CIltCi cail- n priraa.
[tario une apô. o bis, ainda, o chamou g{a no desempenho du ptsa, pela felia e

ram mais" uma victoria
turano o qu..l teve de repelir
phrascado com dislineção, e com voz quen
te e extenca.

A ullima nota, uni sol agudo,
riq
dit
duas vezes ao pri».-:nio.

O tenor Bcrgamaselii pódc ser classifi- culn. vuiK,rmemc sc ,iÍ7i 1U0' icv:im (|ts_i0.
Ckdo enlre os niuííiorca Canios it-ie andam rn p-ra ;l ca^i e n;ln esquecem jamais a
per c .c vai de lagrimas o chorar suas nii- j offcnsa recebida, procurando vingal-a, cedo

'serias 
conjugacs. A ária Vesti lo Giiibba, j 

' 
A,:m ^.^ h_ .„..o5 personag(!u3 ^cnl

uu. primor de interpretação, foi bisada, ei ideados, como Joáo. Velho lA.íreüo Silva),
o duclto ullra dranialico, do segundo acto Chico Cig..rra

A3 OPERETAS DE HOJE, NO
CARLOS COMES

O proRranima do hoje uo Carlos. Go-
mes é deveras tentador. Em "matinée,
f.erá cantada a querida opereta ' Ueisha ,
c á noite "l"va", como se sabe, uma. das
melhores do moderno repertório. A Gci.
-lia", que já foi representada por esla
companhia, que lhe dá unia interpretação
superior, lera uns niasuncos scenarios e
esp.cudido guarda-roupa. A "b.va Ipi
camada pela primeira vez homem, c (lo
seu desempenlio damos noticia cm outro
logar, 
COMPANHIA LYR1CA

A "matinée" da companhia Rotoli &
Billoro, de hoje, 110 Lyrico, é eom a lin-
da opera dc Uizet—Carmen, brilhante tra-
ba!!:o da soprano Rina Agozz-.no Alessio.

A' noite, ,t companhia cama as duas
celebres operas de Mascagni c Lconcaval-
Io _ "Cavollcrii Husiicana" c. "Palha-
ços", nir.5-5 muito bem cantauUs pelos
artistas Elvira Ga!e;izzi, Tratictti, Dulci,
1-e-lcnei e Panluzzi, Clasenti, Ucrgamas-
chi, Marturano, Orlaudi c Luei. O grande
Bueccà-0 alcançado por estas duaa operas,
na sua primeira audição; garante nm i_ cn-
cliente logo, á uuite, 110 casarão di Guar-
da Velha.

)riada encarnação nue íaz do typo d.
!(*níí* »• destemido, desses que,gaúcho valente

!. 1
impressionou vivamente a platoa que,
final da opera, não cansava de bater p.
sr->_ co cxcellente artista.

A sra. Caeciopo, uma figurinha iniíiion
ne, \çO\iTa como espiga de milltOi
qv? lía mvnto nio se regista «i1 Paghacei;
_ DilítíAla, cujo remate é uma nota agu-
d.i vinda p.:r i-.oi.is .scendentes sempre agu-
das e. .-or tanto, difiicil de Apreciável so-
iiorldaCe ein cantores de medíocre valiincn-
to, a ÍJ___a, oizeiuos, ioi coroado de ap-
|dau-0--

CCarlos Terrej), Andrcsítò
(Vicente 

"Ceicstiuo). Gaúeliáo (J. Figueirc-
doV Jurema U't'pa Delgado), Chinoca (l.au*
ra Godinho», Brahita (Julia Martins). São
typ.fi que bem traduzem o sentir e o agir
-ii gaúcho, mas que. por falta «ta inter-
pietej faimUari-E-d-j com a vidn do. cam-

obteve o- ,.^i no nll2 Grande, não tem, em scena* o
coiorkto quc lhes souberam emprestar os
dc-ii autorci d'0 gaúcho.

Raul c Peixoto,, cm resumo, conseguiram
fazer uma peç-a digna dc ser vista, pois os

que (ícírna aHudittios n..u Ínv..H*senões
dam o merecimento de seu trabalho, na ela-
horaçáo do qual revelaram m-iito espirito
ds observação c grande estudo, alcançando
lér no paco typos genuinasicnte gaúchas,

|A FESTA DE HOJE, NO
CEWTKO CA(._t:-0

W finalmente hoje que sc realiza, no
Ceu.ro Oultcgo, o 4çstivnl artístico urgani-
zado pelos queridos arn-stus Oui Miiter e
junina UüJ-ce, pron.etteiiuo a festa ter gran-
dc brilliai.ti.mu. uaüas a excelleucia do pro*
gr&mma org.«nzaUo e as geraes sj-mp atina s
ae que gozum ns organizauoras iio test-.val.
Oni MilitT, a nar de ser uma actriz eiegati*
te e e-tuuiosa, é uma can»ora cosmopolita
tit grande valor, e a Joanna Dulce, por seu
turno, não i_»t___ prendas artt-ticas q_e a
reconunendem.

Do pragramma constam à comedia O dc-
junto A1. ¦.-Mi, i: a optffeta .1 Baronesa, dc
Krandâo Üebrínho, alem de um grande acto-Je variedades, em quc tomam parte as be-
ncficiailas e os artistas: .Mathi! ie Costa, ,J_-ver.tmu Paula, V. J.ray,., Kainos Jumor.
Domingos llraga, Alberto Pires, Hunríquc
Chaves, Curai.ia Kws, Cruz ratib, David
Círíos, Unicâto Begonba c"ir&ius.

eiliissc no laco ouc a sua infâmia armara! O arrependimento sincero sub-

^u4ToTcs._Í___d?'Pag<. bem caro aquele momento de fraqueza!

Vi,, me ntieixo d'el_e O único criminoso e o senlior. ,

Dcpo?sHdcn. afastou-se. Passou as mãos pela fronte. compr»*t»»ndo

o cérebro 'Caíecia de tranquillisar-se. Sou 
^ 

"taç dommaío Do,

ouclle nramento cm deante não unha que «<•_•». d elle. lodia ordenai, quo

r"oXns sTrianf cumpridas. Era assim que Lucas procedia. A sua

forca devia de futuro igualar-se a do seu dclenso».
-E taor todos estes factos até ha ben» poucos momcnios.. coni;-

miou Hclena"? í).sdo &* me fiicram esta terriwl ™^>L 
^^1nao devia tornar mato a \ei-o. ws a

razão por que vira procurai-o. Pos-
sito o seu segredo, como o senhor

possui» o meu... Calar-mc-hei...,
mas prohibó-lhe que torne mais a
apparecer deante de mim... lem as
sua. herdades... Justifique como

quizer a sua ausência... conserve
aqui os seus aposentos... Faça o quo
quizer, mas que eu não torne mais a
vel-o! _' irrevogável esta minha re-
solução 1

„ Helena, nobre e magestosa,
saliiu dos aposentos de seu marido.

João ficou só. A cobardia, que
lhe cra tão característica, dominou-o.

(Ah! não ter elle podido adivinhar

qual o motivo por que sua mulher o

procurara! Recebera-a cyn camente,
lançara-lhe em rosto todo o passado,

_erira-a cruelmente no seu amor próprio,.c quando se suppunha 
yictorwso.

senhor do campo, orgulhoso por ter dominado aquella creattira que me re

sistira tão tenazmente durante muitos annos, eis que era e"f.^uremm"^r

vendido, prostrado, aniquilado! Sahira do quarto de sua mulher mordido

pela raiva e pelo desespero, resolvido a fazer nem «.< le sabia o que, frn

vinirar-se, e de súbito, quando menos o esperava, Helena apparece-lhe e do

____-»_ como tó ^dominava, lançando-lhe cr_ rosto, nao uma smip.e

leviandade, não um acto máo que só a elle pudesse prejudicar, mas um cri

me monstruoso que praticara e do qual proviera toda a doloro=a situação.

a que Helena fora arrastada.

khfMM
— Ahi confessa! proseguiu

Helena...

«o
o

g
O
<
«S»

w

Lucas trahira-o! Al»! que se elle pudesse tel-0 na si pr^-p na

quelle momento e se Lucas não-fosse un. homem cuja orça pim^
reciu zombar eteruaníetite do tempo, e cuja energ.a mora es a*a cn a.nio

nia com essa força, com que prazer lhe torceria o WW «*™»f?ob^

menos censural-r -""> »m ™*tn ¦* -»-1 deslealdade, descarregar sobr

elle a sua coleta.' Sua mulher já sabia de tudo, que lhe importava agora o

~ 
Correu para o corredor cego pela raiva, e grilou:
—•Lucas! Lucas! ,. . . .
'Ninguém, lhe respondeu. Desceu as escadas e üingut-i

chamando sempre:
—« Lucas! Lucas!
Appareceu.he um creado esbafondo.

• %
¦¦'¦'¦¦•

-"ft

para a quinto.

seu passado envolvido em tramas amorosçs dc lal ordem que «Ua, «yqti.iJ

cendo tudo, foi mãe de unia creança gerada por um aventureiro, por uni

francez... „ , . ..
Helena empallideceu de cólera e as faces tremeram-lho de indigna*!

ção. Ergueu-se de um salto, com os olhos faiscantes, e, cruzando os bra.Cáj

exclamou:
— E... que mais lhes dirá?...
João continuou no mesmo tom, de zombaria e de sarcasmo:
-. Dir-lhcs-hei mais que eu a adorava então, que todos os meus dcse«

»'os seriam fazer a sua felicidade, ccrcal-a de carinhos e de affccto., pou»
iiai-lhe todas as attribulações que a esperavam e que. para a salvar da ign.o-

mina e da desltonra. dos vexames justos c merecidos que haviam de calur-
lhe na fronte, não duvidei cm descer da minha dignidade, em esquecer o meu
nome. o desposal-a... .

João vingava-se cruelmente da afironta que sua mulher Mie dirigira^
A mascara cahia-lhe finalmente do rosto, onde a trouxera afivclada potj
muitos annos. Suppunlia que ia triuniphai. emfim, e qua Helena sc reu.
deria, agora que elle, por assim dizer, a esbofetcava. lançando-lhe em rosto
iria e cynicamcnte. todo o seu passado. Ia triumphar, não duviiVtva, e csíU.
triumpho seria ainda maior, porque eslava resolvido a mostrar a sua mu-
lher que a desprezava e que deixara de nutrir por cila a consideração o o
respeito com que a cercara sempre e a humildade com quc accedera u iodas
as suas imposições.

Mas ainda d'aquella vez João de Aguilar se enganava.
Helena, fremente de indignação, avançou para elle, parando a poucii

distancia, c depois, n'uma explosão de cólera quc mal continha, respon»
deu-lhe:

—--E nada mais dirá a seus sobrinhos? -Ah! senhor! Veja bem quan*
tas mais infâmias poderá dizer-lhes... Vá arrancar do coração.de Lconor
o aífecto puríssimo que essa menina mc tem consagrado, _ va dizer-lhe
agora que deve aífastar-se cnnojada d'esta mulher que lhe derramou no
coração os sentimentos bons e generosos quc fizeram o queeila é; pura e
virtuosa! Vá dizer que descreia de mim, da minha existência inteira, con-
sagrada a resgatar uma culpa que teve origem em um sentimento qua o se-
nhor não comprchende. cujo alcance e grandeza lhe não é ÜYto avaliarI
Vá dizer a Jorge que deve desprezar-me e quc substitua o affccto extre-
moso dc filho querido que me tem dispensado, pelo despreso ma:_ absoluto
e ínalis cruel!... Faça tudo isso! Julga que me intimida? Pois ousou pensar
que eu dirigindo-me aqui, não sabia antecipadamente que o senhor havta de

revelar-se tal qual é, baixo, miserável, infame, e que eu não havia de t«*r 4

coragem, de luctar frente a frente comsigo? ,
João eslava mais do que nunca sorpreso. Onde iria sua mulher ou-c.-t

essa coragem a que se referia e de que effectivamente lhe estava daiirto pr./-
vas -"aquelle momento? Helena supportára-o até aquella hora; porqu.
tomava agora a resolução de o affastar da sua presença? .

Durante os annos que haviam decorrido, «ila tratara-o com certa müit*
fcrença, era verdade, mas não oceultava o seu agradecimento pelo . acto
liom qua João -praticara, salvando-a, Que motivara aquella tao rapnJa e
tão brusca transformação? Fóra siirrde .r.rr.le a sua presença nos aposen-
tos particulares de sua mulher? Não' podia ser. Por numas vezes (le-:d.

que estavam casados. Joáo procurara quebrar o pacto que entre ambos sc
estabelecera e em virtude do qual ficariam separados um do outro, na vi'
áa intima, sem estreitarem laços quc- o casamento autortsara. Em toda»

¦ "í-<; . :*. ".¦/._."**-
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ASSEMUDfiAS CONVOCADAS

Companhia Manufactora Progresso dt
Uai.ub., dia M_ » i hora.

Companhia «listrada de Ferro Muriahé,
di»_ H.

Companhia Administração Garantida, dia
IS. ao meio-dia.

Sociedade Anonyma fabrica Hurliniann,
ilia IS, dt .1 hora!

«Companhia Industrial Santo Ignacio, dia
¦15, a i hora.

Cooperativa «Militar 4o Brasil, dis 15, ia
5 horas."A Sul An.crica", dia 15, is _ horas.

Sociedade Anônima "Caia Ltuzinger",
dia 15, as 7 ho.ras da noite.

Companhia dc 1'iação -e Tecido» & 1'clix,
dia__ 16, á 1 hora.

Compaulua Morro ila 'Mim* dia 17, & 1
hora.

Companhia Usinas dc Produetos Cliitni-
ces, dta 20, ki 2 horas.

Companhia tle Seguros de Vida "Guana-
li .Ta", dia 20, ás j horas.

Sociedade Brasil Mercantil, -di_ 22. íi 3
horas.

'Empresa Auto-Avenida, dia 24, i3 2 ho-
ta*.

Sociedade anonyuia Casa Colombo, dia 30,
* 1 hora.

Companhia "Predial 
c dc Saneamento do¦Itio de Janeiro, dia 30, á 1 hora.

Cunha; 26, ao mesmo; 20, a Frj; loule; 16,
a li. Alves; 24, a t». Larvalho; 34, a X.
iilva; ao, a T. lrmao: 24, a IJ. Moreira;
x a ordem: 16. a 11. lrmao; 15, a U. Mo-

REUNLiO VE C1...Í.0KE3
Fallencia de .Standard Oil Company ot

Brasil, dia ao, ás 2 horas.
3'allencia dc B, Kiiliciio íi C„ dia 30, í

1 liora.

CONCORRÊNCIAS
AeiNüNClAIi/lS

ÍN'a listrada dc lrcrro Centra] do Brasil;
para o fornecimento dc machJnas diversas,
dia i*s, ,',-> meio dis.

IDircrto.-ia l.eral d» Olirao e Viação da
yicfcitiira, para üluniinaváo eloctrica, publi*
ca e particular da nlia u«: raqueta, da 23,
i 1 «hora.

WAW-EBSTO DE IMPORTAÇÃO
l'clo vapor nacional "Itailiiha", des por-

tüS( «do sul.
Carga recebida :
jzoq saccos de arroz. 27 <le polvilho, ti

caixas dc banha c de carnes, o Queiroz Mo-
reira; 10 de banha, a Souza; 70, dc Arch,
ilwgo; 30 a A. 1'into Jrniào; rlío saccos dc
amendoim, 65 de farinha, Ko dc assucar e
15 de feijão, a Zenlia Ramos t 3S » II,
iAlvcs.

l'elo vapor itijlei "Dts&a", dc Livcrpool
c escalas.

Canga rcccMJa :
10 caixas dc presunto, a T. Av.-ir.z; 10

a 1'. .Mourão; 10 a tf. Zagarl; 15 n S.
Figueiras: iu a II. Marti; 10 11 T. llnr-
èécM\ jj » Inebrio; ro dc farinha du aveia,
a Cz. Almeida; 25 .1 Coelho Kuz; 1 cie
jramada, 4 saccos dc Icijao c 1 caixa dc
aiaiHcijja, S. _>1..icl;; 2 dç pnticl e 27 bar-
ris d. <_i-o, a Cci>p lidwnrd, 20 latas dc
üiá; h Mendes Raupp; ao a I*. Monteiro;
a«l laias dc so.la. a A. G. Fontes; 45 a
urdem; 40 ca.xns dc nz.tlejos, o, li. 1-íop-
ktus; 40 bacrwas dc emento a A, Gomes;
50 de tintas c xo dc soda, o V, Araujo;
100 quintos dc vinho, a J. S. Pereira c
2:0 caixas idem, a Coelho òNiiz.

1'cló rebocador ''Urano", dc Cabo* Frio.
Garga recebida*.:
-e-.vtio ItilOs de tal o José I1. Agliiar,
d*cio pon.ao "Jírí-.sll", de Cabo Frio,¦-.''_i|.:i rcoehida:

. i.jr.don Ijiios dc bt.I, n José T. Aguiar.'1'elo vapor nacional «¦ Carangola", de -Mu-
cury.'

Carga recebida;
Madeiras.
l'cla lv. 1'. Central do llrasil (3. Diogo)
Caria recebida :
32 jacas de carne, a 'Ordem; s, n Mar-

ques; 2 a ']'. Koigés; 13 ã Ferraz Irmão;
3 a Julio &)àrc&; 10 a 'V.. Monteiro; 7
cestos idetn, a ). Ferreira; 4 dt: toucinho, a
_•'. Moreira; 12 jacas, Idem, » A. Sohinitiili;
17 a V. Monteiro; if a Ordem; 2 do mo-
co'.«'is, e 1 <lc orelhas, a Ordem; 20 cai-
xas do banha a Julio Mota, 6 a Marques;
s8 í: Ordem; 5 dc jacas de queijos a «A.
ii!.-!!: l,oii).';c 20, a Corrêa; 21 a Alves; 7
.1 V, Carlos; íí, a Vasques: 12 a Ferreira;
*' a Gaspar.; 8 a ftwd.a; B v, -Cunha; i-g a
!A. ¦]!. J/3iik; ifi a Saraiva; 2- a G, Al-
ironia; 2 a Gaspar; 2 a Coelho; 26 a .1.'Cirnha; ,j a .Ml, V., Alves; 3 a C, Ki-¦beiro; o a Ordcni; 25 r Gasjiar; 4 a Sa-
raiva; 2 a Ilello; 2 a Víisqms; 12 a Bar-
coso; s a Alves; 17 « Saraiva; fi a Da-
uiazio; C a -Caspar; r a I.odrif;iics: 2 a
diofanctte; 2 a Christovâoj II a Ctialia;
u íi J. Cunha; t a Lima; i engradado,
u Itraüa; 3 de manteiga; a 'Pinto; 47 la--_:.**. ídem, a Ãmarantc; s.l n C. IS:i*-1 ¦.r-; 7
n líarbosa; 12 a Ferraz irn.rio; 4 a Tavcf-
ira; 11 a Alberto; ir o T. Carlos; 1 cn-
çradado «de carne, 4 «accos <le frutas; 51
jacas dc toucinho e o de queijos, a Or-
dem; i caixa de frutas a C. Uibeiro; 1
de requeijão a Carvalho; 1 cesto dem, a
Mürsàita; 1 a Fernandes; 1 engradado de
manteiga a Casa Mime; i jaca de carne
a J. I.onifacio; 1 n Pereira; 4 dc tottet-
«ho a Senna; s a (Ferreira; s a T- Carlos;

T. «Uorgtà; f dc lingüiça, a Corta.

reira; 0o, a Avellar & U; _l, a ü. ). As-
san; 29, a A. Lemos; 20, á ordem; 10. a
Ko.urigucs; 93, á oruum; 57, á or-ueinj 50,
a A. _._mos; 19, á oraem; 28, a _-. _-.mutlia;
13, a LUaitucr umo; 10, a K. (Juciroz;20, a A. l.eiuos; 11. n Az. bilvaj 20, a
1'. lrmao; 121. a A. llrasil; tia, a Ar. b.
lilho; 40, a '1. llorges; 12, á oruem; 1, á
cüem; 41, a (J. Moreira; 93, á oruem; 30,
a «M. Zamitli; 20, a seq. Veiga; 20, a Bor-
.dcauxjap, a 0. Fnncuia; 16. a bouza Vai-
lo; 20, a li. Alves; -'06, á ordem; 20, a
J. A. Kilieiro; 15, t/. X.. Irmãs; ,4, a O.
J-adelrá; 21, a M. /amith; 20, a il. Mur-
tilts; 19 ao mesmo; 19, a Avenar * C."; ao,
a K. ijueiroz; 56, a Al. 1'into; 8a, a J.
Aloorc c. C.; 24, a ordem: 20. a _,. lübei-
ro; arroz: 28 saccos, u J. Aloorej 23, a
F. lrmao; 100. a Villela A C.j 43, o li.
Araujo; 15, a 1,. liemos; 8, o K. lt. Silva;
18. a C. 1'into; teijao- 21 saccos, a Da-
maslo & C.J 13, a Couto • fi C.J 4, a 11.
Alves & C; 2, a 11. Idmaj 13, o l'«. Crijó;
5, a S. Cunha; 15, o A. 1'ortugalj 8, o
1-trraz lrmao; larinha: 20 saccos, á ordem;
90, a Uorüeait-i; .tf, á o»dom; 14, a O. «Kc-
zende; 20, a J. «Moore; 5 ditos de batatas,
a Al, SÜva; z jacas dc carne, a A, lrmao
,l,a T. Hiirces; 2, ao mesmo; 2, a A. Clia-
ves; 43 laias Âc manteiga, a il. Martins;
ti voiumes de couros, a ordem; 20 toneis
do álcool, á ordem; 5 caixas de cerveja, a M;
Brito; 3 ditas uc pctis-poisi a O, Kocna; 51
fardos dc aigodao; á ordem; 1 roto de pa*
pel, a Seabra & C.J 23 bobinas dc papel,
a C. Corcovado; 248, a 1). l'imo; 5, ã ii.
D. Mello; 1, a IJ. Chaves; 40, a C. Allian-
i.a; ao caixas dc íormceiua. a N. 11. onlem;
io, a A. A. cruciii; lo, a I. T. ordem; 10,
a II. Mi ordem; 92 ditas de ácidos, á
Ci Ácidos,

Tliere/.opolis: 5 saccos de farinha, a H.
j.tmn; j dito de feijão, ao mesmo; 1 dito de
batatas, ao mesmo; 4 dilos dc halaias, á
orüem; 15, a 1\ Moreisa, 32 jacas idem, a
IJ. «Moreira; 16, a Amiindio Pinto; 8 saccos,
4 Corrêa Kibeiro; 5. a -M. Üaraivaj 20 dc
feijão, a C. lluarte'.

l'elo vapor nacional Mantiqueira, dos por-
t«.«s do norte. Carga recebida: Algodão; 354
f;:idos, a bu.itieira; ia», a Zcnna Kamos;
1.944, á ontem; 92, saccos de cera, a N.
Mi*rx; 7\'t á ontem; 2 caixas de pcnnas,
a ií. Alves; 1, a U. Oliveira; 293 íurtíos dc
pellcs c i.ti <le couros, á ordem; 7 de
chapéos, a 1. Marcantil; 1, a li. *N. l,opcs;
4. a Thomaz Pereiraj 2, a C. Carvalno;
3, a_K. Santo.1-; 39. a li. Ií. Alburjucrque;
1 caixa, a ,S. Avelino; 4, a C. JUraga; 1
fardo de vassouras, a 15. Iv. Albuquerque;
íi saccos dc cera, a li. Senna; i volume
de pennas, a tícuueira; 251 fardes dc ena-
pcos, 6 saccoty-dc sementes, 399 de cera,
16 barris dc Ara, 1 caixa dc pennas e 574
fardos de algodão, á ordem; 323, a Zeníia
liamos; .tf,?, a V. Uslacdcr; 500 saccos «ic
cecos. a Costa 1'. Mata; 25 dc cera', a_l'\
Matarazzo; i caixa de pennas, a V. Cunlia;
2, a lt. Úustos; 1, a ). Magnus; 2, u Zc-
nha Kamos, e 20 barricas de bacalháo, a U.
Alhurjueriiuc1.

1'elo vapor itiplez Cavojtr, do líío da Pra-
t.i Carga recebia: 1.000 fardos dc Kar-
que, á ordem.

Pelo rebocador nacional Sul America, dc
Cabo 1'no, Larga recebida: 90.000 kilos ac
sal, a Al. Tciifi.

Pelo chata Novtc, de Cabo Frio. Carga
recebida: 140.coo Kilos do sal, _ Vieiras
-Manos.

Pelo poil-fio I.UU7, dc Cabo Frio. Carga
recebida: lOi.ooo hiles -àc sal, u. Oliveira
Mciícllos,

Peio hiato Aurora, dc Cabo Frio. Carga
recebida: ^o tuceos de farinha, a Oliveira
Pimenta.

Pcio vapor nacional Itassucc, dos por-
tos do sul. Corna recebida: i_'( fardos de
xarque, a P. Oliveira; 24 saccos do buxo,
à ordem; 10, caixas de línguas, a Castro
SíiVa; 10, a C. Kthcíroj 16 tardos xle pei-

rorres; 25, a Angehno; 1 fardo
de xarque, ao mesmo; r5 ditos de cera, á j Jambciroj 2. a 11. Albimucraücordan; ,|o barricas de matto, t. llheriiig fi|Goincs; !|, a C. Vasqiio;

Diogo) — «Corga rebecida: ao laias de man-
teiga, a G. Ribeiro; 20 ditas, a T. Cario»;
ao ditas, a A. Barroso; 113 ditas, á or-
dem; ios ditas, & ordem; 105 duas 

'a 
A.

oantos; 30 ditas, a Amandio Pinto; 10 di-
tas, a Amandio Pinto; 24 ditas, a T. Bor-
Kcs; ia ditas, a Alves Irtnáo; 86 ditas, a
A. iR. Oliveira; 3 ditas i ordem: 10 cai-
xas do manteiga á Leiteria «Modelo; 2 la-
tas de manteiga, a T. Machado; 10 ditas,
a Pinto Lopes; 26 ditas, a G. Uibeiro; 30ditas, a G. _«o.,cs; 30 ditas, a V. Senna;
73. ditas, e -G. Irmão; 36 ditas, a G. Al-
«neida; 31 ditas, a Damazio; 4 engradados,
a A. R. Oliveira; 18 laias de maiitcira. o
Ih. Pereira; 13 ditas, a A. R. Oliveira;
ifi ditas, a A. Monteiro; 26 ditas, a 11,Aives; 35 ditas, o A. Ãmarantc; 33 ditas,
a Albano Carvalho; 13 ditas, a A. Ama.
rante; 18 diias, a Damazioi 10 dites, a A.
Aniarantej 19 ditas, a -U. Pinto; 16 ditas,o Bi Alves; s8 ditas, a Pinto Lat-cs; 71ditas, a C. Bastos; 46 ditas, á ordem;
Si ditas, a C. Pinto; 18 ditas ao mesmo;24 ditas, a A. Pinto; 40 ditas, a B. Alves;23 ditas, ao mesmo; 15 dilas a F. Jloring;

duas. a A. Schmidth; 12 ditus, a A.
•Monteiro; 37 ditas, a B. Alves; 60 ditas,
a lerraz Irmão; 8 ditas, a A. Monteiro;
9 ditas, a A. Monteiro; 16 ditas, a Th.
Pcrciraj 26 ditas, a li. Alves; 33 ditas, ao"'esmo; ij dilas, a Th. Pereira; 16 ditas.11. ltama.ho; 31 latas de manteiga, a Pinto
Lopes; 20 ditas, a G. Itibeiro; 32 ditas,a 11. _ Alves; 6 jacjs dc queijos. 1 C. _.;jacas dc queijos, o M. !•". Alves; 8, oidem ,32 caixas, ideni, á ordem; 4 jacas,idem, a G. Ribeiro & C.«; 9, a João dáCunlia; 4, a P. Almeida; 4. a (Jiiima-raes lrmao; 8, a G. Kibeiro; 1 jaca dc
carne, a b. Rezende; 6, a G. Borges;
4, a M. racheco; 2, a Pereira Junior;4, a Damazic. __ C."j 2, a P. Almeida;2, a P. Almeida; 2, a Abclno l.nca; 6,a C. Duarle; 3 cestos, idem, a Siqueira« C.°; 7 jacas, idem, a C. Pinto * CV;
9> ",A- Scnouuni; 1, a P. Almeida; 2,o Cabral Irmão 14 jaeás c cestos, idem. uU Duarte; 5 idem, a idem; ., ú ordem;
5, a A. Scnnonn; 17 jacas dc toucinho,<i R._ Barreto; 10, a Prista & C<; 5, aA. S. Sehmidth; 20, a T. Borges; 9,a ordem; 8, a Marte Pacheco; 8, a Pen-rç-ira Junior; 2, a S. Rezende; 2, a S.Rezende; O, n A. Schmidth; 12, a idem;2, a idem; 20 ditos, batatas, a M. IJ.(.astro; 20 a J. l.avcrac; 30 saccos,nem, a João Cunlia; 10, a idem; 8, a
il."1;,?-, a A. Barroso; 50, o A.Shimidthj 30 jaeás, idom, a D. Ramalho;00-saccas, idem, a idem; fcy, a A. Sch-mídthj 24 jac..s, idem, a D. Ramalho;00 saccos, idem, a A. Schmidth; 9 ja-cas, idem, a T. Uorr.cs; 5, a idem; 22«j.iccos, idom, d A. Carvallio; 25, a C.criara; 10 caixas, idom, <i Prista ÍI C.";
^0. idem, a A. Simões; íoo saccos, idem,
a ordem; 101, a S. Moura «* C»; 8 cai-xas, idem, a Prista & C"; 10, a G..Í-marfies Irmão; 6 caixas, banha, a C.Duarte; 14, u Prista & (.«¦; -,3, a C.Pinto & c»; 2',, a Idem; 1 jaca, ofclha-s,a C. Duarte; 2 «Lios, miúdos, a idom;
14 caixas, -banlia, a R. Barreto; 00 dí-tns, lingüiças, n Alves Irmão'; 1 dita,
paios, o idem; 37 ditas, baalw, ú ordem;12 jaeás, miúdos, ú ordem; . roloi, cou-ros, 11 ordem; 10 latas, manteiga, a Gui-moraes limão; 8, a P. Lopes; 20, aTorres Rego; 7, a V. Monteiro; 12, a
J. A. Kibeiro; 1, a 1'rcclicl; fi, a Wrom-backj 7, a P. Almeida; 1, <i ordem; 1,a Mendonça; 12, a C. 1'ilho; 8, a J.Nccb; 9, a _G. Irmão; 27, a J. Toixei-
fa; 3 enes, idem, a C. Vasques; 9 lata-s,idem, a P. l.opcs; iS, a l.cbrão * C.»;o, a C. Bastos; 20, o B. irmão & ('.»;
,1o, 11 C. Bastos; 4, a A. Pinto •¦ (_,":2, a D. Ramalho; 18, o J. A. Ribeiro;
2, ai-. Mhcliado; 1 vol. idem, a Mari-i-.ho Pinto; 1 dito, idem, a Garcia; 1 cai-xa, queijos, a A. Rocha; 8 jabás, idem,
11 1. Carlos; 8, a ideni; 2 caixas, ideni,
a («.Irmão; 7, a P. Lopes; 1, o C.

1, a M.
4, a A. I)

da. 1, a A. irmão; 1, ji U.. Ribeiro-^a. a .A.Irmão; a. a A Christovão; 2. a J.^A.rKi-miro; 6, a G. L. Ribeiro; a,-a-C, .Duarte;

Ribeiro; 4 a S. Mattos; í, a P. ÀÍm«da;
Í, 

>.!• Moreira; 2, ao mesmo;. a,.,a P.
Inunda; ,i, « l'. Mortira; i. a í. Xlmci-da. i, a A. irmão

ii
bi ....__. „.._, ., „ „ „
3. a M. Pinto & C.; 2, a Couto¦{_:$..,._ P.:Almeida; 2, a C. Gomes: 6, a P. tones; 8,a f. Carlos; 3, a P« Lopes; i. a A. Piúto; 4,a L. _. Costa: 2, a A. Pinto: ..a A.'Irmão; 2, a G. Ribeiro; 3, o P. Almeida; d,a A. B. Loug; 6, a João Cunha; 5, a S.IUa.rlz;..2- ? P. Almeida; I, ao mesmo; 3,a l'. Moreira; 6. a il. Tinto; 8. a F. Mo-reira; 2, a P. Almeida; io, ao mesmo; 4,a João Cunha; 2, a A. Monteiro; 1 caixare requeijões, a CLeopold.; 1,0 R.-Araujo;1 dita dc manteiga, o L. Leal.

¦ MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS .Laguna e escs., "..nn-.". . . _¦__&_Kio da Prata, '«Amazon". . . . VRio da Prata, "Dcscado". ....¦Amsterdam c escs., •• Amstelland". .Nova York c coes.. "Vauban". . ,Rio da Prata. "Vcstris"

Portos do norte, ",Scr_ÍDn". . , . -,
Portos do norte. "Javary". , , , .
Norfolk c escs", "Tnquaty.,- , ,Porlos do norte. "Olinda"
Portos do sul, "Maroim"
Portos do sul, "Saturno". , , ,Kio da Prata, "Darro". . . . , ¦
Nova York e escs., "Minas Gcrats.
Kio da Prata, "Garonna"
Inglaterra e esc;., .Ortega". . . .Inglaterra e escs., "Ara .nova". . .Bordcos e escs., "Scuuana". . ,- .Rio da Prata, "Desna". ....

, VA1.0RI.S A SAIR
Inglaterra . esos., -Amazon". 

.Inglaterra e eres., "Deseado". , , .tortos do sul, "Itapubv"
Kio da Prata, "Amstelland"; . . ,Ilhéos e escs., "Phlladelphia", . .Nova York c cres., "Vcstris'', , .Rio da Prata, "Vauban" '
Laguna c escs.. "Mayrinl:"
Tortos do .norte, ".Maraiilião". 

, , ,Portos do sul, "Itajiihá" -,.-,
Aracaju' c escs. "itaituba". . .- , ,Laguna c escs., "Anua' ', , ,I_.!alerra c escs.. "Darro". . , ,1 ,Porlos do sul, "«Maroim". , .. , £ 1
Bordcos e escs., "Oaroiii.a""*, • , ^-*;Calláo e escs., "Orto_a". . , , T'.Iinbitiiba c escs". "Itapcruna". , ; ,Kio da Prata. "Ãraguaj-i"
Tortos tio norte. "ííahia", . . . . ,Maceió c vãcs., "Capivary", . . ê tKccifc c escs., "Tavarv"
Jiio da Trata, "Seouana", . , , , ,Inglaterra c escs., "Desna"
Montevidéo c escs,, "íjàturno". , , ,

U COMMERCIO EM PORTUGAL
Procuradoria Geral Luso-

Brasileira
RUA DO OURO N. 220, a'—Lisboa

rORTUGAL
Agentes em todas as comarca* e illus.
Tratam-se de todo5 os negócios forensei

e commerciaes: liqu dação de heranças, in-
ventarios, testamentos, cobrança de ren-
das, obtenção e Içfalísaçlo de docemen*
tos, etc.

GRANDE HOTEL BORGES
PORTUGAL LISBOA
(Kccomincndiido pel,! Socicda*
de Propii/jadora de Portugal)

Hotel de 1* classe inteiramente
renovado. Luxo c conforto. Aque-
cimento geral. Banhos rm todas os
andares e quartos com banho.

Hotel sempre preferido pelasfamilias brasileiras.
Pensão, tudo comprchendido

a 1.600 róis.

JAKDIM ZOOLÓGICO

CASA DALE
ttUA »A ALFÂNDEGA 82 a 86

(Canto com a rua dos Ourives)

FERROS DE ENGOMMAR
eMEiROS:

a electricidade;
» „„„.gaz;" kerozene;" álcool.

. - ¦ . ¦ ¦ ¦. ¦ . • ¦ ¦ r—:
OLIMCA MEDICA — PELLE E• 81PH1L1S. — CUBAS PJJLO"BADIUM"

AVISOS

Hoje

Dispuliir-KO-á hoje Mtu
iuiliortinito 

"matcli"

do "footliull"

. de 1 ás 5 lioras da larde, será
disputado no campo do Villa Isabel F.
C. no Jardim Zoológico, um iniportatt-
te -«'iiiatcli" de "footbáll" entre os
clubs Villa Isabel F. C. c C. R. Gua-
nabara'.
. De resultado incerto, litlcndetldo-se
ao cqiiilibrio de forças, .pois á "equipe"
do Guanabara está limito melhorada,
esto* "malch" vae altrair enorme con-
correncia de apreciadores do "footbáll",

Altul do "in.-itch" haverá no Jardim
varias outras diversões, como carrotis-
sei, c.irrinlio Je cabritos, balanços, cie.

As creanças até 10 aiinos terão en-
l'í í trada grátis r.o Jardim Zoológico, desde

<iue apresentem na ponta o nnnuncio
que publicamos cm outra sessão.

1 ¦ mtmÈ m O-O-Qlii 1

Asylo Isabel

l.:.i o dilits il. carnes.» Jl. 
"A.ineitiai 

o, a 1 siiimdih;' .,, o Silva 
' 

l.im 1; :- a M1'. Gttffréc 5 caixas de pliosiilioros, a 1.0-: Saraiva- . . a v7-,..„7. '. _ ,, ,, ,
pes S- SS barricas dc- cera, a lt. J.nport; I 

', 
_.i'__•' . l,Á 

' ílll",ci!0! 2), aM.T.o.ch_a.
1- ..-, A. Itoitrlgues; 10. fardos de p_|i.i, a !,''.,,"'.' _*5.,'^"i-'-!,'?"" C"pl!1-. ''"• a0
J,r ii* 1 

'• lil.siliii, 2, C. 1.1 r.ll(,r-l 2. n \ J fiiifi!* 4jri,Rc„e,5; 100 cusa5.de iene. -,). íwr-.li j.-. j;,...,;,. 6ya i^lCüí c-,. i. _g. 
'ni

beiro; _,j, a Jl. 1'alms; «t. a João Ciiiiha;

¦Marilima.
Carga recebida :
340 saccos dc ar-ro*.; .iii Jo anilho í1 500¦íio feijão, a Ordem; ;.,. dc arroz c <)i ile

(feijão, A *«\I. Cliavcs Pinto; 10 dc Epolví*
Üiioj a P, Momc.ro; 41 <]= niillio a Cas*
tro Silva; 1 caixa dc alhos a Dias Rama-
3ho; 26 dc licbidan a <!. Zcnha; 380 tonncis
dc carbureto a Cario Parcto.
«jo saccos dc bamtas, a 'il. B. faftro; Co
ditos, a Josc Souza; iij ditos, a C. Vc-
xcj_; fiü ditos, a A, Garcia; 32 dito?, 11
U.iuz ]¦'. Costa; 50 ditos, u M. Silva; óo
ditos, a "IX, Torres; 50 -ditui,t n C, Perezj
'50 t caixaa dc lia talas, o } . Almeida; 50
i;icá;i dc batatas, á ordem; f.o ditos, a A.
Simões; 2$ caixas dc batatas, n V. Mon-
tetro; \?. jacas de batatas, n Jí. Albuquer*
que; 4b ditos, íi ordem; 25 ditos, a A.
hJmÕcs; Bo ditos, n J. T* 'Almeida; íí
ditos, a Ferras Irmíuí; 25 -ditos, a J. Pi*
aihciro; _to ditos, a M. i'1. Castro; 70
ilitos,_n ('. 1'cn.T.; 20 ditos, a A. Garcia;
í«o ditos, a \i. Torres; 50 ditos, a C.'Almeida; 37 ditos, a C. Perez; 30 ditos, ti
IA. Garcia; s -hiv.es dc manteiga, a _I.
H:;:npaio; 3 ,<litas, ao mcsuio; 5.1 ditui, a
,ltiãn da Cu;iUa; 4 cnlwts de queijos, ti
jfmo dn Cunlia; 21 caixas dc (jucÍjoa, ei
T. Carlos; 5 dilas, a G. Ribeiro; .1 ditas,
n ili. Radia; 4 ditHS, ti Ciitrral Irmão: 14
ilitas, .1 A. II. Loug; 4 ditas, ;i T. Ilor-
j!.-«-; rn dita», a P. Almeida; 3 ditas, o
João Cunha.

Alírcdn Maia; 6; hilas dc nianlciga, a
lerra; 5 ditus dç qiuijoi. ti Conto; 4

. it*g«-i-;
5 rolos tle sola, a O,. Moreira; 'í.". a Ctirlos
l.cíte; 32, a J. í;. JÍraRa; <j volumes de cou*-
ros, a Carlos 3,ci;c; ^o caixas de soda
cáustica, a M*. lírasil; 220 saccos .cie cafe,
a l.asc Irmão; 550, a Pinto it C; 500, a
U. Cruz l'*crrcúa.

Pela K. V. litwjioldính. Carga recebida;
milho; 336 saccos, a li. Queiroz; 372, a
ii. Alves; 37, ,-t O. Moreirn; _io, a Dias
0_.icia; 40, a Siqueira Veiga; .•?.*;, a Case*
miro Pinto; 73, a M. Komlay; 1 ir, n
M. Znnuth; 11, a M. tíc bouza; ,24, a Iv.
J*>raiiju; 2.}. a -Ii* ordem; **'.*.. a M. ordem;
123 n Al. tle Souza; Oo, a N, Irmão; io, a
Dias Garcia; 15, a A. PJllary; 44, a Avel-
lar; si, a K. (íuu.roz; ij, a ¦-. Pinto; 47,
a Ad. iSch. Pilho; 10, a U, Corrêa; 74, a
C. Snarcs; 43, a J. Nunes; 36, a V. Mon-
teiro; 51, a bouza Valle; 50, a M. de fcou-
za; 3B, a A. ordem; 4», a JJias Oarcta; iS,
,1 Th. 1'crcira; 10, á ordem; ,\A, a M. Za*
mith; bb, i\ ordem; <io. a M. bouza; 3O, a
C. -Moreira; 15. a A, Uma; 25, ai. A. V.
ordem; _*.*;, a A. Branco; o, a it. Monteiro;
<),a 1'*. JJarroso; 30, a Al. Kulcy; ..«S, a
Avellar; 30, a J^. llohcr; iCO, a Scqucdra
Veiga; 120, ú ordem; 64. a Dias Garcia;
60 A. 1'ollary; 84, a «... Pinto; Oi, .. M.
i'ii;to; 15, n Avellar; eo, a li, (juciroz; io,
a K. de Araujo; 22, ,1 V. Alonteiro; 7»
a C. Duarte; I^, a M. dc Souza; ü, a Ai.
i-laniilllj i., ;i 13. «\lvcj, 13. 11 N. irmão;
23 a C. Tavcira; <;.í, a Ad. Sch. Pilho; 65,
,i Zenha liamos; 98, a li. Martins; 56. a
S. J,aviador; 53. a P- 'dr Larva lho; 21,
a T. llorges; 17. a J. il. Irmão; 77, o 1'.
I.upuj; 40, a 2Í. ordem; 16. a A. ordem;
65, a Cunha 1'ntto; íoo, a Al, Ai. Jorge;
296, o Kibeiro ^* J.epsa; 14. o J*-. Alim*
querflue; íí, a Pcrraz J rmão; 231, a T.
ordem; 45. a M. orüení; 20. a A. Iremos;
f-(«, a 1'. t,oj)cs; c(-. a M. Cnpclla; 51, a
l.Vns Garcia; 7.0. u Ad, Cch, Eilho; 40, o AI.
Zaudth; 43. a T. Borges; C... a It. Martins;
15 a Avellar; 30, a Al.de Souzal QO, u
A. Pollery; 20, a V. ordem; i.i, n J. Ii_
ordc.n; i#, a J. W. ordem; 50. a V, or-
dem; 24, a C. Rezende; 11. a Cunha Pinto;
_:.. á ordem; 14. n Th. Pereira; 40, a Lino
Ribeiro; 22, a .1. M. Andrade; ,30, o
Amandio Pinto; iO, o M. 1'in'oj 12, ;, J, A,
Kibeiro.
32 ditos dc feijão, a T. Ilurgcs; o ditos,

[a .!. Assai.; .-;. ditos «le arroz, .1 A. Sc-
queira; 2\> ditos, a C Pinto; eo saccos do
farinha, á ordem; 20 dito?., a J. ordem; jo
ditas X. ordem; 12 ditos, _i Ribeiro X.
l.essa; ico ditos, a Ií, J. O. ordem; 20
dito?, a -S. Valle; 11 saccos dc arroz, o
A. Silva: 1 joca de carne, a T. Borges;
1 dito. a 1-.. ordem; i di:«\ a .1. A. Ki-
beiro; 2 tardos de carne, a -Ferraz Irmão;
O ditos, a C«. Irra.io; 13 jacas de batatas,

IO,

«litas, 11 S. _,. Itibeiro; 7 dite, (1 C. a A- bantos; 4 laias «ic doces, a '_,., , ,
Iliianc; (i ditas, a S. 1,. Itibeiro; u latas dem; 1 i«cotc_ de f.iuu«, n .alliin: 1 caixa
úi manleiga. a li. Alves; 4 diu?, a F; "c nihos, a Constantino Comes; 4o caixas
Hçrminla; :;i ditas, a .1. M, Andrade; a de .ohbada, á ordem; 10 tlitas, a A. Amo
caixas do loucinho, o S. 1.. Uibeiro; 2 rnn; 2 ditas, á ordem
tnix,i3 de carne, ao mesmo; 20 -saccos úc couros a Schmidth.
arroz, á ordan. | Alfredo Maia: ifi lata» ,|e m.ntcisr- -iIVla -camareira - C,irg-i recebida: fS. Cruz lrmao; 7 jacas dc oiíSos a L Fsaccos de ..„,.,, n li. rfu?i lio^ditoí, no Costa; .-. dios, _ S. í. 

'i "o- 
O ditosmesmoi .7 ditos, o A. 1'intq Vai; 1S33 a .1. üitimarãré o ditos, ò « -MmB_çço, dc asiicar, o 1. M. hcntnsçh. 6 dito*. .. «-. Wcs; l'c-,i 1-.. dc ft| triwrczopolls - Carg, « '-'¦. Almeidarrçcbida: ;«>o laia» dc massas, n I.ebrSi' i 1'edroso.

l.t-opoldiiu: milbo: 63 saccos. .1 A. Pollery lv'a I-' l« Th
:U; ;n. .1 M. tle Son-! l-i_,

: d' Ceíjto, ti Jl

0, a O. lliliciro; ti, a í„,_. Jrmão
a .1. M. Andrade; .1. n A. 11. lioug;
incFino; _-, a t:. Uirarte; 10, a (_. .i-.squcs;
4. a A, Uarioso; 14, u Damasio & LV, 2.
a S. Mariz; 10, a M. Saraura; 8, a ('•.
l.ibeiro; iu. n T. Carlos; 5, a -M. 1«. Al-
its; 4, ,-i Damasio _ LV, 2. a loão Cunha;
12 a L. Vasques; iS. a João Cunha; 4, ail haraiva; 4, n Teixeira; 7. n ordcni^ 4a M. Irmão; 3, a M. ltõcha; .. a lí. Ki-beiro; 5, a M. Koclia; 3, a A. Costa; 4, n
L, JvOitcs; 3, a 1'. Moura; i caixa idem, a
C. i.o|)«-s; .( jaeás, a A. Nevtu; 4, a II.
hilva; 3, duos dc carne, a S. Marinho; 1
eçs.-o, a IJdcfonso; 1 iacá, a O. lriiiaoj 3d.tos dc toucinho e cnrne a Ai. Aragão: \
d«- camo, a Cardoso Pinlo; 1. a A. Pollery;
fi.de toucinho, a T. Carlos; 4 dc r.-irnc c tou-
ctiibo, a C. Irmão; 3, a G. AÍbcrico; 19
çaixiH do frutas, á ordem; i sacco de tripas,
11 ordem; 1 cesto dc lingüiça, a li. l.r .0 ;a caixas íie rc(|iiciji'io. a 11. Fernandes; -
dc fretas, a K. Leonardo; feijão: _oo
saccos, a.Cunha Pinho; .00, á ordem; :o. a
1. Borges; 3, a João da Cunha; .3, a D.
Kamallio; 15, n Beiicvidcs; .0, a Adolpho
bilva; 10, a João Cunhai 8, a C. Pinto;
ao a D. Kamallio; o, a U Irmão; n, a A.
Piirroso; ::, a .1. I-aboan; 13. a C. Pinto;
36 a B. Alves «. C; ;, ao mesmo; 20, a
L. Pereira; «j, á ordem-, 30. n S- Valle;
294, a «M. Cliavcs Pinto; 150, a l.ui.- Ki-
l-ciro; 34, á ordem; 14. a St, liarros; 15,
ti A. Pollery; 10, a P. Almeida; 7, a U.finjo; 11, a C. Pinna; 6, a S. Cunha; 1,
a ordem; 10, n Prista & _.¦;...Oisa.A." Su-
iimann; 8o, a C. Itibeiro; .o, ã Pcreii.i
Junior; 63, a S. Kibeiro; 2, a A. Pollcrv;
prroz; 140 saccos, a A. Costa; -'.», n Th, da
IStiva; a:o, a 11. Albuquerque!- ?=. a C.
Justos; 102, a Pcrraz Irmão; 206, a Dama-

St C.; íj2, a V. Allniqucrijuc; 150, a

A CASA AU PETIT PAQUIN
á rua Sete de Setembro, 175, p_rt.e.p..;i sua numerosa e chie clientela que,
liara còtirmemo.ar a atiniversario de
sua fiHidação, _a 12 de junlio, mandou
vir de Paris lindo e variado sortiníelito
(le _ modelos de chapéos e fôrmas cm
tafíctá.-, vclludo c taital, que serão vim-
didos a tí.ulo de bonificação até -ao
«lia 12 do junho, desde o preço baratis-
simo de io$ooo cm deante. Nesta casa
encontrarão um bonito c variado sor-i- i- ¦ ¦• - - . •
ni-n«o de enfeites para chapéos _".in, _i?!,!!_ulti,l..a.._s__c'a,;:!?._om dt"s
como tatr.bcm sc reformam c enfeitam
]'«• (iiialqtier figotino com nuiiia-ele-
íiancia c ebic e por preços cxeeiiéio-
naes. Rua Sete de Setembro, 17C

AU PETIT PAQUIN (I.2M6
OS QUJ_ MOíBRKM M\

SANTA CAS-V
'No dia it do corrente, foi victima

de uina q-.-.éda, á rua da lAsserribléa, rc-
eebçndo fraclura da perna esquerda, a
nacional Dyonisia Paula Ribeiro, parda,
dc 40 atiiios ile edade, doceira, morado-
ra á rua São José n. 22.

Após atrozes soffrimcntos, vciu a in-
feliz a fullecer liontem, na Santa Casa,
para onda havia sido removida .pela
Assistência, que i soecorrerã.'. 

Ü seu cadáver foi removido para o
Eíecrolevio, afim -de ser autopsiado.

— Antônio I.aymundo Heis, nacional,
de 18 annos, que á rua Mariz e liarros
foi victima ahlc-llòntcin de uma queda,
tambem fallçoeu hontei;:, naquelle cs-
tabelecimento.

Cl cadáver dc 'Rnyniuudo tamliein foi
removido para o Necrotério.

 -ra-t mt » mm i—,

Gottas Virtuosas dte0 |g
C'iram licmbrrioidcs. males do utero.M-arins. n**Hia« r> 1 nronr-n Cvstitt.*

VM.\ SI1M10IÍ.V oun

3 nr,

rida;
sii-cos dc ícijão.

iiccos de arroz, a J.

_ C; .is, o M. Lutii-rl,
ci, -' ;- '¦!_: Crucia;
ordem; 13, .-, lí, S-rra
108, ú tirdít.u; 11 r C

; ,5 ;: G. Resende
Garcia; 18, a M

•Alv
Dia

hcrr_ojiiiliü — Carga rcc_..saccos de farinlio, „ ___.brâo; jo

,- So„__ V_ll«|i_T7iVll_Í1, U"aa*u« '-8 de bata.

,.s.Tt_e_r; U^lJlt _?*12__5t^ rT'^- ;'-CB
Capella; _o,' á B. I "Vh 

IJ 
**" 

v '¦ f; ' * K''"
Central Ui

John Moore; 4 a C. Diiaric; «;, _'("..lalhayde; 55, a C. Ribeiro; is. _ Avellar
.'. C; ia, a llencvides; 12, a Cunha 1'cnha;
et, a O. Irmão; 2^0, á ordem; 76, a T.Uorgos; 35, a C. Silva; milho: 120 saccos.
a ordem; 5, a C. Soares; 20. a M. Silva; i:-,
a Marques _ C; 10, a Kurt. Cunha.

Marítima: 100 saccos iic milho, a C.
Orly; 4", n T. Borges: 20, ,. Castro Silva;
12, a JI. Barros; 1.16 fardos «le carne. _
John Moore; 8. a A. Uarroso; io, a Soares
Bastos; 31, a H. Kollaitcl; 7-'. á ordem; ,;S,
a 1;. Jl. Walther; íí. a Silvio Braga; íoo
caixas dc nmidon, a t'. Puglise; 1 oi*jacas
ue queijo;?, a ordem; 8o fardos de alfaia, o
At. Mendes; íoo cmr.ss de sabão, á ordem;
,00 fardos dc :*õ!)o, a I*. Villela; 1C1), far-
cos dc xarqttc. :t John Moore; líí toneis de
álcool, n^ I*'. Azevedo; 51, saccos .dc iiolvi-
lho. n C. America; 100 caixas dc amidon,
a rinto I/ticeiia; G iaeâs de cebolas, a G.
limão; 8 fardos de fumo, a Gomes Itiiiuo;
..1, a Scqmira &- *-'.; 6.1, a C. Tones; 25 ro-

, ., les. a A. Lopes; 4 fardos, a S. Veiu.; 50
irít dos de ' ro!"s' ° 1!- ''""«-'i', «!«. ;1 l!- Alves-, 70.1

a Paulino Salgado; ido. a G. Manufactora;
220 fardos, a sequeira f. C; 50 -rolos; a B.'forrei; í>o, a Carvalliid; i.í á ordem; j50,

a T'. Àlmrida; 1^, a Nunes dos Santos; 10,
a 11. Fontes; • fardo, a Cardoso Pinto; :s,
a A. K. bã 3,1 r, a Carvalhal; .íoo íoloa dc
sola á ordem;. 210 fardos .dc papel, á or-
dem; 193 saccos de kalini, á ordem.

Alfredo Maia: i lata dc mamei._ a A1). Junior; i. n 11. Culinarãcs; i onerada-i.o, a João Dale; 1 laia, a M. Mirnnda; i.a A. banipain; i, a II. Castro; i caixa, aA. l-ana; a jacas de tmeijos, a T. Borcos;"•,?, '«-.t-liristovão; .. a Bastos t- C.j i.a Olcfrano; c. .. B. Daniel; ;-, n I.ebrão; (,,
i A. Barbosa; .;. n p. Almeida: 4. o S.' 1,.'

t»"t»-tPIMUKPH
Pcde-sc a quem souber do p.radeiro

de d. líiisa de Rody Corrêa, senhora
dc 50 annos de cdade, loura, branca, o
obséquio de inforinal-o á casa de seus
filhos, á rua Clarimundo dc Mello uu-

DR. P. Ç. 1'AUI.IIAHER — Do
hospital dn Santa Casa — Doenças do
apparelho uriiiario — Consultório: ,rua
da Carioca, 30 — Das 3 ás 5 lioras.J 
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Concurso liava nriili-
_ , emites tle uoiifuitçutc

ocrao chntiiados á prova oral,, ama-
nhã, ás 10 horas da manhã, cs seguir.-
tes candida'05:

Turma cffcctiva — Arislarcho Vi',-,-
shington Miiron, Augusto Pinto da Cos-
ta Junior, Augusto Francisco de Sou-
sra, Amaro .l.icomo de Araujo, llraz-Humberto Kogerio Fiarelli, Carlos Al-
berto Nobrepa da Cunha, Carlos Liarbo-
sa dos Santos e Carlos Fioriano César
Biirlaumqui.

Turma supplementar — Carlos Ilocr-
tel, Carlos da Silva Tojciro e Carlos
K»-»«  Ferreira.

Ti.-ç.-.feira, 16, ás mesmas I
vão chamaclos
tes candidatos:

Turma -cffcctiva — Cassio Josi da
Ciini-.-i-So, Cassio de Mello. Cinôinato

lioras, se-
ã prova oral cs scjuiii-

iMouscnhor Amador llueno ile P.ar-
ros, cino director da Associação Man-
tenedora ila Inlauc-ia, (p-.e dirige o Ãsy-
lo Isabel, desta capital, foi a 1'etro-
polis, 110 dia u do corrente, entregar
ao núncio apostólico o diploma de ipro-
tector da referida associação, conio de-
monstra.So de gratidão por ter s. -ex.

res-
criptos, concedendo inissa e conserva-
ção do Santíssimo na eapella da casa
que a associação edificou na cidade de
Trcmcmbü, para 'ferias.

Ko salão de recepção do palácio da
-\unciatura o- núncio, acompanhado do
seu auditor, monsenhor Nicoláo Coceo,
recebendo o diploma de protector, em
uni bello quadro, ladeado de lindos
cliromos, disáe: "Recebo e guardarei
este presente como optima lembrança do
ürasil, do Kio de Janeiro c especial-
mente do Asylo Isabel", S. ex., por
algum tempo, conversou sobre o des-
envolvimento do referido Asylo, o qual
visitará brevemente.

-1- A directoria da Associação Man-
tcncdorai da -Infância, 110 intuito de
significar sua gratidão para com d.
Carolina Coelho, pela, (organização c
execução ilo bello conccr!c>, realizado
na noile de 5 do corrente me.z de maio,
110 salão nobre do Jornal do Coiiimcr-
cio, como rendendo homenagem ás sc-
nhoras c cavalheiros que concorrer.. 111
brilhantemente para que o programma
tivesse o devido exito. resolveu confe-
rir-lhes diplomas da referida associaçSti.
os quaes serão entregues no dia 31
deste, em sessão solenne, presidida por
sua eminência o cardeal d. Joaquim
Arcoverde, ás 3 horas da larde, 110 re-
ferido dia, 110 salão dos beinfeilorcs do
Asylo. «Diploma de bcmfeitora a d.
Carolina Coelho e honorário aos srs.
Frederico de Almeida, !«'. Nascimento
Filho, J. Octaviano Gonçalves, Kurieo
Cosia, Krnaiii Braga, iiiine. Kurieo
Costa, Juliota Corrêa, mlle. Camilla
da Conceição e Pereira I.ima.
-*..!— i mmamnaAmjmmtiJmmnjmlBmMm 1 1

C01.K_.10— i.s:a repartição expedirá mi.ias pelos seguintes paqitttcs:
Hoje :
Cnali.vba, para -Pernambuco, Ceará, Pará«Santarém, Óbidos, Parii-.tins, Itacoatiara c

¦Manáos, recebendo impressos aló ao meio-«ua, cartas ixira o interior até ás 12 i\2,
idem cora porte duplo alé á 1 hora da
tarde e jbjectos jiara resistrar utú ás n
aoraj da manhã.

Aintici-ti, para Bahia, Pocire. S. Vicentec l-.uropa, vin Lisboa, recebendo impressos
ale as 2. horas da tarde, cartas para o in-
u-nor ate as 2 i|_-, idem com porte duplo
c. cartas rara o exterior ate ás 3 lioras da
arde c objectos para registrar at. á 1 datarde.

1'arani, para Gênova, rrcebendo impressos
au as 7 horas da manhã, canas para oexterior até ás S lioras.

_ Ilapuhy, para Santos. Paraná. S. Fran-
cisco c Kio, Crande do Sul, recebendo im-
piçssos até as ti lioras da manhã, curtas parao interior até ás S i|a, i.icnt com porte du-
.'lo até ás <j da manhã.

Amanhã:
Dcscado, para Lisboa e Inglaterra, rece-

bcedo impressos até ás 7 horas da manhã,
canas para o exterior até ás S c objectos
para registrar até ás 6 da tarde de liojc.t«i:-onr, para liahia, Trindade c Novalorl:, recebendo impressos tité ao meio-dia,c.-irtaa para o interior alé ás la i|_, idemcom porte duulo c cartas para o exteriorate a 1 hora dn.tarde, c otijcctos para rc-
Bistrar até ás 11 horas da manhã.

Strabo, para Kio da Prata, recebendo im-
pressas ate ao meio-dia, canas para o ex-tenor ate á i_ liara da t.irdc e objectos pararfgistrot ate ni 11 d.i manliS.

O DR. ED. MAGA-.HAES cura com o
melhor íJttto as doença, rebelde» da

pelle e mucosas (ulceras cancerosas,
cpitlicliomas, uoevus, verrugas, acue • (cs.
pinhas/, eezemas, etc, rlieumatismo e ue.
vratgias' arthrite. .tlenon-iiagica -e tnmo-
rc* librosos; arthritismo, d>*>spepsia c
doenças do peito; svphilis (914) e mor-
I>h«a. A.'Sete de Setembro 135,' (ás'a
Jioras.) A's a's, ,*s c 6«s ás 4 hs. dá
cons, e app. o RADIUM a preços redu-
zidos. jRes. p. de llotafogo 3X4.T. 931, S.

MOLESMAS DA PEXLE U
SlPlUlilS

DK. ALFREDO PORTO _ Com praüSooa Hosp.' da íxcc, menib. da A. «le Med.5o'bs:. no serv. -de mols. da nelle d„.Polyc!., etc. C. Kodrigo Silva, 5 (telaj,-i,C. R. av. Atlãntlca,272, t. 8.1493,

DOEXÇAS M__íi____ES 13 NJSR.
VOSAS

DR. CUNHA CRUZ — Cura o hab. da
embriag. por stiggestão, c com os med."iàalvinis" e "Gollas de Saude". A¦ prúueira -cons. para verificar se o hab.

e euravel é gratuita. JJ. Carioca j 1, 3 ás 5.

MOLÉSTIAS DO ESTOMA<_0, FI*
GADO, INTESTINOS E NER-
VOSAS

DR. HENRIQUE ROXO _ Prof. de cli.
ntea da Fac, com freqüência dos princi-
paes hosp, europeus, Cons.: r. da Assem.
bica, 98, das 4 ás (1, 2*5, 4.»s, e 6-*s-
Res. V. da Pátria 355 Tel. Sul 8:4.

DR. W. SCHILER — Consultas, Ca.-a de
Saude Dr. Kirr.3, rua Marque: de Oliu-

da, a*s, 4"s c Cs. Kcs. r. Dambiua
40. Teleph. 1143, Sul.

DR. E, .TERRA - Prof d.-. Faculdade deMedicina, director do Hoip. dos Lanros
R. Assemblca n. 20, das 2 ás 4 hon.

PROP DR. ED RAü£i._.0 — llc íoi-*da limopa, reabriu o consultório. Trai',
pelo radium os tumores e outras doençasda peile. cons.: R. Asscintilca, :«

ANA__Vf.ES DE U1UNAS EOuaa.As
CÉSAR DIOGO — Laboratório, rüã~di

ijllltanria n. 15, _" andar,

MOLÉSTIAS DE OREÀNOAS

Clinicn incdico-cii-nrgicn dos drs.
Folix Nognoiia c Julio Montei-
ro, n rua Senador Eazeblo, 238
— Teloithoue, Norte 1.186.

DR. FELIX -NOGUEIRA—Op., partos c
mol. de senh., hydroci-lc, estreit. da ure-
thia, íistulas c corrim. Trat. esp. da
syphilis; appl. de "G06" e "914", (11 ás
2) Res. trav. de S. Salvador 311.

DR. JULIO MONTEIRO — Hosp. de
S. Sebastião. Mol.' internas; pulmão,coração, ligado, estômago c rir.s. Mol.
iufectuosas (syphilis, etc). Das _ ás 4lis. Kes. rua dc Ibituruna 35.

TRATAMENTO DA MEBERCULO*
SE PULMONAR PELO PNEU-
MOTHORAX ARTIFICIAL

(Processo dc Forlnuliii)

DR. FRANCISCO «SOMES PINTO
li-sp. cm mols. das creanças, com pratxãdos hospitaea da Europa. Clinica mcJicaites. rua lio Rezende, 161 ttcrrcol Tel'

„S.oo3, Cent. Const..: dc _ is 3DK MO1.CORVU —Dir. lund. 
'do 

I díA. a Int. do !(. dc Janeiro. Ch, d» bc-ioe Creanças da Potiel. Esji., uoeuças daicreanças c pelle. Cons.: r. ti. Dias 1
^as 13 hs. Kes. Moura Brito sü.DR PEDRO UA LUKH«\ _ fia Fac ,-,Mcdic. e do lnst. dc Assist. á Ini 

'ü
mcaica c das creanças; Cous: Gouçal.ei
«"'l"'-^- 3t""' C- das *t & 5- Wb. Salvador 73, Cattele. T. 1633, S.
riIARMAClAS E DROGARlAíT

PHAKMACIA E DROGARIA 1«" UaiX"
|.au. ue proaucton cuunicos c p_iuu..c1-. t.A-lA. Coinyiieio «ortmienu, de drueas*becçao de Iboaiocopatliia. tt. Sct-ider l"-¦'.aco.o 2íh. jei. 1 tou. A'.

PHAKMA_1A E DROGARIA SANTOS-.Conae Uomiun 430. Lirs. Jc^ Kicardid«i 9 ás 11. Amicida Pires,, de 1 _»•_,'Ai.-eiio Qiunol, para os Irados. Cy-m •tionol c Hleiio-tnaiiaia, gotiorrtiéa 
'

PHAKMACIA CAfKtJhh-l 1 n.n,..vti140. i. S. 1046. comp!. sort. de dro'-
Drs.;

San'.,,

DS. EDGARD ABRANTES — Cous.:
r. S. José n. 106 (s ás .1), Tel, C.
5.537. Resid.: r. liarão de Flamengo
a .1.. Tel. Sul 060.

fíDICADOI
ADVOGADOS

DR. AMALIO DA SILVA __ Rua Uru-.guayana 11. ;, i« andar.
DRS. CARVALHO DE MENDONÇA

I.) c SALGADO FILHO - AdM.
vogados. Rua- do Hospicio;7 _:-. Tc!
5..104, Norte.

D»?.'u._tÍ.- 
^ERRErRA PEDREIRA EALR1SI0 FIGUEIREDO — Erõceaiôs

judiciaes c extra-judiciacs, nesta capital,c 110 L. do It.o, adeantando custas. Das10 as 6, K. Hosario 120. T. N. 10S.1.DR. MARIO MONTEIRO DE ALMEI-DA e TRAJANO LOUZADA — Advo.
gados. Acceitam o patrocínio de causas
cíveis e commerciaes. Da 1 ás 5 horasda tarde Asscmbléa 63. T 5801. C.DH. MILTON ARRUDA-Proicssos^ivcis,
commerciaes c orpliahologicos ; iic apo-scntadori.is, montepios; tem representai,
les nos Estados c em Portugal e adeantaru. ta.. Sachet 4 (tel. C. 3460).DKo. SÉRGIO DE CAMPOS CAF.TIER
e GUSTAVO MODESTO DF, MELLO¦_- Advogados. Hospicio 11. 30 idas 14as 16). Tel. 4.S30, JVorte.AV.Ç^5T0 ESTRUC, DR, PAULO AU-
GUSTO GOMES PEREIRA (advoga,dosl e Álvaro Muniz da Silva (solici-tiidor); praça Tiradentes 11. 75, Tel.
Central, 4,738.

TRATAMENTO DA TUBER*
CULOSE

DR. ÁLVARO GRAÇA — Mol. internas.
Nn Iloca do M.mo, Meycr. Traia 11 tu-
berculose pelos processos mais inodcr-
nos. Res. r. Nazareth 93 (Meycr). Cons.
Asscmbléa 73 (das 4 ás O lis.

MÉDICOS E OPERADORES
DR, GRACILIANO GONÇALVES CRUZ— Medico c cirurgião adjunto do lios»

pitai dc N. S. da Saude. Res. r. Theo-
plulo Oltoni J13. T. 348., N. Con-s: r.
'" «ie -Março 10, 14 ás 16 hs. T.N. 1531.

CLINICA MEDICA

FALSA NOTICIA Dl? UM

ASSASSINATO

tclc-

A. Teixeira de Carvalho, Clemente de
Olivçjra Ramos Sobrinho, Daninii Pe-o*n '-"rfire Carneiro. Delphim Narciso
Mendes, Diogcnss Evaristo de Carvn-lhe Souza e Didinio Duarte Carneiro.I urina íupjilemcn'ar — üionvsioSan; Anua Rosa Mendes Junior, Dial-mi' I.acomiic e Darral Soares de Car-valho.

A. B. DI_ lUIARMAOEÜHCOS
ITnrcrtl rcnniiío .'iitiiinlul.Em assembléa geral exlra .r.lin.tri!,;

rctine-sc amanhã, ás 8 horas da noite,a Associação Brasileira dc Pharmaccu-ticos. A ordcni do dia constará .ia dis-ciissãe. dn questão das pharmacias r daeb-i-ão para o cargo vago de 2" secre-
tario.

Recebemos de Minas o seguinte
gramma:"Ouro Preto, 13. — Tendo o_ Jor-
nal do Drasil noticiado o assassinato,
em Pirnpora, de José Souza, industrial
ali residente. àpreVsainò-hõs. couto me-
dicos assistentes do nu \\ «. a pedir-vos
publiqueis este .elc£r;-.iii,V como des-
meu ido indispensável á Va noticia
improcedente c dcsal.ion.iii N» para a
]«optil:i.ão .piriipüraise, que tavito tsti-
mavã o bom e indlndavcl velho. —
Dr. Campos Filangny, dr. Lourenço
Vianna Filho."

A FISOALISACi-O Al)lAMil*
RA DO NOSSO PORTO

A íiovu liiivcu-visiin
Pelo iiispõclor da Alfândega foram

femett-dos hontem ao guarda-mor, para
que os eslude e dê o scu parecer a
respeito, as propostas apresentadas por
coucorrencia por Vicente dos Santos
Caneco. M. S. I.itio e Alfredo Qiiarema
IVuuentel, para a conslmcção de uma
barca vigia, que a nossa aduana foi
autorizado a adquirir, para substituir o

I velho aviso dc guerra Andrade, que,
conforme íii-inátnus, foi vendido em
leilão, Im tempo, por não servir para o
mister dc "registro" de vigilância da
Alfândega, a que havia sido rebaixado
pelo minislro da Marinha, cm troca da
Ilha Fiscal.

LEI í,õI'JS AULA NE I UOS

Renllzn-so mn nmanliã,
lio Cães ilo Porto

No armazem n. 16 do Cács do Por-
tc-, haverá amanhã, ao meio-dia, leilão
fle mercadorias caidas em commisso,
havendo entre outras: cadeira., de ma-
deira, piano, ferragens, tecidos. Coguac,
roupas feitas, bolsas para viagem, ma-
chinas de costura, brinquedos, caixas de-papelão para confci.eiros e limas em
tubos para desenho.

O CARCUNDA - ROMANCE PORTUGUEZ
FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHÃ"

C-Í..5 0.-Í.I
I

líck
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ci-iiti, rnaguada, fugia-lhe, escudando-.? com Lucas Silves-te, Joa, retirava-ic vcuchIo, e Helena, pussadan horas, parecia ter csqtie-
m dis^ia!1'tmUaVa 

a lraU,1"° "° mc,mo l0ln dc '^ifferençalom
Portanio, sc cila tomara a resolução que acabava dc ecnor-lhc 5. o uro-curava para lhe «aliar e se se lhe dirigia ii'aq„el!_ t,„„ inwperado, certamen-c l.itlo isso unha uiií;, causa nova c desconhecida parn .-lie, dc sorte inie o

Silvar" 
<iUC V:'S' I'tr';,° " dom!Ilara- Genialmente iwnson cn l.ucas

--' Trahiu-iia !...
^S0C'".al.U0. 

,1Ã0 c;!li. «'•"-se Por vencido. Cnnvinlia-lhe Ittctar, porque,
wittestviio*. !lK:" 'it0 '' ° <1Ue nwriww a<luelle act0 de

C-ccuitaiiilo, pois, <«:« Fí-us recoios, procurando sorrir, rotorqiiiti:
.--.ao sc esaspere nem se v ok-nte. minha querida- Helena.' Iv.i uioameaça que lhe fiz apenas para que se recorde dc que sou scu

. .- 1 
"¦ 

nJ?'LCrcS ^«a*-*- ">kc a senhora. Além dc que uão ca-!.«>.> t.. ii.icui a taes expediente-...-* Que resolve clPtiO ?• Continuar a ..ver como até aqui, scu; em nada alterar es meu, la-

tre de ícu paiz, gloria <;«

mar.(ti

-«linhas ordens?
qnc quer dizer? Pois ¦tn, a despt.to co-s ?.us

íou cutao «inu vou
ni d.tt um salto na cadeira onde cs-

bito
A de incito dasDos seus desejos,

desejos.
-' 1'rcfiro essa resposta, porque £ mais franca

procurar -..eus soluinhos.
ITí-sta ve.: íoi João dc Aguilar

lava sentado.
1'roctirar mçtts sobrínhos... para que?

,h-~*ii;aíi! 
".e*:-l!i/li" l": l"'01'ri-1 ° l|uc " sc"hor mc amraçbu.de coníar-

;• 
"'. 

n vrlríM ! 
'^V™ ""'C' '"S0*»'*1- '«experiente. Que a vida mc sor-'.,',, 

^* if* _ 
,ava a"tc rií l,rom--si'l> dc anior que me fizeramís hilit. nuts ke.es c o coração mau honrado que tenho conhecido. A iu-,et.,e.de .1 crcn.d .,_ um afíceto puro, o amor que mc obsecava o entench-«çnio. la.içaraui-mc nus braçw de um homem que. era toda a minha 

"lc-

no, poi foi raa que nem o, suítrimentos, nem as lagrimas acerbas que «'er-ame:, nem -o empo que decorreu, leram, capazes dc m'o arrancar d'aqui,esle cora^o hoje çheto. ue «uidade c dc remorsos! Creia bem. Sr. Joãole Agu-Jar. que esta contissao iia «le encher talvez de admiração «sua 50-intilta, mas Jorge, quç c um lioir.em de bem, Uhistradc. digno, ha de com-irehenderntc e quando vir pelas rainhas lairrimas a sinceridade eom queiic fallo, ia dc estender-mc a mão e ter para irym -phrases consoladoras!..,Hélio quadro, nao lia duv.da..
Que cn completarei, fique certo!... ,A minha narração será ini--:-¦a. Não lhe occtiltarci a minha vergonha, a minha ignomínia, a minha des-içnra, como lhe chamou lia pouco. . serei eu própria que lançarei sobre 1muha fronte vexames justos c Merecidos... Mas irei até ao fim!... Dit-

hes-lici depois qual a r.wâo por que não resgatei ha muitos annos aque-Ucíuomcut.s -üc amorosas leviandades, c porque a «.'da se me tornem fardo pc-toso e horrível...
Que quer di_zen

—' C,:; era a (ics80..o«l«i dc um homem dc bem, v:.'-:r.e c fusaiio. !us-

e um exercito, honra dc uma família... Meu naeoppimlia-se a que eu-casasse com esse homem escolhido pelo mcn cori-çao.. porque *elle era frar.ee«:! Nada. porém, devia 'aífastar m° dV ie nor-que nao era so o. meu coração que eslava compromet^o! fosolvera f. *rar com o .v.eu rioivo c aguardar que meu pae me perdoasse e _mue__Sefcstava designada uma noite para que sc realizasse a fuga. c eu c-w'A'.-i'con, o coração rela liado por dores infinitas, que se aj^roJm.nssc l SSterrível em que devia abandonar o lar paterno... a
.„. -!,.';1-', *stava .pallid.°- Pois' cmbora »r'o soubesse a;nda qual o alvo r,-tc-sua multar queria atingir, como que assistia ao despertar das «nta? m-ò-prias recordações invocadas por Helena. '
ii. Z. 

A3 hora*5,.ECBuiíl*n lentamente, prosegulii a pobre senhora, c eu --cn-tia que as angustias me matavam. Por um lado, a lembrança dó meu ode-ndo rae que eu deixava só, isolado, ermo de affectos, porque só a min et-mava, so por mim v.via;_per -outro, a própria vergonha armtara-íè c 1 ãopoda vacilar nem nm só momento... Foi assim, que sc passou «» no tea mais terrível de toda a minha existencial O frio retalhava-me as cáne 
'

mas nem o sentia, tao grande e lão intensa fora a febre que de ir'm se .. .s-sara... Mas a noUcjmssoit, e o meu noivo, o meu amante" sfSt^ termou:„s lhe agradar, nao apparecia. A fantasia delirante fa.ia-me prever müperigos que elle estava soffreudo... A imaginarão exacerbada como H.rae trazia a prevenção de uma terrível fatalidade... A .iianliI veio en,otrar-nre encostada ao portão da quinta, oU.ando para a estrada, neh 0.0meu adorado Boissy não devia tornar a passar!- ! q '.

„... Tí°,rfl'.0pioio 
e {-ri° illun*Jav*a.-a fronte de João de Aguilar, eniquantoque Helena, cómmovida, com «lagrimas na voz, eom o peito arquei.mói,conservando as faces inçéndidas de ooltira, continuava com vehe.n.,,chi— beus sobrinhos liao de querer -saber a razão porque o meu noivo Vmapparecia. Julgarão que elle fora desleal, perfilo, qué me abandonara de°po» ae, me ter seduzido, __.quc fugira wbardemente, deixando-me na matordesolação c sob o peso da mais grave vergonha! Mas não! Hei de d££-lhes tudo sera oceultar tm. só facto. E elles então hão de sabe?que o^S*rathciro Máximo de; Boissy. o capitão francez, não cumprira a su. pronws*sa. porque urn bandido, uma fera. um m«:.-erave! -para quem seriam ntZÍv.o castigo .todos os tormentos do inferno, um vilâó -que otãra c« ha . artnvtn. esperara nas sombras da noite, r.o isolamento de ura™ eJtrada. a l 

™
agem daquelle homem, e traçoeira o.cobardemente matou o ««ndo^oseu «ada-.er todo o baixo ciúme que podia gerar-se ua lama pútrida Tinfec.a«. que c formado o seu coração.!... O senhor estremece e _amMek?l Temas face. hvidas!.. ..-\h! mas ainda não lhe disse tudo! Meus fofiri. hoshao de sentir a indignação dominal-os, pornuè são bons. são virtuosos em
^cl^,T^:°J^}^l ^? Ü- ^ dizeHhes^^é,-:;.;
,..„_ <¦;.::? -•«••'- 

v«,ja vttue^a i.tana ucm entre 05 dois braços d(
:;!n,. i .V,11""'""' S;"Cr ,aucra foi (luc «Jn^Tirteu cm eternas Iagrinws a

ç. no meu semblante? E porque o assassino do Sr." dc Boissv c vos««o tioe meu mando, ê loão de Aguilar! "' "

Erafcr^rJ^^^riaKitS1"1
estavam dilatados.

Lucas! l.ucas! Poupei-

liam perdido a cor e os olhos

Lucas
Ahi confessa!
trah:u-í

e afina! trahiste-me!
;uiu Helena. Confessa o seu crime"«¦ havianie traindo a mira. eon-.-.¦¦.'¦•.¦',"«¦

_-mt,

DR. AGENOR MAKP.A _ Residência e
consultório! r-.:a Riachuelo, .._*; tele-
plnMie 1.02.1, Cenlral. Consultas das 2
cm neaiiíe.

DR. AG1.N0R PORTO — Prof. da Fo.
cukhde. Cons. llospicio, 02, dtis 2 ás
5, Kcs.: J.1 arq-.icz «ic -Mirantes, 12, tel.a88, Sul. •

DR, A. MAC DOWELL.—(Doe. da Fac,
dc Jlciicina). «Molcslias internas,—Áppl.
dos raios «K, paru o diagnostico. Cous. :
r. Hosiucio Sj, dns 3 as 5. — ltcs.:
S. Clemente n. 1.7. Tel. 1710, Sul.

DE. ALBERTO J.RIEDMANN _ Mol.
ilos pulniucs, xorm. cm Vienna, app. pelaFac. Med. do Kio de Janc.ro. Cous.:
It. Altandcga 55, tle 1 ás ... Res.: liolcl
Internacional, lei, part. V. 702.

DR. AI.VARO OSÓRIO DE ALMEIDA
— Professor da Faculdade de Medicina.
('0115.; r. Asscmbléa 87, (dc 1 às 3),
terças, quintas c sabbados. Resid. tra-
vessa Cruz Lima, si. Tel. Sul 803.

DR. ALFREDO E3YDI0 — Esp.: Mui.
das creanças. Vias urinarias. Cons. Rua*

,- C, Jlorníim B17 (Sli', Freire d.Ag_ln'r),j
(hs t. ás 10 lis. o Stlur. Kii*:c!íio *;o (daa' 
ns 2). Res. lí. C. Homtim 701. T.V7SS.

DR, ANTÔNIO PACHECO — Mol. brpn.
cho-pttlmònarcà. Trat. da tuberculose
por injecções intrairacheacs. ltcs. K. do
J)Í3po 221. Tel. 1S22, V. Cons. I!. Ou-
vidor 173, das 3 ás s horas, Tel. 1SC2.K.

DR. C. I1RAUNF, — Longa pratica dos
liospitacs da Europa. Clinica medica.
]r._ip. còraçlío c estômago, Cons.: rua dc
S, Jos*-. 112, dc 1 ás 3.

DK. CAETANO DA SILVA — Esp, mo.
lcsiias pulmonares. Cous. rua Urugu.ij-aua
3S, das 3 ás 4, ás teças, quintas c 

'ssb-
b__dor*. I.C3ÍU. K. 24 dc Maio, 154,

DR. COSTA JUNIOR (A. F.) — De
vntta dc sua longa estadia na Europa.
Cous.: r. Alarcclial Fioriano op. Tct. N.
1957. lísp. era vias urinarias, syphilis c
peile. Cons.: das 10 ás ia c 3 ás 4,

Dit. CIVIS GALVÃO —Clin. med., sy-
pliiíis, vias urínarias. Exames dc pus,
exames urina, ete. App. o 6oC e 014. C.
c res. r. Constituição45,sobr.T.C.2111

DR. DARIO CALLADO — Clinica mc.
dica. Docente da Fac. di Medicina. Cons,
lí. Asscmbléa, 43, ás scffuiidas, quartas e
sextas-feiras, das 3 ás 4,

DR. FLAVIO DE MOURA — Clinica me-
tliea. Cons.: rua Conde llomfim, C<4,
das 11 ás 12. Ues.: iua Uruguai, aíe.
lei. 1050, Villa.

DR. OAEFIELD DE ALMEIDA — Do-
cciuç dc cli:úca da Faculdade, clicíc 'do
serviço dc Assistência da Liga Contra
a Tuberculose. Res.: S. Salvador, 22.
Cens.: Stic de Setembro" 176 Tel. 6u7.

DK. GUILHERME EISENLÓHR, traía
«la tuberculose por processo especial icn.
«jn conseguido a cura radical cm centenas
ix dociiles, Prauca o processo do "For-

,.!.:ll'l!.'_;. y°"-- '¦ General Câmara 26.DR. CAMA CERQUEIRA — Mol. inter.uas, gynccologia, vias uriu.rias. l.ongõ
exercício, prof. c pivtiai recente nosliosp. ilc Paris c llerlini. Cons. c res rN. S. Copacabana 621. Tel. 1C4S. Sul.DR. HENRIQUE DUQUE — Consulto.

í ;'í0|r,-11''? d,a Ass:;uiLlca, 8j. residência:
j Jí, Rmchucto, 3.7.
1DR. J. MASTRANGIOLI — Assist decl. med. na Fac. Ex.intcruo do llójp.

í/.'.1'-"," «e Taris. Serviço do prof. F.WiOal. Cons. c res.: r. J*auIo Frontio,
S. lei. 6o6s, (-., das 2 ás 4 ivs.Df.,V-í'A,m-';i0,?TEIRO DA SILVA eOUSlAVO _.flüKi.h_iNN — Ci. medica
gera. Irat.pclo emprego exclusivo das
lilantas mcdiciuacs da Flora Urasilcira.Loas. tias 12 as 4; .. S. I'edro iSDR. LINO DAS NÈVES-For,u..,l'_ p*l..Univcrsidiide dc Berlim. Especial nasdoenças <lo estômago, ligado e intestinos.
Kua ua Asácinblca n. *,&.

DR. MARIO DE GOUVÊA —Cl. medica,
partos e mol. dc senhoras. Cons. K. 34de «Maio 64 (5 ás 6), ás segundas, quar-tas e sesus. lies.: r. liclla Wsiti 20 (En-senho Novo). Tel. Villa 161.

DH. ODILON CALLOTI _ Res.: Roul
28 dc Setembro ,5.9. Tel. X. 2,108. Cons.:
.}*.!., .,'s. e sablwdos, das 12 1(2 ás 14 lis.
á r. da Asscmbléa 72 c cru sua residência
todos <:s «iia«, dis 8 is . c t. ás i» lis.ER. OZORIO MASCARENHAS—Cir. cm
geral, vias urinarias, mui, de eenlioras,
cir. inlantil e da garganta, nariz c ou--.idos. Cons.: Av. Rio liranco, 257, 2»,

... ás ... Tel.pio Res. V. da Pátria 11.220,
DR. PEDRO MARTINS — Esp mols.

do estômago, curaç5o, ligado e rm».
tons.: iua dos Andradas n. 52, sob.
lei, 1.736. Res.: rua Jí. S. Copacaba-na n. ogo,

DR. PIMENTA DE MELLO — Cônsul-
tas (lianas (excepto ás 4'5-'eiras 1 Ou-nvc-, s; ás 3 horas. Resid.: A*ífou«oi';-;::-.a 11. 4.1.

DK, KOCHA BRAGA — Rc-, B. d-Mesquita 221. T. V. 1108. Cons.: 1»(lc Março 10, ás 4 hs. T. N. 1531
Pliarm. Cruz Vermelho. II. dc Mesquita
,;S, (11 ás 2 c 6 ás 7 n.) T. V. i'..iDR. SEBASTIÃO TAMANQUEIRA — Clmedica, partos c mol. das senhoras Coisr.s. José 112, ás 3»s, 5*s, c sabb. tias*
S.;.s 6 hs. Tel. 62,-0, C. Res. :R losé Bo-ntíacio 52. T. os Santos. Tel. 18.6 VDS TEIXEIRA COIMBRA -Cl. med!
Pelle, syphilis c vias urinarias. App l-ii,c 014. Cons.: r. Acre 38, das 10 ás 11 edas 4 as 5. Td. 320.-, N. Attende clia-mados do interior. Res. r. Alegre-9 .

OLETCOA CmiRGICA, VIAS
VllhVAlíIAS "

DR._ A. COSTALLAT — Do Hosp.~da
Miscricordio. Com pratica dos hosp. de
Hci-lim e Paris. Cns.: r. da Carioca
30 (das 3 ús 6 lis.). Resid.: rua dasLaranjeiras, Ko (tel, .1'i.fi, C.)

DR. ALBERTO DO RÉÜO LOPES —
Do_ Hospital da Misericórdia. Vias cri.
nanas openiçôcs cm geral. Kua Sele deSetembro, 99.

DR. CARLOS WERNECK — Cirurgião
da Sta. Cisa. Cir. dc adultos c crc.meas;
mol. das vias urinarias e mol. das sc-
nhoras, Cons. r. Ourives ... ás 5 lis Res.r. Senador Uctaviano .2. Tcl.C, 1042.

DE. CARLOS NOVAES—Mcmb. di Aa
Fnanccza de Urologia. Trat. da blcuorr.
aguda c chronica estreit. o prostatiteschronicas pelas correntes tchem» electri-
cas. Cons. t. Carioca 50, das 12 ás 17.

DR. CARLOS VEIGA — CirorgiSo da
Santa Casa. Cirurgia geral. Via-s uri-
lianas, tons. r. da Carioca S dc 1 ás 4.DR. JOAQUIM MATTOS __ Do Hosp.
da,Saude, Mol. dc senhoras, vias uri.
narias, hérnias, hydroceles, tumores dos
seios e do ventre. Rua Rodrigo Silva, ..

DR LEÃO DE AQU1N0 — Ila Acad. de
. Slod. do lios. da Gamboa, líôp. vias

urinarias, mol, das senhoras, operações
cm geral. Res. Costa Bastos 45. T. C.

fiSG» Cons, Cen. Câmara n6, das *í ás í.
DR. NELSON MARCOS CAVALCANTI— Dos Hosp.: Miier. c Ilenct. Port.

Cirurgia mol, das senhoras e vias uri-
narias, Cous.: 30, Ourives, 3 ás 5 hs.
Res.: Passo3 Manoel 34. X. 310-, C.

*2s o produetos pliarm., Cons.-l.ui.vgdio -Lanrnl (P as 10) o
n_?í""_._(-l0.-as 1,-)- <*"*& nos noh.-esPHAr.MAt.iA CRESPO _ Conde llora,.-.,¦?." í- 2479, V. Cons.: dr. lama,-:-,.Crespo, 9 as ,,; dr, r, do „85. i) da rui e 4 ás 5; dr. l.iueu at va.
n,cas 7 as 8 11.; dr. I\ Líiim - Is -PHaiaiACIA UADOCK LuiÕ L"[nl.ipc,iic«ij—It. Had. lobo 264 T V

i^".-...1'. b-,do Çarho-vicirato dc Borgcido l-,Ii_ir de Citro-vtcintto e Dcimisi-Lons. dns drs. A. Aives c \ -\„ir-,„
PH/iKMAciA MACEDO SOARES- li*

flZ'A 
1'-iud"° «'•. • -"'T- dc Samuel dè¦ Alaccdo .Soares. Cons. dc 1 ás 4. üepos.do Dciniophcnol, efticaz um ulceras,ecaemas, etc, syphiliticas, etc. T. N. 7o_

rtc S.i 80. Completo sortunento dc drogas.acççao dc pcriumaria. Cons. med.: JDiI.11.2 dc Castro,, _ ás 3, e dr. GuilhermeSilva, p as 10, Terços dc drogaria.
PHARMACIA SAO THÍÃgÕ~ITk7;

rZ.f...." Pomíi,a' -*°- Tcl- Villa 1*60.(insultas diárias e grátis, Dr. ISraesiul.hibau Jumor, das _ i|_ 4S „,!,, n'"
^Ernesto .Bossas, das s.i|_ is iu ijj.

ESPIÍCIAIíIDADES PHARJVU-
OláüTlOAS

MOLKSTIAS I)AS SENHORAS,
Ol'l_l:AÇ01iS, PARTOS

DRA. ANTONIETTA MORPURGO — Da
Soe, dc Med. e Cirurgia, com pratica dos
liosB, da Europa. Res. c cons. R São
Josc, 49, Consultas ás 2*s, 4*5 c f''s. ds

1 ás 3 hs. Tel. 318, C.
DR. CASTRO PEIXOTO — Chefe do

serviço de partos dc Polyclinica de Cre-ancas da Santa Casa. Tel. V 2.269.¦IjRes. R. Iladd. Lobo 462. Cons. R Uru.VI -guaj-ana, 25, das 2 ás 4 hs.
DR. CAMACHO CRESPO — Tartos e"íiiolcs. de senhoras. Rua Conde dc liom.fim r,r«-, Tcl. 1.1., Villa.
DR. DACIANO GOULART -, Da Poly.

clinica de Creanças. Cons.: lt. Uruguaya.
ana 11. 25, das 4 ás 6 lis., Kes. Ii Iladd.
Lobo 11. 130. Tcl. i.140 Villa.

DR. DANIEL DE ALMEIDA — Curaradical das hernias. .Residências ru» do
Hospício 11. fiü c Farráni 11. 7,DR. ÍSAAC VERNET _ Partos, opera-r--ts, moléstias das íenhoras. Consulto-rio: rua da Quitanda u. 11, dc 1 ás 3.Res.: trav. da Universidade 38 (Eng.Velho). Tei. C,.;n, Villa.

DR. MASSON DA FONSECA — Doccn-
tc da Fac. de Med. c medico adj. do
Hosp. da Misericórdia, Cons. rua Uru-
guayana 37, das 3 ás 5. Tcl. 104,1, C.
lies.: Laranjeiras 35;. Tel. 5B5S, C.

°,PE; JUNWERUS PAUMSTANOS ZMontdc Castroattesca:a reul etlicacia
™*vJ?-aS 

'¦* -'""11'1'-»'-' I-aulistautts-,
V? im1' da -í,*"1?'- Vlnl- V. s? e pcio C£?;-Pliarm. I. . .Soares, r;S. ___2BLli_u_KMYOSTHENIO. (oruiuía do dr.. 

°Jv 
M

.,.„_,.,a,° .S«'rí-'3-Jld,:".r tônico'reco,,.
ftittmite, c tidispcn. avel ás creança,, ve..os, donael.as e as senhoras durante n

i^Sm-fe' ÍSèsic?. |rarl0« ¦» «raas dc leitoEa_c_u,.1,,í; 0LE0 DE F1GAB0 I)ÊJJAÇALHAU com hypophosphito docálcio e sódio de Abreu Sobrinho. Rc.meilTo por excelência para curar asmol.
v/ÍpTÜa03 c-ií-obinda-dea. L. da Lapa, oEUPL1NA _ Form. de Orlando RangelNa toiicite das eenlioras não tem riía.Usa-se ,,o banho; como denirificio; na.

GAUAG1.S
GlRAe1E 

Ms4 - Ave,,id*' s<-iv«aoide Sa, -6. Recebe automóveis em csu«-dia c fax todo e qualnucr concerto,
Snfr.*11"- 

Ú''SVW dt! •*10,J,:!''1' 0f«CÍIli

JÓIAS, RELÓGIOS I. OBJlilOTOíl
DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA - Joalheria a
.,». A..'Coinpra rjur0« pr:"a c P'''1"nas. Ofí. dc.ourives e reloiociro. 1

c rc.
...ras íi,

,._,., . T-  c relojoeiro. Con.icros garanudos de joiaj. e relógios.Rodnito Silva 4», perto ua r. 7 de }i°o.

PENSÕES
Pl]!_LAt?.,BI.A,SILEIRA.- 1!«> Hridoíli

_'_ citiTa' í1- !-7"t villn' a í0 m>"««i««»<la cidadt, bondes a toda hora, olierci-o
,te!na*,cíom.modllçôl!s a í^lll" ea™

PENSÃO "- -;^"*™'"-
- .,- i';S'\ ™1'E Dü COMMERCK—Av. Rio Branco 15;. T. C.413S Par:famílias e cavai!., de'tra. Serviço (jcarte) e a rreco íixn (i...„„i ¦ a..„_:,'.
PCIlSlfi ínrti

.n domic. e vendem-se vales.pensaõ no^rP^^S;
'."liiJL: 8_í: ?.-. Il?t. Pa'^« continua'5f'cre"r aos, srs- viajantes c esmas. fa-mihas coiuinodos ceiiíortavcis cm condi.

__5!fS;Í>1.le,uo«"'~Rabello Varelia «. CPENSÃO BCHRAY-R. do CaSe ^i'60 (cm frente ao Palácio. Tcl. C. ío-.Alugam-se salas dc (rente mobiladas" áfaniuias c cavalh. do trat. e mais aposcu.
PPM.inSii C7. orcIf'n*- *'iC>os razoáveis.PENSÃO CANABARRO _ Exccllentciaposentos p. familias c cavalh. Diáriasde 4500,, si e (,$. Tem um hei, ™r„"c.

?0* áJ andarahy c Aid. Cam,' _.'
_________-.uen. Canabarro 271. T, V. 121...

IIOXKIS ... '
HOTEL AVENIDA — O

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
PARTOS, OPERAÇÕES, VIAS
URINARIAS

DR. A. BARRETO PRAGUER — Com
pratica na l-.nropa: Panos, mol. das
«enhora. e das vias urinarias. Cons.:
Uruguayana 8, das 3 ás 5 hs. lies.:
Man.itc. dc Abrantes 142. T. 2.0 S

DR. ALFREDO PINHEIRO — De volta
da Jvitropa, onde iir.iiicou nos hosp dc
sangue. Cons.: Assoinhlé.i 75, i«', Tcl.
C. 704, das 14 Ss iú. Kcs.: N. S. Capaca-liana 614. Tel. S. iSa.t, das S ila ás 11.

DR. LICINIO SANTOS - App. do 606 e
914. Cura rápida da ponotrh. e da pri-
são de ventre, du corrim. das scri.1i. c da
iuipot. Evita a gravidez nos rasos indic.
Cons, c res.: Urtisjuav J.24. T. V. 2147.

DR. OCTAVIO DE ANDRADE — Cura
hemorrh, uterinaa, corrimentos, suspeusílu,
etc,, eein operação, Nos casos indicado?,
evita a gravidez. Cons.: R, ; de Setembro
180, de o ás 11 c dc 1 ás 4.Tcl. i.íoi

DR. RAUL PACHECO — Cl. med.ca'
partos, mol. dc senhoras. Trai. especial
dos tumores malignos ih peile e do cau.
cer do seio. Cons.: Ouvidor 17., dc 1
ás ... Kcs. Harld. Lobo 383. Tel. 18C2.N.

DR. VALENTIM BITTENCOURT —
Partciro — Cura tumores dos seios e do
ventre, as mol. dc vias urinarias, genitacs,
as metrites, os corrimcntos uterinus c va-
pínaes e -refjularisn a mcustruaçüo p*:r
processo ícu; appl. PaO e 9:4. Trata a
tuberculose e her nia eem operação. Cori,
cratis nos <mt)bcdos. Cons,: rua Rodrigo
.Silva, 26, das 10 ás 2, tcl. 5.67.1, JicsUi,
Senador Euzebio, 342. Tcl. 2.511 Villa.

elevado-— '' -Serviço dc ntral.erca dia c noite, cadereço tclesraphico Avenida.

JAVRARIAS

UV8AMA ALVES, flvro, «u^J-J
do Ouvidor 100. Ri0

ecademiem. iiua u„ udc 3"'KÍra — s- Pwlo, rua S. licito 4..
OOLLEGIOS, EXTERNATOS í«7"'G1TMNAS10S

CURSO SUPERIOR, de admissão ás e.i

C,ÍRSg..JARt- A'Í-'SCOLA NORMAL
Vianna 7, .._ £*ra"?'í<'ü *'»;'-'-'io Mendei

*^tfy$££Vm& 30.t^Ursu primfn-I« /,! _ t. . . ** *
tnooo-das Escolas dc S. PÍutoTbSS
fle.:c Iixternato (das 12 ás i-ii-iINSTITUTO MENEZES VIEIRA _'Av
Central .33, 3» T. C. 2205. Dircct. D,-.,!Abelardo dc liarros, Alpheu Portella c

PARTOS E MOLÉSTIAS DA MC.
___I__R — TUiMOIIIiS DO Vl«:«\.
TRE E DOS SEIOS

Abelardo dc Burros, Alpíeu PorTcllã"1'aranhos da Silva. Uma matéria síí- j
„*°*\J- <<4; -l. .0$. Das o ás fi, 

*¦""'
ESLOLA DE HUMANIDADES — J-~

{.'". n'""i-co aV-*« '"¦ Director: Alnheii
li cir',. 

'a '¦* A,VC_! Sccr- ''¦'•"«isco MaIheiros. Çorjio docente de ¦• urdcmJlcns. co?, 3?, 30f, 35$ e 40J0

I.líIT.OEIROS

DR. MAURITY SANTOS — L. docente
da Faculdade. Res.: rua Riachuelo n.
247 (tcl. C. 948), C01.3.: rua Carioi
n. 47 (daa 4 tm deante). Tell Cent.
3.217.

MOLÉSTIAS DA íGARGAJfTA,
NARIZ E OUVIDOS

DR. APRICIIO DO RECO LOPES - Do
Uospital da Misericórdia. Consultas, rua.Sete (,»¦ Setembro n, og.

DR. CASTRIOTO PINHEIRO — E..Assiíicute da clinica do Trcí ürbants"chttcch, dc Vicnr.a, Rua Sete de Se.tembro 82, da. 2 ás .: hs
DRS. PECKOLT E PKCKOLT FILHO— Especialistas: ouvidos

ta, vias uni,
rua Sete d

ALBERTO IGLESIAS
buco — Escriptorio:
Tel. Norte

Leiloeiro pu»
Ilo?pjcio 7b.

bo -to" !r'Í' vCdid-: ru? liaddóci'W> -í'9- (lei, Villa 1747).

VETMIilXAí.iÕs
RAUL COMES VIEIRA _ Vetcrin.rio

nariz, eargjn.unas e operações. Cons.
i- 1- r >r -«tembro, 63, 1- andar. Re:,íchx da Cunha n. 20, 1 as 5.

MODESTAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS, BROS-CHOSCOPIA E ESOPHAGOS*
COPIA

' - TIN'fURARIAS
TINTURAR1A RIO BRANCO - 

"eus",
dc 1» ordem; Av. Meu, dc Sá 20 Attende a chamados pelo tcl. 4 Q',* nara mandar buscar, c entrega?Tto^inas rcs.d. Lava chlmicamenií.. n,,,,,,'.Secco c pas&

. limpa
tini,,. ,«. •_.. 1 " "--rru """ peneic-ão;StíS^Lt*aNTourP^
jí^rii^fc '«^ 

^
IiOTERIAS

CLINICA MEDICA, MOLÉSTIAS
DAS SEgHOgAS^ STPH1D1S

ER ANN1BAL VARGES _ Jloi das «e-rheras pelle e trat. espec. da* syphilis.f-I-?. clectr. nas mol. nervosas, do nariz.
garganta c ouvidos. Cous.: Av. Gomesfrrcire 09. uas 3 ás 6 hs. TI. 120* CDR. GliEGOEIO RISP0L1 _ Medico-operador da Real Universidade dc Na-
po.is c da l-'ac. do Rio dc Janeiro Conse re--.: Av. l.oir.cs Freire 17. T.C •*•-

DR. J FONTAINHA _ Clínica ,iic]il3,sypmiu, vias urinarias e mo! das '*n>'c
ras. Cons.: R. 7 dc Setembro, 116 (das4 as 5 1,2 hs.). Kcs.: tt. Valparaiso, 25Uij-.ica). s

DR. JULIO XAVIER _ Clinica medicae dc moléstias de senhoras. Re. tt. Felixda Cunha. .3. Tel. Villa 93c. Consultas:de 3 as 4 cdas 7 as a hs., da noite, ua
_K. liarão «lc «Mr.-qeit.-, 241,
DR. JOSÉ' CAVALCANTI-Clinica me.dica e syphihs. 

Çon. Sc:= de Seiembro135, das 10 ij_ as 12 e das 4 ás 5 »|aUa. .- _e:..dor Octaviano, 238. 
5 '

DR. SA- FORTES _ Medico <!o Hosp.Ia Gamboa e ex-assist. das clinas díParis, Berlim e Vienna. Cons.: raa da
iras).Assemblca n. 44 (de 1 ás 3'j.

«MOLÉSTIAS DOS OLHOS, GAR*GASTA, NARIZ E OUVIDOS
DR ARISTIDES GUARANÁ' TILHO -Operações e trat. das mol. de olhos, oavidos r.aru c garganta. Cons.: Uruguaya:

CO«.DEA.NC-ISC? ^ÁST1LH09SÍWAR.LONDES—Assist. da 1-'. de Med. Ex
?,ss'"-,..<_..''r"'. Brigger (Brcslau) c do
fr2Í- M"% <licrIi'">- Uruguayane 2°
U» 3 l|a. f. 37O2 C. Res. Russell to.(T. So C.)

-MOLÉSTIAS DE OLHOS

C^™ TORFISTA _ Ouvidor ,11.
r 'T"l .1. . ° C°; ."'" e Lilhc,Ci «•« lote.r-as. 1-ilial casa Llijntcclcr; Ouvidor 110

0te.» 1- í-omp. '19
in-, e ,9ucm da fortuna rápida, nai
™í«™ 

e„oTÍ«e«,maiores vamigens ac
-o è ,' .V S>m>ú?T '5i. R. Quitanda,,- e 15 dc Novembro 50 (S. Paulo).¦nonraom

JplíT
DgipMA-BRffiteor?otB^ °l

K-„_P^UÍÍA 
F0NSECA - Consultório:Jvua do Hospício 11. 120 (das 2 is 5 ha-

S- ^rtCmeM-f); RSfrome á ""«» &*.ç*(.rs Uns. I cl.. Norte, 12.1DR RODRIGUES CAO- _%__wta«
de^ doenças dos olhos. Coní.: rua daAssembléa 56, 2 as 4 hs. T. Sul, 1840,

DELLE «MATTOS
-MAXICÜRE

Especialidades em preparos p.u..unhas. l
Sete de Setembro n. ?s (2' andarl.-—a — __» m Sim 

1'OÜ.MICIDA MERINO
O unico extirminador d_j forn-.ig.is.-""•¦"a & Maury, rua Ouvidor n. 16a.**" ¦ im—i m .-n 1 .. **

Queiram ler a importância e o valor
i.a Emulsão dc Scott" 110 attestade
junto, «íue dois distinetos medico.. :s-
signam: Attestainos «me toda. as ve-
zes em que _ empregamos a "Emulsiu!
de Scott" tivemos oceasião dc verifi
car seu valor c importância, 1 ue sãcmuito satis{actorios.

,"Dr. J. Dias dt Moraes.
. Dr. Américo P. da Silva.

llahia."



«i__l*mfflrtP_^;>, v % Z^*WBÈi*i8^^
.'rV.sí^ltT. i./:HOBKEI0 BA Umtt fr Doming», 1** de Maio de

IMPAM wssto
JACÁl-liPAOtíA' :," Wr\J° C,°-

VElÜsADOI* ' •ACUb
• Tf -normc a prtfcufti dapípiliilns-Ao

. n r. ml..' '. " iiipaludisnío em suas
'.lY;:,.^'.' 

ttrls -xaRud.., chr°n.ca=.

' 
À'neemU e.n todas ns Loas drogarias

' 
íí.o.Üo*'- Rna Ja Carioca n. .o,
' ' 1. Telephbue, Central, ?Sio.

ANEMIA-NEURASTri ENI A-
FRA.OÜEZA-CHLOROSE„ .

DEBILfDAP^í: >%

MFD/CAÇAO
SEW RIVAL \%

¦r^- CÁPSULAS DÉÓLEO¦D:E'^
CAPIVARA DE SILVA ARAÚJO

r ;H

II1 «..lve,1« «le **«:«io

de 1«.)10^ 
Pi-la datado hoje, unnivcr-

sario iiiilulicig do muilo di-
Kno eórilra-iriCslrb da '.asa
ALirinliost. o sr.

Antnnio Ferraz
ciiitípciiiicnUi-o o seu amigo
•_..>,. I> Ainbio.sií».

_rt_l&M_t

s.vt.vH: xi. —
['nllie boie "';"
.Iii» de sua Ct-li
tirniacculico J

C-*

— »1G
iiiu.i 'primavera no
existência, o nobre

..cleci.ln cm nossa
toroiicl Merl.ii»- pomes:

iail.tnsn .lr..n Cltiuprtttlcntll
n(i^ a«n«do e ain.K» - VxT°Jjl

Irmandade do Glorioso
Patriarcha São José

\ liie-u administrativa desla. Irinaii-
d ide faz celebrar, no domingo, i.| do
còrVciilc, dia consn'i;r:ido • .p ela iligreja
.,. patrocínio de São Jose, a festa «lo
Oi-ago, com missa solennc as ii horas,
ilrígiitido a«« Evangelho o .Ilustrado
orador rcverendissimo conego qr.--.Be-
nídicto. Marinho «le Oliveira-, c le-
De.un" i'm ¦'« Upras (7 da' noite . U-
lebrn n missa o digno capellao da Ir:
.umidade, o rei crendo cotiego Jaeonio
de Vicenzi, e o "Tc-Dctim* o digno
ue.-.rio da freguezia rle Suo Jose. o
levedmõ. conego dr. Ucncdicto Man-
nho de Oliveira, que (Iara a benção do
Phiitissíino Sacramento'. A parte musi-
cal está confiada ao professor João
l...vm.;n br l.odrignes, que sob sua re-
g. licin fará executar, nor Brande.; or-
ehcstrtt, a 011'vertiue Pique iJtltne .uo
maestro Súppcc, seguindo se a missa
"\ S. Maria Auxiliadora , do ma-
estro monsenhor Ctiyliero Oiovanni*
¦•ilrndii.il", do maestro Raphael Coelho
Machado. Ao piégadoi-, a "Ave Mana.,
dia maestro Maiiaum: 'Cedo , (Io
maestro Tomasso Ciuiessa, Mo otfcr-
uni,,. "Ave Maria", de M. Netto;
«'SaiiCus". do maestro Toiiiasso Cn-
n.-i--.. Xa elevação, u !'Salutaris', de

ÍM i.clto; "Agnus Uei", do maestro
1 Toiiiníso Ciuiessa, Antes da Cesta, cm

T.-.R^PID/l Í1A6 ¦"|"|L»_i,_

lOFFrRECE «Al.RtS ! CA_T0c__R.c.o!.U>ltlO
ií ¦ VANTAtiljNS --.-_-- 0|>.V|pC-f..tBt
ft AO PUBÜtO.iíte"0^8^0-*)^

A Capital
432

Amanhã ás ò liovas
Itio—13—5—-.116. n .'G'i7

v i«i;.\r.v
O MERCADO DECGl.l_.M_S

(C.V'ii.n'11/ic)
Mudou-se pnra a raa Acre 11.. ,»• ^ 

_ _--.— I ,m.<;a collocuda no corpo da egreja. a
—7c"sí. 

iqviiÒ UA administração fará, por meio de sor*

H.U.Í'XeiA |-c.in.:.i*:. pessoas que requerci-aiu; a di***

I. AMERICANA
Uio-.13-5-016. II Í0Í3

BANCO LOTERIGO
Ií. Kosníio 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 — It.OLVlDOK — 1Ü0
São ns casas quo offerecem us

maiores viuitniieiis o irarnn-
lias no imbliyo.

NORTE OE S, PAULO
Vendem-se niachinisiiios e todas as

bemféiiouas de uma usina, sendo tim
gerador. .14 cavallos, 1 motor, ,!0,c;|-
vidlos, 1 jogo dc inoeiulas, 3 cyluiilios,
iú por 2.1 pollcgadaS, serra circular, 1
lionilin Warlington para seivieo allanl-
biqtic; outra... dila menor, . allambique
cõnliiiiio distillação c roctiucaçad sys
tema 15; Harl» "e. de grande valor, pnra
¦fabricar 25 pipas por dia; 1 deposUO
de ferro, 30 pipas para álcool;-i ot»
dc 15, 6 toneis, 10 pruri fcrnien-
taeão,' 1 balança para pesar camin,
Haoovv". Grandes caldeiras de* cobre,
barracão dc tijnllo o ferro Çhobt,_ e
lodo o restante por preço dc oeçasiaq

Assiiii como duas grandes faíeiiua!
11.11.-. i .iu 500 cabeças de guio, 600 ai
qticirés, dando renda superior .1 1 :í*."'J!*
hiciisaes; outra cafecira, ai. alqueire
geométricos, colhendo produeto para
mais dc 10 mil arrobas] grande nioenda,
.io casas pnra colonos, inaclunisiiios

. para café* c nulo quanto seja preciso a
I uma grande fazenda: 500 alqueires de
' milho, superior estrada do rodagem*, etc.

Inforinações, Cattete, 21$, Garage
Licite (officina). (M 

'¦

AVISOS marítimos
tm um 11 mi ii.ii 

' iWtW|||__w|l|l»i|M-"Wt-«i*i*,,*<*4

LLOTD UA
PRAÇA üAS MARINHAS

lvN'1'RK OUVIDO It E ROSÁRIO

Affiúa cie Ouro

Itio-lll

716
.-G-u-10

-D1G

LINHA DO NORTE
O PAQUETE

Maranhão
Sairá i|tliii-la-fciia, >7 d? cór-

rente, ás tá horas, pura Victoria,
'Bahia, Maceió, Recife, .Cabe.jflio,
Matai, Ceará, Tuloyn. Mara.Tiao
Tara, Santarém; Óbidos, lann-
tins, Itacoatiara c Manáos.

LINHA AMERICANA
O PAQUETE

SiLE-Ml
LINHA DO SUL

O PAQUETl.

Sairá scxia-feira, -'6 do cor-
rente, paia Santos, Paranaguá,•.ntoiiiita. São Francisco, 1 ¦''•*'

hy, 
'Florianópolis, Kio Uaiule '-*

jíontevidéo.

LINHA DE SERGIPE
O PAQUETE

VENDEUSE

ai "O.;!

On a besoin de une pour eciidrc clie_
familes des bons articles pour danies.
Ou donnc li.niiie coiUissioíi. II faut ga-
rantie, Sladdresset*. Mr. Joaquim Silva,
pour icuseignemetils, nie ír*etc de Sc-
lembro oli, dês i" a ia licurcs.

i.l' 23rs.)

¦'.US.

Riispetta'. ..| Mcslr.

.nccr. r..
(-.',0- J

Z„n0r&t n.:::-.Ío;:,uadro. nu;

S liriFtrm 'Sts;
,.6-inr, bem assim dc K*-l>i.-. a

Ci!* • Ass.:. Ocr.:. na próxima quai-ia-
íiii.i. 17 do corrente. — '¦'

1 eopoldo Pereira de-.Souza.

De orilem do sr. -presiden e C dc ¦« *

cõrdo com a letra M. do artigo .|i dos

Bstatufos, convido os srs, associa' .»

a sc reunirem em Asscmblca gciai, ir

«uirniti. em primeira convocação. 
110 1

1, do correnie, ás 10 horas, atini dc ou-

virem a leitura '1" Relatório do sr.

Uresidenle o balanço geral do sr.Jle-
soureiro. assim como elegei' a comni»-
são «lt* contas, .

Secreliirin. 1-' dc maio ,dc io«ó —

Anlonio l.opcs de Carvalho, í" secre-
-tnrio. '-'".Ji

j.elns
'CIO. .. ,-, - .¦ ....

I iribitição dns esmolas instituiu
iciti feitores padre ex-vigario

'rocopio da Nntividade c Silva,
O QUADRO
Rosulludo dc liontcm :

Antigo.... Burro
Moderno . . . Pen.
Rio Gleplianlo
Saltoado . . . Kleplianlc

Variantes
04 _ 88 -- 50 -- 20

Rio, líí-5-010. R 213D5

MALAS
irmã
lOIÍO , ;. -; - 

1 1. .
losé de Araujo Vieira e Manqel bal-
tlinzar Alves Costa. Ao terminar o
sorteio, será euloado o grandioso hy-
111110 da caridade, do maestro Rossini,
como lioiiiejiagem á memória dos bem-
[cilòres; Os irmãos secretario e lliesou-
rciro estarão presentes para admissão
d.' irmãos, receber .promessas o dona.
tivos. A's m horas (7 da noilel.de-
pois de executada a ouvertttre I.c Uia-
valier Brcton. do maestro Adolp. lícr-1 ____¦
ma,,,,, será lida a Nominal» dos irmãos —^ _-¦_._- 

_r_ _r_ m
e irmãs elciios para o anno conipromis- â f) â 1>T/\|1 A
sal de ...ú a igiV. sendo em ¦ seguida /% ¦ 1 A K, 1 « li t A
entoado o solennc "Te-Deuin do ma- X3. V/XJ-k. M.VM. V/V/X-i.
rslro Francisco Manoel da Silva. Ao
eiisençar o "Siilutaris", do maestro
Al.dou I.vra, r terminando com o lan-
unii lir.o", do maestro Smioimet e
benção do Sanlissinio Sacramento. Ue j
ordem do caríssimo irmão provedor, c 1
cm nome da mesa administrativa, con- ,

Quitu quizer coiiiprat* malas boas e
baratas, só na "Mnjrilenlia" — Maré.
chal Floriam, 1-10.

Hio, 13—5—01(5,
.39

M 20SÍÍ

,.i,l„ „s iimrÍo5'V"fieÍs'de'votos a :•.»* I\#i 1 1^ g^ | plJ^JX
larein ns .nas homenagens ao glorioso. ¦-<_»¦¦ ^ «_-«-i ¦ ¦ mm m

í-i iit MiriTM! pnlriarclia São .losé padroeiro da ggQ

.jéBBB:^-- *»i_--_--f!*^«*ai «««»•«--- * ¦*
ras do iC de maio, para_discutir a te
.forma dos Estatutos c do Regulamcn
10 dr.s Caixas. .

E' necessária n a|ircscnlaç:io (le car-
ifics de ingresso que se. acham, das 11
ás i!s horas, nn Secretaria, n disposição
dos sócios.

Rio 11 de .....,,, .Ir 1010. — 1. te-,
nciite.Isaura Rc-aucnf, 1" secretario. |

esposo de Maria Santíssima.
Secretaria da Irmandade, 11 «.lc

maio de igifi — O secretario, bntncis-
cn l.opcs Penar. Sobrinho. Casa Guimarães

Rim Sete de Sotomliro 121
Telephone C. 2563

\V "MKIUCINA 1'Ori 1 AH
«le .1. lli-niíB .. |

UUA LíUENOS AII'1'.S N. =34
[Próximo ii Avenida Passos)  . ...

.^Sííd. iScbí- Slrcurà: Aproveitem a Orando reducção,
, i.c. (ln illustre medico dr. .1. Montei-; üillçiUlOS 0111 tOClO 0
ro da Silva edos preparados^ veg-.ití-cs^, . 

g[oc]; p..Cç0s abuixO do CUSlO
'indisenas, do illustre padre Uístavo i-
Coelho.

As iiiiporlantcs curas feitas por esta
casa dão provas mais que suffictentes
<lu vnlor de seus medicamentos e da

".\ it.vititAi i:\iinsi;
,., |.|f'('UI.IO l'Al'0 NA Sill-ll'. ¦': .S-°

v\ Sl'llttt'1 II. .- .'"" ~-*'-\ b.hRU*. ,C .
-,r, convidados Iodos os socos rrimci-

ro' Contrilmiutcs e Contribuintes ila sc-
ii,. ,1c io:ooo$oon, inscriptos, ate- c rl.rr i.:
,lc janeiro dc i.l... "¦¦ 5"lc ,lle -',0: "'"f;
, í-rriiilos «te o din -,l «l«- dezembro *l*r

_ mandar ¦.altar, dentro do" praio de.."] CONSUI, IAS «ilLUlUV» «_.!« ";,
<li;.s, « contar da |.i'csi:iilc data. na sele _„_"'''

í:i.,fi.f,,,í;?,,.^írk*t,;;cam;atoké|i,af'Uúà; ã^^íçao :wo_i"k»íi»iú«ia-ooí ; mil réis (;-.'.'". '¦!*"«'" '• .i»**'""-'* n..r»a-i N() coMMEUCÍO l>0 1110
.l,,i,|;IS pelrjs laicciii.,...:,,; de *..'^ .•.¦; |)|. ,1 AN 1'llttO .*"'"s ''....'cuillnC-itt^rV ^ "al,i_. i ..„„„/_,. deliberativa extraordinária]

CAYIV1URU
Com csr.! porlcroso remédio,

qualquer '1'oiãc, Asthma, Bron*
eliilr*., Tiilicrculosr*, líscarrol de
sanBnc, líetiioiitisc; Iiifliieiuai
ciu-a-.-c railicalnieiitc, em pouco
leinpo'. O preço tle um fr,m_ cs-
tri -ao alcance dc imálqlicf pessoa,
poil custa ai.cnar c$o.)0. Quem
uâ-j poderá dispender làíi parca
quantia para sc ver livre dc uni
mal .nu- desprezado traz. r. mais
dns vezes, funesta., co-isa-ucn-
cia- r l>l.* precioso preparodo,

„olé_*n das virtudes _ue__cionad:.$.; t
uni poderoso touíco rccotistituiu-
t«*, a nlio coutem narcoticúS, ija-
ranlc-sc.

líncuiiiv-i-se cn. qualquer pitar-
macin, droRaria c nos depósitos
-- Kua-. Uruguayana 91, 7 dc
Sêtcnibro Si, e Andradas 43 a 47

(It _6)

I 1 Janeiro
Sairá no dia _.. do correnie, as

i.| horas, pnra Nova Vork, esca-
laudo na Bahia, Recife, Iara «¦'

ACTOS FÚNEBRES
Manoel Ferreira da

Silva Brandãoí Clamliim Alvos Mm-liad»
lli-tiiidão, AÍiiiii'11 Miieliiulo I
Itrnndão, T.ucinilu Muclitiilo'
Itrniiilüo Anilrailo, Fruucisoo
tle Aiiilnido 1'i'i'oii'ii, Kalva-

dor -.èvrolrn <ln Sllvii llruiidãu
ítiiiscntc) .laiciiulii IV.it 11_.nl liean-
iião f(iusouto), Jniiiiiiim Mnitin-
Mnclindo iTiinior, .Aliiiun'1 Ataria
Iti-uiuUio (nusc.nto) c Uiais puivii.
tes c Costu IVi'cii'11 & V., nttriiilo.
1'L'in tio t-oi-ácãõ 11 todos (íue iicoin-
l.aiiliiiiiiin o <>iitci'i'(i dc .seu tiilo-
nulo os|i()SO, 11:10, sosi'ii, irnião,
cilillltulii, (iu «> nieziiilo :inii|i'(i
MAXOHÍi 1-KltltlOHIA OA SII.VA
UltAXDÃO ó iiovtiinuutu «is cóiivl-
«Iam inii'11 a míssil mu*, om .siillrii-
liio «lo sua hIiiui. iiiiimliiin celoliViii*,
110 iiltiu-iiiór da iu.itri/, ile Xt.ssii
Senhora «lu Ci.iuliMiirlu, iiinrinliã,
Rcúmitln-fclni, 15 «l«> oiirruiite, tis
10 liiinis, iii.r cii.ii. «.«uiiii:u*ei*iim*ii-
to a «'.ss«* neto roliuioso dcstlo iii sr
COUfuS.SIUU silictT.iiiiciilc |H'iiluirri-;

I lIlIS, O IIClllllll <1ÍS|II*11S11 llt.S 1*0111- i
ininicntos dc 1'otiiliili'iiiiris. i

(,l __5*ií)l

França Paiva
(FAI.LKCIDA NO PAR«V*>:

José Alves da Cunha (attsfclV
tc), Zln.a Cunha, Mnry Cunha e
Mario Cunha, genro, filha e ne.
tos da saudosa IU.ANÇA PAIVA.
convidam parentes e amigos par^

assi-uir n missa dc trigesimo dia <*ti«
por alma da fallccida, fazem celebrai
amanhã, segunda-feira, 15 do corrente,
ris i) lia horas, tia egreja de S. *Pran*
ci-ico de Paula, confessando-se desde jri
agradecidos. (j6..('i M)

f
-",——- ¦ — -¦¦ »>*Mfc»« 1 -in, ¦¦w___i«_hi_^

Aurora Pires de Mello

tdíulvinn 

.Mello, filhas c noi-
vo, convidam os seus parentes e
pessoas de sim aitiisnde para as-
sistir :'i missa de setimo din que

. , será celebrada, amanha, segunda-
feira/ 15 do corrente, por alma rle sua
saudosa filha, irmã «• noiva, no altar
mór da egreja de S. Francisco de Pau-
J.i, as 10 horas. Desde já confessámos
inteiramente gr.iios. (_'f*.|. ÍI)

Sairá ,|*.ti:Ua-fcivn, _S do tor-
,-ontc, ás 16 horas, para Cr. .0

Kvio Victoria. Caravellas, ;,• «,

\vein. llhio». Dah'»i. A,':1-i',U' I
I"eiiedr.. Maceió e Recife

IiailüO 

na oauw, «-.--¦•-i  [v-icil... Maceió e l-CCllo, V
San .lunu. .,._.._______ -_¦¦ !¦¦ .W mm^mmEBmYBm^mmmmmmmmmt

' Cartomante - - Tendo trabalhado etn
Londres. Dbrlim e Moscow «feM*
nuiriu «rande pratica sobre oceultismo
(az trabalhos para.o bem estar, assim
como' regula negócios mal succeiltdos,
etc Vala inglez, ailcmao, russo e por.
tuguez. Rua do I.avradio, .10. J ,14-'«J

DENTISTA
le um habi
iinpor';tul_
r.e.rlrr jorii;

Precisa-se de uni hábil, com. algum
capital, para iiiiportaiile negocio. Ur-
tas a Ti W., neste jornal. (M -.17

FAZENDA
colonizada.Vende-se unia. colonizada, eom <t3

aloiieirea do terras, em maltas, lavou-

.us nas ngens. Tem boa ngua em ahiuv

S« lívourns de ente cannn e fm-
ns _>ossue ntxlrn de cal, uaiin tlí u.

has/bon. tenenos ;|.ara 
man. ;o«i. 

m.-
lhr, e arrosàcs, sendo estes extctiaos c

con, íS-iUdade de irrigação; Brande,
nnsngn.. de capim ilieladoro d angola.
Tin bons casas (lc moradia c mais de-

eiidcu-ias. \ e Her, ;d atante ape-nas g

liXn^ira!ir^'a!'i^àrdôj|

Anna Mendes da Fon-

f

Vendc-sc 11111 automóvel Fiat. Para
tratar com o sr. João Ribeiro, ua üa-
«____ E_i!Ll--i-.^----s---- ('950 J)

Aposentos confortáveis
'Aluga-se cm cnsa de família, a pre-

ços coiii.noilos. Rua Uarão dc Ub,i n

107, telephone n. 10.13 villa. (.:.')" í)

seca
Joaqitiin ila Fonseca; profunda*

incute penalizado pelo paSsmiieu-
to Üe sua pvntit endn esposa
ANMA 'IMIÍIXDI'*. i|.A F.ONSUÍ-
CA. agradece n iodou quç n

aconipan'uai';un á nttinui morada u p.ii-
licii>«i (|lte 1. lUÍSàii de setimo dia será
rezada amanha, segunda-feira, is do
correnie, ás 9 i\2 horas] na egreja do
largo do Machado. M. 2531.

t
Marietta Balthazar
Rodrigues Torres

Manoel Rodrigues Torres, 5

José Valle dos SantosI d" A\'.\n*i*',i.s.\Riü'i
Us filhos, genros noras .* ne*

tos .lo finado lOSIi' \rAI.I,l'l
.DOS SANTO;..' m.-inilaiu rcznt
amanhã, segunda.feira, 15 do
conTi.U', ás o líoras, na e-greja

da $. Francisco dc Paula, tuna ínissn
por sua alma, convidando todas as pes-
soas amigas do extineto, pelo que desde; '¦ coníessaiu gratos. (.171Í

Maria da Silva Mo«

t

DINH»-
Sobre hypolliccas c proniissor*-'-;* K;

lá Quitauda 1..3; eom_':a__>'¦'•__'_:...-.!1"1

PENSÃO RIO

10:

Doposltnrio das alpercatas
marca Mignòh «ltr

11. l'í a 87
ii 88 a HÜ
» ÍM a 4 1

l^OOO
4?500
C$000

'llil- CHI *_.._• 1 1 h.hipi i_.> ¦ ¦¦  ..

.,., 1'a.ili.ir, 1'errcirti, eccorndo cm J..11, ilo Kio Claro, Sul dc 'Miuris. e l.m'
iilos llcliiionlc. occòrrlilo ua capital ua
..nl.vl.a do Norle ,
llsrlinccn.i, .11) (lc .-ilinl (lc 101C

IHltliCTORIA.

<•
- lira continuação

Pe ordem do sr. presidenie. eom ido
s si-s membros ria ãssembléa delibera-

Cartomanite Ocooltistâ
,...,.„il,l „,„;,,,,,. Mediu,» vidente e curador. Consulta

,. « ',¦,-,.,..Ul,'-. cm em todos os-sentidos, descobre qualquer
,| tiva a comparece =m . . sse nb a e . , ..^.^

contnuunvao, Que lera tosai «a pruxuit-i .
-! leien-feirn.'din i.fi dò corrente. 11 s

lltMAMiAHK KL S. •>¦ •Sl,'.*,„\-I -5.
1>.\S IHlKHíi 10 ü. ( lütlSlM.M I*.
s oiiiiihimniaxu ix» amia-
i:\iiv (,i:\mh:
A mesa adniir.istrnliva •'.¦ Irmandade

dc S. Josc ,1 N. H. das D,..cs ceie-
-.rara hoje. : r. :• fesüi do ;scu l.lono-jí
l':ilriai'chn coin nn..*:. ¦«¦' (-.«arileao, .«*.«
,,horas, sendo eclebrcrl.' p nosso .ir-
nino revdmi-. psdií Leopoldo da Guia.
Ao Evangelho snl.iiii r. irilnina sngriiun
„ lilltistrailn |,r.'.:..!¦ r, rcvdmo. padre
rir Oljmpio dc Cr.str... \ parte intisi-
cal soh :. ilirrcrâo nracinsa jIii cw*
professora cxmi,. .-'n. d. Oiimlla ia
Conceivrio, ciuii , valioso cinciirtu ",
suas «iislincl!,-. nliinitias, seiihoritas un j 

* sccictari«
r'li!r carioca, fava eveculat* t: cantar a

horas c i|.|. -• M. Mouco a Silva, 1"
secretario rln .iiicsn.

1.(1,1.:. CM'.:. <*AAI!l"
OR.:, W> MKVKR

Cunvidn seus obreiros para sessão (le
eleição, quarta-feira. 17 do corrente, ns
_0 |)0|.,s. — O secretario, ijorenlino .1.'dc 

Mendonça. (**! -''-I"
_~SüCÍIíl-«V 

í).I_ 
"KI>IKIi'AI><»Ii 

A
MOXirii iMtiini.Mi

Sede - RUA TRUZK l?E MAIO 3S
('sobrado.

Sorteio em 25 de junho próximo entre
os sócios nniies do mesmo mez. — U

Iiiíi* .1. Carvalho.
IM. aóSi)

fazendo desapparecer os atrazos e riva
lidaries dn vida. Das 9 ris .| da tarde c
das 6 ás S da noite. 1 ua Senador Iíu-
iícb-0 n_ 11, sobrado. J 33^4niSBr

ii.riíioics i.l s . . rui. ;., :l-;s rc «CC
\'s in horas haverá sidciine ladainha.
\',i coreto do a-iin dn rgi-i-jii tocarn

irmã excellente l.nti.ln dc musica, ha-
-icndo leilão dc ricas |.:c...las.

Coll!,ÍSt(.1'iO. .. (Il* lllilin 'Ir ll.ld. 
O sccrclario, .1. S. dc .Imitia ¦'•'•>"¦
leiro. (M r.ps

l.VMNASK) MÍ -ilCAI. líKOItKA
tivo *_! ni«! i r,vi:i:i:n;<)

s.wta are/.
Pela di.'1'íii ii:« .les'.'.' Cviiinasio fie

ai.cria concorrciir.ia para a çoníccc.i
de trii.tr. e cinco uni ti nm s paia :. si.
«balida «le ii.nsVr.. cujas proposias, .
.,..¦ f*. r;.::. ir. c ¦¦'•.: :.i|iiiiui 'd i- !-* r
f|it-cltv.is amostras ,ir. iiialeriál .. m
primar, ve rccelicrão na rua Ur. V
lippc Cardoso ". s.r. . m Kíii
onde se acl.ãiii puteuti s as
tia concurrcncia.

Paula Cruz, . -• de iniiio de
José Tavares Alves, presidente.

(¦il -i

THE RIO DB ttNS!R0

Co, Ltd.

i;.sir.'.mT_ii»Ai)K.
MHTKASTKKXIA.

I.SlMH.JI.VTOKHHiiA
Cura certa, vnilical o rniiidn.
(.'linicii rloelio-inediim csiiocinl

uu. c.\i:ta.\o .iovim'.
rins -.'aculdades de Medicina de
Nápoles c Rio dc Janeiro.

Das o á--. n e dar. 2 ás 5.
__iu*í£o dn Carioca, 10, sob.

GRANDE HOTEL

DENTISTAS EM DOMICÍLIOS
Attende n chamado*: c aceeila paga-

meiilos parcelladôs. .1. Xuiies. Largo do
Rio Comprido, i.|. (M. ajoSi

PAPEL DE SEDA
BRAXeO )¦'. DH CORES

Vende-se cm coiidifúos. ;t rtia Cer
neral Camarà. (J. -¦*..!>"vÜTüRÍNARIAS

S.vpliüis e moléstias íi«í

scnlionis

lllí. CAIITAXO ,IOVI.\l'l

FoviiiikIo unia Kiiciildailc fie
Mirdicliiu ila Xiuioles e liabili-
tado nor títulos lin do Itio de
tTtuioii'0.

Cura especial c rápida de es-
treilamentos ufcflirac. (sem opera-
ção), rronori licr.*/" clironicás, cystt-
tes .hydroceles .tumores, iinpoten-
cia. Consultas dns o ás 11 e das n
ás ... Ijiiriro (la Cni'iocii! 10.'sob.'

I CARTOMANTE "AFRIGANO"
I Diz eom clareza tudo que se deseja.
! Desfaz todos os malefícios. Garante os
i seus trabalhos. Consulta, das n da ni.

ás S da noite. Kun do General Câmara
i n i-S, sol.r., entre o largo do Cupim c

j A. Passos. (Ni. =58s)

: PREDIO EM COPACABANA
Vendé-sc uni de construcção inoder-

na, com accommodar,'ões para grande
familia de tratamento, lendo jnrdini c
quintal, podendo ser visto a qualquer

i hora destes dois di.rs feriados, n ma

rara estabelecimento dc unia "'•'

cónnncrcial, no centro da cidade, lc

negocio lucrativo, ainda pouco expora-
do, nue dá um lucro annual dc iiiiii- Ue

'' 
e sendo negocio de grande fn

turo prccisa-sc de um s
ieiido cap:-' *'" "-"'""" m,c c0"'''"'

filho; sua sogra, seus paes, ir*
mãos, cunhados e sobrinhos con-
vidam seus patentes e amigos
para assisiii ri missa de i" anni-

versario do fallecimento de sua ipieri-
ila esposa, iniie, filha, uóra, irmã, tin
c ciinhndn MAltlliTTA. que será rcia-
dã aiuaiiliã. segunda-íetni, ij do cor-
tetiirr.' ás o il.' horas, uo allar-mór da
matriz da Gloria. Desde já sr confes'

am sinceramente gratos; M.

Leopoldina A. Macedo
Ribeiro

iS. Ai.V.\'IVI*'I.Í"AlUO
Seus filhos, nóra.i* netos iiian-

dam rezar uma missa . ainanh.í,
segunda.(cira, 15 do correnie. ás
S horas, no sanuiario do Inuita*
culado Cotação de- Mrtiiri, á mn

XI. -riiol.

t
-00 ¦"¦ c sendo negocio >.... ....r.„.. .-
turo precisa-se de um sono, com o .<-

niacculico. Carta nessa ieii.ar,.r, ..

Mueam-se a famílias distinçlas e a 1

cn^líchos.espeiuiveis.esplemno^po;
sentos. a preços razoáveis. Cozinl a (C

.«ordem. Kua Fialho 11. ao (r»1.içcle
í.-i.Ilo Cattete-Gloria). Tcleplione Cen- Cardoso CMeyeri.
/íl -,, IU I 1 HITilHIIIIM lim^.ii-  | EiiSa Teixeira

SI T I fl i ;" DM dk ,**i-:r i'Ai."fji_ciMii.VTQ
• I I ' 

f. Sun familia manda rezar uma
KM S GONÇÀI.O j •?• missa pnr sua alma, amanhã,

Vciide-sc'-iim"ipcqiiciio sitio, com boa I scgiinda-feira, 15 do corrente, ns

can e mo adi,,,' tpequeiio |._.i..y ç[À\ » horas, na egreja de b^l-riin-'•'. - 
f.-..ií..,.,s. T.*"i hyidc n-| cisco de Paula « para esse aeto

iway Rural l«'lumíiiensi*. -erinvída iodos os seus paicnles
esmo, á rua Nilo Peça-.j amigos, agradecendo tintcoiptnlntneuti,'

nha 11. :6, São Gonçalo. Preço, úrooosr

rSJSSS
"^m^^^^^^^^^^^^^^i I

migos
nos que ciiiii)iari eerem. ¦M.

(cm iórma d(> pílulas)
O mais poderoso especifico para acura An S.vplnlis

rç dc todas us doenças poBullánlcs da impuro*» do
*sí,"5"dI«]P1.'1íAT0L 

6 imo.inenlcn.entc superior nos

seus elTeitos ti Iodas as injecções.
Ciuninlc-se a cura.
Tiii-n com ".' Pílulas, S a 10 dias deIraUimoiito..>W3, W°

CorvlÊm&y .éiF: \; tubos. 2T.O0O, pelo Çorreiomu, JSO^^

DEPOSITO GERAL: Pharmaeia Tava_.es
63, Pi'.a.ça liiíiaenlcs, (Vi - lí'" Ao Janeiu»

Henrique Joaquim
d'Avila

CKXIIRAI. Dl? 0UICADA
Angela -Maria da Silva Ávila c

dèiuais parentes e amigos paru-
eipnni O faHcciiiiCíltO de Seu uio-
Inundo filho, irmão, lio e paoi'1*
nho e desde já com iriam [lãra. '

.iitcrramcnlo. «-íue sc realizará lioje,
do corrente, ás i "- hora*; da iar-
saindo Q feretro da run l.uini-Jf.ii- |

ciiinti n. «) (S. Chvistovàoi pnra o ce-1
mkerio de S. l*'raiicisco Kavici', niilc |
cipatulo desde ja os seus ;i_;vailcc'tiicn-1

reira
M.iitoi'! Francisco Xlorcirn e

filhos. José* Vraneisco Moreira e
familia, Florinda Uraga c filhos.
Aiitonio Pinho Uraiico e familia•coiumiiniciun a Iodos os seus pa-rentes c amigos o fnllcciineiito ile sua

estreinosn esposa, mni*, sogra, irmã e
tia MARIA DA SILVA MOREIRA,
cujo cuterraincnto sairá. hoje. domingo,
i.| do corrente, tis io horas da manhii,
dn rua N'qss.1 Senhora de Copacaliaua
il. 5S5 para o cemitério de S. jeno lia-
plisln, pelo r|ue agradecem auiecipada-
inenle a todos nnuellcs «pie prestaremessa ultima homenagem' (lí. 2650)

(NltAZlNIIA)

Í_ 

Rossini 1'ai'in (! familia, Ocla.
vi.t.io l.opcs Oonçalves e frimilin,
llelline, Alal.i, I.yses, Antônio
l;an\i e demais parentes de ES-
THPHANTA TEIXEIRA agra-

derem e coiui.lnin as pessoas de nmi-
zade para assistir á missa de setimo
(lia, ás o i|-\ aiuniilin, scgtltlda-fcini, ij
lin egreja de S, Francisco rle Paula." 

.¦¦•-.*¦¦ ¦...' .-. (_*.|6o J)

Francisco Mattos da
Silva

Maria Kclicia da Silva, •=.*•«« f>
lho o uiais |ií.vctuc5f iíroíuiul:.«
nieiiii* peiinlizados pelo passa-
incuto de seu saudoso esposo,
pae, tio, padrinho e compadre,

[¦RANÇISCO MATTOS DA SII.VA,
pcnhornilos iigradcccm r. todos tino
o ncoinpniilinrriiri á ultima morada c
de liovo conviilam ns parentes c ami-
.'.os pnrn assistir ri ínissn dc 7" dia.
«|Ue será celcliinda aiunnliá, segunda-
fi-ini, i.í do corrente, ás «i i|s horas, ivo
allai-iiiór da uirir*.i.r de SanfAniia, e
desde iá yc: coitícssan. sinccraiucnle
gratos. (XI 35.8)

t

._^ffl^saBSiS_til9-im_-_H-___-_S_SS__BBIHi
D, Clotiláe Proença Ca-

valcanti d e Albu-

ÍOHINISMOS !

Francisco Jose Pinto
Carneiro

i » fiilin Xlíiniz Biiteucoiirl Car*
'¦ >4_i neiro, Raul Kegis Bittencourt. Ur.

l^ Anlonio de Salles Nunes Rç..;-
I J_l. íorrl ir senhora, Igne_ Uegis 1,1-

tcne.uri, Arnaldo Muniz IhUcn-

Icniiii e senhora (ausentes') e hrançisci
loliiiu lliitencriurl (auseiiti

; .phrinhn e. ciinliaili

Xarope Peitoral de Oesessartz
e Alcatrão da Noruega

FORMULA DE BRITO
Approvado pela lnspc.tona de Hy.

— I.AR0O DA I.APA -

Casa pnra famílias e cavalheiros.dc
tratamento, Optimos r.posenios rica-
nicnli. mobilados de novo. Acccs.-oics,
ventiladores c cozinha «le 1* ornetn,

End. 'Tclegi*. "Grandhotel'.

ndiçõc

.: íi. -

Ãi-t-i-^fê-WBm
SrkjV-'.:-.1 t'igrW

J_M«SS^i3iS^-*'''>'^_^-S«»*,-»«^^" 
GONORRHÉÂS

cura infallivcl cm ,1 dias. sçm
ardor, usando "üotiorrhol". rüa-
rante-se » cura completa com
uni só fiasco. Vidro, .Stoo, pelo
Correio síjoo. Deposito geral:
Pharmacia Tavares, praça Tira-
dentes, 6-' —- Uio dc Janeiro.

i.lCi.V MONAIICIIIOA H
.NOIII. II

Comiminico aos srs. sócios que n ses-
são de hoje será presidida pilo nosso
digno presidem.*, stiulo orador n esmo.
sr. dr. .Me.n.i.l.r dc AllnK|tic.i|Uc. --.
Guia Terce.,,, vice-l.rcsirleuie. (JS66 J Otft-ns.

Km viitu.l

Os 1'ciii'osentnntcs iln Compa-
idiin previnem aos moradores dos.
t:i Cnpitnl que. ui» Í6i'llin dos com-
tintos o posluriis vigentes, niii-

(.111.111, síiimo n Compniiliin, tem o
iliveit 1 dc construir quaesquer
«ii*i:is ilo osítoto, iKldlcionnes 1111
v.vtriiovdiiinrlns, sobre seus enoft-
ii:iiiii'iit(is, «> nltcnu* 011 rocon*.

Cm,:. í sti iiir us evistolitcs, sol. pentl de
imillti «: üemollção dns mosinns
obrns «• muis effeitus, il ciistn do
InfrnctoT.

As pessons «iuo pvelenooj/sni
.iiuH'Mliii'1* clinis dessa iintiivezu
(levem flh-iglv-so no escriptorio, ú
nm do Siiutf. Iju/.in »• O», ou ns
ciisns de inncliiiins, 

'1111 
prnln «lu |

sniKindc, om uotafogo; nm *mío 12me^gmumaBammnmmsm^mm
c Suu/.ii 11. ->7, em S. Cluistoviio;  
rim Amoroso l.iinn »• -S, Cidade . nnini 1 n t r n 1 n 1
Kovn: roa dn Alegrin 11. -'ü. OõJu; bULòA LUltülUA
#>ei'i*iiiíorio ii nin JosO Itoniliicio
riaS. eni '1'o.los ns Santos, e« ytKKII.S '.'.lAVAIt ltK.;A('.,i:s
.run Itnr-ellos, esquina «In rm. Coiniirue biUuVes nn UOl.SA 1,0-
MnriiiUo, ein Copiiciiuiinn, ondo
serão 1 sccbldos pedidos pnrn

Otlo Simon n. ..... CM. -161;.

ESPIRITISMO
Trata-se de Iodas as molcsims.com

plantas medicinaes c pelo espiritismo,
garantiiido-se o exito. Consulta, sobre
todos os assuniptos, grátis. 1 lalameiitos
á distancia, l>or correspon lenein. me-
dir.nu : nome. edade e syinptomas «la
miilcsii.i ir sello 'para resposta., hlora
Indigena: Acre. o... Rio. ri. ¦'¦-'"'••¦

ü SOEL

Vc'ndciÍi-se eixo... luvas, cadeiras e
mancaes, dc _•': 7 PM-^ mglezas; .:,
de 2_"; 2 de .rn":' dc 34 c.i ce
cú" Imiiii prensa Blackhuru 7»xn-
j,a,n malharia. Un... r^^"»»-™^-*^.™-! Bíe„SFi"p?^la^*"cbm"-_r-rtal-iii d. ouío
,S", parada automática, 1..100 ag lias e««^^ 

a„ N:lcionai de .908. Este
e 36 conduetores para camisas t 

Ji-'-'* MVjjhoS0 pcito-al cura radicalmente
Um banco com r; cabecns de 111.ici ¦¦ .-; 

() (jt(. 0;,lilrril0_ dironicos, coque
Blachburn ponto .:-'. P-na -aiiiisa» »m
"ollas p"i 2 conduetores e -50 .igulnas.
Um banco com uma niiichina bmgcrrue

ile 1'RAXGISCO
l()*-i;' riNTO CARNÜIRO, «• mais i.u*

| rchtés. agradecem ás pessoas que acom-

panharam o scu eiitcrraniciiln e çoini-
| dam pnra assistir a missa Ue 7. -J*-.
' (iu,* será rczaila na egreja dc r>. 1•?»-

cisco de 1'auln, aiuriiihã. scgunda-fciM,
is do corrente, ás t* ii- horas.

(M 2600

g&tmimwKmmwavimtHmmWBaíFrancisco de Souza

t

í
Britto

nronciiiic-*, wi-im»;_ _._.«-.-•—-. —_ - ¦
inche, asthma, tosse, tísica pulmonar,' 
dores d*, peito, pneumonias, tosse ner-,

cascar c duas" dr costura. 1'ma inachlna
(ovciloelíl Singcr, paia bainhas tle
meias. Uma Siiigcr.l... 

'-rc. nmchu.as
Wildiunn pnrn elásticos. 160 ib- 

ç 
soo

agulhas. Tudo rm muilo bom esiaüo,
á run Ribeiro Guimarães n. 69, ''-'•¦P'1*
\'iü:.. .i^r'. Aldeia Canipista.

HARPA ERARD

f
." AXXIVERSARIO

l''r.ineisc:i Ramos Urino c dr.
Ircuio Britto, convidam ás pes-
sons de sitas relações c amiza le

vo.-ns. con.íip-'i;5_3,"''ro'üquid'á0, Biitfoca-1 JL para assistirei*, n ¦mi**sa do 1" ¦«»-

cBes doenças dc garganta larynge, dc- tnversano, do fallcc nu"'¦• >

fh,x_ as. matico, etc Vidro i$Soo. - querido filho " irnino. n.nn.i,... e: ». •

Dèposifos:"Drogarias Pacheco, Andra- feira M. emrente 
;& ^^^

das 11. .51 Carvalho, rua Primeiro dir iru- ,l,r N. t*. rl.t l m '¦''•'', 
,, ...

Marco 10; Sete de Setcml.ro 81 c 99 S. Francisco de Paul:. antcçi-iando H-.S

. < ÍL di \_scinUcii n. VI- Fabrica; sinceros agradeciuicnttos. R - -'

Pharmacia Santos Silva, rui Dr. MI-LMMnVMHHn
t;d.s'l.ul.. 11. .-.-o. Telephone ..400, I '.•_*..-,¦ .1.. r_._•?«,
Villa.

Veude-sc uma, duplo mov
preço razoável; Irata-sc 11 1
vidor n. M3'l

Anemia,

MA

«n.UICÁ  Avriiiiln l!ii> IJrilllC.t
1-12. esiiuiiia iln ruu dn Asscniblén

I,á piieonlrnrcis a iiuli/ucão do
do iiistriicções cln vosso idc.il. »

BANCO DA PROVÍNCIA jiOS.^ uounpnnn
DO RIO GRANDE ^ÍSSiSi^^-S 

'-!-.-- A0 ^mm
nn .Ul inlinilo «l<* plantas e elcvn.uo, eui
UU víWiL. (liiplirntii. «pprovmlns pela 1'rotei-

turn, indieniiilo «> locnl ein que se
lireteiide rollo.nir cs respecllvus
iippiirellios,

Sobre desnrrnnjiis c ol.stru*
iiões, «leve » pnblleo dirigirão n
Inspeetoviii do Ksgolos dn Cnpitnl
1'rilciiil. :í run Sneliel n. ''-ê>, su-
brndu (niilign 1 un Xovn do Ou-
vidor).

fiarj.ir/a nci.rasllienia, moléstias
do estômago

Dcpo_iinriosr — Araujo Freitas j C",
rua dos Ourives 88 i* Pliarmacia Ida'-
qwcs, praça Tiradcntes n*?. /,o c 42 Rio,

MALAS
haratis-

Rua La-

Secção de Depósitos
Populares

AVISO
C..ii.iii.ui'c:r'....v- r.o* íiiívits?.í(1i'í «llie,

a partir de ." ile jiillin próximo ¦...
demiti-, n t:iN.< de juros na secção dc
IHiPOSlTOS POVlILAUlíS será redu-
zidn de .1 para .'• "i" (tres por cento)
ae .,1111o.

Kio de Janeiro, lí d, nin.t. dc uno.
DuiiiVi de Mendonça, gerente. —

Custeio, Salvalcrro, conl.-i.lor.

DA FÊUGIIM

Artigo solido, elegante e
simo, só na .í Mala Chinesa,
rradia fir." 

UM BOM ESCRIPTORIO
Com dois compavtiinentos por 7'.:. .—

Trata-sc na Casn Muniz, Ouvidor. ;i.
S iG.C

PENSÃO UNIVERSAL

a-u-IMagnitico emprego de capital
'.s_oS 

J.i

V, Ex, não per mobilar soa
casa sem gastar dsnh

Édgard da Costa
Araujo

Vciídc-sc uma grande o solida pro*
priedade no bairro dc BotaíoRO, danilo
uma renda mensal superior n i :30o?,
Para informações com o sr. Caldeira,
na rua Primeiro de Mar.o n. s., sobra-
do do meio-dia ás -i horas rln tard

K' o que pôde conseguir facilmente,
por' aluguel mensal c módico, todos us
moveis: rua do Riachuelo n. 7. Usa
P.-oer.sso.

GMLLOS BRANCOS
¦ Brilhnnlinn Triitmphr

(J. '554) I Pobres,

MEZ
Maria Carlola F rnaii les dc

Araujo e Alexina Borges Fcrnaii-
des, mandam dizer uma írnsüri «por
alma «lc *¦ u ...poso c itcnro
EDCARU DA COSTA ARAI -

IO, amanhã, i.í do corrente, ás O '\-
horas, na esreja dc Santo Amorno dos

(R i'.!4l)
5®;

t

querque
I.uiz Rodolpho Cavalcanti d*

A'i'u,|ii'T,|iu! filho o senhora,
viuva (lesciiili.irjjadoi- Raja Oa-
li-iglia ü filhos (ausentes'), nif.ii*-
.iniu i-.tnr amanhã. seRtinda-fêiia,

i ¦; do çorrcnlc, ás o horas, na allar-tuór
(I.l egreja .le S. 1'rancisco íio Paula,
uma missa dc si-iimo dia, por alma de
sua prczadissiina mãe, sogra e ni'ó,
agradecendo pcnliorados a Iodas ns pes-
sons uno :;.' dignarem comparecer a esse
piedoso aeto. (-'-'Oi!
(a^imWsaa&m^i^miTam^immmwÊm

José Moreira Caldas
fosc Passos, seus fillios. fi-

lhas c netos do fallecido J0S1V
MOREIRA CALDAS, partlci-
pam a toilos os amigos c paren-
u*s para assistirem a uma mis-

sa cpio mandam rezar, |. ...a-feira, i(l
do corrente, lis n horas, na igreja de
Santiago de Inluunna. Dnsdc ja cou-
íesvitiH.s inlfiramcule gratos. .....><; ji

! m^mísmmmwt&iimSTmWif&BBmBmm
Elydia de Paula Arau-

jo Mathias
f) tenente Ahilio de Panlà

Mathias, senhora c fillios, Joa
ipiim Moreira, senhora c filhas,
¦\niri Mathias lVreira. Mana da
Cloria, IMa.ihias 'los Santos e

filhos, convidam os seus .parentes e
amigos para assistir ri missa de setimo
dia mie iimudiiui celebrar por 1?}1«j1n<1?sua saudosa nine, sogra e nvi. r.i.iui"
liK l«.\UI,A ARAUJO M-ATIIIAS. no
allar-mór da matriz rle Kossa Senhora
de ..oiiri.es, ilcpoia de nui..i.lia. seguu*
;!a-feiin. i; do corrente, ás o horas, c
rior este acto religioso agradccnn pc-
uliorados. M* -:"''«'

i

para

CASA

l:i-llli-(li'-si' liilln-lrs l!«* llil*.'
rins pnrn o iuti-rioi', iiieiliniiti
d uni*!.* du Correio. í . „lia ,1

llú-M* viiiiiii.ii.sii-. (.'Oiiiniissiics |
nos srs. ciiinlilstiis nus t>iii*olii- 81
un-iiiliis siiiuiiiir.s ii 100S000S
— Ku.i Siulir-i ii. t I — |

rilANtiSC" .V- C. 1
:a*___v_t_sru*ig.i_M-.i'r,''r' . \

l(:i:i D. C.ci-alrlo .1. -¦'¦•. esquina dc
i-cniil.i Rio llranen. Alugam-se excel-
mes ciimiiiiidos moliilados, para fami-
i e cavalheiros de t.nlaincnto. Cozi-

..¦.de.,.. Com on sem pensão
Aeceita avulsos. (S "So

PREDIO

COOrKIIATIVA MIl.llAlt
ültASll.

1)0

s i»nu-is.nno
i 41 V i . >J 1 in<

Em cumprimento rm preceituado nos
aris. .^0 e 4-' dos estatutos, convoco a
as.cnitiléa geral ordinária para apre-
sentnção do relatório, lialaiKii, etc., c
eleição des membro: do Conselho l .-•
cal c seus supplcntcs, para o dia tj n
maio iiroxiin.' íuturo, .'.- i; horas, r.o
salão nobre do Club Militar, a avenida
Rio Branco n. :¦...;¦ „

Rio de Janeiro, _<i de a.iri. dc :o 6.
_ Tenente c-rmiel .-I. *ir«-.«i«M de Mo-
nes. direclo: presidente.

RODA DA FORTUNA
UMA Mh M0Li.fill Uíl-in. B L<kJL-U „. i5... «

15

il'uns

ú QUAOilO
Resultado de hontem:

Antigo. . ¦ - Camollo
Moderno . . Urso
Rio  Elephanlc
Salteado. . • Carneiro

Varianlcs
30—OS—73—SI

iuo. ri-i' -01c 1;

" (i 1. o ii o"
ÊO-Ml-riU)!*. MUTUA Dl*. ¦•: nccuuos

IUO I"'. JAXKlt-O
:\Asscmblca geral ordmar.a

$Z.e, (r.n.-idides os srs. mutualisras. 1
inscrip>s e quites a comparcccf :• »•" :
sembléa lv.nl ordinária desla r*oçieil
de, «pie Ifiá logar cm sua se.le. n riial
t:mg'.iay.-,r.-i .,-, „,, dia .:¦¦',d<> rorrciirc. | Itio-l^-v_.^«o.
à- 3 horas o, larde.' n.'* -¦' ''¦'.'¦' '•'''

106, RUA 110 OUVIDOR
iüai a praça u dc Junho n, 51 •-

i!c Janeiro
COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes tle Loterias
i....'"rl:'.r.ii íxttac.5H

FERNANDES & C
TelepliotK* :.iji 

'— N'-',;'"'

Rio

-,-•¦- 1; ;uvlt' sol]rado. cnm
de-eseis iiuartos, tmlos in-

co/inli-i. duas lirinlirir.is.
flccírten, proiníu para ]• iv
.ratar, ir rua do Hospicio

, Lebre. í.. 21,1(1.

Aluga-
Pátria, uma casa nova. v„ .4, .
mobilada, com tres 'iitnrlo.. banheiro,

acn.iruihai-os. Frasco :v>ooo. Vcnil
nas seguintes perfurnarias: Bazm. Nu-
nes, Casa Poslal, Um ram Grande. ( ino,

¦ Hcrniannv e Pcrfnmarin Lopes, rua. u.i
unitários da j Misericórdia. '•• Mme. C. Guimarães.
tnplctaincn

il
ra c ¦ : 1" ¦ ¦ ¦ ,-¦,**
Miyrucl módico. Quem pretender, d.ir;

ja cana a esla rednecão. com n-
ciaes A • 1

tKr___5H__E3_íWnB_**»*^^Orminda Diomar No-

t

h CASA JARDIM
participa aos seus amigos e frcgtier.e«l
quo sc acha sempre prevenida d_
flores .para qualquer cncoiiiiuenda de
coroas dr: flores natnraes. á rua Gon-
er.lv.-s Dias 11. 38. Telephone u. .8... —
Central. _____£'
QS___f3SSp-ms-<--t49S«^-^

gueira
Antônio Xog.ui

Xogueira, esposa (

A.

r^S-líXlii^oen» & pelle e veneras -
Physioüierapia

pf [ j Vieira Filho, fundador e (li-
f. ,..¦,,¦.-,< •• VIP! M CMIKOMAXTU I rc-i0'r tlo Instituto Dcrmotherapieo «lo' 

ilSTlí.WGKIItt» I Porto (Fi-tugal). Tiataineuto das doen-

Tra!i_!lia e.n. quatro .buralhos de c-irtas e La5 da pelle e syphiliticas APPl*«,^

pelas linlias das mãos. far (.iiaesnii.r '«•'•; dos agentes j.hywço-r.a.itraci, •.««*""•
,. 1.1/. remar n ' , . raj03 x, ladi.un. caior. ele.), no,

-miieo 11.1. A...C-; ' . 
moléstias chronicas c.

,, qlt0. i, de um. coi.3v.lt ^"^"cons.. rua dn Alfândega tt.

ifi-icil nue R-j;; trabalha lia dez an- 95. 'lar- 2 as 4 netas.
li'..'' r„> d" lr..ie:r... o.i.l- se toril.iit.t_
'miiltn *eanl.coi.l.; 

pclns «„., acertos •* mm-r |h-r.b.-.llius j.'. fei'...-: J»»ra ".« praça.'!¦>

illn
paz
rica do tsiil. 'I
nocturufl.

Illi >-.';iiíi sal.sicz n HYPNQ-MA6NET1SM0!
< MS ;r.l.'

1'. íjcnla.lcirns pedra» di Sival.

;^-3,;li._s.rr^^i]r=pf^v^^
d'Ke,.;..1k;JTi-V 

'-* '•«'\CA l_'V,lti;P,1':
III.U' . N. 6.1. ..K-.i...... «In rua **

tes ;. assistir á missa que mau-
dam celebrar amanhã, segunda-
feira, 1. do correnie. na egreja

! ,|„ Sant' \ntia, por alma do seu 111-

e^uecivei filho AMHU1C0 HllMBER

nucreis adquiril-n rapidamenle-? To-1T0 cill.HO, ás 9 horas. Por <s*:

mc* Sitío 3« ¦•rofeior KAD1R, ni ' 
dl. ,-.ii_ia„ se confessam gra

,.',', Mariz e Harros. S7, único que vos, l

riraiite poderdes influenciar aos ou- : 
BaBraajg5a_í8_l_ffl_BM-8-89_3__3

Dr. Felis..elio Freire
Amw C.i".'"o Freire e filha,

Mario i'.'.i'Y c familia. dr. Arau-
jo dos Santos c senhora, dr. T.att-
delino freire e fnni'lia, coronel
loão Martins d'Avila c fr.n.ilin,

dr. Anui1..! I;re:re e senhora, dr. Ge-
1 irlplin freire <• família, convldain 0^
seus partnles e :iiiiíbos pnra a5sislir á
mis^a dc 7" dia que irtandani celebrar
pnr alma dc rscn esposo, pae. yJ>'0,
av,',. irnião, cunhado e '¦'.¦>, dr. Mil.IS-
lilrl.I.o 1'IIKIUK. no áltnr-iúór da ma-
iri. d:\ Candelária, amanhã, segunda.
feira, .- do corrente, ns o ilr; horas, e

„. „„  .„. ... , por esle aclo nliisio o de^!.- irí sc ron-
niUCH-U __umi-v...- fessam aRradccidori, (U 2100J

í__lVtn vmametsss!mimwssmammftwi**a•J""1'' -.-¦_ ¦^^^_JJ-^..¦_-Jr^_^^,l¦wl^CT^la¦l^J-aBgg^

^^n"srseífat;,,^',,f;.«:,;: S BENZOIN
Para n cm'icllezamcato dn rosto t
das nriop, roúrsca ;t dcIIc irritada
pela 11 v.-.lliri. Vidro .|..r.r,o, Pelo ("rir.
reio íSnrie, Perfumaria OKI.AKDO
RAXCK1,

a, Francisco
ííllio?, João t

XoRiieira, esposa (¦ filhos, Affon-J
«o Nogueira e esposa, Carlos li-
1-,. Lima, esposa _ filhos, e todos

o-- parentes ir amigos rln finada OK-
MIVIU DIOMAIt {.OÜIM.II-A, man-
dam celebrar por alma de sua csrftsa,
cunhada, lia c comadre, missa de sen-
1110 din. na egreja de S. Jpao Baptista

i ria Lagoa, as 9 horas, rio dia 15*

A«n*n,_M_/t*n T-í-a-iTt-llOftA-- ¦-- - ---- » .. -4E.iltijr_.jL _«_-

tro.1 unas cam R li.

r.,1 .1

Curso com
(-¦in J Magdalena Horta de

. .-_Wrj^:,«-t,Krúffl«!B1_rta«____-5_í«___-__aB»

j£S Cortar por medida cm 6 ligues

DROGARIA V. P11ARMACIA HOMOSOPATA 01
Cnimlr' 'i'ii'ini.i nu lí.viiuslcnn Xnelounl (lo 1000

)E 1 sf_ 1
«.inr.tND.v to*5 OI.T.IVIÍS SS

¦.ni.. nu líviiosiciKi Vnctoiinl uo lüou* -.,.-— . 
^^ tmwm __i\_:o_=-_R»-E3:"CJi2rT^. _

Araujo
o ente

1'iu .unnns, rcdüecãn no preç
Professora habilitada, t'iiau:.i era

seis lições a cortar pelo systema alie-
| nino ou francez, preparando a disci

anci-,'.. « Pula a executar qualquer figurino. Rui
Árauio 

' d.r S. Chrislovão ri. 51.., sobrado.
(.1. 2400',

ALERTA
;i.__.»i...lí. píSftl i*-ill-l-tr

, não falha. Preço d
"íSoon, prío Co

1 Cassl..::.,. 6C1 C,
10

Propaganda
040

i'.-_r.

DENTADURAS
.: 1

5!

CURASTHMA - 1 ..'¦ : ss
l.r.n. i.ltr. .-.s.n.l'..!'.'.'.!. «
a sí!'*«w r*' '"•-•:•' '•"¦
Mltilí.l 'llie r.ej.1.

PLOURESINA -- !('...'¦
ilio ;*err,i.-o par:. í.o.e.
liiH.ie.... ..." .c.::i e

radical.
VARIOLINO - Preserva,

t-vc cüiitra :• bexiiías*.
: ílOMOr.OBROMUIM

i TohÍci> rccoiistituÍTitc
otuarírpsth.-

ligado de Iracalháo. m hemccopathia). Sem gosto.
PESAI-VOS ANTES L". 30 UIAS DEPOIS

es dr •;'¦
Bra:

âs .1 horas i> larde." 11.10 so P.aia i™«*«-1 , 
f= | — ¦  

EãS^BS^M Garantia Federal .icoosooo
dc Conselho l.isvil. como tambem n'.na| _ ' l'rCi\ . 0. - .. ,.*;.: .. •'-*--*j.,'i
procedeic, i -e'vã„ do novo Conse l.;* Jf 

g* f% , ., . „, ,,..,, ,,, .,.-... 0, fi:or_,S.

„,i.r!-rs t«-i rn!"...„ ,,. ., ,.s I -.llrl::'..'-. ^> -k__S* _&J . ._...,.. ,.._. ^ ,;,,'..,'r. ;;_. Cartas
Pi,, !. lanriio. _ .._ ,.-.-.;.. ile 10.6. .... 1-1 , '.'lü M .li "1 '..-,, ., I V. í.d

ii.ia.le. 
' i-isilo. .:.'.n de \ \ f ÍM

crescimento, ele. \ / fa- ÃMS
HEKOPODIUM AN. ,\/ jggf -^ «

THEIM1NTJCUM -- V ' '" t
\;,c'.«r c- vcrinei Lr^í^-— ,F

^C^tjST^^

.itor; \l/- ' /'_,

GLYCOUNA
FORMULA DE !.. R. DE BRITTO

j Approvada e premiada com medalha dt
ouro nas exposições de hygiene

Excellente preparado da antiga Phar
; uincia Raspai), empregado com sttccci-

Pa

cura 1t.hi;
tu.r r, .;,•;¦
r,o rir. «li»'

PASTL" Rr Ts* A

- Subi
.... q-..l

Medi.

s

\

Influenza-i. con-tipa.õcs
e intecçõts gripp»«ís

t.u i a dias

FUral
ginif'!;fS U*

Rio Ir Ir,.'
A directe

itra a COQUELUCHE
___ . E.V S.

liir* - 13 '¦O, m }¦

.. 
'-*.n"14.:s-. E-pecifico cr*-

.ii.I-OSITAKlOS KM TOPOS Oir* ESTA UOS

.Jt**^

Alencastro dc
seus filhos .1 ,-¦'¦ llonn dr- \rau-
jo, Genitn ilnrta de Araujo c
demais parentes convidam íotl.i5

ns iie*-vas dr- sua amizade para assistir
si mis... dc sétimo dia, mie inundam ce-

1S'r;i''n'-<;oi',_.!'':pr..lfro=oiÍch.-r.i' por nlilia (la nossa nucrida MA-
h\°t^% Í'Ji"Z GDAi.lÍN-A, amanha, sc_i,ndii-k.ra .

diat.-rmcnte oi eóries e; ,i,-, corrente, ns o horas, na esreja na:
cv.jnca as hemorrlia- Criiz ,do. Miliians. Pcnliorados agra- s0 nas empigens, comichões, frieirai,"v','; 

»._„„ m„ir_ «leccni a todas ás pessoas que assttircm I üãrthro.t, acre, pannos, asprreia «
PALUSTRINA -^C»»1™ 

,5lc ])ic,josa acio.  irritação da cutis; rugas, suores fétido*
•''..:,,*,' moíe-tla» 

'do 
li , mgmmmmmmSammWammmfmmi \ " todas as moléstias epidérmicas.

.,.,]„ c iiisnmiiia. r__.__.V__*-. M-íftin«_ Tpi- I Deposito: Drogaria Pacheco, a ru»
venússinium -- ne- toncnHa ridruni íei- dos xn(ir-das {.. ,.. ,!r Março ,0, a«-

loico medicaincnto de;- | vaivn ! senililéa 14, fiete dc Setembro Si e 99*
A"11 I Fabrica, Pliarmacia 

-"autos Silva, á ut-

WNIVERS-VRIO DE SEU PAS- Dr. Aristides Lobo 229. tcleplione nu*

SVMKNTO j1101'^ i.-ioo. \illa.
¦Rr.crl S. Caetano comida setis |

parentes e pessoas d*: sua ami- |
zitile para assistir ii missa que j
mania rezar por alma rh* sua. Vcudc-Se >"¦¦"•'¦ :"'*« '¦''-'• '¦"'' '¦' '"«:rr^

incsquerú-el irmã, ama.iliã. sc- j com dois p.i.-l «' terreno cm

tinailt» «n curar a* mam-1
festacnes fiyphHiticas. t

(ESSÊNCIA 0D0NTA1...
CICA — Itcmcdio in»-
..ir.lai.co contra a ilm d.

Possue este ?nti_o cMa
bdecimento o sortimento
completo cm tn-ios o? mc
dícamentoo !ion.o_.opathicosJ
mc3mo 05 r.10;'ema mon n

CASA EM BOTAFOGO

err..re_.rdrjs. e que
fornecidos por císa-t.
mais importanteí «la Eurooa |
e ria America Uo Nerlc

e são giinda-feira. 1; do corrente; ás n hora
| na egreja de - Anioni" dns í*t> tri

; a
= A.

(.CSIllll 1
írt-ii* :

: 1 ui i! mr-
nulos. Trata-

I-.VI LO : — I.AKUBr. __ C. (K.

5*», pnr !
«-.te; rva .1.- !'
31) 1 Cniicelln».

.0 dO hr.'
C-í __.f

TT PPJVPT



^W^-.i^xi •?'
-,:'£*%¦

PEQUENOS lllifal
-.:¦-•"'

VENDAS EM LEILÃO
j. LAGES

ESCRIPTORIO E ARMAZÉM, RUA
DO HOSPÍCIO N. 85

Telepbone n. iyol, Norte
leilões á rcalizar-so na semana de

15 a 20 .dc maio dc 1916.
QUARTA-FEIRA, 1;, á 1 bora:
Leilão dc uma grande chácara e pre-

dio. ii rua Ferraz (Rabcllo, frc_„czia
de Inhauina.

¦ QUARTaV-EKIRA, 17, ás ,| lioras:
Leilão dc predio e terreno á rua

Dois de Fevereiro n. 225, Engenho de
Dentro.

QUINTA-FEIRA, 18, ú 1 hora:
iLeilfio dc grande predio á rua dos

Arcos n. 41.
OUINTA-FEllRA, 18, as 4 .horas;
Leilão de predio á rua Antônio Var-

gas n. 58, Piedade, espolio de Anto-
nio Francisco de Vargas.

ÍIUINTA-FEIRA, 18, ás 5 horas:
Leilão dc sete predios á rua Silyana

números 22, 24, 26, 28, 30, 32 e 34,
Piedade.

SEXTA-FEIRA, 19, ás 5 horas:
Leilão dc predio e moveis a rua D.

Marciana n. 107, Botafogo.
SAUDADO, 20, á 1 hora: .
Leilão dc moveis- á ruu do IIospi-

cio 85, armazém.

IMPLORANDO A CARIDADE
Por intermédio deita redacção, oppellara

pura a caridade publica, as seguinte*
senhoras:

VIUVA ANNA DO AMAtlAL, cega. e
além disso doente e sem ninguém pata sua
•omp.inl.ia, recolhida a um quarto;

VIUVA ANGEI4A PECORARO, com
65 annos de edade, completamente cega e

"VIUVA 
AMANCIA, com 68 unnos de

idade, quasi cé.a;
ANNA EMILIA ROSA, pobre vellil*

uba, viuva, com ;o annos de edade;
BLVIRA DK CARVALHO, pobre, ceg.

,»m amparo de faniilia; —'•«'—
PRANCISCA DA CONCEIÇÃO BAR*

ROS, cega de amboa 09 olho* e alojada;
JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-

trírado, atm recurso»;
VIUVA LUIZA, com oito lilhos me-

¦or»;
VIUVA MA*IA EUGENIA, pobre ve*

lha sem o menor recurso para a sua suo.
llsttneia; _

SENHORA ENTREVADA, da rua Se-
«bor de Mattoiinhoa, 34, doente, tmpossi*
biliuda de trabalhar, tendo duaa filnad,
t«t:dn uma tuberculosa; .

VIUVA SOARES, treíl.a, tem poder
trabalhar. ,

VIUVA SANTOS, com 68 anno» de
«dade, gravemente doente de moléstia in<
turavcl;

THEREZA, pobre ccguinha aem au».
ÜO de ninguém.

VIUVA UERNARDINA, com 78 an-
nos.

AMAS SE'.CAS E DE LEITE
PRECISA-SE 

de uma moça porá ama
nccc.i c fazer serviços leves; á rua

Cr. Aristides Lobo n. 82, (2660 A) R

PRECISA-SE 
dc uma creada até 20

annos, para serviços domésticos c
tomar conta de uma creança, dando fian-
ça; trata-se na rua Uruguay n. 22S.

(2588 A) M

PRECISA-SE 
de uma ama secea; orde*

nado 20-fóoo, no becco do Carmo n.
da Quitanda, so-

.2100 A) S
20, esquina da rua
brado.

PRECISA-SE 
dc uma ama secea de 15

a 18 .limos c maio serviços leves; á
rua José Vicente 11. 71 -— Andarahy.

(2043 A) J

PREOISaV-SE 
de uma ama seceu, 11a rua

S. Francisco Xavier 11. 210,
(2044 A) J

PRECISaVSE 
de uma ama secea paro

duas crenças. Pagamento 30$; rua
Visconde Silva 11. 6ú -_ Botafogo.

(2539 A) M

(IfBElllílilBEà-lISiíiPiníMiiiKílfflKlifflBíiE»;.
fe AO LEVANTAR. . . TOMAE
m VM PEQUENO CALIX DE .

I Guarane&ia I

PRECISA-SE 
de uma pequena para o,

serviço de casal; Rosário n, 170.

RECISA-SE «de uma meninH brarçca
ou dc cor, dc 14 a 17 annos, para

copeiro e arrumadeira; na rua Aflonso
Penna n. 145. (2099 C) R

___H«lll___lfff^^ laMiiiaiiHiapiai-i

PRECISA-SE 
de uma empregada para

todo serviço dc casa, menus cozinhar,
á rua Dr. Dias da Cruz n. 825 — Eng.
de Dentro, (2181 C) S

JUVENTUDE ALEXANDRE
ALUGA-SE 

-uma casa para pequena fa- >j
milia, no beceo da. I.agoinhá 11. 23, per-

to dos bondes do Sylvestre, pelo aluguel
de 70$; chaves c informações, no 11. io*

(2584 G) M

PRECISA-SE 
de bons. corpinheiras e

saiciras; rua do Ouvidor n. 172.
(1845 D) S

PRECISA-SE 
de boas empregadas para

boas casas e com bons ordenados; na
rua Commendãdor Telles n. 18, Cascadu-
ra, ponto dos bondes. (1693 D) R

PRECISA-SE 
de um pequeno de 13 a

14 annos, boa condueta; rua do Car*
mo ii, 41. (2632 D) M

PRECISA-SE 
de perfeitas corpinheiras,

paga-se bem c não fazem serão; rua
do Ouvidor n. 105, 1". (2459 D) J

AOS DOENTES
OURA radical úa aonorrhí-a cliro-
nica ou recente, em ambos os sexos e
em poucos dias, por processos moder-
nos,sem dOr;»rarnnte-se o tratamen-
to. Impotência, cancro sypiiilitieo.
darthros, eezeinas, feridas, uiceras.
Appl. 606 o 014 — Vaccina de
Wright—-estreitamento de urethra; appl.
do poderoso especifico contra moléstias
venereas, etc. Pagamento após a cura.
Consultas diárias das 8 á> 12 c das 2 áa
10 da noite.— Av. Mem de Sá 115.

CASAS E COMMODOS, CENTRO
A LUGAJSE um utiarto, a casal sem íi-

X-t-lhos ou a moços solteiros; aluguel 40S;
nu avenida Mem de Sâ 15, sobrado.

(2511 li) M

ALUGA-SE, 
em casa dc familia, um bom

commodo, na rua Senador Dantas 27.
(2300 E) J

ALUGA-SE 
uma sala, muito arejada, com

2 jancllas c luz electri-., á rua Uru-
guayana 137. 2" andar. (2091 i'i) J

A 
LUGAM-SE dois bons quartos dc fren-
te, com pensão, ú avenida Rio llranco

40, 2° andar. (-*5°4 -K) M

,_ LUGAM-SE sala e quartos., mobilados,
-CJLconi asseio, a cavalheiros dc tratamento;
av. Passos 40, sobrado, casa dc familia.

(2505 li) M

ALUGA-SE 
ura bom quarto dc frente, cm

casa de familia. Precisa-se dc um com-
pinheiro de quarto; Buenos Aires 54, 2».

(2510 E) M

A LUGa\M-SE um bom quarto e sala, para
X-casal; rua Senhor dos Passos 11. 20, iu
andar. (2309 E) M

A LUGAM-SE quartos e salas, docente-
XXincnlc mobilados, para familias c cava;
lheiros; á rua Senador Dantas 32. (_5o61i)S

ALUGA-SE 
uma sala du frente, sem mo*

bilia, com luz c limpeza; na avenida
Central 103.  (2514 E)__M

A 
LUGaVSE uma loja, para qualquer ue-
gocio, em frente á Prefeitura e rua

Jesc Mauricio 144. (2415 E) J

Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, não queima, não
mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do cabello e ex-
tingue a caspa-com tres applicações

VENDE-SE EM TODAS-M PERFUMARIAS
PHARMACIAS E DROGARIAS - Preço 3â00í) rs.
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ALUGA'M-SE 
magníficos conunodos, mo-

hilados o pensão, a pessoas de trata-
mento; na rua do Riachuelo n. 156.
___ (2283 E) R

A LUGA-SE o predio n.
XUiivalidos.

; da rua dos
(2125 E) &

A 
LUGaVSE um bom quarto para um ca*
sal sem filhos, a doii moços, com pen*6ão, cm casa de familia; ua praça Quinzede Novembro 11. 30, 1» andar. (2s,ioE)M

ÁLUGA-SK 
a dois moços do commercio

ou a casal sem fiihua, uma sala de
frente, com ou sem mobilia, fornese a rc-
feição querendo, casa dc familia decente;
na rira Marechal 1'lorianu n. 7, sohrado.

(2543 E). M

A 
LUGaVSE um esplendido quarto mobila-
do, a moço solteiro, com electricidade c

tclcplione; na avenida Mem de Sá n. 117,
i- andai. (2541 E) .__'

ALUGAM-SE 
ternoi do casaca, sobre-

casaca, smokings e clacks; nn rua Vis*
conde do Rio liranco 11 36. Tcleph, C.
4415. (223110 .

A LUGa\M-ISl, arejados aposentos de fren-_T_-te, com sacadas, mobilados a capricho,
com ou sem pensão, a senhores distinetos
uo a casaes; pensão familias; rua Rodrigo
Silva 6, a» andar (esquina S. José).

(2671 E) R

A LUGA-SE uma sala ou gabinete, lu-_Tl.xuo.samente mobilada, o um senhor ou
a casal sem filhos; para ver e tratar, rua¦Riachuelo n, 195, (25O7 E) _

A 
LUGaVSE. uma snla de frente,, própria
para escriptorio; na praça." Tiradentes

n. 48, i°; trata-se no 2» audar. (2210E) S

ALUGAM-SE 
¦ salas dc frente e quartos,com toda a independente;.na rua Me-

nezes Vieira n. 30, sobrado. (2274 E) R

ÀLUGA-SE 
a boa casa -1 159 da rua Ge-neral Podra, própria para qualquer ne*

gocio, tendo nos fundos boa moradia, parafamilia; 150$. (2608 E) J

l!IIIII!llilLWIIIIIill!l!lllligilllIIMI|llil!l!iaiiiill
_ AO DEITAR. <, 1TOMAE UM CALIX DEM

Guaranesia |
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A LUGA-SE, para qualquer negocio lim-
XXpo, a magnífica, loja do predio n. 24a da
rua Alfândega. (2.05 E) J

ALUGAM-SE 
quartos com pensão; ua

avenida Henrique Valladarcs 11. 64, so*
brado. (176S E) S

ALUGA-SE 
_at_to Ul» bom..-quarto,

novo, com luz, em oasa 'dê faniilia;
rua da Constituição 36, sob.., (2679 E M

A 
LUGaVSE um con.modo, iia praça da
Republica 11, 56, sobrado, só para lio-

mens. (IJ)

ALUGA-SE 
uma csuaçosa sala de fren-

te, na rua do Riachuelo u. 212. (1543Ü).)

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Augusta 11.

4, Santa Thereza; aluguot 120$; trata-se
no n. 2, (2129 1. R

A LUGA-SE uma boa casa, com 2 quar-
-aCAtos. 2 salas, cozinha, ouintal c mais de*
uendencias, extenuo terreno o muita agua,
cor fi;?; à ruu Cardoso Junior 274, Larati-
jeiras; trata-se no 13- ______ ___

ALUGA-SE 
um lindo epmniodo, com vis-

ía para o mar. com ou sem mobilia; na
rua Cassiano 47, Gloria. (-'639 G) M

ALUGA-SE 
uma boa casa, á rua D. Mar*

ciana 5f'-i salas, 3 quartos, porão, etc.
(2646 G) R

A LUGAM-SE quartos e salas, com . ou
XAsem moveis, boa pensão, esplendida .vista
para o mar; rua do Cattce n. 1, Gloria.

(2647 C) R

A LUGA-SE uma casa, por 87$; na rua
X_.Beiito Lisboa 89, casa 2, Cattete.

(2660 G) R

A LUGAM-SE casas, a 130$ c 150$; 3. e
aCX.| quartos, 2 salas, grande quintal; Cat-
tete 214. *=•¦<•• ?__ R

ALU-GA-SF. 
por 80$ mensaes, só a ca-

valheiros, duas boas solas de frente, in-
dependcntes,_ bem mobiladas, iuz electrica,
c banho frio (tambem sc alugam sem mo-
bilia); na rua da* Marrecas 11. 43, so*
brado. (220 I') J

ALUGA-SE 
em casa do familia franceza

um quarto mobilado, por 45$; . na rua
da Lapa 57. (1763 F) S

ALUGA-SE, 
i rua Conde de Lagc 11. 21,

unia esplendida casa do tres pavimentos,
oropria para uma pensão. (2613 1. J

ALUGA-SE, 
por 170$, a casa da ru»

Moraes c Valle 11. 11, com 4 quartos,
salas e mais dependências; trata-se na rua
Asscmbléa 18; chaves na rua da Lapa 26,
armazém. (1641 1') S

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

A 
LUGaVSE o sobrado da rua da Lapa
n. 74; a chave está no n. 71; tratar

na rua IScnto Lisboa Si. (2370 G) R

ALUGA-SE 
o casa n. 9 da rua Bento

Lisboa 11. 79; as chaves no. 11. 81,
tem tres quartos, 

"duas salas, cozinha, pc-
queno jardim e quintal; (2365 G) R
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A LUGA-Sli, 1111 ladeira do Senado 40,
aCLum porão habitavel c uma sala c quarlo,
cm casa de família decente, com todas as
cunmodídadcs. (2373 I.) H

ALUG..M-SE 
uma sala de frente com

alcova, e um outro commodo, a moços
do commercio; na rua Silva Manoel n. 158.

(2585 E) R

A LUGa\M*SE casinhas, a casal, c salas a
-ÍXmoços, com luz electrica, a 33S, 40$, 45?
c 48$; Tohias Barreto ns. 74 e 76, Avcni*
da dus Palmeiras; tudo reformado de novo.

(23.1 li) R

A LUGA-SE um quarto, n moços do com*
-"aVincrcio; Villa Ruy Barbosa, travessa. Chi-
quita 15, c. terreo. (2351 E) R

A LUGA-SE o i° andar da rua Hospicio
XX.171, para escriptorio ou familia.

(2431 E) J

MM l!S,iHf.LUI:ví»j!:ifc1,i:i>á!:!!._iiJ«:,iríiij3:;i

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
A LÜGA-SE uma moça portugueza, para

X.leoziuhar c mais alguns serviços, de mela
edade; mio dorme no aluguel; á rua .ene*
(beto Ilyppolitò 11. 168.. (23*19 O R

Al.tIGAM-Sli 
boas cozinheiras e copei*

ras, arru.nadeiras, amas seecas, gente
da roça; na rua Commendãdor Telles 18,
Cnscadurai (1694 10 R

ALUGAM-SE 
quartos para rapazes sol-

teiros, com muita luz c bem arejados;
ní rua da Misericórdia n. 53, onde se trata,
cem o encarregado. (2364 E) R

A LUG.VSE lima co
xYtrata-se oa rua du
<ln Pinto.

cozinheira do trivial;
Tinta 11. 3-ti morro

(.282 E) j
¦pRECISA-SE de- uma senhora de edade
J. para cozinhar o trivial, c iptc ilur.
ma cm casa dos patrões; rua Dr. Cam-
pus Salles 11. 27. (2O89JJ) M

YJUIÍCISA-SK dc uma cozinheira do tri-
.1. yíal o mais serviços. 1'aRa-sc bem.
Tratar á rua da Quitanda 34 c 36.

(2C77 B)

_>l<EOISaV-SE dc uma boa cozinlicii. ;
jl rua do Uispo 11, 94. (2490 li) R

pUECISA-SlE dc un.a cozinheira, na
â. avenida Salvador de Sá 11. 1S7, so-
brade. (2064 B) R
-|>Rl.CtSA-Sli de 111:1a boa- cozinheira
.1 dü trivial, que durma no aluguel; na
ma Alves 'le llrltu ... 29 —¦ Muilu da
Tijuea. (2060 11) R

|J>UK('!SA-S1_ de unia cozinheira para
j. easa de pequena familia dc tratamen*
(o. Nüo dorme uo aluguel, na run Ma-
iia e lla.ros ... 214. (**i4<> U) J

PKECISA-SE de uma cozinheira que
I. saiba o trivial; ma Senhor dos Pas*
,05 II. 50, (-'5S1 Hl R

CREADOS E GREADAS
A I.UOAM-SE ,*"2Í.i!iciras, lavadc.ras, co-

_f_L ptyra-s, arrmítaduiras e meninos para
serviços leves; ua n.a General Câmara 11,
124, sobrado. (C)

1 .RECISA-SE, na Iravessa llonurina 11.
ai (largo dos Leões,), dc uma crea-

da branca, que cozinhe, lave e engouv
nu- para uma casa com*r_j pessoas e 2 cre-
unça». (2.1JI B) R

1 .RECISA-SE de uma creada para utn
casal, sem filhos; na travessa Nasci*

mento Silva n. 11 (antigo morro do Sc-
nado), (2328 C) R

L>KKCISA-S1- 
do uma creada para co-

pcira e arrumadeira; na ladeira do
Russcll 11. 41. (3.|.|2 C) 31

t)IU.CISA*S_2 
de uma creada para la-

var e engomuiar; rua do Mattoso nu*
mero 96. (.a.uj C) lí

A LUC.a\*Sli uma esplendida sala, bem
-TJuiiobilada, a senhor distineto ou casal
qu» trabalho fora, cnsa muito confortável,
banheiro, luz, telephone; avenida Mem de
Sá 11. 95, perto da praça dos Governadores.

(2018 1',) J

A 
LUGaVSE, casa familia rodeada jardim,
uma formosa sala mobilada o um com-

modo. barato; telephone, luz electrica; Rc*
zende 198, esquina Riachuelo. (2043 1-,)J

Desconto ger^al de IO[ em todos os
üi*tigos ede30 A50] em ar-tigos

a re ao
dos novos armazéns.

VANTAGENS EXTRAORDINÁRIAS!

Largo de S, Francisco

Sardinhas
Rua da Alfândega n. 110

VLUG.VSE 
uma casn, nor 88$; na rua

do Cattete 214; tem grande quintal.
(2659 ÜY R

A LUGA-SE ,a pequena casa, na rua Ma-
-íàLchado de Assis 11. 13, próximo 11 a\ve*
nida e banhos do Flamengo; a chave ua rua
do Cattete 24S; officiua ile carpinteiro.

(2114 G) 11

A LUGA-SE uma boa casa. no beco do
XJlRíd 11. 25. cm frente á Despensa fidalga,
Cattete. (2658 (.) R

A LUGA-SE uma casa, com 4 quartos, para
-fãVfamilia de tratamento, entre Senador
Vergueiro e avenida da Ligação; trata-se na
lua Senador Vergueiro 219. (2077 G)R

ALUGA-Sli 
a casa n. 1 da rira Maria

.Eugenia ti. 77. tendo dois quartos,
duas salas e mais dependências; ar. chaves
estão ua padaria do canto dü mesma rua
c da -'lliimayt.i, e trala-sc na avenida . Rio
Branco io-*, com David -S1 C. (2_B6G) J

A 
LUGaVSE a casa, preparada e pintada
de novo, á travessa S. Carlos 11. 24;

aluguel 70$ mensaes; chaves com Manoel
Ptrrcira dos Santos, 291, rua Visconde de

(2084 C) R

IMDjyBfilffla
Para vencer difficuldades phystcas e moraes, dominai- vossos inimigos

destruir invejas e malefícios, ganbar dinheiro em negócios, scr (eliz en»
amizades e gozar saúde c bem-estar, compre já um CASAL de PEDRAS
DE CEVAR, poderoso talisman rece bido da índia Orientai; — Rcmcttó,
GRÁTIS, informações minuciosas c ii> teressantes a quem enviar 30b réis cm
sellos novos do Correio, dentro dc carta. — ARISTÓTELES ITÁLIA -—
RUA SENHOR DOS PASSOS, 98, SOBRADO — CAIXA POSTAL 60*
— RIO. J i?8_

, ,1 - ¦ —r

,. LUGA-SE o irmazem da rua General 1 A LUG.VSE por preço módico a casa da'
XXPcdra n. 208, próprio nara seccos e LijLrua da Kstrella 11. 59; tein seis quar toi'molhados, ou botequim^ etc; tem heconiom; c mais depen detidas; electricidade, jardín^
d„ções para pequena família, com installação | c quintal; informações na rua Sachet 7.'
clectiica e gaz; trata-se no mesmo, do i ás Tclcplione ,133 ai. (1767 J) S
2 horas da larde. (2361 1) R 

A LUGaVSE, por 50Í. metade dc uma con-
-_rxfc.ti.avcl c hygienicft casa. a pessoas de
todo respeito; rua Lest. 4J, casa 2, Ui*>
Comprido. (-'o.|2 J) J,
A LUGA-SE a casa da rua Machado Coe*

-CVlho ... 168; aluguel 170$; cs cliavcs ei-
tão pegado. (2254 J) J,

ALUGa.-SE 
o pavimento inferior dt cal*'

11. 63 da rua da Lstrclla, -ii para ft*
milia ;a chave está no n. 67, onde se triitaa

(1233 J) J,

àLUGA-SE, 
por 50S, a casa.da rua Santo

Christo 22&, com grande quintal; casa IV.
(2414 d j

ALUGAM-SE, 
muito barato, as boas ca-

sas da ladeira João Homem ns. 67 c 7-.
eom magníficos terraços; a chave está uo 65.

(••O.2 I) J

AliUGA-SE 
o predio 11, ió, da travessa

Pinheiro, por SiS. (2166 1) .1

AlíUCA-SK, 
por 45$, a casa da rua João

Caetano 137*11; trata-se na rua da
Alfândega 12, Peixoto _ C. (1751 I) Sj

ALUGA-SE 
a casa da rua do Monle 63,

casa III, com 2 salas, 2 quartos, cozinha
e mais pertences, pintada de novo, constru-
cçfio moderna, luz olectrica; as chaves na
casa da frente; por Si$. (2122 I) R

A LUGAM-SE salas e quartos, todos os
XXcommodos têm janellas; uma sala e de
frente; tem quintal, tanque e banheiro; rua
Affonso Cavalcanti n. 174. (3131 I) R

ALUG.-VSH 
o armazém da rua da Saude

n. 187, amplo e claro, próprio para
negocio; as chaves estão no sobrado; tra-
ta-se na avenida Kio llranco u. io_. com
David fi1. C. (2840 1) J

ALUCAM-SE 
a.¦andares, da ru
as casas novas, de dois

andares, da rua Ncry Pinheiro mu 36
e 40 c da rua dc S. I,cop*_ldo 32a, com
boas accònimoda.õea para faniilia; as cha*
ves estão nas mesmas e trata-se na avenida
liio Branco 102, com David Ü" C, (ajSil)J

Itauna.

ALUGAM-SE 
casinhas hysienicas. a pc-

quenas familias; na Villa Gloria 222,
á rlla D. Carlos 1, (Santo Aniaro)-—Cát*
tete. (268) C.) J

S A LUGA-SE a easa da rua Chefe de Di*
Xivisão Salgado u. 4-i. com tres quartos,
duaa salas e mais dependências, luz ele-
ctrica; tratar na mesma (ria Gloria).

(2:68 G)

ALUGA-SE 
a casa da rua D. Carlota lt.

77; as chaves estão no armazém da es-
quina. (1680 G) J

ALUGAM-SE 
magníficas casas, a 115?,

na confortável avenida Bella Vista, na
ma Euphrasia Corrêa 42.- próximo ao largo
do Machado; trata-se com o encarregado.

(1261 G) J

A LUGAM-SFi 11 180$ llnilns cn-
tí^sas confortáveis. íi rua D. Mar-
ciana 89 o a 280$ 11 tio 11. 93.

(Ií 170U) E

LUGAM-SE magníficas casas, a 130$,
com installação electrica, na Avenida

D. Luiza, na rua Euphrasia Corrêa 41, pro-
ximo ao largo do Machado; lrala-sc com -c,
encarregado. (1262 G) J

ALUCAM-SE 
as casas II e IV da "Villa

Leal", sita á rua D. Marianna n. i33',
ns chaves estão na ca;a i e ttatam-se na
"liquitativa". avenida Rio Branco n. 123.
Aluguel i8o$ooo. (1719G) B

A TaUGA-SE por lSOí? cnsa mo-
-^-tlcrnissiiun, erande qtiintnl, 0111
Botafogo, rua 1). Carlota 53-V-Il;
«linvcs á unia 330, (S 9<>9 Q

A LUGA-SE, por 150$ mensaes, uma boa
.Acaso, co... duas cilas, tres quartos, cozi*
i.-lia, área, tanque, etc., na travessa Cruz
Lima n, 29 (Botafogo); as chaves estão na
venda; Irata-sc ua avenida Rio Branco ti.
50, iu andar. (1898 G) R

A 
LUCA-SE, para grande familia, por
200$. o sobrado, completamente novo,

com 7 commodos. á rua da Gamboa n, 137;
ver, no mesmo, e tratar,.á rua de S. José 26

(1840 I) J

Gonorrhea
cura-se em 3 dias com

Injecção Marinho
liuiv 1 tio Setembro, 180

A 
LUGA-SE o bom armazém da rua Cl*
tumby 48; trata-se na rua Erci Caneca

245; aluguel razoável,  J)R

ALUGA-SE 
uma pequena casa, otri

pequena família, logar muito saudtve»
c muita largucza; traves-,a do. Navarro »5,
antigo; informa.se na rua Ilapirú 90, venda.

A LUGA-SE em casa de familia, i ru»
.-.VAristides Lobo n. J37, magnifico, com-
modos a casaes sem filhos, cavalheiros ou
senhoras de tratamento c bons costumes; ¦
rua i servida por .''versas linha» de bonde»
de com reis c 11 casa, além de ser multo lim*
pa, dispõe dc um grande terreno próprio para
recreio dos seus moradores; trata-ie n»
mesma com o sr. Oliveira. li

t_____ ____._._.___. — 
¦ ¦ -
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COMPANHIA DE SEGUltOS MAU1T.1MOS E TEURESTKES

CAPITAL Rs. I.OOOiOOOSOOO
AUTORIZADA A FUNCCIONAR POR CARTA PATENTE N. 20

DEPOSITO NO TUESOUUO FEDERAL. . RS. 200;000$000

Telepbone 1.236, Norte. Endereço Tciegr. PALLA3

G6—RUA DO R0SA1U0. 66— Sobrado — RIO DE JANIlIRO

José Rainho da Silva Carneiro
DU.EOa.ORES.

CONSELHO riSCAIai

SUPPLENXES: {

José làruno Nunes
€icero Teixeira Portugal
Affonso Viseu
Humberto Taborda
Comincndíulor José Pereira de Souzjü
Klpenor I.eivas
Manoel José Lebrão
Zeí.rího do Oliveira

A 
LUGaVSE por 120$ a cnsa da rua do
livramento ti. 210. quatro quartos, duas

Balas, saleta, cozinha, estando pintada dc
novo; os chaves estão uo n, 218 (bote-
quim); trata-se na rua do Senado i.

(2S14 I) J

ALUGA-SE 
o sobrado da travessa das

Partilhas i6; as chaves estão na rua
Barão dc .. Pclix 8o, c trata.se á rua São
Josfc 26, com Teixeira. (2580 E3 M

A LUGA-SE, cm casa de uin casal, a meta-
_r_-dc dc um 2" andar, cora sala, quarto,
cozinha, banheiro e luz, para um outro ça-
sal ou senhoras, por 7c?; rua Theophilo
Ottoni 20. (2570 E) J

A LUGaVSE, na avenida Passos, esquina
X3-da rua da Alfândega, uma sala e gabi*
nele, rodeados dc iancllas, co.n agua en-
canada, própria para escriptorio on cônsul-
furio; a chave na pliarmacia, (20481-,)J

A LUGA-SE uma boa cnsa, lia avenida
.n.Gomes Ercire 11. 78, sobrado; trata-se
ua mesma, das 8 ás 10 c das 2 ás 4 horas.

_____________
A LUGA-SE uma boa sala, para escripto-

xXrio ou officina, no 1" andar do predio
novo do largo de _. Francisco dc Paula 44-

(2165 10 J

ALUGA-SE 
o predio n. 79 da rua dos

Ourives, próprio para negocio e mora-
dia; os chaves eslão no 11. 81 c trata-se
na avenida Rio llranco n, 102, com Da-
vid & C. (2841 li J)

ALUGA-SE 
boa casinha com todas as

commodidades, cora duas salas, quarto,
cozinha c quintal, por 70$ c outras maio-
rcí, por 9.$ c .0.$; us chaves .....rua
ll. 1-cliciana 179, açouguc. (1846 li) S

ALUGA-SE 
o

CÍn ti. 65, CO!com tres quarto?, duas salas,
e maia dependências; as chaves estão no
botequim, em baixo, te trata-se na ". ave-
nida Rio llranco n. 102, com David Sr C.

(-Sa Ii) J

A LUGaVM-SE ns lojas do predio 172 da
-tXrua do Lavradio, próprio pata negocio
c bastante claro c arejado; as chaves es-
tão na pharmacia junto c trata-se na ove-
nida Kio llranco ll. loa, com David -S* C.

(2283 E) J
A I.,UGA-Sí. a loja do predio n. 227 da

x_k.rua General Câmara, próprio para ne-
gocio c moradia; as chaves eítãu no bo-
tequim junto; trata-se na avenida Rio
llranco u. 102, com -David & C, (22841$)J

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Visconde do

Uio Branco n. 7. ' (2->.M 'O M

\ LUGA.SE um bom quarto, com ou sein
_.J.pcnsão, a moços do commercio; á rua da
Carioca n. 47, sobrado. (a('35' E) M

ALUGA-SE 
uma sala de frente, para es-

criptorio ou para um casal soai filhos,
que não cozinhe em casa; á rua dos An-
diadas 11. 125, sob. (a-i.-S E) _

A LUGA-SE a loja da travesfa D. Ma-
XXiioel 25, própria para negocio; trata-se
á rua Phàroux 12, com o sr. Reis.

ALUGA-SE 
um quarto, n moços solteiros

ou casal sem filhos, nor 40$; na avenida
Mem dc Sá 15. (2552 E) M

A LUGA-SE, na avenida Central 23, a"
jCXamlar, uma esplendida sala dc frente,
completam en to independente c com pensão,
a dois rapazes ou casal. (2656 ií) Ií

ALUGAM-SE 
a 100$ cada, o sobrado c o

armazém do predio novo á rua Senador
Pompeu 101; chaves n» leitcria e trata-se
na rua Urugua.aiia 89'. sobrado. (1972IOS

ALUGAM-SE 
confortáveis conunodos, a _ LUG.VSE, por 83S, a casa da..rua.D.

casal sem filhos e a rapazes; preços"
módicos, luz c telephonc; avenida Henrique
Valladarcs 11. 21. sob. (1644 E) S

cmI.UGA-S1. úm esplcndid-i* quarto,
.casa (le familia, á rua Menezes Vieira
sobrado. ¦' (2497 E) M

A 
LUGaVSE por 300$ ume parage com
duas casas, na rua João* Caetano 189

a 199; trata-se na rua dó'"Lavradio 133.
(4783 E) 11

LAPA E SANTA THEREZA
,\ LUGaVSE uma linda sala dc frente, mo-

jCXhilada, com vista para a avenida; rua
Evaristo da Veiga 14, sob. (2313 .) M

ALUGAM-SE 
sala e auartos, com ou sem

mobilia; banhos quentes c frio?, em fren-
te á balda, bella vista para o mar, u ca-
valheiros dc tratamento; na -praia da Lapa
n. tio. (2451 E) S

A LUGA-SE o predio novo. silo á rua
_.'!-.loracs e Valle 11. 21, com 2 salas, 4
qi.artos e todas as commo'didades; as cha-
ves oitão no local, c trata-se na rua Pedro
Américo n, 2 (loja), Cattete, com o sr.
Fonseca, - '.(2121 P) J

A LUGA-SE o novo tiredio da rua Moraes
-ÍXc Valle n. 27, Lana, todo 011 em sepa-
rado; trata-se na rua da Carioca n. 28, loia;
está aberto das 8 ás io horas da manhã,

(3553 E) R

JCjLPòly.xená 7Íi-H; trata-se á rua Alfândega
12, Peixoto: 4 C. (1755 G) S

A 1.UGA-S1. por 35$ o pavimento terreo
-írükdo chalet, com grande sala, quarto, co-
zinha, terraço, muita agua, quintal nas
Águas Férreas; trata-se na rua Sete dc Sc~
lembro 82 i" andar, fundos. (2041G) S

A LUGal-SE nor 100$ íiionsnes a
-^--^ilicoiieuív faniilia «lo tratamento.
uma boa casa com 2 snlas, 2 mini'-
tos, cozinlia, sônico sanitário e
pequena área; na rua Retiro «In
Giiannlinra 47. (M25S8X.

A LUGA-SE um bom quarto, com ou sem
j-A-niolibia', cm casa de lamilia; na rua da
Piiysaiidu' n. 2;, perto dos banhos dc niur,
110 flamengo. (Cattete). U411CO J

A 'LUGA-SE um quarto mobilado, com
^V-pensíio. a um moço dislinclo, casa dc
familia; na rua Buarque dc 'Macedo n. 17.

 (2297 G) J

ALUGA-SE 
un.a confortável rasa com

grande chácara c jardim, agua nasceu-
te, pintada dc novo, com gaz c electricl-
dade; no largo do Boticário 11. 32. a\guas
Férreas. Pódc ser vi-ta a qualquer hora;
,para tratar na rua Primeiro tle Março ÜO.
1" andar ou Senador Octaviano 11. 260.

(2377 G) R

A LUGA-SE ii casa 11. 70 da rua IScn-
XJ-jamin Conslant, com boas accomnioda-
ções c próxima ao jardim da Gloria. Tra-
ta*se 110 11. 35. (2448 G) J

AI.CG.V-SI. 
por 150$ o n, n da ladeira

do Castro, junto ao Riachuelo, com dois
quartos, duas sala?, dependências e luz ele-
ctrica. Chaves no n. 9*1{; tratn-sc ira rua
Gonçalves Dias 58, das 2 ás 3. (2449E) J !

AI/UGA-SIS 
uma boá casa, na avenida Ca-

raso, na rua Barão do S. Felix 97;
trata-se na mesma rua y.. (2253 K) J

Ü J—fm—i,

I¦I
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Tono 1 tiíhttiinT i mo ^rs*eiiia coi"i>ie-
â\ A < 11. í I A H tamente novo
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A LUGA-SE a casa do 2 andares, da rua
a(T..Jlarcchal Hermes 83, com 2 salas, 4
(«uartos, cozinha, desoensa, banheiro com
agua quente e fria, luz e campanhia ele*
ctrica; as chaves eslão na rua Voluntários
30S, onde sc trata. (1924 G) "

,1 LUG.'\-SE. nara familia dc tratamento,
Xla esplendida easa n. 71 da rua 19 de Fe*
vereiro, com muito bons aposentos; preço,
253^000. (2603 G) J

ALUGA-SE, 
por 300$, o preilio. 0111 cen-

tro dc jardim, da rua da Assumpção 73,
co... seis quartos c todos o-, mais commodos
necessários, todos com jancllas, bom quin-
tal e tun commodo que serve para creado
ou guardar automóvel; as cliavcs .... mesma
111a .41, armazem. (1894 (.) R

A LUG.VSli o nredio ti, 20-A da Iravessa
atVlo Oliveira; chaves á rua Real Grande-
za 202; trata-se á av. Kio llranco 128, sob.,
I.ar.glcy íi C. 0773 _0__

A LUGAM-SE 3 nuártos. quintal com
XàVlanque para lavadeira faniilia de traba
Ihadorcs; rua redro Aincrieo 135; tr i-sc
110-sobrado. (1968 O) J

ALUGA-SE, 
cm casa dc familia, espaço*

sa sala c um quarto; na rua do Cat-
tete 11. 287, próximo aos banhos de mar.

(2037 G) J

A.LUGA-
_r\.tc, a :

SK lim quarlo ou sala dc fren-

intnte, em easa do familia, onde não ha
outros inquilinos; ua rua dc S. Clemente
11. 94, sobrado. (223Ò G) ]

ALUGA-Sli 
por 240?

c

.JH.iii ÍSA-Sl. dc uma creada branca,
-Jl estrangeira, para serviço de uma ,e-
nhora c que saiba costurar, dando fian-
ça dc sua condueta, Trata-se na rua Dr.
Lima n, .'.o — Copacabana. 1.212a C) K

Í.KECISA-SE 
dc uma errada portugué*za, para todo u serviço de pequenafamtliu; rua do:i Andradas ti, 46, sob.
 

¦ (2289 D) J

1_>IÍ..CISA-S1_ 
dc uma creada pira *cr-

viços domésticos de pequena familia,
não cozinha cm casa, dorme uo alugue!;
á rua JJ. Anna Guimarães 11. 39 — Ro-
cha. (21113 C) R

EMPREGOS DIVERSOS

um sobrado novo.
.com quatro quartos, sala de visitas, sa-

Iu de jflntar, terraço, tanque, banheiro c
cozinha; na rua do Theatro 7; a. chaves
na loja do Povo. (2139 E) R

A LU0A*S13 por 100$ a loja da rua de
ai».Sa..t'Ai»ia n. 21C; Irata-sc na rua da
Alfândega n, 12, Peixoto ér C. (i___zF,)„

A LUG.AM-SE uma boa sala e gabinete,
XJLcom quatro jancllas c alcova espaçosa,
pro, ria i*ara escriptorio, consultório ou ot-
ficína; na rua da Carioca n. 42, ig an-
dar. (-'ií") E> .1

A LUGA-SE o armazém da rua ('.curral
i"VCainara n. 308; trata-se na rua do Ro-
sario n, 10J ..sobrado), com dr. Men-
douça. (2070 li) R

A LUGA-SE um segundo pavimento, ço...aCjLboiu terraço, apua e g:i_; nn praça Cou-
çalves Dias 11. 5, sobrado. (2138 h) R

utilidade como em scRiirnuca
e solide/, do trnbiillio. üese.innd o tornai1 conhecido o ínnis rapiiliimcíito possível este novo systi-inu,
QUE T.V.NTAS VANTAGENS OFEKUECE SOBRE OS ANTIGOS PROCESSOS, cobramos PREÇOS

-MIXiMUS íuirn que fique bem ao nlcimce «le todos. Qualquer «lentadura que nao de boa pressão, com
pequena despesa, se fará scRurar perfeitamente. A.s dentaduras velhas podem ser relormatlns rapi-
danicnte, ficando outra vez novas. A primeira consulta para exame c explicações o absolutamente
gratuita.

i» RE-00—Especialista. M k Carmo II, esquina ia do Ouvir; A

\ I/UGA-SK um bom quarto, mobilado,
¦fiem casa de lamilia estrangeira; rua dos
Voluntários da Pátria 429. (1971 G) 'S

SfcSK
IPANEMA E LEBLON

A T.UtlA-SrC para família a casa da ladeí-
xjLra do T.emc n. 26; os chaves estão no
armazem da esquina c trala-se na rua da
Quitanda 90. (2040IU.I

,\ MJGA-S1C, barato, em Copacabana, 0
XXprédio da rua Nove de Fevereiro oy,
com cinco quartos c mais exigências moder-
nas; a chavo está no armazem, perto; tel.
1726, Sul. (2061 II) R

A IaDGA-SB uma maciiiiica cnsa
*-í'l--(í run do Riachuelo ni M7G; a.s
chaves no n. 274; trata-se na rua
da Quitanda 151. E

A laUGAM-SE ns esplendidas ca-
^¦"-.-sns com excellente vista para a
Inibia (lo ltio de Janeiro, á rua «Ia
Gloria n. O; a.s chaves no n. 8;
trata-se no Danço do Minho, ú
rua da Quitanda n. 151.

__ LUGA-Sli uma boa sala completamente
_TLi.ldcpcdc.itCi com jardim, área, c chu-
veiro, cm Santa Thcrczn; informações a
ru.-, Carioca n. io". Ç__8g _ M

,. LUGA-SE o sobrado da rua Marangua*
X_.pc il. 12; a chave á ladeira da Gloria 2,
eom o sr. Machado. (2115 F)B

Al,UGa\-Sli 
uma boa casa, assobradada,

na av. Comes Freire n. i.|o-A (terreo)

i LUGA-SE i>.:r.i botequim a loja da rua
XVPrtniciro de Março n. 7 (beco dos Bar-
beiros) prompta com installação e habitc-S-i
pr.ro botequinv, trata-se na mesma.

(2121 E) C

_1lLUC..-VSE un.a perfeita lavadeira e en.
_CXgoinmadeira, para casa de faniilia; trata-
6. na rua dos Araujos 77, l-abrica das
Chita». _ (2443 K) J

01-T'*EREC1E*SE 
uma moça estrangeira,

para copeira e arrumadeira, em caca
de íamiliai rua Idabna n. 23 — Catara-
by. (1214 S) j

X)KECISaVSE do aprendizes com ou
J. sem pratica, nas t oEHcians de enca-
dernacão c pautaçSo, á rua do Cotovcllo
__7-_ _____

1JRECISASE 
dc um official para ea'-

i.-.ietar e encerar assoalhos: rua Ca*
rolina Machado 11. 210 — Madureira.

(2413 Ul J

\ I.UGA-Slí cm casa tle pequena familia,
XÜktini quarto bem mobilado, com ou sem
(iciisáo; iu rua Silva Manoel n. .4.

(1963 E- .1

A LUGA-Sl- unin. casa na rua Real
•-tS-.Grniiflc.-a n. 2D, com 3 quartos
2 salas e mais dependências, luz
electrica, etc. Trala-sc no llanco I
do Minho íi ruu da Quitanda 151. |

A íaVGA-SI'! uma casn íi run Pay-
Asnndu' 103. As chnves t. rua;
Marque/ de Abrantes n. 20. Tra- \
ta-sc no Diinco do Minlio. li rua da '
Quiiiiuda 11, 151. I

A IaUGA-SE uma casa na rua Leo-'
.íijioldo n. 1-4 (avenida), com 2
qunrtos, 2 snlas, illuininaeão ele- '¦

ctrica, etc. Preço G5S000; chaves
o mais inforiunções no n. 1G_; tra-1
tu-sc no IJuiico do Minlio, á rua I
«Ia Quitanda n. 151.

omea Freire n.
com quatro quartos, duas saias, 3 arcas a*.*
soalhadas, copa, cozinha o bo... quintal; rha-
ves na mesma rua n. 27, onde se trata,

(2091 I-) R

A!LUGaVSE
ro qtiart.11; irata

09 uma caía com qua-
raa Senador Furtado

A IaÜGA-SE «> espaçoso armazém
-f^-ií rua de S. Christovão II. 1*10,

Juventude
Alexandre

Paz cor.i que os cabellos bran-
cos fiquem prelos, não queima,
não mancha a pelle,

A Juventude Alexandre desen-
volve o crescimento do cabello
e extingue a caspa com tres ap-
plicações,

Vende-sc em todas as perfu-
.narias — Pliarmacias e droga-
rias. Preço 3^000 rs.

AIlUVSE 
o boa casa da rua Real Gran-

deza n. 40, com todas as iiccom.noda-
çícs para fnniilia dc tratamento; aa chaves
com o sr. Antônio Guimarães no 11, .;.}
c trata.-, na rua Conselheiro Saraiva a:.t,
sobrado. (üjoi G) R

A IaUGA-SE uma sala de frente c------11111 llom quarto independente.
bem mobilado ou sem mobilia;
cnsa de lamilia; preço bastante
razoável; na rua l.unrquc de Alu-
cedo 11. 41, Oattcte; trata-se de-
pois das -í liorns da tarde.

(R2363) G
,. LUGA-SE, por 45$. cm casa de familia,

-CVuin quarto dc frente mobilado, gaz e
roupa dc cama; rua IJ. Carlos 1 04, Cattete.

(2027 Gj J
A -t-.CCAM-SIv uma esplendida sala dc

-CLfrente e quarto, y,or preço módico, cm
casa de pequena faniilia, á rua Silveira
.Martins 11. 54. loja. (2137 G) R

\ I.CGA-SK o predio da rua Alice n. .\a,
-A~Xl.aratijc.ra_, com .\ quartos, 2 balas, en-
trada e jardim, etc..; írata-se no n, 56.

(2112 G) R

A LUCA-SE. por 102S, a easa I da rua
-CXda Passagem 174. pintada c torrada dc
novo, própria para pequena lamilia; trata-
re 110 172. (mo-; G) J

ALUG.VSE um.bom quarto, cou, Jane...,; «? 
cto™ 

¦ ¦¦«» 
,.._...„'T *iu,.ho!°ã : A MCA-SI-i s„b,';„l„ «.„,„ ,-,::,

_X:ara ral azes. á rua do Riachuelo 357- Ul,ti,M n? ll*>n«<> tio' .iiiiinu, u
(ai.i4 l-i R rua da Quitanda ll. 151,

A LUGA-SE, por 2605. a casa da rua Ba-
./Arão de Guaratiba 183. com boas accom-
modações; trata-so na ru^ da Alfândega 12,
Pci.ioto 1 C. (1753 u) S

A I.UGA-Slí iv.r-A grande sala com seis
£jL.sac;ulas, sendo (iitatro para a avenida

iala com seis |rT
IVissos e duas para u rua Senhor dos Pai
sos, onde se trata no 59. t-*2--S li) J

ido\ LUGA-S-3 um quarto mobilai1
xXpcudcntc; na rua Silva Manoel

..•.•47 1

inde*
134*

I

A I.UGA-SK i;::ia grande sala com divisão
_t*i.;..i centro, eom diieito á boa cozinha e
Rrande t|ui:iíal, casa dc família. tl*reÇo Sj-$.
com tu_: electrica; ua rua do Senado 194,

12.-1 M K) J
F 

RECISA-SE dc uma menina para. to-
-mar co..... dc creança e fazer serviços

leves; rua S. Luiz Gonzaga n. 227,.casa | sobraili

Plií.ClSA-SK 
du uma empregada tlej_LXda Kepublica n. 93. própria para fami-

boa cunducu, rara todo serviço dc Ha; as chaves estão no sobrado c trata-se
ca*, de .le-tu...... familia. Traia sc na rim ua avenida Rio Branco li. 50. 1" andar.
SanfAnna 1:. 104. _____£___ *¦'-'¦" ''¦) R

PltECISA-SU 
Jc -i.n t:i-|Ucno, intelli- i LUG.VSE a moços ..-.brlros um bom

gente, bonestn t abülhador, para i jtjk»juarlo :n-Jtito arejado, coiti \:.z electri
«rviços de pbarni. a; ru- 1'ereira Xu-, ça . t.-das as cmamniliiUdcs em casn dc
UU B. 154 — Aid*, a. 12279 D) J i.v.i.a; na rui da RelaçSo ;j. l »»-.:. '.

A LUGa\*SE bom quarto, em easa de fa*
_A.11.ilia, co moptima pcniSo, por S;$
adeantadoí. Quitanda. 2., i' andar.

___ ü)

l LUGA-SE
/xSaeliet 11. 1

4 LUGA-SK, pnra familia a casa de 2
À7Xpavimentos, da rua d"5 Inválidos 11. go;
as chaves no armazém da esquina da rua
da Itelação, c t.ata-se na rua de D. Ma-
noel 33- __(,8j11 _____

parle do 1" andar da rua
1, com - bens quartos, ampla

sala e dependências; trata-se no mesmo ;
freço i.ívi. (1580 ti) J

A LUG.VSE um quarlo a :...-,ç., do com-
-xinercio, cm casa dc familia; na praça
Tiradentes n. tS, a" andar. íajuli) S

ALUGA-SE 
cn caai; de familia. eom pen-

são, magnífico quartu bem mobilado,
predio novo; na rua do Kosario i.. tS7i
2- ar,...-. ;::lre -.-jiulci» . Guncalves nias.¦ -..Os4* ii- S

¦í-»iqiíartos. 2 
"salas, " 

banheiro, I A LUGAM-SE duas casas, ¦ i-S c i 35Í;
AV. ('.. copa. dispensa e bom ter- ^raS lorar 3U'"!*'• 

Gav?a;-,r-,:l"s?
raco coni; tanque; na rua dos Ar-'] —
cos n. 3; as chaves estão na loja.

(S 987) E

A LUG.VSli, por 263S mensaes, a casa
X7fc.il. 62.1 da rua N, S. de Copacabana,
com tres quartos- c um para creado, banheiro
queiilo e frio. etc; está forrada de novo;
as chaves estão no armazem da esquina.

(2191 11) s

,4 LUGA-SK o confortável predio da pra-
XA-Ça Ferreira Vianna n. 70 .Ipanema):
trata-se na pharmacia. (173- H) }

A LUGA-SK uma casa confortável, com
jCi.Rrandc terreno* oor 110$, e entra, me-
nor, por 911?; travessa Margarida 44. Co*
pacabana; trata-so na mesma ou no arma-
ztm do sr. Abílio, esquina da rua Barroso.

(193.I H) R

A LUGAM-SE em casa de um cn-
*-*%siil 2 aposentos com jancllas,
locar saudável, perto do bonde o
mar; pnra ver e tratar na rua 20
de Novembro 12*1. Ipanema.

____!________
,* LUC.A-SE por 250$ a casa da avenida

XA Atlântica 1016; cliavcs na rua Nossa
Senhora de Copacabana 1040, padaria. Tra*
tar na rua Uruguayana 11. 77, loja, da 1
ás 3 horas. (1510 II) J

A 
LUGAM-Sli boas caias, por preços com
modos, com accommodaçoes para fami-

lia regular, á lua líarrosn 67, Villa Míml,
Copacabana; as chaves estão no n, 73. onde
se irata. (301 H) J

ALUGA-SE, para familia. a boa casa n,
50 da rua Furquim Wcrneck, cm Copa-

cabana, pelo preço mensal do iBo$coo.
(2604 II) J

A LUGaVSE, para familia dc tratamento,
Ai esplendida casa n. S.tS da rua N. S.
de Copacabana, com magníficos aposentos ;
preço 233?. (2609 H) J

(2167 ¦-.- J

A LUGA-SE, cm Santa Thercza. por 25?,
Xlu.u,. sala, a casal ou senhora só; rua
Knnelinda io.í. (io_u F) K

ALUGA-SE'a casa n. .3 dl travessa
XjLFluminehsc, com dois quartos, duas sa-
Ias. cozinha, quintal e jardim, preço "5$*
trata se na rua das Neves n. ,'5. Pauta
Mattos. (1705 P) lí

A LUG.VSE o sobrado da rua da Lapa
-Íjlii, Oi, com seis quartos, duaa salas e
mais dependências; tem duas entradas; as
chaves estão na mesma rua n. 67. casn de
frutas; trata-se na brenida Kio Br.lnco
n. .02, co.u David & C. (2..S5 F) J

A LUGA-SU a boa casa de tlois pavímen--íàl-ios, sita á rua Moraes c Valle n. .?,
n,. I.apa, per 202$: trata-íc à rua S. Pedro"" («*. u» Ç.«a.l!--i:-'-i -4 C. (2610 F) J

A LUGA-SK o prcJio da rua da Assum-
Xxj-ção n. jo. Botafogo, com tres quartos,
duas salas, etc. Aluguel 101$; as chaves
estão na me-mia rau n. 43, armazem c
trata-se na travessa do Kosario n. 7, ca=a
dc cartfies -josiacs. (240J G) J

ALCGA-SLv q casal ou cavalheiro, cx-
xxcellente aposento, com ou sem pensão,cm casa de família; na rua Buarque de Ma-
cedo 11. 36. (2030 G) J
A iLUGA-SE o predio, â rua Conde de

XÍ.Irajá n. 134, Iiotafogo, te... sete quar*tos. duas salas, um barracão, jardim na
frente, Domar, gaz electricidade c abundan-
cí:i de apua. Aluguel 250$ mensaes. Trata-
t-e com o proprietário no predio todos 09
dias dr.s 2 ás 6 da larde. (2465 G) M

ALUGA-SE 
uma sala de frente, com tres

jnncllas; na riu Voluntários da Pátria
n. 4-- _ pesiojà «ue não precisem dc
i.i-,-;,- e çojiiiliar. (2,1.2 G) R

A LUGAM-SE as seguintes excellentes ca
XÃsa5: Copacabana — rua Hilário de Gon-
vca 24; Botafogo — rua Capitão Salomâa
21; centro
Propósito 29
cerdia 51; S. Christovitn — rua Barcellos
39, rua S. Francisco Xavier 555. casas 17,
22. a-,, 30 e 33; Villa Isabel — rua Silva
Tinto 114 c 116, rua Torres Homem 30S;
Riachuelo — rua Barbosa da Silva 36, rua
Victor Meirelles "3; Sampaio — rua Minas
n; McyiT — rua Miguel Fernandes 48, rua
Magalhães Castro 81; Encantado — rua
Angelina 55- Preços reduzidos. Tratam-se na
Mutualidade Vitalícia, rua Theophilo Ot-
tonio n. ai, lobrado, (3394 S)B

n _ —+*M$ui 1 ii-H ¦* ¦ ummmHmmmmmmmuummmmmmmmmmmmnm.*»

ALUCAM-SE 
a casal, dois quartos, por

35$. cm casa dc família; na rua Co-
ronel Pedro Alves n. 33, sobrado; trata-se
com a sra. d. Anna, tem tirando cozinha
quintal e luz electrica, en. toda a casa.
Para doa bondes Praia Formosa á porta-

(2243 d j
A LUGA-SR um sotão, com grande sala

XAo uma alcova, cm casa de familia. paraum casal; na rua Dr. Mesquita Junior 11.
7 antiga travessa das Saudades. (1637 I)S
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A LUGA-SIÍ. para pequena familia dc tra*

-CJLtamenlo, uma .casa, com 2 quartos, 2
salas, banheira, cozinha a paz e porião lia*
bitavel; á rua Coronel Pedro aVIves ti. 379,casa III; aluguel dc 130$; informações na
essa 11. I. (683) R

,4 LUGA-Sli o grande e novo armazém,
XAproprio para qualquer negocio, á rua da
Gamboa ti. 137; ver, no mesmo, c tratar,
á rua »S. José 26. (1841 I) J

A LUGA-SK uma boa casinha, por 50$xAmensaes. eom sala. cozinha e quarto, na
rua Senador,I.uzebio 11. i8.j; informa-se na
loia pegada. f 128,1 !l .1

A LUGA-SK o sobrado da rua da Harmoni;
XA95. com 4 quartos, 2 salas, cozinha, W.-C,
chuveiro, Ianque, luz electrica; trata-se na
loja. (2607 D M

A LUGA-Sl*) o predio assobradado, 11. 5*-»'
_"i.da rua da Iislrella, coni boas accommo-
ci^ções para pequena família, gaz, luz ele-
clric.i, bom quinlal e trei linhas dc bonde»
ú porta; a chavo está no n 67, onde ca
informa. (1232 J) Ji

ALUGA-SE 
o andar terreo do predio ii

rua do Cunha n. 11, tendo dua» esp»-
cosas salas, tres quartos e mais dependen-
cias precisas; as chaves esláo ua pliarmacia
da esquina da rua de Catumby; trata-se coni
Jacobina, na avenida Rio Branco n. 103»
1° andar, das 2 ás 4 horas. (1230 J) _,

A LUG.VSli o predio n. 6 da rua Dona
XACccilia, com quairo compartimentos, lua
electrica. construcção superior, bondes lia-
trella, Santa Alexandrina, Bispo, 110$; tra-
ia-se na rua da Paz 84. C17G6 ]) S

ALUG.VSE 
barato, j-rando armazém, nft

avenida Salvador de Sá 197; tem lus
e força electrica para qualquer fabrica; tra*.
ta-sc na rua de Catumby 43. (893 J) R

SEBO
Rua oa Alfândega n. UO

A LUGA.SE, em casa dc pequena lamilia,
XA-uma boa alcova a sala. cozinlia. bom
ouintal com abu.iii.mcia d'aqua,. tanque para
lavar, a um casa!; na rua Gonçalves 56,
perto do poilto dos bondes dos Coqueiros,
tra Calumby. (262g G) Mi

A LUGA-SE a casa n. 77 da rua Araujo
XXLima, bonde do Andarahy, com tres quar-
tos. duas salas, copa, _ despensa. banheiro ei
-cozinha, illuminada á luz clectrioa, eom
porão habitavel c quintal murado; aa chavea
fítão no n 71; trata-se com o sr. Lcon, rua
Municipal ti. 28. escriptorio. 2668J.) . IC

A LUGA-SE uma boa sala, na ma do
aíjVNãvarrd 11. 58, Catumby; prt-fere-s
soa do comnicrcio.

sc pes-
(2581 J)R

Drogaria Granado & Filhos
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ALUGA-Sli 
o predio da rua de Santo"

Henrique ii. m, com jardim, elcetricí-
dade e grande quintal, toda forrada e pin-tada de novo. (^592 J) __C

A LUGAM-SE casinhas, dc ,|i$ a 55$;-fina rua Visconde de Pirassiuunga 8.1.
uroximo á avenida Salvador dc Sá,

(2627 J) M

ALUGA-SE, 
e.n casa de lamilia, um bom'liiarto, com janella, a unia senhora ié*ria ou a um casal sério e sem filho»; toa

Senhor de Matlosinhos n. 15. (2518 J)M

A 
LUGaVSE uma loja, para qualquer nc.
gocio, cora accommodaçes para famili»;

rua 1-rei Caneca 43-, em frente á Detenção,
U62S J) M

![:BiVcl:H; :a: _!.:»:__JÍi7_Tia:a|;|l_
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A LUGA-SE, para familia, a boa casa á
¦í-Vriia Santo Christo, com um pequeno
quintal, pelo preço dc 00$. (2602 1) J

A 'LUGA-SK um armazem com tres portas;
at_.ua rua da Saude n. 269, esquina, pre-
ço .aoÇooo. (2474 I) M

CATUMBY, ESTAGIO
E RIO COMPRIDO

A LUGAM-SE, por 5o$ mensaes. tuna sala
XAe quarto de trente, a pessoa decante,
cem installação electrica e entrada" indepcn-
dente; na travessa Navarro 11. *2, Itapiru.

(2320 J) M

A LUGA-Sli. á rua Dr. Costa Ecrraz n.
XAS, uma casa nova, com 2 quarlos, 2 sa.
Ias, quintal, jardim, electricidade, e 1 outra,
n. 10, casinha n. V; as chaves eslãu ua rua
Nova S.Luiz n. 44. (2512 J)M

ALUGA-SK 
a loja do predio da rua Frei

Caneca n, 10, próximo á praça da líc-
publica, próprio para qu ilqttcr negocio; tem
Ha:-, e electricidade; trata-se na rua i° de
Março n. 37; aa-fohavcs acham-se tio ". G.
próximo. (2387 ]) R

A LUGA-SK unia casinha, com duas salas,
XAquarto, cozinha, terreno e rio, própriarara noivos, por 40$; rua de Santa Ale-
xandrína 4.6, moderno, ou 26, antigo.

(2366 J) R

A LUGa\M*SE ns casas ns. 3, 5 e 8 da
-Íi-Villa áíaira, á rua Conselheiro Sampaio
Vianna n. 19. com todas as conimodida.
des; Rio Comprido; as chaves na venda.

(2047 J) J

ALUGAM.SE, 
a 75$, 85S e 90$, casi*nhas, muito decentes, próprias para fa-

., .,, , ,_ r.ulia regular, assobradadas, bondes dc 100
— rua do llospicio 307, rua do , réis, pintadas e forradas dc novo; na rua

; Santa Thercza — rua da Con-1 l'rei Caneca 252; trata-se na avenida Salva*o ri...:......-. ... ,i..i_!or de Sá 114. (20S1 J) R

SAUDE, PRAIA FORMOSA
E

ALUGA-SE por preço barato, boa casa,
com dois quartos, duas salas e tora

quintal; na rua Cardoso Marinho, Praia
Pormosü. Informa-se na mesma rua Car*
doso MarWfc- a. » «-«_tit.no, (if-jl) S

A LUGAM-SK duas boas casas, uma nayi-lravcssa Marieta 31, Catumby. as chaves
no 48; outra na rua'Theophilo Ottoni 202,
trata-se na rua dc S. Pedro, onde estão as
chaves, no 11. 188. (-1091 J) R

ALUGAM-SE 
dois esplendidos quartos,

. mntos ou separados, com ou sem mo*
yeis. tendo jardim ao lado, luz electrica,banheiro, etc; na rua Itapiru' 11. 219,
casa de senhora só. (1992 I) S

ALUGA.SE 
a casa dc «obrado, á rua B.

. Ilapagipe n. 197, na parte alta, comc-nco quartos, _ „randes silas, porão, bomquintal, banheira esmaltada, etc.; chaves non. 231; trata-se á rua Alfândega n. n,cem o ,r. Rocha; aluguel .ao*,. (1486 J)J

HAÜDOGK-LOBO E TIJUCA
ALUCa\_SE 

uma casa, com 2 salas, 3
_ quartos e mais dependências; na rúuGeneral Roca 112. casa lll; as cl.aves es-tão na rua Desembargador Izidro n, ., pa-daria Estrella Matutina, (2516' K)K

A LUCA-SE a. casa aisobradada da rua.XABarão dc Ubá n. 144, porto da rualladdock Lobo, servida por diversos bondea
de 100 réis; tem ciuatro bons quartos coni
janellas, esplendida banheira esmaltada coni
aquecedor, fogão econômico c a gaz, trancas
em todas as oortas; as chaves eslão, por fa-vor. 110 n. isi da rua lladdoek Lobo, _
-•ata-se na relojoaria Nor ri 3, Asscmbléa 36*sendo o preço 260$ mensaes. (2294 K)K

¦*!

A LUGA-SE o exceilente e confortável
XXpredio, para familia dc tratamento; n_
rua Santo Henrique 8,1 ;trata*se na mesma!
rua 11. 85. (2316 K) H

A LUGaVSE. por 185S, o nrcdio da ru;
-fl-Visconde de Figueiredo 89, com 3 qt:»'-tos, ai salas, aquecedor c banheira; as ê-la.
ves estão no 107, c trata-se 11a rua Míuç.
d. Frias 39- (2375 ____

ALUGa\.SE 
uma magnífica sala # irem

te, bem mobilada o com entrada ndepca*

quina dc lladdock Lobo, I2/3 K) K

A LUG.A-Sli o casa da travessa da Paz-V--en. 43, tem tres quartos, tres salas, co*unha t quintal. Está pintada e forrada denovo; as chaves estão na e_q__ia da ruaí.slrcl.j ro, onds se trata, ¦ (a8iaj) J

ALUGA-SE 
a casa da rua .lg»do.Ze«

nha n. 73; ao chaves estão ¦>• r'---* Con»
de de Bomfim n. .11. c tr..-se "a ru"I
i" do Março n. 91, sobrado; ,'lu8ueI '5°*:'(2327 K) K. '
ALUCAM-SE dois lindo» commodo,, _

XXrua Maria Amalia Vi jendo um dd
40? e outro de 30S ntsnKW 'rata-se na rua
Uruguay ass, Aadsrai» (ao;i ;)R

TLEGIVEL k
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BANCO ALLIANÇA I
^ÉDEiNO PORTO

CAPITAL a 4.000 CONTOS FORTES1
1 PlUAü SD RIO DE JANEIRO — «UA DO KOSAMO 144 

|(Edificio pronrio) (§
AGENCIA EM K1CTHE1Í0Y -— RUA DA OOXCEICAO 24 

|¦
Saeca sobro Portugal e Ilhas adjacentes - Hespanha. França, 

j
ínglaterrai Itaia, etc. §j

Os saques são entregues immcdiatamcnlc. |
Carta d'ordem, cartas dc credito, depósitos a ordem e à praso |

fixocontas «mnt? raucionadas. descontos, empréstimos cauc.ona- 
|dos, ordens tclegraphicas. . .j_-„;-f„„s„ j„ W-

Kncarrefji.se da cobrança de juros, alugueis c adiriinistraçao dc 
|propriedades. . n

* TAUEIiliA DE DEPÓSITOS *— |

LUGA-SE a caia da rua Barão de Cote-
l« n. i, pelo aluguel mensal ae 8o»,

tendo duas salas, dois quartos, cozinha_e
quintal; a chave está na rua Bar5o de Sao
Francisco Filho o, 389. Praça Sete de -lar-
ço. (.2320 L) _R

AiLUGA-SE 
uma casa pequena, por Go$;

na rua Lopei Souza a. 14. S. Chris-
tovão. (a48i I.) M

ALUGA-SE 
a casa n. 4 da Villa Coelho,

6ituada na rua Fonseca Lima n. 57, eom
2 salas, 2 quartos, cozinha, tiuintal, ílcctri-
da.de em todos os commodos, agua com abun.
dancia; a chave está na casa n. 6.

(2318 L) K

Deposito ú ordem." á proso

KlW,
I

6
9

12
24

•-. ni i.i
•t i.i i.t
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%
%

%
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4 LUGA-SE ou vende-se a casa da rua
-fiPereira de Almeida 31: trata-se na rua
do Kosario 85. (2437 L> J

\ LUCA-SE uma magnífica casa, tendo
Xiloja para negocio e accommodações para
faniilia; aluguel barato; predio novo e estylo
moderno, com 5 metros de iltura: rua bão.
Luiz Gonzaga 2j8, S. Christovão; bondes
do Jockey-Club e Cascadura. tzaqo L)

A LUGAM-SE muito em conta ns
-fi-ciisns da r .Toso. Vicente 93. As
cliavcs na venda ao lado n. 92-A.

(lí 2092) L

\ i.uc.A-nií
ÁX6I3; as ciu ves no

¦iJiaií!»lííBiilllHÍB!«lif»ili!

tle se Irata.

cora da rua Industrial n.
72 da mesma rua,

(2359 K) B

• \ LUGA-SE unia casa. para pcciuena fa-
J Vintlia, na rua dor. Aralljos mc, Villa Do,
caia n. i: lrala-se ua rua Gouçalvcs Uias 28;
aluguel Bo$. (2052 K) J

A LUGA-SE, em casa de faniilia. uni Iioiii
J\e alojado quarlo. com ou sem mobilia
r cnm pensão; na rua <le S. Francisco
Xavier n. 37, próximo á Hnddocl: Lobo,
esquina do largo da Segundá-Veira.

(2184 h) S
' A LUC.AM-Slá iois bons quartos com ja-
i.VnelIaa e fcem arejados, cm casa de fa-

llr. Arislides I.obo II. 24G,
Ria Comprido. (3=5.1 K) J

I A XUGAM-SR commodos limpos, na casa
-í-t.ii. .:; ila iua 28 de Setembro (Iluda da
T:iuc.*0; tr.ttn-sc tia mesma, coai d. Bcmvin-
dti ll.:ptii.to. K

A LUGA-SIÍ boa e grande casa, ii família
.Adc tratamento, com cinco quartos, tres
salas c mais dependências, agua, electnci-
dado, chácara c bons ares da 'üiuca; rua
Leopoldo 263. bonde Uruguay. (2082 I,)h

7VLUGA-SE a casa 11. 5 da rua dc Santa
ri-Luiza 11. Si, Maracanã; as cliavcs estao
na cisa n. 2; tem dois quartos, unia sala.
cozinha, pequeno quintal; trata-se na ave
uidu Kio HiSaco n. 102, com David a. C.

(2280 L) J

ALUGA-SE 
o excellente predio n., 46

da rua Coronel Cabrita, cm S. Çlinsto-
vão, logar nlto, salubre, livre de enchentes,
bonde á poria, de todo o conforto, tendo
iardim, electricidade banheiro, varanda, etc.,

roprio para pequena familia. Aluguel 120$;
chaves 11a prata Argentina n. .12, ao lado.

(2105 L) a

* LUGA-SE por 283$ o espaçoso predm.
ilcoi centro de terreno, â rua Mariz 1
líarros n. i6g, com duas grandes salas
seis quartos, saleta c mais dependências.
¦Está sendo 'pintado dc novo ^c reformada a
forraçüo dc j>apcl. Trata-se á rua do Nuri-
cio n. i-M, armazem. (2416 L) J

ALUGA-SEentrada independente
nina bóa sala dc visitas, com

luz electrica, • á
rua Francisco Eugênio u. 13G. S. Chris
lovão. (2322 L) K

F.v T.». I
ISIVSL

Curas miigaoticasom distancia o auxilio da mais pode-
ros?) in«Lit'UÍçáo oceultista norte-americana, cuja rpprfisenla-
çàò 110 Ur.i-iii está autorizada conforme o Diário Official do
iãdcMãio dt; 1911. Garanle-se melhoria de sorte. Gralis o
prnspeclo dt 'l'hcozofioa. No Instituto Magnético,
fim (dt \»sc(ublúii. 15, Capital Federal.
Dvti mil réis, uma vez por atino.

Paga-

A LUCA-SE a cisa da rua Visconde de
^X-Sanla Isabel n. 39. com duas salas,
trea quartos, cozinha» entrada ao laslo, jar*
dim e uni lindo pomar, no logar mais alto
e saudável, de Villa Isabel, tem gaz c luz;
para ver e tratar ua mesma run n..31.

CI -Sã I*) j

A LUGA-SE o oteclicntc predio â praça
Xi-Arseiilina n. 32, S. Christovão.., bonde
â porta, 30 minutos da avenida Central»
dispondo de dois pavimentos, seis quartos,
banheiros, jardim, poniat, varandas la-
teraes c lindo terraço, de onde se admira
soberba paisagem; logar seceo, salubre. b-
vre de enchentes; moradia dc tratamento;
chaves na mesma, (^196 D d

ALUGA-SE 
a casa n. 97 da rua Du.

queza de Bragança! com todn o conforto
moderno", trci quarlos, duas snlns luz ele
ctrica, quintal murado, etc. Chaves no 91.
Trata-se a avenida Kio liranco n. 43.

(219:1 L) S

A'LUGA-SE a ensa n. ,1 da rua Via
-fjLcoildc dc S. Vicente, emn dois quartos
duas salas, luz elcetriea e pequeno quin-
lal. Chaves un 11. 91 da rua Duqueza de
llragaiiça. 'IVata-se á avenida Uio Branco
n. 48. (2193 Ll

A LUGAM-SK por 182$ mensaes cada
O-tima tts casas da rua liarão de Mcsqui-
ti n. 747 ,: 7.tr. choves na padaria proxi-
ma, á rua Leopoldo io c trata-se na rua
da Alfândega m. yS, lelciihonc i.??o Nor

(1,-58 D

A I.UGA-SE por 180$ o predio dn
irVlirado da rua dc S.- Clirictovão n, 3..
Trata-se ua rua do Rosaria 11. 64 (sobrado).

(217a D s

ll. ¦ «1———g«^—»^gy^^ «p—i

j Como desembaraçar a
pelle das suas impurezas

O SABÃO CADUM é o Eabão indicado
para a toilctte c o banho.

Graças & sua espuma rica e abundante,
cllc adoça muito a agua; além disto, poseuin-
do os princípios activos do CADUM, o fa-
moso remédio, elle purifica a pelle, prracr-
va a epiderme e augmenta a bellesa das
cores.

Iixtrcraamcntc puro. o SABÃO CADUM
pôde ser empregado com confiança na pello
tüo delicada das creanças. que elle proteje.
mesmo contra as irritações.

Nas boas lojas e pbarr.iacias.
UM SABONETE 2?soo

T PAOLIGÉÃ"
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A LUl
-fi-1'ev

deyUGA-SE a casa da rua Dezcscte"verciro n. 1, cm lítmmiccesso, 15 nit-
nu tos da estação, com duas 80.33. dois
quartos, agua e grande quintal. Trata-se
junto á mesma n. 9* (2111 M) R

bom inquilino,
.mm cns-i moderna, com duast salas, tres

bons quartos, cozinha com azulejo, luz ele-
ctrie.i, bom quintal, perto da estação c
bonde ;i porta; ptmi ver e tratar ua rua
Gomei Scrpa ni 13, Piedade. (-'.-.i^MlJ

ALUGA-SE 
cm conta.

111

A I.UGA-SE o predio da rua Iguttssú, em
Xi-Cascadura,

O mais completo çortimonto era t ?ciclos e ag-asalhos, por preçosíie verdadeiro combate
MANTEAUXlTcÃSAGOS

é tal a variedade deste artigo, e preçostão baixos, que a todos causará espanto
COBERTORES

aos milhares, para casa9 e
soBteiro

cnm quatro quartos duas sa'
dispensa. íogão econômico, com
agiia encanada, W.-C, 110 cen-

tro de uma Rrandc chácara. (iój6 M)b
l.-.s, cozinha
pia. tanque,

ALUGA-SE 
bea casa, com chácara, na

Boca do -Mano, rua de Saiit'Anna do
Jíetheus n. 4^, ponto do bonde Uns. e
Vasconcellos; trata.-, na iitesina; ço?; Avc>
liuo. (15-12 M) J

A LUGA-SE. etn Merily,
An

uma caía para
negocio, servindo ¦ par:, pliarmacia, bar-

jeariti, botequim ou deposito: tem accommo-
dações para íamilia: ver e iratar. com Cor-
íca e Lomba, defronte á estação; preço
60S mensaes.  (1C85 Mj ¦.-]

A LUGA-SE linda sala 011 aposento com
Xlpensão, a íamilia ou cavalheiro dc
tratamento; rua Machado de Assis 5.

(1515 M) J

ALUGAM-SEimes, assoalha
casas a 30?

tubis e forrada'
potável; na Listrada de S. I*
cantara n. 13, Ucalengò.

c 335 men-
, cura agua
:dro de Al-
i2.-a ,\I) J

A LUGA-SE na E.
tlLsas para moradia

.  dc Kamos, boas . ça
i'i.ras para moradia dc pequenas familias
alugcis de 50$ a 70?. com carta de. £1-
aiiça; trata-se no mesmo losar na . \ db
Atulorinlia;. onde cslüo ai cbaves.

(70S M) II

1 casa com > dois
XXquarlos, duas salas, quinlal c jardim
da rua 1.1. l:raucisea ti. 7 (Chbuçii I; as
cliavcs 110 11. 20. onde se Irata. (j5')iiM) 01

A LUGA-SE por 7"?
A,

A 
LUCAM-SE pi
Gonzaga Bastos

modos; trat;:-.
das 2 ás 3.

?;$. at casas da rua
íi. fii, com bons com?

na rua Uruguayana n._iifij
d9.i1 D L

A LUGA-SK uma ensa com dois quartos.
Xluhna sala. é barato; ua rua Amaral $0,
casa 13. Andaraby. (i757 L) S

SC SO

\ T.UGAM.'SR, cm casa dc tratamento, 2.
í'i.li'!i:3 quartos, mobilados, com pensão, fl
crsaes sem filhos, senhores c rapazes dc
fatamento; rua Haddock í,obo 13, I

folli *1 T I
\ UUGAPÍ-SEi a i>re<;of; ifiiodicos. coti of jJ Vsem pcnsüo, coivfortavciü aposentus, á:• tri lladdoclt Lobo 422; dá-se refeição n do-
licilio. (3236 K) J

Aí;VüGAtSlS a casa da rua de S. Chris-

salão, salda, cozinha c bom quintal; a
chave cst.i uo armazem cm frcnio e trata-
sti na rna do Senado I. (2S1O D 1

A LUGA-SE por qo3 a casa da rua Cha.
.Aves Faria n. ct-lí; trata-se 11:1 rua da
Alfândega 11. 12, Peixoto & C. (1751Í.K-;

III na rua
tt; trata-so
(2127 1.) K

A I.UGA-SE, por Si$. a bon casa IV a rua
£X1). Maria 11. n, com 2 amplos quarlos, 2
grandes salas, inteiramente limpa, bom. quin-
tal. luz electrica, lodtit; as commodidades, lo-
ca' nttiito saudável e perto, bondes, dc 100
réis de Aldeia Campintu; as, chaves esmo
ro atuiitzciu, etn frente, ónae se trata.

(1718 L) K

A I.ITf,A.M-SE dois prédios acabados de
^iiconstruir, sendo um para neGocto; na
rua Maria Luiza ns. 73 c" 75. Boca do'Matto. Aluguel inoSooò. (2711 M)M

A LUGA-SU tinia sala de frente a casal
Xxscm filhos ott pessoa dc respeito, nmlii-
lado ou não, com pensão, cozinha dirigida
pela dona da casa; na rua UruRuayatia 202,
wóbrado.1 (2712 -Xl) E

A LUGA-SE o coníoitnvel predio, cm
XXfrcnte á estac.'.o do Itocha; na rua
Antia Ncry n. 432; as chaves no mesmo
c traiu*sc 

'na 
rua General Câmara n. So.

(25S.Í M) M

A LUGAM-SE as casas II c
1'X.Visconde da Ilamaraty n.
ua mesma rua 11. 1;*.

A LUCA.SB a casa da rua Conde de
i Lfíiiiiiftni n. ?qi, com cinco quartos e

norão bobitarct; as chaves cslílo no açouguc;
Itttti-re na rua ífouia Urilo ig. (uSaKlJ
'A I.-UOA-SR o irrcdío ti. 8,17 da rua Con-
i Vdc de llomfini. com seis quartos, duas
Kiías, c6pa, banheiros cnm ngua tria c
<ii!cute, porão UabiLavcU jardim c quintal.

(2MI K) M

A EfUGAM-íSR bons commodos, a so^, 2$%
i Xc 'ícp'4.; ua «ua Dcsctnbttrcador Izidro 13ÍÍ.

(it.;(i K) J

A LUGAM-SE boas casrs.
XX.dctna
Mariz

lias

novas, tw mo-
e hygienica Villa Eupcnie, á rua
llarros u. 259, próprias pura fa-

(2614 D J

Al.UGA-SE 
a easa da rua Cosia Guiina-

rães 11. 27 (Uetiro da America), com
porão habitavel, quatro, quartos, salas dc
visita c de jantar, cozinha c o mais que
ú necessário em uma casa dc familia; tem
gaz c luz electrica em todos os comniodos;
está pintada c forrada dc novo; as chaves
estão no n. 23. Aluguel i io$- trata-se
na rtia 1'iuuliy u. 93. 1'oJos os Santos.

(2313 L) R

A TiUClA-SK a cusii du nin Gene-
•ApHi limite 11. 279. com 4 qual'-
tos; t£ salus, cozinha, Iodas ns
demais dependências o lirmiile
quintal'. As chaves no 11. 2S5.
Tratn-se na rua ilo Ouvidor 161Í. Ij

A LUCA-SE a easa 11. 30 da ruu Costa
xXGuimarãcs, próximo á praça Arjrcntina,
bondes dc S. Janurario, com commodidades
para faniilia regular; preço i^uS; as cha-
ver, estão na \'cndz próxima, com o sr.
lliandão. (26-13 D lt

4 LUGA-SU uma casa com dois quartos,
Atduas sala", eozinlia; etc.- Aluitr.el Si,?;
na rua Senador Furtado 11. Ci, çaçti II; Otxl
r.it.-.ve está 110 n. 7-1 c trata-se na rua dn
Hospício 277* (165.I D s

A LUGA-SE o 11-edio ti. Cl da rua Viscon-
ii.de de Santa Isabel; chaves uo 11. 75
da mesma run: truiu-si' á r.v. Rio Branco
12S, sob-, LaiiKiey & C. ('774 W J

A LUGAM-SE quartos, a 20?. .25$, 30ÍJ
i'3Le 3;S; na rua Uouiítiu 9S; tein minta!
ífua c muito terreno. (1891 h) J

\ LUGA-SE a esplendida vieenda, situa
iXiln á rua Lins de Vasconcellos u. .|Si-
eom jardim na frente, porão habitavel, com
todos os requisitos d.i hygiene. Aluguel
230$ mensaes. As cltuvcj arliam-se com o
ial liinciro do predio n. -iSj (no ludo) ¦
írala-se na rua Sete de Setembro ti. ijn-
loja, de chapéos de sol. (1630 L) S

Corrimentos
cimim-sc cm ü dias com"secão Marau 1

líiíti 7 do Sotambro, 180

\ T,l'('A-Sl* uma casa, com 2 quartos,iXiFsaltfi, cozinhaj nor 4Qâ; na csiaç3o da'Piedade, rua furtado Mendonça 70.
(=554 M) M

A LUGA-SK uma bella sala, muita bem
XíVmobilaJa, cmnplelamcnte iudepeadente.
casal ou cavalheiro tle probidade, em casa
do familia; travessa Murala^i 22. (aC.joXM
>'LUGA-SE tuna casinha por 35$; na rua

X-VAri-enliita Keis 11. 40, estação de Quin-
tjnp Ilocayuva. (-,^73 --O J

ALUGAM-SE rasas a 80$, 100$ c no5:
1 JrXna rua Conselheiro .lobim. esquina da rua
1 licia Vista bonde Villa Isabel. (.-o.;'L).I

rniCM-jíJ?iMrtJimcwBrH

PARALYSIA E REUMATHISIViO
CJJRSL SÂDIC&L £ IMMEDIATA

Cabinoio llypnotico iH. Faria). — Rim Navarro, Sl — liio de Janeiro
Todos os dias das 10 t'is 1G horas

por So$,
gaz;

1A LUGA-SE casa, para casal, 1
jCXcoiu installação elcetriea c foj;fi
na travessa I). Mathildcs n. 10, fabrica dns
Chitas; as chaves na travessa Magalhães ri,
19, em frente, oude se trata. (25CS K) J

t\n At* fr.->ti(/> çliTOS C' 
9». i.G)

À l;UCiAM'-Slv quartos de^frciHc, di^r-
¦iVrmjados; n?-tua da 1'aVsíigcm.

Çimenío
ílua tia Alfuniloga n. UO

t LUGA-SE, por r^í, a easa da rtta Ge-
.TXJicral Roca A--Í1; trata-se ua rua dn
Alfândega t^, IV.koio í ti. (1750 K) S

A L/t/GA-SK r-m casa de fanúlla, próximo
i-Vaoo banlios dr mar, un: eommodo dc
frento, com ou sem tipiisba; 11a rua Silveira'¦i.iriiiis. t;-4. (2O99 G)M

A I.UGA-SE a casa n. 42 da rua Soares.
i."\próximo á praça'da Bandeira, com dois
pavimentos, quatro quartos, -duas salas, tlcis
banheiros, dois \V. C-, cem terraço e nuiu-
tal c niaií commodidades modernas;'» trata-
se na rua do Ouvidor .11. 173, Clir.rutaria
Cubana. 1'ôdC'SC ver a qualquer hora,

(2295U 
R

A LUGA-SE a ensa d.i rua Barão de Mes-
.fXqutta n. Cfn. com tres quartos, duas sa-
Ias, quintal, jardim; chaves na padaria, can-
to do rua Uruguay; trata-se na rua de São
José 11. 108. (-3-.1 I.) R

A LUGAM-SE
rllrentc,

yr u. J O i^J O K m% R. >^ .
m'\"V' FABRICANTE - -._ ^ 

^^

unia sala ( e quarto de
em casa do familia, a um casa!

Oii raixizes do commercio, perto do Collegio
Dd Hi tar; ua avenida Maracanã n. 421, em
frente á rua Derby-Club. (.-jttsD.l

A LUGA-SK bom quarto com janclla. a
j'JLcavanieii'0, casa de pequena familia.
Mattoso 204, Bonde de cem réis á poria. CL

g3g^»?n«B«reamsg^^

IHacbina 

para matar formigas, -r 1
metade l. .üÉ I

mnm BOBAviTi ^F\ mI
I-Iospicio, 238 © 26S 1

*NBARfiHY

IjUica casa no Brasil especializada na construcçao dc 'elevadores, montecargas,
planos inclinados ,:'

S typoB cio 2aaacls.i13.a1S
3 a cabo, manivelas, botão de pressão c botão i;

11 Elevadores em construção
12 Elevadores cm funccionaiiietito

nesta praça com attestadas dc satisfações

jffifSjK Manobra

Tc

S, GÜSTOVAO, m
E VILLA ISABEL

i LUGAM-SE bons casai a 70$; nn rira
jÕLUruRuay n. 1^7, bom fiador. í^^.iííf.l R

l LUGA-SK por
J\fh rua T.idrc

t!t'$ a casa «ova c cltic
Atí«:;a n. 8. tendo duas

ires nuartiw, etc lur. electrica c Raa.
' bonde Lins de Vasconcellos passa na es-
uitia próxima da rua Cabuçu*. Logar saa-
avel, ceorisclitado pelos médicos. (ü45jL)J

A-LUGüM SK duns .-asas na avenida ila
iVrua Comes Urana li. .19, p-ov l)i$, cada
.nua: es cliavcs eslão uo armazém cm
frente. (20-10 M -T

A LUGA.SE por Co? luna casa n.i rr.i
i'Vl'.'tiic!licito Octrtviaito ll. Jl, eotn tres
'itarlos c piande uiiínta!. Aa cliavcs estão
-•.a rua Senador Nabuco n. ;S. (2128L) H 111 u- aot.

1 LTOA-Sl'* por 102$ n casa da rua Dr,
2"V(íiruÍcr u. 51, com tres quartos, duas
salas grandes, c cozinha, bastante terreno,
entrada por duaa ruas; as chaves estão no
n. «• (-.195 D L

A LUGA-iSE. para familia. a casa n. i.t da'XJ-rua 
Eclix da Cunlia 11 11-. logar sau.

(i.vel! preço louS. (-'60O L) 3

íniycrsal yfe^^-^
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em profusão, e para todos os preços
CASIMIRAS £ FLANCLLAS

grandioso sortiménto
a preços baraüssinaos

AGASALHOS
para creanças e mocinhas, grande varie-

dade pelos mínimos preços
Grandes exposições de artigos

de cama e mesa
Colossal sortiménto deTÕUPAS BRANCAS

para senhoras e creanças coai grandes
abatimentos

Nliilhares e milhares deSÃÍÃS BRANCAS
com lindas rendas ou bordados a

a 2$6oo, 3$9oo. 4$4oo, 5$5oo, 5$&s»o, 6$5oo
e muitos outros preços

Camisas, calças, çorpiiiliose bluzas, tudo apre-
ços muito reduzidos

(landes saidas de tecidos
leves de $antàzià

ALUGA-SE 
unia moradia para mn casal

sem filhos 011 moços solteiros, com co
ziiilitt. indcpcudciite. Aluguel mensal, 5&?i
rua Comes Carneiro n. 111, fundos e ira
la-sc ua rua Senador Pon-.iicu 11. 94.

(-•390 Sl) Sl

Coluinuas e columnas de
Slorins e Oetones

desde peça 4$9001

íi

BEM MONTADA OFROBA. D_S CO OTAS
Visitem a- 'bn.i-^iteiríi c popular

A PAULICEA V

Travessa de S, Francisco 40
Largo de S. Francisco 2

TELEPH. 1301-NORTE

\ LUGAM-SE os predios da rua Consc-
jtXlhciro Jobini ns. 25 c 31, cnm hons
conunodosi quintal t jardim; fis tli.ivcs cs-
tfio na padaria d.i rua liarão de Uom Re*
liro n. ,.156; trata-se titt# rua <lo Hospício
u. i.(4, "sobrado. 

da3 10 ás s, fiudor Cisma
commcrcial. Preço 101Ç000. C:u3S MJ H

de
ALUGA-SE 

o predio novo ...
com boas «ccomraodaçDis para família de

Iràtaiuerito, uo prolongamento d'i run ..larix
e Barros n. S-.i; trata-se uo n. SM. i'"!
da rua Uario do AinaüOiias. (JMS S1|J1

,1 LUGA SE hoa casa com tres quartos,
üdit.is sidas, terreno 11 x 66, cotn fru-
tcir.is, agua, esgoto, por fi.-$: na rua Etel-
vina u. 32, Todoj oh Santos; cháver "''
padaria Jo;HO.
quina da llonorio.

na rua Josc llonifacio.
f-

A LUCiA-SE por fio? a pequena casn da
ilrua Vintj de Marco 11. -"3. Ungcnlio
Novo. A chave esf'i na casa il. 111 da
avenida ao lado c Irata-se u.i rtta Consc-
Ilícito Autrau 11. 17, Villa Esnliel.

(1r.11 Jii J

A LUGA-SE per inoí a casa da rua Ge-
üiulio 11. 26. cm Todos os Santos, con-

ondo dc tres quartos, duas =r.las, banhei-
1. eozinlia. I10111 perito, quinlal c jardim

i-.tu minuto'da estação; tratase no ao.
(1028 Ml 1

ALUGA-SE 
por 100$ a casa, para nego-

cio e famt'Í3i tres portas dc aço; na
rtia liarão de líom Retiro n. 390; trata-
se á travessa Hcrmcngartla 11. .||. Meycr.

(--j;5 M) S

\ LUGASÉ a excellente casa da rua do
XXPropicio n. Ai, Engenho Novo, liara
grande família. Aluguel módico; cliavcs na
rua Fernandes, ll. 4; trata-se na rua Hurão
dc Bom Retiro nj-A. (ntiüo M) R

A LUGA-SE uma casinha na serra, no fim
Ada rua Aqui.ltdiaii. por rs?; trata se
na rua Lins dc Vasconcellos n. 4=3, Boca
do Matto. (.'J-to II) R

A 
LUGAM-SE¦Cândido Uen

cm Jicarcpagua: a ftil
cnicio n. 541, cnitide ta1"1'

com luz electrica, chácara, etc, preço qua
ac convencionar, á rua liarão a. t.li. l^'
30$ boa casa. Tra'.a:n-5e á rua Vinlc c
Quatro dc Maio 79. (-."•"= M> «

À:LUGA-SE por 143$ a casa da rua \ icl.
ra da Silva n. 35, com cinco quarlos,

Ires salas c mais dependências! as ehavçi
estão na mesma rua n. 33» estação da
Sampaio; tratase na rua Enscnlio Noto..31,:

CJ314 'M) H

ALUGA-SE 
por ?35 a casa da rua Doía

Mario n. 71, eslação da Piedade,, com
dois quartos, uma mia, cozinha o quintal;
a chave está "O 11. 7.1, ondo se trata, lli»'
I.nr.te da eslação Ires minutos, i-104 •"••11

A LUCA-SE um confortável predio, por
xà-a35$, á rua ri dc Maie 11. 115, E. do
Kooliai as chaves no iitcsmc; t.-.'it,i-sc a rui
Estacio dc Sá ti. 3r. I-'t"l3 "" J

BIlBIMBlifflffllilWiraBIlBSIMBIBifflliWlilllliliilBB
1 DESCOBERTA ASSOMBROSA!... 1

\ LUGA-SE, para fiitnlia.
XjLruB do Mattoso ti. io. c
cidade, bondes dc ico réis;

a jkon casa da
iV minutos da

preco ifio$ono.
(-fio? L) J

A LU-GA.SE a casa n. : du rua .llunono
-fJulc Uarroa n. i3, tendo Ites bons quar-
tos duas saias e muis dependências; ,nü
chaves eslãu no casa i e Irata-se na avenida
Kio liranco ios, com David & C.

(j.-ii? d n

A LUGA-SE por ír.o? a casa du rua
XiCunha Barbosa n. 7?, lendo tres quar-
lus. duas salas c porão' habitavel. n chave
está uo n. Ü2 c lrata-sc na rua do Senado
11. t. (a8l5 L) J

A LUGA-SE roe 00$. a casa da rua Fran-
i-icisco EuRenio n. .i:s; as chaves no
11. 3.17 c trata-se na rua da Quitanda 130.

(1:356 L) 1»

A LUCAM-SE cs armazéns da iua Ce
XXneral Pedra ns. tro;,. 207 e soo. com
exccllentes commodos para familia. Chaves

(1:700 E)M

¦¦ tmWmmWWWW—'| MntttaCHBUBBHMvn pgOTmgnOVBBBBMB
OPILAÇÃO—ANEMIA PRODUZIDA
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iior vermes intcstlnnes. Cura runiilii c somna com o 1'IIKXATOL
ilo Alfrnlo dn Carvalho. Pncil do nsur, uno oxico pnTeiuitos o e
lii-in iiccolto, nelas eveanens. Inuiiincros att est mios (lo cura. A
veniln em todas «s nliarniaclas o drosnrlas do nio o dos listados.
Oennsltario«!: Alfredo de Carvalho & ('. — Una 1" ile Marco, 10

Thesouro
\ LUCAM-SE boas casas á rua Francisco

irVEuucnio. emn duns salas, dois quarlo!
c mols dependências, cotn «uas salas, Ires
quarlos c mais dependências, com duas sa-
Ias. qualro quartos c mais dependências,
tendo todos quintal; fará ver c tratar na
rua l''rancisco Eugênio 11. 310. 1 reco, 101S
C 132$000. (i7"l I.) a

A hVAtto GA-SE o csplendiilo sobrado da rua
rres Homem n. 240, Hluçiínado a luz

clccrrica, com cinco quartos e dormitórios,
duas salas c demais dependências. Preço,
i6u$; trata fo r.o mesmo, (iuc ee aclia aber-
tu iodo o dia. (C531 L) M

A LUGAM.SE casas novas com ilur-s ta-
-fidos, dois bons quartos, quintal, ba-
nlieirn e W, C. deniro de casa. clcctri-
cidade, entrada indepen.lente, ele.: r.a rna
Toelicy-tlub ri. 157. casa ll. das 6 as
12. menos r.os dotititip-or.. lrala-se na rua

|do Ouvidor n. iS.t. Teleplione 3H7 Nor-
lit aas 4 ás 6, com Cltacon. Aluguel, giç.

(913 L) .1

¦A LUGAM-SE as casas ns. 2 e 5 da rua
J~lP;t!ce. emn duas salas, tres quartos, c
--'¦ dcpcndcnciasi trata-te na rua Pereira

(:oo.t Ll Ieira n. 50. Bailaria.

-V LUGA-SE excellente casn. com jardim,
ÍXliorta, Ires salas, sei» onartos, banhei-
10 despensa. cozinha. W.-C.. lotar ameno ,e
saudável, bonde á norloi na rua da Alegria
a. 531): aliiüucl 2011$. (2072 I.) ¦>

A LUCÍVSÊ~casa, com a «alas, 3 quartos.
.TUi.-.m quinlal e clectricidade; rua ila

londe á poria, tnr loos.
(C073 D RAleírria u. 537.

\ T.lTiA-SIv uma casínhat em cnca de fa-
£3LmUia: na rua General Argollo n. Q.t.
S. Clirialováo. (2178 L) R

* T,lH*í.\:Slí. uma casa nova, na run da
1\.§, Francisco Xavier n. Sa. casa 1, Villa
Xizinha. só lcm .; casas; com duas sahs,
dois quarto?, cozinha, fopão n ur.?.. luz ele-
ctiica, quintal, banheiro, bondes dc loo réis.
em frento á matriz dc S. Praneiseo Xavier

(cfó.t L) R

r A LUG.
rVcuinli*

1A-STÍ o predio n.
dn SiWa. tendo

iluas salas, cozinha, banlieir
hil; ni chaves cft'Su nc n.
m nvcnlda liio liranco tt.
dd e> c.

31 ds rua Vis-
quartos,

e hotH quln-
46 e lrata-sc
02, com Ha-

(2233 LI T

A LUCA-SE o predio novo de estylo. con:
/\int.ilro quartos duas salas c ir.als dc-
pendeneiaj com jtirilim c quintal; na rua
l.tti/ nwlinsn 11. 07. Villa Isabel, eom gaz
e elccírieidailei tr.-.ls-sc no 93. (!2txiL) B

IAXÜCA-SE o confortável sobrado, com
ii-cnlraila por duas ruas. completamente
«ovo: trala-se «".a mesma rna. Mattoso. 3t;

(2 -.<! I.I 1

A LUGA-SE. por uo$. um boa casa
.fXsobradada, cem 4 nuartos. áreas nuintal,
luz electrica, etc. servida oor 1 linlns de
bondes de ico rs.; na rua General Bruce
n. qr; a cliave está no n. o; da mesma rua.

(2Ó40 Ll R

A MJGAM-Sü) ns rasas dn rua
-í'^1). Maria 71 (Aldeia Ctimiilstal,
transversal á rua Pereira Nunes,
novas, com dois nuartos, iluas
salas, cozinha, banheiro e tniiniie

todos os

das

A I.ITCA-Si! o hom predio da rua Vis-
Xlroiidc dc Nictlieroy n. p; ai cliavcs
nin. 74. estação ila Mangueira, (-'s-w vi) k

dois
inartos, duas sa'as, luz cíecCrica; na

ma Hnldraco a. u: ati cliavcs na esquina
e r.'3l:i--u no armarinho Azeredo. Meycr

(ico.i Ml J

A I UGAM-SE prédios, na rua Maranhão
ílfBocca do Matto Meyer); bonde & por-
tá; tratado na mesma rua n, 58, (204SiI)J

iÊÜITlCSS
r.ua da Alfândega n. 110

"l LUCA-SE boa casa nova com uois
Aquartos. duas ralas, cozinha, bom qr.tn-
tal e todas r.s commodidades. por (»•? e
outra menor por sof; na rua Viuva Cláudio
n. =89, Kiachuelo. C-U7 M) S

A LUGA
Xxjior 70

LUGA-SE a ctsi dr. rua Aupisla 24," logar 'pr.ra saude. terreno para
duns ruas, cnírttda ao lado. está etn lim-
Itcsa; trata-Eü na rua .Sc.e do bclen-.tjrn
,. ,oo. <--•-! M) J

A riOGAJI-SB os prédios da rnn
-^Victor Meirelles ns. G7 o 6Í),
nlutados dc novo, comniodos íinra
família reuiilar. luz electrica. .iar-
ilim o crando quintal; chaves no
mesmo; trata-se telep. S550. C.

(,I 1737) M
 

BarãoA LUGAM-SE os prédios da rua
Ado Hom Uetiro cnlrc or. ns. n.l
de ns. o e 18. com hot-.s eommodo:
quintal; a"s chaves eslão nti padaria
e tratn-sc i:a rua do llospicio
sobrado, fiador firma ccmtncrcial.
8i$ooo.

ti;

136
1. lu.
M.teucl.

(19.17 Mil!

A LUGA-SE urna casa na raa Gregono
XiKevcs 11. a3. com duas salas, dois qui
tos. cozinha, despensa c W. L.. Iireço
90?; c.s chaves estão no u. cn da mes
rua. Engenho Novo. (2060 'Ml

m

w

TON100GAPINETTE1
(F^oeádade dos cabellos)

A cura da òalvíòle, da queda dos cabolli.s, da caspa, dns
cabellos brancos c das parasitas que vivem no couro ca-
bclludo. • ,

Com o uso do 2 vidros obtem-so o resultado satisfatório.
Possuímos milhares de alteslados que confirmam o nosso
suecesso de oO annos.

VIDFIU 4SOOO
Vende- ms Perfumarias Phuriuacias e Drogarias

Caixa Postal n.59 ] tio (lo Janeiro

i
Ii
ia
ni
1»

1
¦a;:'jBi!i;i«iiiiBai:ia!!SiiiiB;i;:i»!i_^

A I.UCA-SE a hi
i".Vto,Ias ns cor.ül
cara plantada: na
chaves Jiur favor
formam.

a ensa para familia, cruu
idiiladis, tendo boa cha-

rua Emilia n. 11; fi>
1:0 u. 27, onde se in-

(19:1 -M) S

SvhA LUGA-SK o predio da rra
An. 60-A, Cttsttaiitra (inalo a egrej
Ampaíu). (--9-i

;loisLUGA-SE uma cr.sa com
Lc duos silas, lua e quintal oti

qunrt
tldc-

Como sc coniüina Kcal =754.
(cüii M) J

A LUO2VM-SB
-^¦5S. da rnn

do

11 s

comniodos |le? (.nf,,.5o

cnsns nu. 5-1 e
(lenernl Silril Tel-
Jlcsiiultti). com -do lavacem,

illiiininailos n I117. electrica. as i ,;.x\,^t 4 quartos, (lisi)ensa, co/i
chaves 110 local. Trata-se na rnn „[uli 3 w. ('.. banheira esmaltada
Gonçalves llias 31. pro7.-iino_ »Iii, |H/. (,i,.t.ji.|,.a o bom nuinttil; as

chaves estão
,,„„,...,.. _.. da
cidade," a poucos passos dos liou-,
des de Aldeia Campista, cuia nus-1 omj0 s
saeeni em duas seccoes^o de• -OU ciui„ „,„„

Aluiinels 100,-J o DOsíOOü. h 

LUGAM-SE casas de 45 íc 65S. com
conforto, bondes de cem ,1-eis;

tnta =e cosi Alberto Rocha, ti rua Camli-
dó Bcniclo 11. 3*2. Jacarépaguá. (7<>4H)J

A LUG,
Atodo

ALUGAM-SE 
os predios da run Barão de

Bom Retiro ns. 107 c 110, com bons
quirtoa c grande fiúínlal. Aluguel, i3-?í
as cliavcs na padaria 11. i:5 e trata-se na
rua do llospicio n, 144. sobrado, uas 10
fo 2, fiador. firma cammercial. (in^OM) K

' LUGA-SV, a conforlovel casa da rtta
XVlIouorio n. 119. eom Ires grandes quar
tos ele. por 06$ e outra jior 55$! "-"* ri!!l
Conselheiro Agostinho; trata-se na mai dc
B. Jíraz ". --í, Tuiliio us Santos. Uo?5-y)'"
~A 

LUGAM-SE casas na villa Edmundo,
Acom dois quartos, duas salas, luz clc;
ctrica. Aluguei Ci$ e s.i Si na rua José
liomitigucs u. íij. ua 1'iedodc. (aofco.vuu
~Á 

LUGA SE n casa tt. 38/ da rua Eiias
Ada Silva (1'ronlin). tendo duas !alas.
dois quartos c bom quintal. Trala-se na raa
Vinlc c Quatro de Maio aS3- U0S9MI K

d l.UGA-SE por 50$ csp'cndida casa para
irata-se ua rua 1>0'Xi.,..

bert.i Silva 11. 100. Ramos. (ri73 M) M

A LUGA SE ror 112$
rX.iad.1 c forrada , de
porão c electricidadi "
11:0:1 «1. 33. Meycr.

uma boa cr.sa pin-novo, com jardim,
: r.a rna Maria Cal-
Trala-sc no n. 35.

(342.1 M) J

ALUGA-SE 
11:11 betn quarto ou sala. en.

casa de pequena íamilia; na rua líoclu
(-•17J M) H=9.

ALUGA-SE 
a casa ri. 1 da Villa Maria,

sita á rua Gonçalves 11. 4°-A, dc cot»
siruc^fio moderna, com «luas salas, doii
qur.rtns, ürea coberta, cozinha, quintal *
installação eleclrica; as cliavci na casa 1\ .
Trcçr,. 8o$ooo. (ssjoM) M

l LUGA-SK n casi
Aa cliave esti ua
Marangá.

da rua
rua i\l

Mav-a n. (>'.
ria Luiza .i.

(3033 M) -1

Rua da S^Álfandéèan.-llO

ALUGA-SE o predio da rua Francisca
ANIivc.- 11. fr. .por roí...«o Lnsenho de

rua \ mie c Lmco dc
(.'.1-1.1 M) liDentro; trala-se r.a

Marco 11. -•!.!•

ALUGA-S1na de T
Ií, á rua D. Anna Nery, esqui.

; Ferreira, esplendido ar-
mazem para qualquer neROcio, com casa para
í.iniliia, ogua cm abundância, luz electrica,
todo pinlado de. novo; as cliavcs. estão
31 tle "' berre'-*».

^^^ç^^i^^-^mmKmismMW-ni

110 11. UO, rasa 2,
iiloriiiii. Preço 17^SOI>0

(J 2433) L
reis. $i LUGA-SE, para familia, a boa casa da

na Avenida Pedro 1 X.Vrua José Cicmcnts 11. 47, S. Christovão;
it familia 1 losar muito saudável; preço 130S900.

(;6oi L) J

A LUGA-SE por iS.-$ o, Imnilo sobrado
A^Ltl.t rua cie S. L»iz Gonzaga n. 148
com toJas as cnmodlthúfs "f*ra familia de
tratamento, grande t quintal, landes â porta,
eu-.; a chave r>t.í ira loja e lrala-ee na
praça Sacn2 Pena n, 55, ate ás to c de-
pois íki3 iC lioras. ou r.a ma Gonçalves
Dias 11. ('2, das 12 ás 14. (ctonT.) 'M

* LUGAM-SE as casas ns. I e Ul. com 2
XJLc.ilas c 2 cuartos da rua Dr. Nnhnco dc
1'roitas n. is8; as cliavcs nas oliras. pe-
cadas, v trata-se á r::j dos Andradas 7".

(-M3? D J

\ IAOAJI-SU
¦tino u. 61. easa n. 3.
slo tratamento, pelo precp jncnsai
de 17OÜS00O. DANDO-SE 1 M
|)E 150MFK.VCÃO EJ1 OADA
AXNO DE PERMANÊNCIA,
snificas casas com 4 auartos
nlieiros dc ncun nuento o fria,
oiilima installação clectliça, dois
foiíões, sondo um a »u. dois »•<-••
biilet, etc. (¦• lí».') i|

A LUGA-SE. para família d^ tralamcnlo,
Xi-a esplendida casa n. ::,7 da rua Mari;

111.1- i c llarros, com
ba- 1 síoSooo,

nagniticos ^pr

SUBÚRBIOS

SORLIDO B9AKI & €*
CASA FUNDADA EM 1S73

UnirnSd.por.liarlo9 rio cimento iiiüloz "WITITE
k cRRnTHKKS», tinta l.ysionica OI.SlrSTA,

»\üírMC>L THIPI-I- i>:«:* matar o carrapato
do gaflo

TELÜPHONE 271 -- Rua do Rocario 55 58

GAM-SE, por nttS boas casas, com
x\.l quartos. 2 .-alas. etc., a rua Januzp
e ilourão do Valle; .is cbaves r.a praia ce
S Christovão 161. e trata-se na rua d6
llospicio 11. 141. 1° andar. (j,273 L)5

,\ LUCAM-SE ho.-.s casas, por u:3. cora
xl.,1 quartos. 2 saias. etc. a rua Mourão
da Ville e lannuzai; as chavoâ ua praia
tle S. Christovão n. 161, e Irate-se na rua
do Hospício n. 144. i" andar, t:545 Ll '

A LUGA-SE o novo predio. assobradado,
i-\.co:n 3 (inartos. 2 salas. eaz. Iuí. içrrc-
ro, etc.. 2 linhas de bondes, losar saudável
c ende r.ão ha enchentes; rtta D. Iloniana
63; chaves no 60. (i;Si '-•) J

Bo$ tttaa casa ecr.i dois
ttc.t dá raa

j:ua2 Coelho n. s3, Aldeia
haves r.a araiaz;;».

(-rt, I.) B

A LUGAsSE o predio da rt-.a Eulina n. o
XÍ.(Mcy r). com ires bons quartos, duos
silas, eozinlia, dispensa latrina, hom quin-
tal. etc.; bondes á Dorta; ver e tratar, a
rua Tenente Costa 28. (iS.|a M) J

^^Mt&WM8fâlÊÊÊl

A LUGA-SE ura bom piano do afamado
IVM.-.ztin; rua Torres Sobrinho n. 37-
Meycr. (ata6 M) D

;jS a excellente casa no
titularei, tendo apua. es-

Ittiiiu.l; r.a rua Vidra Ter-
sso. (=022 M) .1

ÉC

(a33 J) J

\ LUGA-SE nor
lÍ.va, ctu lo.ear
coto c grande qr
reíra n. «^o. Hon

\ LUGA-SE a casa da rua Duque Estra-
íV.tla Meycr 11. ul, cora quatro quarlos.
Trata-se na rua Minas a. 1S. Meycr.

(.•059 M) K

A LUGA-SE
rjLQuar-tcs, ti

Conselheiro T
Caxpiçia; as

* LUGA-SE a boa
xXFranctsco Xavier
quartos c duas salas

ii.i São

,4 LUGA-SE o bom predio d-
ÃXAe dc 1
Gct« io n.

ocantina n,
onde

casa <ía rua ae
ti. 733. esm seis
chaves no n. CSo.

(2537 M) M

da rua Viscon-
aa chavea na rua

trata. (2535 )

\ LUGA.SE ou vcndc-se o tnagnmco pre-
Üdio lia pouco eonstruido, sito a rua .Ma-

Bittencourt n. 6ó. estação do Riacltue-
apcommodacões pum família de

trata-se no mesmo. (151.;M)J
cindo
lo; tem
tratamento;

t T UGA-SE -.un bora quartinho, no po-
A'."io csiu iariclla e entrada independeu-
•c: 

'ua 
rtia Barbosa da Silva n..12. esta-
Riachuclo. (-'3=2 M) K

k LUGA-SE a casa da rua de, S. Paulo
-CXn. 4;. eom dutis salas, dois quarlos.
cozinho, Rrandc terreno, pintada c forrada
de novo; trata-se na mesma 011 r.a ru:,
¦1». Alice n. 126, estação do Rocíia;. na rna
dc í. Paulo c entre Kiachuelo c Sampaio,
di lado da rua Vinte c Quatro de Maio
ctu frente ao 174. LL"i2__L_

* LUGA-SK o predio da rua liarão de
/Xlloil Retiro, entre os ns. 113 c 119. o
d- n. 17. com bons commodos; as chaves
estão na padaria n. 156 c traí.-.-se na rua
do llospicio n. 144, sobrado, das io as 2.
fiador iirma commercial. Atoe! 7i«oa.

(1041 M) R

SANACUT
Oura

cocoiras,
deposito

essssms

\U> I'.' POMADA. NÃO S.Ü3A A ROUPA
: sarna, cczcmns, suores felidos, feridas, oinolimens,
frieirns, etc. Vende-se em todas as pliariiincias e no

llrimanca Cid — Hospício !). Vidro 28500. (It-725
BBBSBgHBBM8SBBBHBgãÍ

'¦."¦¦ '.¦"'¦l'
"¦'-¦'-'¦ 

M

A IX
Alie;

edio da rua Baldraco 66,
quartos, duas salas

habitavel. com irmã sala. dos
despensa. agua eaz «. C;

LUGA-SE o pr'g;, cnm quatro
e porão
auartos. co2iniia.

._ choves estão
Üou*cvard Vinlc

no n, C>^
c Oito de

trata-se no
Setembro 183-

(2020 ,M) .1

«no do

S LUGA-SE
ZiáBiã. iuz,
cê «o mesmo,
jo tt. 15. ires :-
fíltií.

uma casa para la.nilia, coin
bom terreno p'antado: trata-

das 8 ás 2; na travessa Arau.
ninutos da estação dc Ua-

ItSoi Ml J

\ LUGA-SE c
JTVM. irellcs n.
n, i-tl. R:c!ia.

predio
35; tr:-.t:

da rna Vicio:
rua Fiaucira
(2133 M. 1'.

* LDGA-SE ura armazéns com bons com-
rua Costa Mendes.

Oliveira, estação de
(11S0 Ml II

rVr.to.los para iam
dciuma da travessa
i.at-ios

4 LUGA-SE .1 eas.t bsüante confortável
Ada rua Caa-Udo üenicio n. 360, cai
Irrar^un»; v:r e iratar ita sicsaa. (M)

JB _

a/?" 
(Ê* 0*k B ?ft Ara 5& fi?

A LUG \-SE o prciio 4 rua Joaquim
ÍI Meyer n. '2. iunto á estação, cotn tres
quartos, duas salas, saleta. acua. gaz botn
quintal c mais coinmodidades; trata-se 00
lado n. f.|. (--'.:J -") -1

\ LUCA-SE para armarinlio ou outro ns
XÍ.roc'10, unia casa, cm íicnte á estação do
Riachuclo; ver e iratar r.a rua I). At

A LUGA-SE uma b-a casa, por SoS: 11.1
Arua Miguel Eerhandcs a. 122, Meycr,
Trata-se no 120. (2337 M» K

A LUGAM-SE r.s rredios da rua Lia liar-
XÍ.bosa c llermens-irda a. 4r: Meyer. a
dois minutos fia estação, C-491 'Mi ^

ALUOA-SE 
era casa do faniilia. a um se-

nhor ou senhora que trabalhe fora. mn
lif.ui quarto c bem siitinib; ua rua Ura
Vista n. 37, estação dn Riachuclo, com
bondes dc Cascadura á porta. (204311)]

Nery 5S8.
'23 ¦M) I!

t LUGA-SE uma ca
rídectrica, por -10$; ,.
ua Sylvio. estação dc Olaria. (2389M) R

liiiia cnm agua c lt"
paro ver e tratar na

i LUGA-SE uma casa á rua Barão n. 78
Aem JacarépaguS. por 50$. A chave esta
.-.o ormazem da esquina da mcfr.ta rua.

(2.'94 M) R

A LUGA SE uma boa casa com qualro
Xlqttaltos. duas grande- saias, copa, «es-
pcr.sa. cozinha, varanda, quarlo ! ara banhos,
luz eleclrica e grande chácara. Rua l.nu-
lia n. io Jaearepaspú; as cliavcs no 27,
oude por favor sc infoniia. (-'l"0 MJ J

A LUCA-SE uma c.-.sri. com duas 'alas, tun
-CVquarin, cozinha. nuii'a aiíua, bom nuiu-
Ul; á rua Teixeira Ribeiro n. 2... Bom.
suecesso; preço 50$; trata-se na rua . t.c
Cbristovâo ti. £Sr, com o sra. d. Maria 0<
Olivotra. <-'^1 MJ B

Bexiga, rins" próstata e urethra
A UROFORMINA curo 4 insufüttien ela renal, a» cys'itíS, »«]'"*• .""

irethrites, cstarr'10 ds bexiga, intlanunaç ío da prcslata. DiSSOlie a» a.eas
calculo:, de acidu urico e uratos.

MS BOAS PHÂBMAGSAS-RUA V OE MARÇ017 - Deposito

nephrile»,
oi

ít ppjvüt
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i§ «aôRRietó ex tóm- i016 ^.

i A ldiJa-ÜT
•OLMoura n.*- a bom fiador.

uma boa casa nova, i rua
*4iA, Meyer, Aluguel s°$

(a456 M) J

ALUGAM-SE 
i rua Barbosa ns. 69 e

Si, «a prédios a 50%, estação de Cas-
cadura, co mtodas as commodidades para
familia, illuminados a elcctricidade, logar
bonito. (2551 *M) M
»—-¦¦ — -¦¦ 1 1 .... - — —

ALUGA-SE 
a casa da travessa da Glo-

ria n. 48, (Meyer, com . tres quario»,•üujia sajas, cozinha, grande quintal, luz
electrica e todas «s commodidadcs bygieni-
cas, póde-sc ver a qualquer hora; as cha-
ve* 00 42 ou ua mesma, .b; para tratar
com o ir. Joaquim da Silva Maia, á rua
do Carmo n. 32. (2319 M) R

* 'l

CAMISAS
folgadas 1 Venham admi-

rar oa preços da

Fabrica Confiança do Brasil
87, Rua da Carioca, 87

. *; ii.sue.-sb ua kst. Riachuelo, a i m-
I V nuto da rua 24 de Maio, pit-ores» oasa

em centro de grande terreno; trata-se õ»
ma G. Câmara u. 296. (1700 H) SIjlill

Alfaiataria Leão de Ouro
Grande sortimento de roupas feitas,

para homens, rapazes e meninos,
que são vendidas

COMPRA E VENDA DE
PRÉDIOS E TERRENOS

CASA 
nova — Vende-se unia na Penha,

por a .200$; informações n orua Mi
liado Coelho li, 32, (3-.96N) M

("10M'PRA*SE 
uma casa tle commodos

J ou avenida, que dêem grande renda,
cm bo» rua ou praça, próximo ao cenlro
ila cidade, Cartas a X. l'\, nesta reda-
e.uo. (2378 N-) K

CO-UPRA-SH 
até 20:000$ .uma boa easa,

trata-sc na rua S. Luiz Gonzaga n.
33-í» das 16 ús 20 horas» (2239 N) U

COMPRA-SE 
uma casa até 35:000$, nos

bairros dc Botafogo, Laranjeiras c
Tijuca. Cartas para a rua Conde de Hom-
íim 11. 168. (2110 N) K

uma casa até 40:000$, no
28 de Setembro, ou rua

S. Francisco Xavier. Cartas com infor-
tnaç.ies para esta redaceUo, com as ini-
ciaes Z, í. (2055 N) K

COMPRA-SEboulcvard 28 de

(MOMPRA-SE 
um predio de solida con-

J tttllcçSo, assobradado, alé dez con-
In» (mais ou menos) á vista, em centro
dc terreno, todo fechado, com 12 por C$
metros, jardim ua frente, portão e gradil
de ferro, com quatro quartos, gaz e ele-
ctricidade c mais dependências, para uma
lamilia de tratamento, bonde da cidade á
.porta, do Mcyer até Mangueira, lado da
JSstrada de l*erro, ou arrabaldes; cartas
com detalhes, so sr, Carlos Monteiro; á
rua Urusuajana a. 109, não ae attende a
intermediários, 0745 N) J

COMPRA-SE 
uma caia por 6:000$, do

Mcyer para baixo, solida, dois eiuar-
tos, duas salas e hom quintal. Não ie at*
tende a intermediários. Proposta para a
tua Ur-juoyona n. 114, 1" andar, a Victor
Braga. (4840 N) J
lT.EI.REf.0 em Jocarépasuá — Vende
X se um de 22 X 54 mts.( com peque-¦na casa, tendo agua dentro c a um minuto
distinto do bonde. A' ma Virgilia Vi-
dal n. 45 — Tanque. Tara tratar no n.
160, do Barro Vermelho, na mesma lo-
validade, Vende-se barato. (2332 N) R

PELA METADE DO SEU VALOR
Ternos de casimirá de cores -de 25$ a. . . . *. ... .. .«
Ternos <le tecidos prelos ou azues de 30$ a.". .. . ...;«. »
'Ternos clc flanella branca ou de cor, a. .... ... m -.« « ib
Ternos <le brim tussor, 1* qualidade, a. .. u. :.: :., .. i«
Ternos de brim branco (linho) de 22$ a. .. >, ;.: tu 1». :«
Ternos de brim dc cor (linho), de 16$ a. . »i ;. .. » m
Costumes <le brim. pardo' ou cores c_e 10$ a, ... -.,. ., -.,-.

Calças de casimirá de cor ou preta, de 8$ a. , _¦ .. iç :,-.

335000
40$ooo
25$000
2/$S00
eS$ooo
E9$000

S2?000

,'I.-)ÇO0O

Roupas sob medida
Ternos de casemira de pura lã,

pretas, azues ou de cores, feitas no
rigor da moda, com forros de pri-
meira qualidade.

50$, 60$ E 701000
RUA DO HOSPÍCIO

(CANTO DA RUA DOS ANDRADAS)

VENDE-SE 
no Meyer, rua Joaquim Mey-

er, boa casa, em centro de regular ter...reno, 3 quartos, 3 salas, porão habitavcl,
10:000$; trata-se na rua G. Câmara, n.: aàá

(1761 N) S

talas,
VENDE-SE 

uma caia com _ 
quartos, cozinha, em grande pomar na

circular da Penha. Preço dc oceasião; in-
forma-se no armazém do ar. Lucas, i ao
lado da circular. (2178 N) S

VENDE-SE 
a cinco minutos da estação

Dr. Frontin, á rua Argentina Reis, 21,
uma boa casa edifiçada em erreno alto j e
eecco, pelo preço de 3:500$; para trator
na mesma com o proprietário. (2172 N) S

frBNDEM-SE no Moyer, ruas 1$%*
V rimlião e Pabio Luz- (fundos

dit rua Di-.. Dins da Cruz 613)
magníficos terrenos. O pagameu-
to podo ser em prestações. Ave-
nieln Ilio Uranco 46. (R 2141 )J.

W^Tomeleít.^
i ¦FtT **
«dH P5i»V''."ÍTAYÜBAYTIT¦) ÍUKI/I CiTOHAXDL. '

Estômago, totd.°ti, e in-
itiiios.

egram-se com o ITAYUBAYTft.
do pliannaceutico Porpliyrio
Barroso, rua do Hospicio, 273 —
Drogaria Granado & ítilhÒ9, rua
Uruguayana, 91. Preço, 3$ooo.
Fc\o correio, 3$500.

Grande Laboratório e Pharmacia Hointeopatluca

¦ 4&\

TiTlüNDEM-Slí cm Jacaréiiaituí. os-
> plehdidns ensiis acabadas dc

construir o jiiniriilflcòs lotes do
terreno próprio. raaamento cm
prestações. l'ara trntiu- nu ruu
Monsenhor «Marques (Estrada da
Freííuczia -lló), ou na Avenida
151o llranco lü. (K SI 10) X

AfENDE-SE .í rua D. Anna por .0 con-
tos, 5 predios para renda; informes cTira-
os rua Hospicio 19S. (:04o S) J

VENDiE-SE 
á ma Uarão du Bom Retiro

uni terreno dc 10 por 17; informes c
tratos á rua do Hospicio n. 19S. ., ,.

(1640 N) S

\JrENlJ'E-SE, 
cm executivo tiy|)otli.cai_]o,

na 0* 1'rttoria Cvil, um predio. e rer-
reno á rua Viuva Cláudio u. 45. u<uitigo 4}.*
feitio cíialct, chi cenlro ile terreno, corü
i .mijo Iara. por 10,15- compr.. O terreno
10111 12,1115.44 por 3i,«<4. Avaliação baraia
2.-5etti$ooo. Vide edital Diário Official ile
6-s-iO. (N -71)'J

VENDE-SEmurado
5E uni superior terreno todo

com 20 metros de frente por
50 de fundos, na rua Aguiar; trata-se na
rua ilu Asscinblia 16, loja, com Jorsc de
Souza. (107. N) B
-**rENDIÍ}.M-SE 

em pequenas ores-
v tacões, ao alcanço do todos,-

imiK-niflcon lotes de terrenos 110
iiiuioilfic» e novo bairro denotai-
nado "Campos dos Cardosos".
listes são os melhores terrenos
quo dão vendidos cm prestações,
hão servidos pelos trens da Linha
Auxiliar, com as estações "Cavai-
canti" e "Emsenlieiro I.cal".
llonds de Casttaditra e Estrada do
Perro Centrai pela Ehtacão do
Cascadura. B-tvflptorlo, rua dos
Cardosos SUS, Cascadura. I'ros-
pectos com plantas nn run d'AI-
fandetra n, ÍÍS, Conipauliia Tre-
•liai. (X)

VENDE-SE 
o predio novo da rua D.

Anna Nery 85, com duas salas, qua-
tro quartos, cozinlin, banheiro com perten-
ces, saleta, etc. no centro de terreno de
10x57, pôde ser visto das 4 horas da tar-
dc cm deante. Bondes J. Club c Casca-
dura á porta. (2403 -N) J

VENDE-SE 
esplendido terreno á rua do

Uruguay (prolongamento), com 30x751
todo ou cm lotes. Tratar com o dono 1).
Abreu, rua Delphini 32, sem intermediários.

(2402 N) J

\/il*.Nli,*:*Sl. 
a s minutos da esta.ào de

I). Clara, uma casa em meio do ter-
reno, com 3 quarto.-*, 2 salas e cozinha,, por
1:100$; as chaves á rua Capitão Macieira
n. 2. (2305 N) J

ViENDE-SE 
o predio novo, com 2 salas,

• 2 quartos, cozinha, lalrina, banheiro,
varanda ao lado, gaz, electricidade, jardim,
Rradil de ferro, terreno dc 10 metros dc
frente, por 40 de fundos, á rua Clariinuiulo
de Mello 168, bondes de riedade á porta.

(2450 N) J

XFENDEM-SE em prestações nia-
* tínificos lotes de terras, na rua

Silva Telles, em Copacabana. Tra-
ta-se á rua dn Alfaiutctín US, Com;
panhia rrcdiúl. N

FUNDADOS EM ISSO
ALMEIDA CARDOSO & C.

DISTINGUIDOS COM ÜEAWDE PKEMIO, A MAIOR RECOMPENSA

CONFERIDA EM UOMCEOPATHIA ,NA EXPOSIÇÃO NACIONAL DE 1908

Fornecedores da Armada, Exercito e prineipaes estabelecimentos médicos a

pliannaceutico,
MEDICAMENTOS HOMCEOPATÍUCOS QUE CURAM

ALMEIDINA — Cura a gonorrhéa chronica, recente e suas conicqucncia3..
CARDOSINA — Cura tosses, bronchites, dores no neito, costas e lat.os.
CARDUUS CARDO — Cura moléstias do coração c licmoirlioides fluente!.
CVPSUM BRASIL1ENSE — Facilita a dentição e toailica as creanças.
SEZORINA — Cura a lebre intermitlcntc (sezões ou maleitas).
Rl?_>AUNA — Cura e previne a tosse coqueluche. -
CONSOLARINA — Cura a tuberculose pulmonar cm primeiro e segundo grãos.
SANASTHMA — Cura a astlima heredilaiia .- adquirida.
VITALINUM — Restabelece a potência viril sus dois sexos.
ALBIUG1A — Pó deulitricio: O melhor para limpar os dente». . . .
DYSENTERIUM — Cura a eliarrliéa de qualquer caruéter c proventencia.
SANA RHEUMA — Cura o ilieunmlistno cin geral.
SANACALLOS --- Faz cair os collos sem incommodo,
OPHTALMtNA — Cura todas as aflecç .nimacõcs da vista.
SANADIABETTES — Cura a diabettes saccharina c suas conseqüências.
CHENOPODIUM AHTHELMIMTICUM — Pó vermifugo — lnUlivel contra as

lombrigas ou vcn.v:s intestinaes.
SANAGRYPPE — Aborta a inlluenza t cura coiistipaçõei, com febre, tosse e dores

no corpo.
CARICA AMERICANA — Regulariza as evacuações c combate os incommodos em

conseqüência dc purgantes.
SANA SYPHILIS — Cura sypliilis, lyraiJhatisino, rlicuniitismo syphilitico, moléstias

da pelle e couro cabelludo.
ESSÊNCIA BENEDICTINA — (Odontalgico). Cura dôrci de dentes e ouvidos,

cm 5 minutos,
DUARTINA — "Tônico «constituinte": Cura neurasthenia, anemia, dyspcpsia e

todos os incommodos do apparelho digestivo,
SANAFLORES -*- Cura a leucorrliéa (liaies brancas), caracteiizada por corrimentos da vagina.
DOLORIFOP..\ — Auxilia o parto, combate as collicas uterinaa e mais symptoir.as d.is partur.entei.
BALSAMO DE ARNICA — Cura golpcs.contusõc!, friciras e «nlrns encravadas.
OLEO DE FIGADO DE BACALHAU — "Tônico icpatador. Contra anemia em; geral.
ALLIUM SATIVUM — Espcciiico para abortar e curar a influenza, constipaçocs, tosse», coqueluche, lebre e toas, M mo-

le-.tias provenientes de rcslriamento,
HEMORRHOIDINA — Combate todos 03 incomniodos pelas hemorrliotelas seccas ou sangüíneas. .

Uma botica com estes medicamentos, inclusive o porte do Correio, 6.>$ooo Os m^edicaiiiMtos «cima sao aconsclhaeln»

pelos médicos, acompanhados do modo dc se usarem e levam a marca registrada: UM ANJO COROANDO UMA._AQUIA
— Cuidado com as imitações. Executam-se as mais exigentes cneoniincnda3 «Ie HOMUiOPATUIA
GLÓBULOS, PÍLULAS E TABLETTES. — PREÇOS RAZOÁVEIS.

Rua Marechal Floriano Peixoto, 11 — RIO DE JANEIRO
A' VENDA NAS PRINCÍPAES DROGARIAS E PHARMACIÁ3 DA CAPITAL E INTERIOR

ffiSSoHO»WÍÍÍ£!l
Rua Marechal Floriano, 11

RIO DE JANEIRO

em .tínturas.

Professor Baçu'
Mistérios da Vida — in.nuincrof

trabalhos realizados pelo occultismo..
Combate a todos os soffrimemos. Kesw
delicia: Rua de São Christovão n. 309^
Cartas, dirigir a capitão J, Leão.

S. 180?..

VENDE-SE 
por preço módico .unia excc'-

lente serraria a vapor, montada á mar<
gem da Central, em K.issaquinba, Estado da
Minas; liara uiformaiiôcs, na mesma Jocali-
dade, com o proprietário, Uclisario «Morcirn.

VENDE-SE 
um bom armazém com nom-

jr.cdns espaçosos para família, na riu
Costa Mendes, esquina da travessa Ülivci-
rn, Estação de Ramos. (Nu83)li

VENDEM-SE 
unia cima nerva dcsoltcirt.,

uma mesa nova elástica com 3 taboaii
Sua ..eferiuo u. 102 'fodos os Santos.

{2403 M) M

XTÍfi-NDEJI-SE cadeiras austríacas, refor-
V mad.is, a 5$uuo, á rua Leste, segunda

casa do 11. j.'. Rio Comprido, (2478 0)-M

\rt!vND'E.M-SE 
armações, balcões, copas,

mesas para botequim e utcnsü.os para
todos os negociou, assmi conicf se faz ijuai*
qtier armação, a gosto do ixeguex c a pre-
ço sem coinpeiidor; a» rua Seulior dos Pai-
»oi 11. 47. <R ;147) O

\'1;..\1)E.\1-S1. 
plantas de todas as qua-

lídades, porá pomares c jardins, no
grande estabelecimento de A. A. Pereira
da Fonseca, á rua 'JV&res Uoincm n. J74i
Villa Isabel. (U 4734)

VENDE-Sii; 
uma boa mobília para bar-

b.-iro, para desoecupar logar; ua rua
Anna Ilarbosa z3. Mcyer. (O uu) J
"ATENHE-Sl. 

um lindo cavallo dc marcha
V encantadora, preço do oceasião; ua rua

Tavarej Guerra u. SO, Madurcira.
((z6..,íl O) K

K/.lvNDK-Slí esplendida pensão do í_uni«V lia, com 15 quartos o bom moveis, nc-
gocio urgente; ua rua do Cattcte

VENDE-SE 
um solido predio assobrada-

do, com 4 quartos, 2 grandes salas e
ma!s pertences, jtilslantc dá rua Erei Ca-
ueca 3 ni.iuutos, remia i :Soo$ ahniial, preço
de pccasião 11:000$; tratar ílírectniifentc
eom o proprietário á rua Gonçalves Dias
casa dc n. ?C. das io ás 12 e das 4 ás 6.

(247S N) M

VKNDK-SF-C 
ou alúga;sc a cosa da rua

Capitulino 11. 386, criação do Rocha;
bondes ftc Cascadura â porta, còm duas sa*
Ias, quatro quartos c uni barracão nos fun*
do.-., em centro dc terreno e jardim na
frente; tr.ir.vsti n:i mesma, (2(132 .\) H

VENDE-SEconta, um bom botcqúlin.
noi subúrbios, muito em

fazendo bom
negocio, tem contrato paga 60$; tcui com*
mo Jos para família; um dito no centro da
cidatlc; trata-.-e na travessa do Rosário £o,
botequim, das ia -ás 5, Valentim.

(=570 «) R

ViENDIvM-SE 
Por 22:000$, parte á vista

c pare a prazo, dois novíssimos pre-
dios situados no Rio Comprido, próprios
¦para renda, sendo um oecupado por ne-
gocio; informações á rua Sachet n. 7.. so-
brado. t^osi W '

VENDE-SE 
uma casa para pequena tanu-

lia, com agua c quintal arborizado.
Travessa Araujo a. 71. E. dc Ramos;, tra-
ta-sc na mesma. (203S N) J

VENDE-SE 
por 14 coutos confortável

predio, á rua D. Anna Nery, 1'edregu-
3ho; trata-sc na rua tBucnos Aires, 10S.

(J2.[l N) J
-|7IENDE-5ÍE á ^.ia líuiningos Ccrrci.-a

V lindo predio perto do mar, informes e
tratos á rua Buenos Aires, 198. ¦

(ü-Mi N) J

V I5NDE-SE por 80 contos lindo predio
pc.-to da rua Conde Uoiníira; trat.i-ec
-na Buenos Aires, 198.| (l'34i N) .1

VENDE-SE 
um grupo de 4 preJios, ele

2 salas, a quartos, etc. cada um.^ Pre*
ço vantajoso. Construecâo sòlid ssiraa, á rua
Harào dc MciquiU 05S; informa, rua do
Rosário n6, co:n o ilr. Severino.

(1944 N) U

VENDE-SE 
no Realengo lotar de Villa

Nova, um terreno eom duas caidnhas,
trata-se no mesmo logar, rua do Üi.jrenho
«Novo n, so, (2100 N) R

\TENDI.M«SE terrenos em diversas ruas
t dc <fopac.itana, nt rua do iltos.ii.o_,

138, com o proprietário. (^172 N) J

VENDE-SE 
por 8:oooí boa avenida, no

Eng. de Dentro, tratar com Affonso,
rua do Carmo, ti, «ala, 4, ás 3 horas.

(2153 N) J

\7'ENDI.-S1, 
uma caia nova com .1 quar-' tos, duas «alas, banheiro, e grande ler-

reno; trata-se na rua Roberto Silva nu*
meto 23. Ramos, por preço barato.

aisi N) J

TrENDKM-SB na "Villa Pamna"
* exct-Uvntcs l'itcs do terrenos

em Dcquenns prestações de 5$
em doante, Os sr.s. pretemlentes
voderno tomar os trtiiis da Linha
Auxiliai- do "Ilio d'Ouro" o pro-
curar om írvtite ú lüstacão da
l'i»viiiiít o eseriptorio da Compa-
nliia Predial. IVospectos o plan-
tu.fi são distribuídos nti rua da
Alfiiiiili-iiii 11. 2&. (N)

ViENDEM-SK 
em Vil!;

Vianna Drumnnifd,
Isabel, & ruo

erriinos a sííooS
o lote, a prestações ".. :io. per inez; trata-
sc 110 lloulevard r.<S dc 5u*.etiibro .117, oom
Leonardo, á vista da planto. (1750 N)R

V^líNDll.MSlí -.'i'i tieuueiuts pres-* tacões do 81?., !)•$. IOS, etc.
niensacs maanlflcos lotes ile ter-
renos nu 11iut11.ti.lca localidado dc-
iiòininndii Sapé, servida pelos
trens dn Linlia Átt.viliar. O escri-
ptorio C- em frente da Rstacâo do
Sapo. Ainda existem alttuns lotes
lia Praça das 1'e-ieiliis, muitos nas
ruas Opnliis, 'Ciiniiiezas c Sniilii-
ras. Os prospet-tos com plantas
são dlstribuidos no escri pi orlo da
rua rtWlfuuileiíii ii, U8. Compa-
nliia Predial. (N)

£' 0 MELHOR TALISMAM DA SORTE !
Como obter negócios proveitosos c induzir « pagar-vos promptamente ?

Ver a imagem da pessoa que se deve esposar? Casar-se facilmente com quem
sc quer ? Conquistar bom e permanente emprego ? Obter das pessoas podero-
sas tudo que se lhes pedir ? fer grande memória, aprender lingnas fácil-
mente ? Impedir que se apanhe syphilis ou moléstias venercas, sem sc em-
pregarem camisas ou drogas ? Obter alguma coisa que esperaes vos recuzem ?
Fazer vir cabello aos calvos, ou qiR os cabellos que devam nascer sejam
pretos c não brancos ? Descobrir minas de ouro, prata, brilhantes ou outras
preciosidades pelos Raios X que se ensina a desenvolver em si próprio ? Fi-
car coin grande força na vista ? Curar moléstias sem drogas ? Corrigir vicios
011 mãos hábitos ? Ganhar em Qualquer jugo ou loteria, sempre pela certa ?
Fazer vir uma pessoa da qual se.tenha separado por qualquer causa?
Destruir malefícios? Fazer a felicidade no commercio ou na fami-
lia ? Adoptae o OCCULTISMO PRATICO, o qual se remettc prompta e dis-
cretamente pelo correio, a quem enviar DEZ MIL RI.'1S em vale postal a
LAWRENCE & C. representantes do ELECTRIC & MAGNETIC INSTlTU-

TE DE NEW-YOR1C, RUA DA ASS13MBLE'A N. 45, RIO DE JANEIRO —
RESULTADOS GARANTIDOS. GRÁTIS O MAGAZINE. J 197a

VENDEM-SE 
os predios

Gáníboa ns. 273 e 2;
com o sr. Alfredo no 11. 27,

da. rua da
275; informações

(242- N) 1

VENDEM-SE 
os cbalets ns. 37 c "li á

rua liaronczn, em Jacarépaguá, tendo
grande terreno e muita agua encanada c
o de n. 110, á rua Cândido Bcnicio, por
6:ooo5, tendo bonde á porta c nas condi-
ções acima. (24-S N) J

V con
DE-SE por 4:500$, unia cnsa nova,

com 6 comniodos, em terreno de çjx.lS.
acua encanada, VV. C, etc. á ma Franc.sca
Mcyer 150. E. de Dentro. (2035 N) J

plcn.lidos lotes de ter-'ornie 
,

(2381 N) R
\r.ENDEM-SE' renos á rua do Bisjo. Informações, cm
frente uo n, 177.

ViENDE-SE 
uma casa e terreno todo

plantado com arvores, na Itstrada Ko-
va da Pavuna n. 402, Terra Nova; pre.o
i:-loo$, negocio urgente. (2353 N) R

VENDEM-SE 
barato 4 lotes de terrenos

á rua Visconde dc ltauna 7-t* co*!-
Albino, assim como uma esplendida cscjí-
vaninha com 7 gavetas, uma estante de
botar livros e 6 cadeiras novas c S mesas
de botequim, junto ou separado.

(2372 N) R

VENDE-SE 
uma boa casa de pensão para

familia c bem mob.lada, próximo do
ílotel dus Estrangeiros. 'Para mais infor-
mações, com o sr, Souza, armazcm Co-
lombo, praça José dc Alencar, das o ás
11 Horas. (2382 O) R

\rENDEM-Sl-. 
em preslações' renos, no Realengo,

casas 1
Estrada

de San!a Cruz; trata-se com o sr.
ques, na listrada Real de Santa. Cruz,
rm;» ü informações a
Companhia Predial.

rua da Alfândega.

¦ ter-
Real
Mar-
105;

28

"*»*>.XIM..M-SI. 
«in Juciu-éí-iieilá dl-

V versos sitios, com poiiiiu'(terras
Iironriiis) ; tini um, 1:0111 lüSCO
inoli-os do cii-ouiufcreiicin, com
iriiiihl.- Domni-, bniiiiiiiios, moinho,
iiuim ilo Oíicliooini, - casas, esto
uor 18 coutos; um outro otim ÍJO
metros do frento nor 150 ilo fun-
lios. iittiiii oitcuiiuda o clectrieidii-
tle-, todo om iioiiini', í-Iioio do fru-
Ins, coiu autua cm aiiiul.-i, pcnncnacnsn, com ti muirtos, s.iln, co/.lnlm
e varanda, nor -1 contos, iicrto do
boutlc; tom do ü, -1, 11. IS e
*5 coutos. Ver o tratar, Estrada
ila Freguezia 825. (lt ÜIIUTIX

\TENDE-SE por ?:ooo$,V Tavares l*-:: reira A_,
mesma. Estação «Io ltoclià.

*an_Q
A todos os i-]uo

BOffrom üe qualquer
moléstia esta sócio-
dailtt enviará, livre
do qualquer retribui-
cio, os meios do
curar-se. ENVIEMS.\ IV. II.

PELO CORREIO, em carta fechada - nome, morada, symptomas ou
mtmifestaçõos (' '
na voH:i uo Cor
mnnifestaçôos da moléstia — e sello para a resposta, que reucberao

irreio. Cwttis aos INVISÍVEIS -Oatxa Coneto, 112j.

VENDE-SEt nbeiro
uma «-a na rua do E=pi- 

"frENDE-SE uma cisa coai 2 quartos,
n. 102, pcrlo do bonde de \ T salas, dispensa, coisponsa, cozinha e mais depcn-

Cascadura, Piedade;' e nova, tem 3 com- | dencias. iíluimnada a luz eleclrica, com 11
modos, agua, pia, fogãoi preço 3i6oo$ooo. i metros dc frente nor ioo dc fundos, todo

(2042 N) S 1 arborizado e está livre o desembaraçada, na
I rua 25 de Março 11. 209, na Engenho de

VENDEM-St na esraçü
B, para liquidar, duas casas, | Dentro. Trala-sc ua mesma co::i o dono.

ão do Riachuelo, uma íiluga "
e cutra vasta, próprias para negocio:
tra, na JJocca do Matto, para fÂmiliaj um.i
carrocinha de mão, nova; trata-se com o
dono, á rua Maria Luiza n. uv, ponto
dos bondes do l.ius c Vasconccllos.

(-¦348 N) R

ida 1 Preço 4ifioo$ooo. (2298 N) J

^l^l';^'DE•Slv 
o predio, com grande terre-

uo, da rua D. Luiza 67, Gloria! ni-
formações na '.pharmacia Abreu Sobrinho,
largo da J.apa. (2379 N) R'i^jm^im^m^^^ãmm.

VENDE-SE 
um lindo siün na cidade dc

Valcnça, 'E. do R-o, distante 10 niinu-
tos da cstaçSo, r.a rua Sanla Cruz, junlo
ao 11. ii, boa casa, agra nascente c mais
2 casas para criados; trata-se 110 mesmo
local com Julio Vereg.1, (2..JI N) R

*triENDE-SE na rua Valparaiso. prosimo a
V Conde Bomfim, um terreno de 9 por 4«íj

rua do Rosário, 131, sabiatio. <2113 N) ll

1 cisa da rua
Informa-se na

(2342 N) lt

\f 
I-.NDI.-Í.1, uma cis.i imv.i com 2 uuar-

tos o 2 salas c cozinba, com terreno
dc 20 de frente por 43 de fundos, na rim
-' -iHcic j.-í, Catumby, próximo á travessa
Navarro; t.-ata-se *na ni«-õ:.;a. Preço réis
ji.iooj.oo. (2384 N) R

um bom predio i ru» C«-
nby n. ;, estação do Mcyer, bonde

de José Bonifácio á puri.i ou de Caxtiiuby,
cem purão habitavel tendo banheiro, evi-
uba e \V. C, nos dois pavimenios, escada
-le ferro c varanda cm toda ,i volla ela
casa, piopiia para renda ou í.unil .1 d= tra-
tamento; para ver a tratar na mesma, com
o proprietário, preço 22.cau$ooo.

(2390 X) R

VIvNÜE-SExamby n.

1 um
iB-li!BFiH»ai*»BIBIWlIIISliIii|

ForiaSece a raiz do ca ^ |
beilo e elimina a caspa ^

COLLARINHDS
de linho. Sim.iles, 3 por
12$. Santos Uuiuouf, a i>or
a$5oc».

Só na

Fahrica Ccnfianca do Brasil
87, Rua da Carioca, 87

TTENDEI-SE uma boa casa, nova, á rua
!t Angélica n. 61, Meyer, hem próximo* estação pela auanlju de 6:000$. Tem
duas grandes saltts, corredor, dois amplos
quartos e mais dependência.?, hom terreno
c é üluniiuada a I112 eleclrica. As chaves
acham-se na rua Dia*i dn Crua 11. 145,
Trata-sc na rua da Passagem n, 2:5. (Bo*
taioso). (M 2Ó21)

^TENDE-SE 
por 1:500$ grande terreno

' lodo plantado dc batatas doce, apim,
milho c outras miudezas, distante de Mes-
quita 12 minutos li. 1*. C. do lírasil. liou
casa, boa agua, grande galüirlieiró tela de
arame. Tratar e mais informações, rua tí.
Lmíc. Gonzaga 26, S. Oiirisiov.io. (--434 N).l

Â 16?!
Sim, lonçúcs grandes fel-

puilns para buiiliu, a....*í$.$üO.
Aoiiilo ? Nt,

Fabrea Confiança do Brasil j
87. Rua da Carioca, 87

t*mm*m**ta3xm*n*xm/mMmm,-rrBm m jj /m.-9xamismvr*àis V

VENDlür-SE 
lotes do terrenos no pro-

longamento da rua M*ariz e H-.i-.ro3,
cem frento para Tcrcira de Siqueira; tra-
ta-sc com o proprietário no n. 514, fim
da rua liarão do Amazonas, (2614 ™)A?

lENDE-SE por 4:700$, uma bonita .casanova, com 2 quartos, 2 salas, cozinha,
banheiro W. C, qu..ntal, todo murado, va-
rmida ao lado, gradil na frente, agua, com
abundância, íuz electrica, c jardim, á tra*
véssá Francisco Kamos n. .s, canto da rua
Plieloaienia Nunes, cslaç.io de Olaria, 5
minutos, distante da estadão ;l?. í:. Leo-
poldiiia; trata-se na niesma. Preço dc oc-
casiio. (1/03 N) R

VENDE-SE 
um

novo, com
predio completamente

_., ...... „ terreno que mede 1-00
metros quadrados, todo cercado e plantatlo,
por 4:500$, podendo ser a metade a vista
e o restante cm prcslaçõcs, situado a 1
minutas da Parada Lucas, suburbios da
Leopoldina; trata-se diariamente com J-.r-
natii Kibeiio. (i7-ií ****) J

sobrado. UC-'A O) U

CER0ÜLA3
superiores, a preços autl-
gos, bó nu conbocidu

Fabrica Conlauça th Brasil
87, Rua úa Carioca, 87

Vi;.-\Dl-.-i,l-, 
uni depoíito <lo pão, i rua

í-enador Pompeu n. 239. por motiio
ele rei rada de sua proprietária. (AI2691) ()

3NDE-SE a prestações de 50$ mensaes
Ia petiiiena casa, coin um quarta.

sala e cozinha e o terreno com 10X63 me-
ArE.\lll'.-.SE por 47:0011$, a predio i rua tios por gou$, situado á 1'araela I.ucas,

V Voluntários da Palria 4J5; trita-s- subúrbios da I.oopuldina; traUi-ac (liaria-
ua rua da Alfândega 12. Pci\olo & C. mente uo mesmo local cem Ernani Ri-

(i747 N) J I beiro. (172.1 N)J

!M^gas^!ta^ms!iiBg!^^

VE.NDIv-SE 
uni bom piano por 220$ eialsiuis moveis, & rua da S. francisco

Ma n« 071, cara 14. (21,760) K

\'E.\-1)EM-SE 
nrniaçOcs, balcões, «criva-nmlias, copa3 e balcões dc mármore,mesas de dito para botequim, mesas paribolei, divisões jiara w-partimento e C-Mii-

ptonos, estante» .para livros e iMpeis, cai-xas dc ferro para asua, vidraças e vi tri-nes, cadeiras d.vcrsas, <Blas parn barbeiro,
e espelhos, íerrasens c fcrraincntas, vare-
jos para lumos, de tudo temos novo eusado, a.*iüim como também fabricamos arecebemos qualquer enooinnienda c no» en-cai regamos de insinuações em casas com.mcrciaes c escripiorim; na rua do Hospi-"o u, 189. (iS5_ O) S

uma superior mobilia para... composta de toilette, cama paracasado, m.sa de cabeceira, (iiarila casaca,sendo obra da conhecida c.13.1 Moreira Sim-los. Rua Conde Leopoldina 14b—7. San
Christovão, Villa 'j-ora lSrinlc. (1721 O) J'

Raa Alfândega 108-110 Caixa Postal 911 Kio do Janeiro
ao

ViENDE.M-SE 
muito barato tres niiif.ni-

íicos lotes de supenores terrenos, prom-
ptos a receberem edificação, com 9 ms.,
30X70, cada um. no logar mais saudável
do Andarahy, á rua D. Ecrrcira Ponte,!,
transversal dn Barão de Mesquita; trata-
sc na rua da Passagem n. 240. Botafogo.

(2065 N) U
¦\TENDE-SE o predio da rua Dr. Padi-

V lha n. 24. E. de Dentro, tem boas
accommodações para familia, duas linhas do
boiules á porta e próximo da estação; tra-
¦ta-sc no mesmo, (1862 N) J

VENDE-SE 
o decante predio novo tiii

centro de terreno, par-i familia de trâ-
tamento, da rua Duque dc Caxias n. So,
juiuo ao Boulcvard 28 dc Setembro: trata-
se no mesmo coin o proprietário. í

('!. 1049) R

_\7!BJíDE-SE uma confortável cns.-i
* coustrttcção moderna, por qual-

qnèr pi-t-ço, eom tves quartos, duns
salas, i-ozinhii o privada, varanda
ao lado, terreno 11 metros de
fronte nor 50 tle; fundos, madeira-
nn-iito totlo novo, na estiii'ão dè
Cordovil, M. Ferro Lcoiioldlnn, íl
minutos du estação; trata-so com
o sr. Francisco dos Santos u nua)-
mier hora. (-1 1670) íl

/r-—' —-^

Placas Esmaltadas
POR N0V3 PaOCESS]

Grande poi feição
Mais durabilidade

E muito mais baratas do
que as fabricadas ató hoje

Fundição Indígena
. RUA CAMERINO
^» -aí

CASA CIE1IO
OUVIDOR, 183

a

.->:'«:;; WW:. 'S.:sia!i!'MllBl IBISIHISHIliaill.aiJ -ÍS StliSiüHII IBI' ia-: ÍBIS 1*31 MB! aBffiBEBiK
¦^'.F.NPivSE uma
'fcrr.i

easa por um conto c
:Ü réis, aí-, estaíão da

Nova. Kua .Maria Benjamin n. 20.
(5307 N) J

VENDE-SE 
o predio da rua Visconde tle

Tocantins n. 34 (estaçío de Todos os
Sar.'1'.i). c*m_|:rt:cx;ão *--'iJa c moderna,

com muitas acconr.uodaç/jç-j, porão Iiabila*
vel, jardim c terreno, a 2 minutos do
trem c bonde: trata-se uo mesmo.

(-Mm N) J

TTiENtXE.M-SE em S. Christovão, num
» dos mcüiorcs ponto?, com bondes !t-

100 rt-ís perto, os pr_.\Í;os assobradados
Muasi novos, da roa Francisco Ivagíiiir
114 e 118; tratar i r.:a da Alfândega .1}
sobrado, das n is 3 ila tarde, (.-j-i X) R

\l ENDE-SE
V n-.ag:'"

iluga*SC nu Mcyer, uma
;nifica, casa, á raa Cliristovüo, Co*

tombo n. ?S; tran-se á travessa S. Fran-
císco n. 36, Acceita-se a metade ã vista e
o rer.-r. em prestações; trata-sc com o pro-
pretario. (X)

Vl.XI.IÍ-.SI'. um terreno do SX 17,
V nn rua Otto do Alencar, muito

próximo ilo Collcítio Militar; tra-
ta-so nu travessa S. Salvador -l;>.
l'reeo de oceasião. (,l i*,l_$9) _V

Nic~\f 
END-E-SI-l em

T da, com quatro casu
por mez; fica perto da
le-oi.l.is elo Ilarreto; 111
das Neves n. 7a. l't-\.

roy, uma avem-
saudáveis, i-t.-$

ra-ide fabrica \\c
írmaçüe.**, ,n rua

Je eccasâo.
e':oô» X) J

ViENDEM-SE 
ou ar

torias de um pequ
ti-se as bemfci*
ilio e:n llantju'

no fim Ja rua da Paz, com casa para mo*
rr, utencÜios dc lavoura e bom cercado,
«ara gallitil.asj tratar no' mesmo ou ni ave*
Uida Hio Branco, 1.1-, 4" andar, sala 15,
í,is 7 is 10 da manliã, ou "as ó di urde.

(^«41 N) J
"STENDE-SE uma boa casa cxn 2 bons

V quarlos, 2 «alas. coi.n.ií. atri-a cik-.iii.i-
1> lanou.-, latrina, c r.-ncto uida em con.' ?; ver c tratar n.i r*..a

1. 39- Teria Nora.
í.-o.-i N)I.i Bcnja

Ma

XffiNDE-SE na rua João Caffloão', praia
> l:ormosh, um terreno dc 5 por 31, v^r

_:Soo$; rua do Rosário, 151. (211,1 N) -'

XriüNDlüt-SB 11111 l»om nretllo. pro-" 
prin pnra família de- tratamen-

to, com cinco bons ounrtos e mais
tlepeiitlencitis, luz electrica o km,
lieiniti» jardim, bondes ã porta: nn
tua D. Küir.iinn T<j; trata-se- eotn
o próprio, á rua do S. Pedro ilií".

(J 1202) N

\pENDE-SE 
uma o.i-s. por preço módico,

á rua Silva Manoel. Trata-se na tra-
vessa Muratori 46. uoiô S) .1

Í/-ENDEM-SE p.ir i:--..o$ umas bemfei-
V' torias, coai bom pomar c agua de^ bí*

:a peito, listrada Santa Cruz 404, Caiu-
10 Oianjc. í-ntrada pela r.u Nova,

(N *3o) S
¦J/ENDE-SE uma casa novíssima, asso-
V bradada, com jardim c grande terreno,

tendo 2 quartos gfndcs, 2 salas, banheiro,
VV. C. cozinha c mais dependciicas. luz
electrica, etc. á rua das .Andorinhas n. 37,
Uamos, por prevu baratissimo. Vendem-se
também lotes dc terrenos ile 10X30, bara*
tíssmios. Trata-se ú rua Visconde de Inba-
uma ?S e io, com o sr. Sucena, das 7 .ás
j horas da manhã, ou das 3 às õ da tardo*.
ím com o sr. Joüj, na venda próxima, cm
Kamos. US--. X) S

\TENDE-SE 
u:n excellente predio. ac.i-

bado dc conftniir, na rua «Maria Cal-
mon n. ..7 (E. do Mcyer), a 2 minutos da
cstaijão c dc todos os bondes, com dois
grandes quartos, duas salas, cozinlia, W. (..
e banheiro, tudo em ponto grande, e bom
quinial; ns cliaves. para ver e tratarr com
o proprictrio, ao 11, 39, <la mccsm.i. Preço
io:oos$ooo. (i;o8 Nr B

\riENDE«\I-SE 
boas fazendas tle criar e

voura uos Es idos do R*o c Mirus e
sitios por preços de oc-
rua do Ouvidor, 10S,

Car.dido. noj:N) J

baratos,

Secção de seccos o molhados
Stock permanente do¦Whisky liuchanan «Marca Iled Soai

» Ulack &
WhiteOld Tom Gin Marca Cato legitimo

Vinhos do Porto «Constantino»
Vinho quinado «Constantino»

» de mesa San Marco
3> Bordeaux Tenet et Georges

Biscoitos inglezes MarcaCarr
Conservas » Batty

i> Norte-Americanas marca
Heinz — 57 variedadê"s.

Chá marca Estrella Azul
Prezuntos inglezes » »

» cosidos sem osso em
latas

Sabonete REX
Sabão IDEAL

Secção de armarinho
Stock permanente das afa-

madas meias norto-ameri-
canas para homem marca
«Interwovcn».

Ligas de seda marca
Rcx & C. & G.

Bijouteria. cintos, gravatas
dc seda, navalhas de segu-
rança "Marca Cross".

jnações
zinco,tubos galvanisados, ba-
ritha, soda cáustica, chio-
rato potassa, bichromato do
potassa, salitre, enxofre, ai-
vaiado dc zinco e chumbo,
chloralo do cal, parafina,
amorphos, phosphoros, oleo
dc linhaça, etc.

VENDIC-SE» epiartu, co

MOLÉSTIAS dft . «ariranta e
.-ipparellio respiratório, tome
lMilTOltAL MAHIJVUO.

liua Sete do Setembro 1SG

VENDE-SE 
111:1 fogSo efe bom tamanhoe pur módico pre.;o; tia rua 30 de

\í*il*_Miii_r.-. n r •• In-in.m. ir\ \aNovembro n, Si. Ipanema. (0=77)A
galloa e gallinlias I.e-

Secçüo do ferragens e drogas
Sempre temos cotações de

folhas de ílanders, arames
farpados p lisos, telhas de

Secção de estiva
Prostam-so optimas contas por

qualquer consignação do foijúo,
arroz, milho, farinha, banha ou
qualquer outro prodücto do paiz

Acceita-so consignações
couros

do

SOMOS OS FABRICANTES MAIS IMPORTANTES HO BRASIL DE ESTOPA PARA LIMPEZA DE MACHINAS
Compramos qualquer qualidade de resíduos dc fa-

bricas e metaes velhos
____j_______ ^^ssgs^ims^tMMmama^xasr^ír^m.-

VENDE-SE 
ou dluga-tc o magnifico pre-

t ilio, há pouco construído- sito á rua Mn*
V chado uittencourt n, 66, estação do

Riachuelo, tem nccomniotíaçüea para familia
dc traía:ne:ilo; trata-sc «o mesmo.

(157,1 N) J

"ITENDEM-SE
V golirn e I.-„..„„„ „,„„._,_ ,_,

gtou pretos e Plyinouth carijó. Pregos" deocta.:io; 99, llenjainiii Constant.
(atiüo S) J

VliNDE-SE 
11111:1 mobília para sala d*visitas, com dei pet;as. Preço bara-to. Benjamin Constam 11. 99. U6SjS)J

Vl-.NUh-Mv 
unia inaoliiliá photograpbicunova, dc 18X2.1, lente W. Kenngott, ra-

pula reclillnear, por preço de oceasião, *rua da Alfândega, 43, aafa 3, 2" andar,
2201 N) 1

Uma
YENDIvM-,.!-; 

muito boas casas c tcirc-
nos, ao alcance de todos, desde «t:ooo$;

para cima tem boas a;comi:iod.iç-cs e terre-
no; trata-se na travessa do Rosário 11. :o,
botequim, das ia ás s. Valentim.

(--580 N) K

VIvXDK-Slv 
uma linda casa, acabada de

construir, com duas salas, tres íitrartos,
cozinha, grande terreno, porão habitavcl.
paz c/clectricitladc; na rua dc Minas 102,
junto á estação do .Sampaio. (.'.t_i«j.M) K

VhXDEM-SK 
dois lotes de terrenos ar-

_borÍ2ado8, canto de duas ruas, e tuna
casinha, bem localizados; iniarnia-se á rua
do Hospicio n. 222, dcntísla, a prcsia-
!ões. (¦«•is-ia.) X

VEN-Mv-ítiE 
cjm brevidade o bello. con-fortíivel e bem construído predio darua do Mattoso n. 07, com todas as ac-

ço-.umodações necessárias para família detratamento: para vêr e tratar 110 mesmo,com o proprietário, das 9 á 1 lmr.i da tar-dc, todos us dias. (M14S0) B

VENDEdois r
-Í-SK uma casa com duas salas c

rua Maria Paula n. 10, Engenho do Pentro; tratar na rua Gratidão 11. 31, Muda
da Tijuca. Preço, 3 contos. fai.?.-,») R

bem como pequeno
ca.-iiiio; trat»
saia, 3, com -o sr

!U

TTENDIíM-SE diversos iiretii .
V para moradias de família de tratamento,

IJotaft.
Lobo,
rua d'

lida dc capitães, nos bairros dc
ro, Copacabana, Tijuca, llaadiick
Villa Isabel o Suburbios; trata-se na
Ouvidor 11. 10S, sala 3- (12045,») J

yH*:nd.',m-:
V terrenos,

SE barato no Mcyer, lotes dc
próximo de bondes e trem

irata*fcc na rua General Câmara n. rgü.
(1759 -N) S

\T'S.VL*E-Sli um lerreno com 77, a:, iie
V frente lona.- alto: na rua b. tirai,

t'1'od "* o> í.nios'. • :vatn-se co-.u o sr, \ 1-
<ra, tia svcn.tla fassos 11. u* , sobrado,

(a.,n N) J

¦ V le
ri-'N13E-SE ua «venida Atlântica, um

por -o: preço baratissimo
few áo Kosirio. -.Ji, sobrado, (aiLI M B

Tapeçarias o ornamentações. Armadores c estolutlores
Dormitórios modernos com 0 peças a 500§, DüO$ e C00|000

Coríiiius, stores, repost,eiros, sanefas colchoaria etc.
-.'apas para mobílias, 9 ps. 00$ o 7O$U00

63 - HUA~DA CARIOCA- 63
Alfredo Nunes «.V O.

VEXHE-SE, 
'liso, co.-.stróem:se

por dt*r, i|nalorzc, decolo e vin-
tc conlos dc réis, etc, etc. belloü
e artísticos palacetes, com duas sa* -
Jas, 3, 4 c 5 quartos c mais dependen*
cias; c, por 7:500$, elegantes ¦ c ¦

bygienicos predios, com duas salas,
dois quarto', cozinba com íi.-lão eco-
nomico ou n ga:, chuveiro, clc.,
etc, contendo installaçScs camp.e-
tas ele *ir'.m. esgotos, campam lia o
illtim nação electrica; construcçõcs
soü Ias, confortáveis e dc cstylo
moderno. Rigoroso cumprimento ao»
contratos c rápida execução das
obras. K' facultativo a/.-s interessa-
dos percorrer os predios em con-
strucção e pedir em seus domiei-
iios PROSPECTOS com .plantas,"
fachadas, orçamentos o mas esc.a-
recimentos, Tambcm cncarreffa-sc ds
reconstrucções o reformas, em con-
diçõea vantajosas. Pagamentos: par-
:e no decorrer d.is obraj e .pari'-'•em prestações mensaes, depois da
entrtga dos predios completamente
promptos e habitaveis. Pedidos di-
rectos no engenheiro • architecto
Enéas 'Marini, avenida Passos, "5
e run Scnlir.r dos Passos, Ci, sob.
Telephone, Norte, 2.740.—Importa-
ção d recta dc cal, cimento e ou-
tros materiaes dc construcçSes. —
N3o confundir esta casa com so-
ciedades anonymas e por mutua-
lidades... (.-CoCN) M

^'ENDE-SE um predio com grande ter-
T reno, em bom sitio, informa-se na ave-nida Gomes Freire, 26, (2171 *J) ,S

\rivNDE'M-.SE 
as propriedades abaixo; in-

íormea, oífertas d tratar no rua líuc-
oos «\ires n. iu3. Figueiredo & C:

:ooo$, predio á rua do Rezende, de mo-
derna construecâo.

So:ooo$, predio 11 avenida Meni de Sá, lin-
do palaceté;

13:000$, nredio á rua D. Anna Nery, mo-
desio.

60:000$, predio á rua Domingos Ferreira,
K opacabaiiív,

80:00$, pretim á rua Moura Eiitc*, lindo
palocete.

6:500$, predio á rua Pereira de Almeida,
Mattoso.

i6o:oüo$, predio á rua Haddo.-'; -I.obo, paro
grande familia.

14:000$, predio á ladeira Scbmidtli do Vas-
concelIo3.

40:000$, predio moderno, S rua D. Mar-
ciana.

25:60?, predio á rua da Passagem, prediomoderno.
55:0c?, predio á rua D. Carlota. Botafogo:
55:oo?. predio á rua D. Anua. llotafogo.
31:020$. predin á rua 'Silva Guimarães, F.

das Chitas.
5:0.0$, predio i rua D. Anna, modesto.

Of fer tas razoáveis serãu a ceei Cas.
(R 2644)

TOSSE, constipaçücs, coi-iz:t

o moléstias do doUo, tome

PEITORAL DE M.VIUMIO.

Paia Sete de Setcniljto 1SC

\jT 
L.X DlvSK por s.i contos predio moder-
no á rua da Paisagem, informes e tra-

tos _____ riu do Hospicio, 19S. (1640 N) S

A7>HXI->IC*SK uma pequena chacar:nba, com
V muitas arvores frutíferas, 2 minutos Ja

eslaçâo Terra Xova, rua Souza Freitas, 22
tratar cora Pinheiro, á rua Augusta, JOS-

(i.-oó N) J

T^EXOE-SE um correr de cuco pre*.i:*..*s,
\ com frente de cantaria e ptatihandas*

todos reformados de novo, eom installação
electrica, nas condiçúes hygíenícas, çm rua
transversal á Machado Coellio, próximo do
Estacio, estão reudendo 0*^0$; para infor-¦a ações íia rua da Carioca i6, com o sr.
Abel Morgado; nia sc :*z nefioeio com
intermediários. í 1951 N 'J

¦\7lv.VDE-SE 
por. 1:800$ uma..  nova,

coberta de telha franceza e um bom
terreno o tem aRUa encanada; na rua Ma-
rio Benjamin 24-A. Terra -Tova. l.inb.i Au-
xiiiar. U672 N) li

ã e 111 p 111-
*9 gens, elar-J

thros, eezemas, sardas, patmos, co-
liticliõcs, etc., desapparecem rapida-J
mento usando Pomada Lusitana.
Cnixa i':ooo. Deposito: 1'harinaciaj
Tavares. Praça Tiradentes n, 6j.|
(Lnrg-o elo Rocio). (A 4030)}

¦ «¦*.-> *ar*M uwui i^ÊmmxmeamWmWSvmom:

\^il..ND].,-Sl', 
um dcnosllo de pão e bis^coitos, trata-::e ná rua Clariniundo doMello, 27. Encimado: (21,19 N) J.

V^EMDJvSlv 
11:11.1 mobilia do oala dc visi-tas 11 peças iodJ 1 toileltc comila., 45V11111 bom guarda casacas, 85$: uma mesaelástica, 30$; uma cadeira de balanço, 30$;um guarda pratos, 40$; ura guarda vcstitlos

de desarmar, 3;$; c um bufei crédance, i|a
cor.imoda, ciinias c mais moveis, p.ira des-oecupar lofrir, t:a rua 14. -ie «Maio, 306.

(J9"4 'N) J

V*E.N'DE-SE 
uni cavallo, novo e um car.

rinho com avre-ou, preoo de oceasião;trata-se na d-istrada do lüo doa Pedras, ia.
listarão do mesmo nome. (st.io O) J

ViI'.NDI*,bE 
uma machina photo;:raphic.i,18X34, cm perfeito estado o completa;

rua Engenheiro 'Mario Nazaretb. 55. Ilon-
des dc Cascadura, fini da rua t.uilticrmiiia,
no EncaiiUldo. (.-og.T O) lt

Da GONOHltllMA ÜHltONIOA ou
RECENTE, em poucos dias, por pro-cessos modernos, sem dór, i;aranie-se tt
tratamento. Tratamento da syphilis.
App. 606 e 914. Vaçcinas dc Wrislit.
Assembléa. 54, das S as 11 e ia ás 18.
6EKV1ÇO NOCTU11NO, 8 ás 10—— Dr, Pedro Magallrües. R 437

VfEND.I-Slv 
um lote de lerreno ,i rua

Aguiar 11. 1, cm Cascadura, de 10X33
ile fundos, é esquina, retirada da estação
4 minutos; preço 800.000. Trata-se _ rua
Elias da Silva 4.':. (.0.7 N) J

VENDE-SE 
um terreno com «rvores fru-

tlferas, com dez metros de testada, com
40 metros de frente a fundo, á rua Fur-
tado de Mendonça ?3; trata-se na rua Bo-
tofogo 11. 1,10, lia Piedade, com loão Hei-
nardo Loureiro. (1405 Jí) J

VENDE-SE 
o prclio

clial Sfaclmdo Ilítt.n
128 da rua Marc-

encourt, com 4 quar-tos, porão e grande terreno; ai chaves e
informações, na rua 24 de Maio. Padaria
das Famílias. (209; N) J

VENDEM-SE 
na rua Ernesto de Sou/a

duas casas novas, com entrada ao lado,
duas sa!.is, doía quartos, banheiro, -\V. C.
dentro do casa, lua electrica, tem ttm pe-
qucio ouarto nos fundos; esta rua ó trans*
versai á de Barão do .Mesquita, próximo do
ponto do Uruguay; iiuorma-se na rua Leo-
poluo 19, padaria, (2C22 N) M

PENDE-; n predio novo da
V pitulino 2ú, estação ,1o Rocha; traia-

se no mesmo; preço ;>:ooo*ooo, (-045 N) J

.ia r-

TTENDE-SE o t-redio situado 4 ma Ma-
V jor Fonseca ti. 26, ponto dos bondes

de S. Januário; informa-se r.o n. 22.
(.•053 S) R

^_^l^^*I)I¦^5K 
um bom predio com 4 qu

tos grandes, 3 salas, cozi niia, despensa,
íaleta e outras dependências, jardim á fren*
tc e ao lado, terreno de 50 metros de ex-
ten-ío, feitio moderno, situado no me.linr
trecho da rua S. Francisco Xavier. Rende
piesentemente 20o$oco. Em outros arrabaí-
des vendem-se tanibeni -diversos prédios a
preços razoáveis, devendo ser todos irata-
dos á rua da Alfândega n, 42, sala 3, das
11 horas cm deante, Xão ae acceítam inter-
mediarios. C2002 K) J
•yENDEM-SE 

qua'ro lotes de te
V Avenida Atlântica, hvres e

errenos na
. „ desemba*

raçados, juntos ao palaceté u. ocS. fazen-
do frente pjra tre? ruas, c um lote com
18X45 ms., na preça Serzedcllo Corrêa,
Copacabana, todo murado e prompto para
ser edificado. Preço de occasi.ío; trata-se
com o proprietário, á rua N. S, de Copa-
cabaiia n. 535. Os terrenos já têm alicer.
ces e bemfeitorias. (Xta8i)J

v niVisJa-pxu ,on3% n ;l 3 chri...
to^o, lc.-rar saudável e com linda vista,
11X60. por 6:.co$. Carta: a F. Reiias.
neste jornal. (i--6i )) S

^T'Iv^'^M^Sl^, 
em Todos cs Santos, á rua

José Bonifácio, uma bonita e solida ca-
sa, acabada de construir, própria para fa*
miiia de tratamento, tendo duas salas, q.ta-tro íjuaríos, cozinha, banheiro, W, C., va-
randa ao lailo, installação eíecírica, agua
com abundância e edificada no ce:".:ro de
terreno, com jardim á íreuic, medindo
11.XS3 metros. Bondes de Inhaúma i porta;
para mais informações com o sr. Cario?
Monteiro, á rua Uruguayana n. 109, *al-
faiataria. ftão sc attende a intermediários.

ÍS !-'0) N
"IjBNUE-SIil 

11111a íirom-ioiliido nor' inctmle de seu vitloi- actual, n
30 minutos ilu citlmlc, com ren-
«Ia «le «OOS a 700S mensaes:
no Tubt-llião Iloquelc. rua «lo Ko-dt arai) x

COBERTORES
(lo toilos os tamanhos e
qualidades, por preços tio
lí »M TISMPO, aiuda veu-
ue a

Fabrica Ooníiança do Brasil
87, Rua da Carioca, 87

TTENDE-SE por i;:oooS, uni bellissimo"1 
predio todo construído de pelra c cal

c madeira de lei acabado -Je construir, com
duii amplas £a;as dc visita e de jantar e
tres grandes alcôvas; este predo c situa-
do numa -daí ruas mais cen traça da e?ta-
Ção de líamos a fica bem cm frente á egre-
ja de Santo Antônio, á rua João Eomarir,
varanda ao 3ado, grande terreno, arvores
frutífera*, emfim próprio para familia de
tratamento: Inta-sc ,i rua Costa Mendes
15*1 na mesma estação, dista apenas .; mi-
ntttoi, . (1731 N) J

goíta
V.EN0E-SE 

por io:oco«, um lindo pre-uio novo, cm centro de bom terreno,
a rua D. Adelaide -7 (Bocca do «\Iatt*ol.
está desoecupado. Vor totoooÇ, uni prediode esejuina com negocio, junlo á estação
do tMeyer. Por 14:000$, ura terreno com
67 metros dc frente por 30 de fundos, á
rua Zctcrino, junlo ao n. 49; trata-sc '¦-
rua Slanocla Jíarb.isa 37. (2317 N) Ií

V^KNDIJ-SI? um bom predio com quatroV commodos, conínlfa. independente, coa-
luz dentro « fora, e terreno arborizado.
jardim na frente, parada dc bondes na
porta, etc. Estrada iteil de Sanla Cruz.
2628; trata-se no botequim na mesma 'Ks-
trada n. 2322, sr. Gomes. (2450 N) .1

VEADAS DIVERSAS

Vl-.NWvril. 
ú rna Haddock I«oho, 417.canários francezes « belzas, do cores

diversas, (1953 ü) 14

VENDE-M-SK 
a =58000 o casal de filho-

tes de canários »ic origem írancoza, o
que ha de melhor cm tamanho c cores;
Estrada S. Cruz n. 31:17. Pilares do
Inhaúma, Podem ser vistos diariamente.

(3101 O) K

VEXmySK 
üm pbactan francez, aa bo/n

estado com capala c arrcío, para «r e
tratar no armarinho; Azeredo, dí. do Mcy-
er. Vende-se barato, cara tlesoccupar Jo-
gar, (uio O) il

lfKNI)I-,M-Si,, baratiasúno em perfeita
. estado de conservação, um fogão a Kaz,

com ó queimadores c um forno; trata-se
na praia tle Botafogo. 46a casa .XV, onde
pode ser visto, a qualquer Dora. (2090 O) li

ArEXI)EM-SB com erando abati-
' mento: camas do canella ou

perobii, pni-a casal o para solteiro.
a 25$, 30$, S»$ e 45$: ditas dei
-. ,. .. -lc OJi .. fl «»4*« . -..-.ri-*,.. . j..

elezes, a ISíJ o 50$; ditos com*,
modas, a f)fí$, 100$ e 120.$;
mi.irda-vestidos, do 40$ a BO$;
cuai-da-pratas, a :tO$, 35$ e 50$;
cadeiras para sala do .iaatar, a
SS500, a$»00 o 5$000; mesas
íiai-a sala o cozinha, :i 6$, 8$ at<5
20$ i ditas do cabeceira, a 25$ n
:tO$; ditns elásticas, do 50$ a
60$; siiarda-coiiiidas, a 25$,
35$ e 50$; mobílias para sala»
tle visitas, tapetes para quarto <i
salas, malas mira roupas; ilitaí
liara collegio o outros árticos. Te>
mos completo sortimento do eoi.
elieíe:s pra casal o,para solteiro, a
3$, «1$, ,¦>$ ató 12$; iiliiio.ada..
macias, a 1$, 1$500 e 2$000.
Kazetii-so o reforiiiaiu-so colcliões
de crlnii com perfeição, na oíficl-
na c deposito "TIt.Kli.OK 1)0S BA«
RATEIROS". á rua Frei Ciitiec»
n. 300. em frente & rua Visconde

Sapue-ali.vl (H 2330) MMde

VÜXDH-SK 
uma pequena

5:000$ ou odmitte-se u
empresa pai

um sooio com
3:000$; :rjta-se na ultima sala do sobrada
da raa da Quitanda :.. 5;, telephone *S--:.
Ce.*, tra!. (1531

TTENDE-SE cachorro Hulme parat inform:
vier n,

-iia-se na rua São Francisco >¦*
i96. (O ítSo) I

>C7E_\I>1*M*SE tecidos de arame para cer*
\ cas e £.ii:i:.heiros, a óoo réis o :i:c:ro;

f<thr:ram-se saiolas e ratoeira] de todas as
cIbsscj; Avenida Pcstaj :o4. (Oiosi)R

basta
Vl-:Xi;H-_j!*: para 'lesoecupar !og.,r e pan

preço de occiímü uma matocycíetti
Prcnúer 3 i|c 111». tres velocidades coin
...ouco uso, esta pc; feita c com sid-car: ru»
!os Andradas, Ss, i__ andar. (i_i4o O) J*¦ — ____j

\rENDE-SB 
nma b.irbcaria, ã ru.i D,Mar ,1 6-', Piedade, casa com contrato,tendo coiiimodos para família, parando jrfae aluguel; o moiivo da venda é ter ttl

prop::-.tjrjo dc cuidar dt outro nrjtocio.
. dí.* Ml I

i___«.--'ii_fcrMiái
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OASA S35SG»-TT3aA. Ria" 7 *« 8ettmbra, 84 ywé

<ç)ôbkei<í;ixa; MÁNHX^ I&mS^ ^ tl^iVííã^ 1910 s. lí

Mioireis de vime, tapete»,,•?Içados e artigos para sport'

Poot ballsH,Gregor" usados nos
mactli da liga uma ... 35Í0OO

F00T BALLS STAR SEGURA
a _3 

"J4 
_b

109 12* »*» 16*
Ns.
Preço

J.
8$

Feio correio mais 1550O

\7dvNUE-S,, , ... hv.lsfio
. i Kiga, apparcilinoi, com
i,io, ctmi 2 .jtòfiai; ver -c
S. Christovâo St".

de pinho de
o metros por

tratar, na rua
(:o3!> O) J

VENDRM-3® 
amo «arroça de boi c nma

cliarretc, por i$o$, precisando a çliar-
rcle de reparos, na rifa da Banca \cliia
in.: 398, Jaearépagui; trata-se diariamente
alé ás 10 horas. U346 O) K

T70ÊNDÊÍE 4 twspoa que. fez. offerta n
1-T 5o$oon, o eacliorr.nlio "
outra qualquer pessoa pode
rua do Si Cláudio .14.

^TÊNDCM-SB » manequins, que «inda
\ não foram «liados. Avenida Salvador

(10.14 O) Jile Sá 38, casa
"\7>-N'I11!M-SB mela mobiiia dc sala, quasi' V nova c outros moveis, preço barato;
ver c Iralar beco dn Carioca 18, atlemle-se
lambem .no doaiingo. O517 O)1'

"ITiEXDti-Sl? tim botequim, faz bom ne-
' r gociò livre c desembaraçado com con-
trato e morada para familia. Rua Visconde
Sapucahy n. ii3\ trata-sc «o mesmo das
10 ús .1 da larde. OS'0 O) J

Mlii DE li
DK AL11ERTO — TIK^F
1 nii-o infallivel nalüüuL das
i'1'CKiicns t? niliillos, AddIIchiIo com
exito om Iodas as moles)ins da
arvore lu-oaeliica.—Vitlfo 2S000.
iúu totlus »s líhnrmaclas o dromi-
viay. D011. Av. Mem tle Sá, US,

¦vI-XDK-Sli uni. deposito (lc pão, fazendo
bom ticgtoio; ioforr.ia-se i rua Cha-

1'aria -M, Cancella, (2501 O) il

\Ti;NH.'.-Slv 
uria licença «le deposito de

[iuo c os utensílios pertencentes ao
Mesmo: liiíoiina-se na rua Camerino ÍK>.
radaria! 05« 0> 

J
XTl-.NIM-.-âl! mu bom automóvel -l,orétty,
V reformai»; por eisooS, acceita metade

ú vis!»! ver nn do Bispo 10!; Iralar rua
J>. 'Mincrvina 23, das 18 lioras cm deante.

(101.; O) li

¦1 ri Ni.l.-r-l. «tuacarfoçlnha «Ic lt
fcareto, na rua Mariz Varres 157.

(1-40 O)

Vr<l-!N1>S-Sl3 «m tmperlor piano Pleyel;
V está cm perfeito eslado, por 630$, na

jí:.t;,i Tiiadentcs 20. (2015 O) J
'VKXIiltM 

SU coelho-i ds raç.i, inulcza
! > c*.ir>i o casal, á rua Francisco Ziere,
..-, 

"Tetra 
Nova. Oiotl O) lt

>ERDEU-S15 t cautela n. '6.846, do
Monte de Soecorro. (2068 Q) B

PERDERAM-SE 
os documentos de uma

carroça n- 3-'49, entre oj Pillares e
Engenho Novo. Quem oi «char fará fa-
vor de os entregar na rua liarão S. Fran-
cisco Fillio 11. 297, Qne será gratificado.
Villa Isabel. (1922 Q)S

JERDEU-SE a
anno dc 1915,

cautela n. 30.518 do
da Caixa Econômica.

(2347 0) R

E 
CERQUEIRA; 54, rua Luiz de Ca-

1 mões, 51. Perdeu-se a cautela desta
casa de n. 59.805., (2117 Q) R

DIVERSAS
A CCEITAM-SE fllumno» primários: pre-

X7\i H'x iinodico; rua Senador Furtado
n. uu. (2355 S)

A' 
RUA 7. 109, s°, seiio prof. lia on-

nos no Rio, lé pr'a exames ou con-
cursos, onsina, r.So em curso, das 6 ás
33 hs.: portug. franc., aritlim., geogr.,
alg., geom,, etc.' Preços mensaes p. to-
das matérias: todos dias, 40$; menos dias
zoÇ e 10$. (=S?8 S) R

A 
CASA SYRIO, da rua Estacio de
Sá 11. eo, nunca fez publicar ailllliu-

cíoí) com "coupons" fclc brindes c ipor
isso não os acceita absolutamente.

(2664 _S)__M

AP. 
DE AGRICULTORES E COM-

. MERCIANTES DO MERCADO
MUNICIPAL. De accordo com o capitulo
X, art. 45, paragraphos A dos eslalutos,
são convidados iodo* os iodos quites e
em pleno gozo de sem direitos, a coini>a-
recereín a assemblda fceral extraordinária,
a realizar-se em 17 dc maio, ás 3 horas
di tarde. — A Directoria. (213 S) J

AULAS 
de conversação 1 (rance/, preço

de proparai-.da; 25 lições por fó$,
tla-.í 7 i'_2 ús ji horas da noite. Matricula
está aberta; 96, rua Sete de Setembro.
_<i. Professor Alplionse Lcvy. (1322 S) J

1.000 ven.A UTO-caminliSo
2'V dc-se, rodas dnpltii e maísrças, prõm-

para kilos,

pio trabalhar, preço
tratar com Ernesto,
19;—V. Isabel,

único 2:900$. Ver
rua Souza Franco

(17:4 S) u

APOSENTOS 
com cnlrada inderemlcn-

te cm casa de familia, alugam-se na
rua Taylor n. 47 <S3S8 S) J

AEINADOR 
de

de estridenta
planos, muda o som
para üflautado e ne-

queno reparo, tudo ic%; Café Guarany;
praça Tiradenles u. 6;. Tel. 4191 C,

(5U S)

maior soríimenfo d© aríigos de inverno
aos preços mais baratos

NOS GRANDES ARMAZÉNS
J_J FOI^TTJITA, Praça 11 de Junho
__\XT FZErrxn? l^A.nRCIiEÉ Ouvidor 86

1" B.^.R.A.TEiII^CD Avenida Rio Branco, 100
Costumes failleur o mais bello sortimento a preços baratis-'•' siínos. '*1í
Superiores casacos de casimira confeccionados pelos

últimos figurinos. 1
Incomparavel soríimenfo áe casacos de tricot e de malha

de lã a preços baratissimos
/Hâlhares e milhares de blusas de tricot de malha de

lã por preços muito reduzidos, 
Bello soríimenfo de saias de casimira para

fodos os Josfos e preços

tTjMA 
eci-.hora de tratamento deteja

' uma sala de frente c um quarto, eut
Cura dc família, t:o trcclio da avenida
Beira Mar, Itotufoco, Uüssèll, PlaiijcngOi
_üá*so boa fiança c íüformaçCcs á rua -da
Quitanda n. S;, Io andar; rua Araujos
n. 7;, Fabrica das. Chitas; rua Atistides
Lobo n. 217 — Kío Comprido. (3046S) J

ÜMA 
senhora deseja uni commodo sem

mobiiia, com cníc dc manhã, otc (JÕ$.
Cartns nó escriptorio desta folha, com as
iniciaes M. C. Do dia 24 em demite;

(2351 S) R

UMA 
.senhora viuva, só,, deseja tomar

tonta da casa dc pessoa sã, ou para
balcão ou cozinhar, cm casa dc negocio;
titata-se na rua dos Inválidos n. .10.

(2667 M K

UMA 
senhora deseja um commodo sem

mobília e com pensão» café dc ma-
nhã, do dio 24 cm deante, até 130$. Car-
t--.s neste escriptorio. com aa iniciaes —
G. M. (2355 S) R

UMA 
senhora de mela

dam!

UMA 
viu

tra ua

_ edade, viuva c
sitio boas referencias, deseja em*

pregar-se cm casa de uma familia seria,
para costurar, fa=cr serviços leves C da-
ma de companhia. Para informações, rua
Conde dc Bomfim n. 2o.|. (2304 S) J

uva moça. descia encontrar ou-
as mesmas eonuiçOcs, para alu-

Carcm uma casa juntas; cartas a Rc-
nec, neste jornal. (2136 S)R

Mme. Maria Jose-
pliü, dipiouuda peliL-atEfldaiie "oe"íic«ú.

 ¦". -—-. .•-.•« oe u-dis as duen.
çjí cai settuoruJ c tai ftpparecer o m»co.T.niotlo, por piocesso' «meiúinco 6 seiq«lor nem o ilienor perigo para a saudei tra-oaihoí garaiumos e preços ao a.cr.me detodo?, Avenida tlomes i-rcirc n. -- tele-
r.i.mc n. 3.O.11 Ceiuxal, consultas |tati«t.ni írentetc ao tlieatro Republica.

(4320 S)
U -ÜJU

s e Professoras
tNGLEZ —
A este idiom:
lc; r. S. José 70

INGLEZ, 
fnr.ee

latim. Cursos

Cuia senhora im-le

and;ar. 1.--J.-3 S) li
*, porlugncz, allcuifip e
15? mensaes o aulas cm

particular. Paul, rua S. Pedro 11. 51, 1»
andar, esquina da rua da Quitanda.

(c;di S) M

INGLEZ jiraiieo, Mr.' Pe.
ter garante ensinar
em seu meies, 10$

:iil...,„*.„. tv..a m.i ouitanda n. 50, 1» au-
dar e tua dc S. José 72, __" andar. Vae•a domicilio por preços módicos 12019 ))

¦\f.\LliS — Cúuipram-se e pngam-se bem,
t na tabacaria da rua da Assembléa, ,105,

onde sc dão |.or todas as marcas dc.cigar-
ro?, até o e 10 vales cm cada carteira.

¦__  (.1 J684) s

MÉDICOS

Consultas grátis
Por me-

dicos
operado-
ros ospe-

einlistas om molastias dos üi.iios
OUVIDOS, «H<i,V.\T,\ o RAItlC.,
enfermidades das senhoras, pelle,syphilis, venereas, blenorrhagtas e
d«\s viSa gènitaes e urinarias do ho-
mom e da mulher. Todos os di.is
dns 3 íis 6 horas da larde. nua Ho-
drigo Silva n. 26,1* andar (entro As-
semblea o 7 do Sotombro). Consulto-
rio pericitameiite apparelhado com
todo o material prteiso paraosexa.
mes c os tratamentos constantes des
sas especialidades J 1-83

LÍNGUAS ^ Uma pi'01'cssoi'u de

luiiU.iins liurns da íniinliã. ueccita
nliiiniKis do tfvusKm; lnttic/. c Al-
Irmão práticos o theoricos, ú ruud» Carioca -17. sob. (J 22 50) t»

PROFESSORA 
de canto, solfejo c theo.

ria, pelo Instituto Nacional, acceita
alutuna?, assim como para bandolim. Km
sua residência jo?ooo mensaes, sendo d'.iai
vezes por semana; rua Jardim llotanico
n. 125. 15271 S) A

J3ROFKSSOUA 
«le

matiZf francez
portuguez; cm sua 1
íóra 5?ooo por lição
bosa ti. 13—Est, do

bordados n liranco,
pratmo e tbcònco,

asa, preço módico;
rua Grauben liar-

Meyc.-. (20S3 SJ K

PROFESSORA 
«le sciencias e artes, vap

a domicilio, Tratar com Yiviano Cal-
das, ua rua do llospicio sobrado.

(2118 S) D

PROFESSORAbina ii*9—B
dc piano,

otatogo.
rua liam.

(2069 S) li

DOENÇAS DOS OLHOS
DK. ItODIUGUES CAO'

Co:n lon^o estagio da Koudation Ko-
tneíild «lc Taris. AascmUéa, 56, das 2
ás 4. Tcleji. C. 3376.

r.,»—i.i 

imi»W«M

ft!
ê DELTA

0 saüüHBtB ffleflíciiial nnr excelieiicia

; Grande quantidade de casaquiÉos de astrackan e de pellucia para
crianças de todas as idades

COMPRAR NOS GRANDES ESTABELECIMENTOS
3

Companhia Usina de
(.ro-Iticio.i chimicos
Marca llcoisitada

Preparado com substancias
aníisepticas, conserva a pelle
e elimina os suores e espi-
nhas, refrescando deliciosa-
mente a cutis.

wwÈmWm«^•JWiÍSmJ

-.i

MARFIM
o saliielfi ideal nn mui

Perfuma o amacia
a cutis fina dos Bébés

irea Kcsistrada

C';v USINA Wi PRODUCTOS CHIMICOS
rubrica : Kua Soares, 13-S. Chrislovão )
Escriptorio : Uua General Câmara, 40) Rio ds Janeiro

E' FAZER UMA GRANDE ECONOMIA
PREÇO

COBRADOR 
e aflentí precisa-se, á rua

Machado Coelho n. 11'j. (i;ã8,S) 1}

/"lOMPRAMMi malas, roupas c mais
\J objeetos dc uso. Carta para .1!. Gui-
íiiatãcs; rua lia Constituirão ¦ n. H, «julif-
lo ii. 5. (.23ii SI J

rtOJIPRAM-SE
\j ferramentas
rua- Visconde dt

macliinfts dc
de ofiiciua .

Itauna 14.

costura e
l> gênero;
(212Ó.S) R

"Ír}-\'li.:;^ií' uma carroça
V l-t-.t:.. Araujo l.ciláo S«.

A DVOCACIA _ Criniinnl, civil c tom-
Cxmcrciol — Norberto l.ucio lliitcncoiirt;

\niN'IH'-ál-; unia superior b.cyclcta. 1'c'dal
T livre, _• travas, eom Janícrna, busina,

liomba c ferramenta^i r.a rua S. Cliristo*
««o a, 501. (.o-:-) 0) .1

ÍRASPÂSSA-SÉ
1 HiASI*ASSA-SI5 um lu

bom negocio, livre c
Ia-se ua uvcilidn Mem

icqutm, fazendo
desembaraçado;

de .Sá 11. 32.
(250.1 I'i M

'PlíAS
l. cri!

use

IM.SSA-S1Í com contrato uma rx-
cuíc l«i'.. na rua Uruguayana n.

entre Ouvidor e 7 dc Setembro; tra-
mesma. (2154 P) J

'r-KAvWS.SVSK com ou sem contrato
.1. o ncfcocio dc caldo dc canm, monla*

iio a cipiicho, na rua dn Engenho de
Dentro n. 15, ponto central e de grande
movimento. A casa serve vara qualquer
npiíocio. O motivo c o proprietário ter
«ie dc atisenlar deita capital definitiva*
mente, Traia ac no mcbinu, com o ir.tr-

(-•951 I') R

:; rua do
.813, No.-I

Kosario 11, 170, telcpnone 1
(c.21 S)

X GENTES i7'li Eslailos, acecilam-sq
a.Í. tia fabrica dc carimboa e gravuras,
h rua Sacbet n. iS, Iiio. 1'cçam condi-
««cs a José Xavier. Optima comniissão.

I2.6.1 SJ D

COMFRA.SE 
ouro e pana-se

joalheria (Casa dc Coni'
Gonçalves Dias n. 39. Tel

bem; na*, 
rua¦'•'"• s-„(126ÍS S) 1:

C1URSO 
franco?, niixto,

) professora franceza,
cional iiiõcripçõçs abertas
rua Pinheiro Guimarães

dc meninos,
dc Collcuio i
por 5S luciisa
l0.t, (2299 S)

A.'KMAM-SIl e dcí.irm.ir.ise moveis c
armações, c e::caixolam-se mármores,

louças, cbristacs, pia lios, colrci,. bilhares,
etc. Lopes {_ Simões; rua l'*rei Caneca
11. 125. Tcicpii, Central ,t-*;g. (a.iafSlIi

TJILHAR

novos,
rua Ki

IJ nAGATELUA
um bilhar c uma bag
:omp!cto, por pouco

Caneca n. 11.

— Vende-
ítclla quasi

(2693 S)M

cc ídico,10MF.lt DEM ? por preço
uo restaurant e peníâo mineira e chi-

r.c,a; \\ praus variados, eom manteiga,
por j$2oo; comprando cartões Oo$;(fóra,
?o$; manda-se em qualquer parte; á rua
liucnos Airesi ti, 158, loja. (iSijSiJ

reisado.

'' ¥ 
'.ia-il?' >Si iSiiiiiil BÜiiiE ¦! iiiü iii

™ Adquirida on. hereditária
., moléstias da pelle, Feridas
jj lüiriuiculos, tli'tc.1; :¦ leriíis, Dure.- nos
y cc.i,

rtllARUTARIA -
V^ peroba, bonita,
ÇÜÜ, vjtcjo
II. 59-

OM
cila FABRICA
confiança, KUA
ao Mercado dc l1

Uxpòsiçíio todos
1I.1 noite.

para casnl c sol*
teiro, grande va-
riedade, preços
convidativos. Ven*
dem-sc i:a conhe-

CARIOCA ca=a de I01I.1
U.\ CARIOCA 22, junto

Oi dias, 10 lioras

PARTAS d
\J de casati

irarltra
sobr

fiança par
mentos mais

General

1 ca*as c
barato qu
Câmara i

papes
: liOlf

_1URA if.lcic
de Rcveil,
Rodrigues.

C tx n vinho iodo-tannico,
iQfmaciii Mallei. Droga-' 

(--3O5 S)J

rcsultaiUé

em tocas na í
ia bocea 1 nariz

musculares, InHain inação
ossus, Ulccras, Tumores,

^ manifestações. Rheumatismo,
catganta, IJcrcnias, Dartliros,

; glândulas, í/atejamen.to d:.i

tic impurezas do

W T WZT<
Mor.c

* r.onscg
pelle c WS-*

c com ú
do-

a ^j ju.TYL.
Licor Vegeta! Bi-iodlado

(V

 i
- Vcnde-30 uma, dc

peça dc ffosto, arma-
c vi tri no; rua Frei Caneca —

OSjo ti) S

ãii»iÈsiBÍãm

rtOST.URElKAS
J^miseiras, aliiiSiaviidei

ra3 de
do Sem

collarinhos,
•:1o 1!. 8.

Precisam-se dc ca-
1 c ifspontadci-
fabrica; travessa

(2=53 S) M

lARTn.M.\.\i'K .1. Maria Umilia, «1 cc-
lebre c i" do Brasil e Portugal, con*

sagrada pelo povo como a mais perita;
confiança cm seus trabalhos que desafia
aí quc se dizem mediums clãri vid entes, cs*
pirilas c professoras dc scicr.aas occnl-
ias; ár> exmas. familias do interior e iõra
da cidade; consulta por carVa fiem a pre-
sença das pcisoas, única neste genefo; á
rim dc Santa Luzia rií>. junto á avenida
Kio Iir.tuco, casa dc íamilia dc ioda a i,c-
riedade. (2S13S) J

["-ti II.Ml CO

EMPRESTIMOS — Fazem-se, quãlifúer
.uantia sobre predios ou tcircuos;

juros de io°!0; avenida Passos n, 92, so-
brado, cem A. \'i«'ira. C'iõ6.1 S) S

de Mu-
IjUZENDETRO 

ctie (oi em I.ago
: riàhc, Itaperuna, durante .ti nr^iS,

aqui morando hoje com a familia, accei*
la em seu lar doméstico cavalheiros c^.fa*
mÜías que venham ací Rio c que pre-
cisem economizar. Mediante a diária dc
4$üoo, dá uão somente cama c mesa, mas
«i.ida guia para acompanhar as pessoas
qne não conheçam ns rua1! dn cidade.
ÍH{'crsas linhas de bondes passando pela
porta, passagem dc Çioo, a io minutos
do centro, Kncarrega-ae tambem úe com-
pras para famílias e para lavoura, me-
diante pequena commissão. Venci ra'Pftu-
Ia—Estacio de >a n. 47

17A7.EM-SK vestidos «lc
X. is$; baptiíados hlus
rua General Caldwell n,
na loja.

(2050 S) J

seda e lã, a
5 a ii.S c 3$;

;6<5; imorma*se
(cóuoS; M

ÍJVrOTIlFCAlí seriedade c
¦\S — Empresta-se cem

discrição; Hospicio* 95,*
sobrado, sala da írente. Ribcito, das io á
i e .das 2 ás 4 horas. (16,- S) R

ÍMPOTKXCTA 
— .Cura-se com ns gar-

riifas do catuâbT,' rcraÊüib vegetal viu-
do' do 'seítüo do Ceará. Encontra-se na"rui 

Santo Cliristo 11. oo. (2S14 S) J

Lindas camisas,
3 $ __ o o.

Vendem-se na conhecida FABRICA CARIO.
CÃ, casa de toda confiança, RUA DA CA-
RIOCA X. 2;, junto ao .Mercado dc Vio-
res.

lísposiçao lòdos ps diíts. ate as to horas
Ua inoite.

branca?, e
còr para
homem, a
2S.S00 e

^!.rOVEIS —• Alugam-se, compram-se e
vendem-se na Intermediária; r. do

Catteíe 11, 29, teleph. 557. Cent. (308 SjJ

MOVEIS 
— Comprara-se mobílias, pia-

nos, quadros, tapetes, trens de cozi
nha, roupas de cama, cautelas", do Monte
de Soecorro, cie; rua S. Luiz Gonzaga
11. 10. (1910 S) li

DOENÇAS D9 APPUEUIDIGES
T1VQ E DO SYSTEMA NERVOSO—
DR. RENA TO DE SOUZA
LOPES, dooonte na Fa
cisldadom Exames pelos
ralos X, do estômago,
intestinos, coração, pul-
mões, etc. Curadaasth-
ma. — Rua S. José 39, de
2 és 4. Grátis aos po-
bres ás 12 horas.

A 3132

PROFESSORA 
— Ensina plano cm ca-

sa, a io$ mensaes, duas lições por sc-
mana; vae a domicilio por preços bara*
tissimos; tua Mariz e Üarros n. i.iS.

(2019 Si J

IjKObESSORA 
nuc lia dois amios veiu

da Europai onde recebeu csn-.crada
educarão, contiiVw ^ c^iiiiar racsrm> 4
noiitt, paili'3'.icí, francez, ariibmclica,
S.cogr., bo.-da'.lcí, c_c.; na nva Sele do
Setembro n, iuy, Vae a domicilio.

(2S77 
S) K

PROFESSORA de piano, p'ortusúcr,
X francç», arithmetica, v gcograplua, b
historia; iuíormações, ju casa Bevilacqua,
Ouvidor n. 43. I.2S'J7 S.l ií

ENXOVAES
Becemnaseido

completos p;ir*
collegiot e bapti.

ZttUOS. Patiiuo
das Crianças. R
7 de Selembro,

DR, ALVINO AGUIAR
1 MOLÉSTIAS INTERNAS

ESTÔMAGO — FIGADO — IN-
TESTINOS — RINS - PULMÕES,
etc. Consultório: rua Rndrino Silva,

xi. 5. Teleph. 2,271, C. Das a ás 4
horas. Residência: travessa Torres 11,
17. Teleph. 4.263, Cent.

MORPHEA
Tral.-imei.to especial, seientifico, mo-

derno,' pelo prof. dr. Leonissa, da Aca-
deinia de Sciencias de Portugal, etc,
Clinica geral, operações e partos. Con-
sultorio: rua da Carioca, 26, da 1 ás
1 horas d.i ta de.
!———_______________¦____———^""?

MEIAS

í.nxovac» com.
pleioi par» re-

cmuuscidoi,
inclusive o

berço. _, m
de Seteuibií,
•34,

e roupa, bran.
cas para crean.
ças, 110 Faralro

dao Creança». R,
7 dc Sct., 1J4.

Pcrolina Esmalte r.ir..,
adquire e conserva a belleza da pe

Untco pre-
:Io, que

conserva a belleza da pelle, ap-
provado pelo Instituto de Hellc^a .te I's-
ris, premiado na Exposiç&o dc Milano.
1'reço 3$ooo. PO' DE ARROZ FERO-
LI NA, suave e enihcllezador. 1'revo 4?-
Exijam estes preparado*, á venda cm to-
das as perfumarias c no deposito deste e
de outros preparados, á rua Sete de Se-
tembro n. soy, sobrado, Ur37S)J

MOVEIS,

DENTISTAS

Colclioaria do_ Povo,
1109 subúrbios, a casa que

maior sortimento tem de moveis novos e
usados .colchões e aíraofadas, de todas as
qualidades; não tem competidor em ,pre-
ços, ainda mesmo nas melhores casas dn
centro, pois, fabrica em suas officinas;
não façam negocio sem visitar a uüss:i
casa. Colclioaria do Povo, lua 94 dc
Muio, 5113 c 5113 A, entre Sampaio e E.
Novo. Tel. 1785, Villa, (1514 S) J

DENTISTA
MDCI&HA,' 

prccisa-sei cm casa de se*
nhora só, para ajudar cm Serviços

leve;, que saiba ler c escrever bem; pre-
ferc.se brasileira; rua Marechal Floriano
11. 181,-í". (2S7.1 S) J

MATÉRIAdurante
ATiS «lc demolições, vcndcm-se

,tes tres dias, cantaria lá*
vrada, degráos de i metro 5?, vSds dc
janella rS?;* calhas dc cobre, metro 3$8oOi
ete., estão na rna dn Lu;., vendedor: rua
Leste u. 52, segunda casa — Rio Com-
prido. (2179 S) M

Büxirde 'Nogueira
Empregado com sue-

| cesso nas seguintes mo-

ir. li:

i.1 tr.aní paàcro:
D. ü, «lc S;

. •¦ um valor t
ÍHadç r1«ç atiesl

estarem bc\.\

._, atuisypbilitico — n mais enérgico depuralivo. App
tule Publica c registrado ua Junta Commereial. O LUKTVL gerapeutico e seientifico incontestável, coinpíovado com t ums H
idos medico.6 c de pessoas q'. c com e!*e se curaram depois |s

obter' n cura.' liste prodigioso remédio é a H

™ 
queira deixar c:

H as iniciaes S". V.

I Colcbas
01 CARIOCA 2;

po Mercado ri

rr!!n:;i,*ii.m v

\_ nesta rec

«cr-
acha,

icção, com
(asJSS)M

sal solte

esperança
ler.*2 saHação t\o? sypluiiticos desen sana dos. Cura a doença, purifica o Sangue

g talfce o organismo; C> LUETYL é de palladar agradabiliisimo, lonn-se as re-
jg íeiçõe;, r.ão tem dieta c nüo produz Estomatiic?, enterites, mâo*cMar, etc.
[H coma muitos de sc.ia BÍmilares. Tomae LUETYL o ÚNICO que com UM
;Êi VJDKO í»-: desapparecer as minife.-t *e- dn ^tnh-iiR e as doenças do Sangue.

Jincontra-sc em Iodas *as J'hanuTC:as e Drogarias ú. Tlrasii, Preço =$000,

!í Fabricante: Plio.-Chimico, ÁLVARO VA11GKS
Av.

F,u 5. t?::s::i,!Bi!:'ai'j
Gomes Freire, 99 — Tel. 1.202, Cent. ¦

iKSÍIEKB»iHIi«

TIRASPASSA-Sl-l uma lcllcria bení nu
.!a, com bom fontrato, fazendo
negocio, O pieícndontâ pagará
ia dos utc^-silioí; o motim é
ter ou Vos negócios e não ipot

i lesta; não s? faz.qucMão dç
a pagamento; que dccm garantia;

C.iltcle 11, ms. (jf,.'j Pi

1 /"i.-\ilTi'i|-:s
! \J Ourives,

DE VISITAS
Co, papelaria,

- Cento :
(1:0,1 S)

M

Tii\Sl'ASSA-SE um nçoup
jiçócs; iuíorma^c na

¦ cm boas
:a Luiz dá
U:-lll')ll

(WirniMAXTK — Mme. Annita,
v-'ila «oiiMiltiis ilas 8 da niniiliã íis
S d» noltci p. llnddock Lobo Jlü.

 l.l V-Sti) S
COMPRA-SE

C(.1.M1-|(.\-M-. 
«|U

jóias veíhas, com

I çalves

ACHADOS E PERDIDOS

í.- quantidade de
0.1 «cm pedra,, de

paga-se bem; m na Gur..
Dias n, ,17, Joalheria Vale .lim, te.

ç-M. Central. (jf.j.- S) R

flor

( 1\M;Tl.t-O &
\) mões n. ,if-.
4í'..|i/. desla cfpsa,

C.«; ma
Perdeu ie

miz de Ca.
cautela 11.

(i/Sfi ü) S

pOMPRAR
Liquidado:
pram-se,
5.391. Ce

MOV MIS

ai.

I! i-ia
icm-se

1'ara que ? ? ?
reduzidos, na

Cattete, 5;. 
' 
Com-

lugani-íc. Telepli.
Uuii S) s

PA-J1PEI.I.0 .t
I •' móei n. jt.

C*; rua
Perdeu-se cautela

(-;.-iO

PERDF.U.SE a cautela i
.1 do Monte de Soecorro do Kio «le Ja

40..., 1
IJERWEU-SE 

a cautela n,
r..-i .lc Alall.eito de A'

i rua Sete de Setembro n. .--7. (misü

c-.,. i OAIITOMANÍH — _m_, TIIOM
n. p-TSDN 

— Médium vidente. Cons
.1 iiitrt. solire (iuhIciucv iifstiiiipto —* 

J Itcconrilliicõos em í> ditis, rospon-
sus, lilasluuu-iilo de íivacs, etc.

,, |Ti'üli. lítiriintidos mini reniovcuJ -• I difiiculdadcs o rcsiionsabilldndes
decorrentes do netos Íntimos mal
encaminhados. Máxima reserva—
r:;. r. MaurUi. Miiiiiriie. (.12108) s

l-ara
grande variedade, preçosbaratissimos. Vendem-se

nliecida PAIIRICA
CARIOCA. RUA UA

casa dc toda confiança. Junto
1'lorei

exposição todos os dí.i?, nte 10 horas
\i uune.

CARTOMANTE, 
Irabalb

lhos, descobre nualque
com 3
segredo,

trabalhos pelo oceultismo; tem um
man, para negocio e paz nu lar;
doenças pelo meio de reza, à n:.
João, 131, bonde Cachamby, Meyer
mudou-se da rua Lavradio h.
n, 11. (

bara-
c Ia:
lillis-
cura
São
esla

- sS) J

r-i.UÍTOMAVno pernambucana o feio;
\-' ina?, vence o impossível; consulta das
8 da manhã ás io da noitej rua do II<i=-
picio 11. lõr, i° andar, (?~$lj S) M

rtOSTUMES para s>
\J pelo? últimos ligu
dico:;; na rua di C:
phone C, 3508.

inov, j
por altaialc,

preços mo-
. 5-1- Tele-

(as.-ü S.l 51

DlT,
;c;

UEIRO rayiúi.
egocíos séiiüs;
19S, da1? 12 á;

sob hypotnecas, s<i
na rua ÍJuenos Ai-
18 horas, («<.<i Si M

DIXIlElIiO,alugueis dc
pequenos

predio!
prestações mensaes; rua
dc 1 us 4.

empréstimos sob
: pagamento em
Camerino ti, 90.

d5.-a S) 
'j

D1INI1EIH0 — Empresla.se directamente
juros muito razoáveis, quantias

grandes ou pequenas d- ,i:ogc$ para cima,
sob hypothcca, na cidade e subúrbios,
cora toda a promptidão c confiança; r, do
liuãario 1*2, ultima sala, er. Julio.

WÊÊÈÊÈ
ílli lestias:

M\ 'KOCÜCI^V,SALSn \__M

It-<iAROBÍ\CJftUAlAí 

O \_m

I depurclivo tlõ S3hr|iie \t£__jt

FFERECE-SE uma moca
ca?a de tratamento; dá
sua condueta; na rua

. 4Í3. (-5

O1'\f cm
çces dc
liarros

para coser
nríonna*

Mariz c
I S) j

AMERICANO
DR. C FIGUE1
REDO especialis
ta em extracçõc»

completamen.
f em dir a outro* trabalhas garantidos ;
systema aperfeiçoado, preços módicos, •
em prestaçOrs, das 7 cia manha ás 9 da
noite, rua do llospicio n. 222, canto da
avenida Passoa.

DENTISTA Heitor Corrêa,
especialista em
trabalhos a ou-
ro e dentes arti

ciaes. Gabinete montado com appare.
lhos modernos de electricidade. Preços
módicos. Das 7 ás 6 horas. Domingos
até ás 3 lioras. Travessa dc ÍJ. I'ran.
cisco de Paula, 12.

S. Indiana de
phicos

E. Philoso-
— (19* delegacia geral). As

pessoas soífrcdoras quc qui?
zerem saber com proficiência Admirável a
causa dos sofírimentos physicos e moraes,
como cm parte alguma, dírijara-se á rua
ltaiiiru' 11, 2S7, das a ás 5 da tarde.

(3034 
S) J

Hymnario Escolar (^!aAc ™£
plcta collccção de hymnos patrióticos na»
cionaes c estrangeiros, para uso das es-
colas no Hrasil. 1'rcço i$ooo. Encontram*
sc na Livraria Alves, rua do Ouvidor, 1C4.

(__í S) 11

massaECiui, etc. Insíi-
tuto Pliysiotherapico
do dr. Gustavo Arm-
brust. Docente da Ka-

culdade. Doenc..i5 do -estômago e intes-
tino, neitrasílicnia, arllifitismo, obesi-
dade, diabete, ele, De 7 ás n da ma-
nhã. Rua Senador Dantas, 48. J J06

T>RECISA"SE de nlumnns primários;
X preço 6$ooo; aveuida líio liranco n.
1.;-, 1» andar. (1670 S) _

1ENSAO — Fornece-se bem feita, de
casa de familia; na rua do Cattete

287 .largo do Machado, (C03O S) .1

BíropliulM.
Dartliros.
Ilciil.aí.
Iloulti 113.
Illí.lN.llU''.1.'! JO OI"».
Corrlmento >\v> oovidul»
r.omiri !i«sa.».
Carbúnculos,
Pülülaí.
EEflíltás.
taacros rencrfM.
ii-.cliiliíniti.
Flores Draneai.
ulccras.
TnilioreJ
Saruaí.
Crjitas.
Hlictiiuatiinio1 em je™.
Mandias ila [iclle,
MTceçfles sypbililtcu.
Plccrasdawicca.
tumores nranfos-
Air«{fta d- fiftJ"-
Ui.rii no j-cllc.
fumaria noi ossos.
!.'.'lf;..intnto íim ¦"">•
rias. do pescoço e «-
naltucnto, cm
todas as mole»-
«.lua provonlon-
tos Co Bonuii».

Enccntra-se ea
itííü 23 phMlüSCiSS,
drogarias e casas qua
vendam dregas.

«ISIATMA 1)0 OlltCIK.tí.

GRANDE DEPÜRATÍYO DO

GRAMOPHONESse
chapas — Trocam-

sc de $500 a 2$. Vendem-se de $300
a 3$. Cumpram íe usadas. Concertam-se
gramophones e vendem-se a 20$, 25$.
Compra-isc, r. Uruguayana, 135, (1G35S) S

(GRAVADOR 
sobre metaes, parítmltos,

Tsinctes, blocks para marcação em alio
relevo de papel, Timbra gem a taílle dou-
ce. Gravuras sobre cristaes e porcellauas.
1* de Jlarço ??, :'' n.-idar. (1739S) K

LULAS BE
fi

Abreu
Sobrinlio

Sezões-Mnleltas
Fclu-es palusl ros

Iutri-mittenícs
Ncvralg-ias

llnlto rnlilade roía aa SniltaçiVrs e ralslflciiçúos

IfiaiGos dapositarios, Bragança Gttl & C. -Uua do Hospício 9

Discos
i:eí Mi

em
rar

luso
agora na antiga cua
discos, á rua da Cor
(Icina para todos o*
avuls-S.

• Favoríte, Odeon. Victor,
Colômbia, Gauco, Gramopho-

qualquer preço,

II
de

YPOTHECAS na cidade e subnrbios,
grande» on fvciiticnns q:iar,:iaã; rapi-

c juro módico. Informa o sr. Pimen-
. rua do Kosario u. 147, sobrado, fun-

(1939 S) R

MOVEIS 
usado» — Compram-se mobi.

liarios completo-:, arulsos, objeetos de
arte, antigüidades, ornamentações, panos

Grande quantidade, encontra.sc! de hcr.» autores, etc.; rua Senador Dan-
gramopho1

itituição 11. !rj. Of-
concertos e. poça?

(('09 S) J

pensão a domicilio cm
por preço razoável;

bem; travessa Ahucrinda Freitas
Madureira. (.2,

DA"-SK 
.

tarai m
de

ta, o. 4;, térreo, com E. Ki beiro,
(3433 S)

MAT1IKMATICA 
— Theoria e pratica,

professor dc comprovada habilitação,

¦piiECISA-SK é
X sem mobiiia.

ie uma sala de frente ¦
para casal de tratamen- |

to, cm casa dc familia, r.o centro da ci* i
dade OU pelos lados de S. _ Chrlstovílo e
Villa Isabel, Condição: muito asseio c t
luz clectrica. Resposta com indicação do '
tireço, a 11. D,; avenida Central 137.

(2080 S) R

I)EN'SAO 
— Forncce.se farto e vario-

da, á mesa, 50$; a domicilio, 70$ e
avulsos i$2Q0. Tensão familiar; rna Rn.
drigo Silva, ü, 2" andar, esquina de São
José. (;6,-ojS) U

PIANO, 
violino e bandolim — Proles,

sor. Cartas por favor nesta redaflÇSo,
para Alio::. (503 Sj J

pENSAO ABRANTES — Rua Marque.'.
X dc Abrantes 11. 26. Teleph. 151, Sul.
optimos commodos a alugar, (n.níà)K

PONTO 
A JOUR — Ponlo a jour c

picot a $300, plisse a $too, na casa
flc Mine Cosia, na rua Sele de Selem-
Lm n. 1S7, 1" andar. (it-v S) M

1>EÜE-SE 
a caridade, aos bons cora-

ções; rua Frei Caneca n. 3S3, quar-
tu ii, (i, um velho com rs annus, doente,
pa&sando mal, não lendo o pão, pede tios
filhos do bondosj Deus, nma esmola.

(i;C4 S) A

1>110T0CRAI'IUA 
por 30$, machina,

receita e lições, á rua Theophilo Ot-
loni 11. i-t. (io(Í2 S) R
"'"''AOLIM — Vendem-se grande? parti.
J\. «Ias; rua tlcneral Câmara 11. 100,
sobrado. (374 S) R

QUARTO 
em casa franceza, ao Curvei-

Io (Santa Thereza) em lindo terra-
ço sobre a bahia, pari unia ou d'.:as pes-
soas, aluga-se _ r;;a do Cassiano n, 179-

(1951 S)S

QUEREÍtinas
passados c
Lavanderia
var a do;

íRlíM seus tapetes, pas3adclras, cor-
! cortinados, bem lavados e
ficarem cor.io novos? Só r.a
Modelo. Monda buscar e lc-
ciiio. Teleph, Sul 570.

(1931S) R

ecciona
.cita. á

cm domicilio,
rua Delphim

Chamados a L. Mo-
7A. (563 S) R

MME. 
Cl

dict::a,
(''.emente n,
a domicilio.

massagista diplomada: rua ü.
ir;. Teieph. 1.379, Sul. Vce

(1157 S) R

M ASSAGISTA —
massagista c:í3,
D. PoÜxema n

l\h:-:h Cavalcanti.
com longa pratica;
60, Teleph. 1-343.

(Oü9 SJ J

PARTO com pensão, aluga-se a pes-
oas de tratamento; rua Senador Fnr-

ta-Jo 11, 123, tem telephone. (.'468 Si M
O1

VARIO Aluga-se um
com !;¦.-":, em eus

da ConstituiçS SO h. (

bom quarlo
faniili.i;

i S) M

RELÓGIOS, 
de-.pertadcre., compram->e,

trocam-se, vendem-se e concertam-se
por $300, 1$, 3$, etc; rua Uruguayana
11. -.35, casa, de gramophone». (40^2 H) S

SSENHORAS, reis Só

AlX c«
.CA — Alta cartomante—Faz

cora quc os amantes e os esposos sc
entreguem do corpo e alma e faz todo
c qualquer trabalho, íendo or, mesmos ga-
ratitidos. Consultais r-fooo. Tem um bre-
ve para o focego do lar. Preço io$poo;
correspondência com e$:co, cm sellos. para
a resposta; su, attende a senhoras; á rua
Fernandes n,' 19—Engenho Novo, djs n
Ja manhã ás 8 da noite. (2334 S) S

:er bellas ?
endereço co t pharmaceutico

inglez, caixa postal 1341 (Incluindo sello
de $100), que vo3 remetterá os conse-
lhos. (18:0 S) S

DALA — Aluga
O 0:1 sem pensãf'J'i..idontcs n. Sj,

uma mobihJa, com
Preço módico; praça
andar. (2471 S) M

XAROPE de S. BRAZ
CURA TOSSES.BROr«CHrrE,COQ0ELUCHE,T0BERCÜLOSH

E ASTHMA. TOMAL-0 _ TER CERTEZA DE
3E ESTAR CURANDO. RECUSE 08 OUTROS i
BONS XAROPES 0UEV050FreRECERai[
EXIGAODE S. BRAZ. I
DEPÓSITOS SSS^^BaA5.C/LL06 «ICTHEROYÍ

MARECHAL FLORIANO 53.

'^^^^ i^ALSAMICOSl

& o L-rtjtf.o\r fiK.jr a Unha a;;irr os dois circulou, pondo r,??io pjlrno
«owoiff do»oÍf)03, pjr.i vrr como o xauopü og sop.aj
iét asiáoortcer lodosos ouiros.

HP m *fm - I rW 1 «4 curam

ÍSfâi« B mW m lã!
dusDR, SlliVIXO MATTOS — Ex-

n-.-.itcõcs, absolutamente sem dór, a 5?'.
dentaduras a 3% cada dente; concertos
em dentaduras a 10$; obturaçoes a
5$, Trabalhos garantidos e ptigamcn-
tos em prestações. Rua Ungtiayana
o. 3, esquina da rua da Carioca; das
7 da manhã 1Í3 9 ds. noite. Telcphone
11. 1.555. Central. (M 262.',)

PRISÃO DE VENTRü ~
figado, 1

1 as Pil'
pharmaceutico

Deposito; Drogaria
Andradas n. 43-

orando e mtestinoí,
is dc Bollo Compôs-
Santos Silva. Vidre»

1'achcc
(10.W

;i ra:,
S) J

GRAVIDEZ

DENTISTA
lt. B.ildns Von 1'lniickenstein
Esp, em obttir.-.ções a ouro platina,

esmalte e extracçõcs completamente |
sem «iúr; colloca dentes co:n ou sem'
cltapt-.s. a preços reduzidos. Garante to-
do e qualguer traliallio c acceita paga-
mentos parodiados. Das 3 da manli3,
ás 6 da noite. Rua Marechal Ploriano
Peixoto n. 41 (sobrado), próximo ú rua
Uruguayana.

O uso constante
do Hematogcnol do
Alfredo de Carva-

lho, c;;i um calix áç refeições, iem cuja
composição entram a quina, kola, coca,
lacto-pliosphato dc cal. pepsina pau-
creatina diastase e elyccina c a me-
lhor garantia á vida do feto e da mu-
lhor grávida, poU o Hcniatoeenol, aliim
de poderoso tônico c digestivo, vende-
se em todas as pharmacias e tlrogariai
«lo Rio e dos listados. Deposito: 10,
Rt-a Primeiro dc Março.

PARTEIR AS

neta KJaculaçGes pre-
tnatitras, fraque-
za sexual, e:ii:r._i-
Èieoiaiento ra;.i.
do, depaupera-mento de força? curam-se rapida-e radicalineiite pelo poderoso to.1i.-5 muscular VINHO Dli CACAO IODO PIIOSl'11 \_ V- A- A, Castellões. Vende-se :i runDO.

dos A". 43. Drog Paclii (2 S)

PARTOS'

D1
S) J

TXIIEIRO — Dá-se sob hypothccas
Jc predios e terrenos. Empréstimos

sobre inventaries a herdeiros. Descontos
de juros dc apólices; promissórias, ala-
gneis de predios mesmo de menores au
nsofruto. Com Fcrrciu, Hospicio st, sda

16 lis, (1489 S) J6, das 12

E^MrUEGADO —
;rrar caí-.- rea

:cisa-ee que saiba
AU-andega n. 180,

Í36CS Si M

COMPANHIA PREDIAL "AMERiGÂ DO SUL"
16 — KUA DA CARIOCA — 1G

Contracfa construcções de prédios, a prestações, rr.cdiatVe 10 a 40 °\°

adeantados (Tabellas M„ ). e G.) e sem adeantamento (Tabeliã H.), ou.a
prompto psgair.er.to, nesta capital, Nictlieroy, Campos Petropolis e Barra 00
Pirahy.

Eni ti mezes construiu 26 predio?, a crc:t;çõc.=. r.o valor de :;ot3cojooo.
Tem em construcção mais 4 predios no valor d; 6^::od5oos c novos centra-
c.09 firmados, neste mez. para mais citoooScoo.

Vende ú vista, ou tia ptestações, vario; letes dc terreno ca Bocea do
Matto (Meyer)

s
homens, precisa-se. cera pouco capital. Ne-i grátis aoi pobres. Act

OCIÚ píía
enhora

ima oíficina de cliapt
lavagem de ciinpcos

cocio serio c muito lucrativo para
precisar trabalhar c lambem transpj
todo negocio; Lecco do Rosário n.

(2602

quem
ssa-sc

o A.
S)M

TECIDOS 
de urair.e psn cercas e gal-

linlieiroa a 600 réÍ3 o metro, na fa-
brica di avenida Passos 104. (lojs S) R

rpYPOGRAPHIA — Vende-se > cerrei-
X Wada Casa HUdebrandt J tua do Ro-
sario n. 133. (ciíq S) 1!

mu,rei
DE.

cura, corrímentos, heraorrhagi
sõe-,; «le modo simples, evita a gravideznos c.".S05 indicados, fazendo appareccr o
Micommodo, acm provocai- htmorrhagia,
tendo como enlermeira mm. lOSEPHl.
NA CAI.LINDO, partrira do.Hospital
Clinico de Harceiona; consultíj diárias

clientes em
e resi-tcr.cia: rua «lo

-brado. (u]<\ S) J

iGrapíiit- Píumbagina «0 SVS;'quantidade,-uicHiuo minas iii
itcirtirí, ou arrenda-so qimlquerANDRADA,: lugnv (iaf;i e.Twlorar. Offort isc com amostras a lia. Duarto
Ilio de Janeiro, Caixa do for-
reio 1561. iuü3

moit-stias t.c
DR. 1!

pensão. Consultório
Lavradio o. nr, UHUHffBDiè

Prospectos e itifo.-rr.açõc; na séd:, ccn: a A DIRECTORIA.

UM;«IA sen'iora
casa multo

quarto, cem on (
pletamente inder.í
respeito ou a ca?
Jar.'.'!::; n. ::>

i!rr_-
de, qne vive em

Cecente, aluga sala e¦m mobília, entrada com-
idente a um senhor de
I zzx filho*, na rua S.

.(l/to S) K

Fvit.i-ír
1 usando as

velas an-
tiseçticas, São inoffensivas, commodf:
• de eííeito sejuro. C-.ixa com 35
velai C$000, Pelo Correio mais $600.
Depositário: praça Tiradentei a, 62,
pharmacia Tavares,

calmente curado c
; curac informações corti o
I gratnilamente as offerece
;cendo caso nen

Theophilo Ottoni.

«..irônicas»

Quereis fi-
tar radi -

1 poucos dias? l'ro-
r. !-'ci,'ó, que

uão conhe-
negativo: ri:.!

,'5.-o J

PARTEIRA MME. BARROSO,
•tter.de chamados a

ijual jucr hon. Acceita parturientes, oífe-
rece todo o conforto, precç* razoável—F.m
Viscoaie dt ItatiD» n. 36. 1^7; S R

Amêndoas —
registrado sob z s. io.oit,

o nome âo fabricanU
antofi Silva, etc.
na tuilettc dis dama, e^

rosto, tirando-llie ai
rfjis e ca r.inainrn. Pote 3Ç000. Veude.
$r. no depeiiio. Drosarii Pjcheco; 4 rui
dos Aadradai «. it. í.i.o-14 5). 1

Creme de
O legitimo está

e trar impre3S
pharmaceutico .

Indispc-savc^
jante», Embellc

-
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CORREIO DA MAN HÁ -^ JJ oinlné©, 14? dé Miüòde Í91G

saber,
realiza os trabalhos por mais dif-ficais que sejam amigavelmonte •_ota o mal para cima de quem oíaz, á rua da Constituição o.. .9. so
brado. _U051

CARTOMANTE ^%dim
— Inspirada e verdadeira. Consultas,
liecco da Cariou, _6. Entrada pela rua
Silva Jardim. 1280 J

Cartomante
mara n. -i 1.

•cinetifica —
única no ge-
nero. — Rua
General Ca-

J 775

Tosse-bronchite &$ 3™,r,d"
gia — preparado de Adolpho Vasconccl-
Jo?, rua da Quitanda 2j. Engenho He
Jlentro 39 e Aísís Carneiro 9. (2J07 Sj S

itaí^Jathia -0^t°ri,7d.
Quitanda 27, (iliaes: rua Engenho de Ilcn-
iro 39 e Assis Carneiro 9. (2208 S) S

f*ni ADI N A Tintura ideal ga-
tULURin/li rantida, para res-
íituir ao cabello a sua cõr original pre-
ta 011 castanha. — Preço io$ooc-; pelo
Correio, mais 2$ooo. Deposito geral, nia
7 de Setembro n. 127- — R. KANI"/.

Artigos para chapéos de
ennVinr. "ort9> 'òrmai, aigrette*. pj.
bCIlil-ld) radÍ9. fitas, etc., artigo, de"(Oito, parisienses. Aos •cnliores negocian-
Us e modistas do interior remetteremos
qualquer enoomrnenda contra vale postal.
— J. Loho * C.*, imnortadorel ;rita do
Hospício n. 120, aobraao, defronte & pra*
ça Gonçalves Dias, Teleph. 1343. Norte.

(1960 S) J

I ¦ Usemf- o in-
Jector — Nanlerre. Fácil.
commodo e hygienico.

A' venda nas casas de ciru.eia.

darthros, empigens,
eczemai, írieiras,
•amai, brotoejas,
«te, des_ppar«cem

fácil e completamente com o DERMI-
CURA. (Não . pomada). Vende-se em
todas as drogaria» do Rio e Nictheroy.
Deposito geral: Pliarmacia Acre, rua
Acre. 38. Tel. Norte 3265. Preto 2$ono

Comichão

_ sua. consefiuencias.
I Cura radical, injecções
i completo men te 1NDO.

LORES. App. 606 c
914. Asseiublea 43.

«Ias 12 ás 18 horas. Serviço do Dr. I'E-
DUO MAGALHÃES. Telephone 1.009,1..

(R 4311) S

SYPHILIS1
trata-se com
brevidade,

mesmo icm
certidões, ci-Casamentos

vil, 25$, e religioso, 20$, inventários,
montepio e meio soldo, justificações,
etc. com Bruno Sclvegue, á rua Vis-
conde do Rio Branco, 32, sobrado. To-
«Ios 03 dias, domingos e feriados. At-
iendem-se a chamados a qualquer hora.
Teleplione 11. .-S.**, Central. S 164-»

Quem desejar ver-se livre
dos atra.os
da vida, sa-

her o pen-
«mento de pessoa dc amizade, attrahir
amor e bons negócios, ter felicidade no
commercio, tratar todas as . «loen-
«;as, obter o que desejar, por mais.difft-
tit que seja, por trabalhos seientificos e
«arantidos, dirija-se á rua do Cupcrlino
n. 3 A 7, estação de Quintino Bocay-
«va, enviando enwloppe, sellos e sub-
scriptado para resposta e consulta no
jjabitietc c por escripto, todos os. «nas;
realika-se o (|iic desejarem por mais dít-
ficil quc seja em qualquer distancia ou
Jístado. Conorrhca chronica * impo-
Tencia, cura garantida, com liervas me-
iliciiiaes. J. Pinto da Silva. 1785 J

Excellente fazendinha e de
íuturo

Terras de primeira qualidade, em
mattas, capoeirSes, madeiras de lei,

Sasto 
fechado, levouras de café, ferti-

dade em canna, cereacs, etc. Grande
casa alta de residência, ditas de colo-
nos, moinhos, obras, aguada em abun-
dancia, superior potável, logar saluber*
rimo e commercial. Servida de optima
estrada de rodagem. Apenas seis kilo-
metros, c estação. Vende-se -por módico
preço; informações, por obséquio, com
o sr. coronel Aurélio Gonçalves; rua
Floriano n. 46 — Rio. M. 2235,

MOVEIS
A casa que rende mais barato é"A COMPETIDORA"
RUA SENADOR EUZEBIO. 75

Camas de peroba, para casal, 28$,
30$, 35Í, .0$, 50$, 70$ e 80$; toilettes,
70$, 80$, 90$, 100$ e 110$; mesas
de cabeceira, 20$, as$ooo e 30f*ooo,
guarda-vestidos, 45$, 50$, 90$, 100$ e
120$; girurda-louças, 30$, 40$, 50$ até
120$; metei mobílias 3o$, 90$, :oo$,
120$ até 180$; guarda-comidas, 25$,
30Í, 40$ e _o$; guarda-oasacas, 140$,
170$ e 180$; colchões de capim, de 3$
a 12$; ditos de clina, de 12% a 50.000.

Nota — Toda a compra superior a
100$, será entregue gratuitamente a
domicilio. M 4008

Propriedades em Juiz de Fóra
Vende-se ou troca-se por uma fazen-

da ou predios no Rio uma boa casa de
residência, conmiodos para carros, ten-
da c ferraria, cocheiras para animaes,
estabnlo .para vaceas, duas casas para
aluguel, uni bom armazém, ludo em um
conjunto, murado, cercado, com por-
toes, luz electrica, etc,

Informa-se com o proprietário, o sr.
A. Dimas, Juiz dc Fóra.

Tambem se vende a 20 minutos da
cidadã outra propriedade, com 50 c
tantos alqueires, com boa casa de rc-
sidencia, muito boas pastagens, com
divisões, cocheiras, bom capinzal, ba-
nheiro de carrapalicida, bons curraes,
ranchos, terrenos para cultura, pomar,
boas águas, 12 casas para aluguel c
muitas outras bcui.eitorias; local alto
c niuilo saudável; informa-se com o
mesmo. (R. 2365)

GONORRH E' A
AyWM WÊ H Mw\_____! Bteno.rhagia ou qualquer eorriraento da urethra, cura radical em 4 a 8

___L ____H___ BC l| dlasI Com a maravilho.a injeci-.. seccativa e capiulas _>_. Quando tudo
mrSL-JmJ 'olhor. oste extraordinário preparado sempre trlumptiarâ. O uni.o allivio********** •**¦ WW -_*"*"*"¦*¦ da mooidade I Exporimontae e varais o effeito assombroso I Nào lia go-**** , .-.- ¦¦-, . . **** norrhj.a que resista a reta prodigiosa descoberta.Marca registada Vende-se na Drogaria Granado iá Rua1. de Marco 14 - 18ie nas prin-eipaes pliarmacias a drogarias desta cidade e de todo o Br_.ll. -

Exclusivamente de artigos
japoneses

ESPECIALIDADE EM LEQUES
E ARTIGOS PARA PRESENTES

H&5A rpoN
J.5 «WAfiOnCflLVEJDIAS ¦ ¦ ¦ j VI í

iÊ*9Rk%K<FmWw y/^

WC^mmljÜmWjlW

IT'Tb^^_____. *5___MI___1tT_I NmÍ

W_k//7/_S J

Kimonos dc seda e dc crepon do
algodão

Deposito dos seguintes pro ou-
ctos legítimos japonezes:

"Ch_ Blj.n", Oleo de Carne-
lin» para o cabt-tlo e pó para
dentes marca Rose.

Seda., XarSo, ."orcei lauas,
Bronze., Marfim, Moveis de
lí -nibú, Cortinas e Transpa-
rentes o todos os produetos da
liiilii-<tria japoneza a preços
módicos.

_• DE SOUZA CARVALHO
Telephone C. 5511 ,rí

mo

SALA

PÍLULAS

ÈffiSttíll
Cur*.. ..-. ..-«. ..¦•/ . ¦>--'• |i»o-

lestia do estômago, íissJo ou intestino,
Estas pílula, além dc tônicas, são in-

dicadas nas dyspepsias, prisões-de ven-
ire, moléstias do figado, bexiga, rins,
náuseas, flatulcncias, míio estar, etc.
São uni poderoso digestivo c regulari.
iador das secreções gastro-iiitetttinaes.
A.' venda cm todas as pliarmacias. De-
oosito: Drogaria Rodrigues, rua G.
Dias, 59. Vidro »$50o, pelo correio
mais *oo réis. ' 868

CAMPOS DO JORDÃO — Indica-
ções scientificas sobre o local, seu va-
lor e sua adaptação a indivíduos enfra-
«liiecidos ou a tuberculoso*. Dr. von
Dollinger da Graça. Mem de Sá, io,
sobrado, ás 3 lia. Telephone, 4.810,
Central.

Dr. von Dollinger da
Pfaff. do ÍIoBp* $* Beneficência
_riC*>*y«_f portugueza e com estagio
na Real UniversUlade de Berlim. Do-
ruças do rim (exames com a luz). Ci-
rnrgia, cura radical das hérnias, hc-
iiiorrlioidcs, estrcilaiiieiilos. da urethra.
Operações sem chloroformio e com a
anestliesia regional. Mem de Sá 10,
sobrado. 11 ás 12 e ás 3 1 [-. Tele-
jdione .|.8io, CcntraK  

Dipi*sl«íos
difllcois,

perda do
appotite,
dyspop-

. sia, dor
Io cabeça, azia, mio hal'to, enjOos
da grávido, o vômitos: — curapiom-
pta o j-pida com o EL1XIR RS'10-
MACAL. A1 venda na Pliarmacia
Draganlina, 105, rui» Uruguayana, 10a.

Convém a todos
«aber que o "Tridigeslivo Cruz", ê o
anlco remédio approvido pela Diri
ctoria de Saude Publi. a, que cura as
Ttolestias do estômago e intestinos.

Depositário: rua da Assembléa, 75,"-rogaria Central.

ESTI

ni _

enxaquecas, In-
dlgestõos. dores
do cabeça, in-
ílammaçâo do íl-
gado . dores
nas cadeiras: —
oura radical o
prompta com as
pílulas DR. MU-
HILI.O . A* von-
da na Pharma-
cia B.ngantina,
105, rua Uru-
guayana, 10'i.

Homoeopathícos videntes
A todos .ti. -oífrcm de (|iial(]iicr mo

lcstui, esfa sociedade bene.fic*?ntc íct
nece, GRATUITAMENTE, diagnosticu
«Ia uiolr^iia. Sú mandar o nome. cila-
«Ir, residência r profissão. Cai... pos
l.il 11. 1.0-7, Rio de Janeiro. S.lln
l«ra a resposta. i.i-i J

Barricas vastas de cimento
Compra-sc qual (ucr rjuaiuidadc, a 400

reis t-ada tinia, ;t rua Visconde Amoio-
so Uma 11, 10, Mangue. S. 2213.

SALÃO TÉRREO
Aluga-se, por --..'iio-.., um grande sa-

1... o outro pagado, próprio para aula
de Byimiaslica, atelier de costura, ty-
pograpliia, baibearia 011 armazem. Uua
>las Laranjeiras 11. 26, quasi pegado ao
largo iio Machado, Trata-se 110 mesmo
numero. R, 1710,

LEILÃO DE PENHORES
KM _!'_ 1)1. MAIO

L. GONTHiER & C,
.1I.NUY _i AKMANDO.Snccòssüvcs

On -i fiiuiliidii 0111 1S(J7
tr, UVA LUIZ 1)13 CAMõKS. 17

Knzeiu leilãii «lus Dcnliorcs ven-
ridos r> avisam aos sr». íiiiituurins
»i»m iinilcin rcforiii-i' 011 resaiitm1
hs suas i-uiitclas até íi vesiioi-n «lo
Ittilâo. (.1 2306)

APROVEITEM A OCCASIÃO
Conipram-5c papeis velhos, pagain-sc

tem. Avenida i-ssos 11, ,1-'. deposito
do papel Araujo. (B. 1.1(19)

1>KVSI().V KT i:i:s'IAl 15AXT
La Tablo du Coininercc,- Av. Rio

Branco, 15;, i" andar. Telefone 4.138
Almoço ou janlar com tres pratos a
escolher do menu, sobremesa variada
e ra!'. i$..oo. Ah:gant-Se quarlo* a fa-
inilias <• cavalheiros, fornece-se pensão

CASA MOBILADA
ATE'. 8oo?ooo M.Ü..SAES

Precisa-se alugar uma, baslantc con-
fortavcl, nos bairros Botafogo, Laran-
jeiros ou Cattete, por tres mezes (julho
a setembro). Pedem-se informações
para Villa Sauwen, Petropolis, Sete de
Abril 64, ou para Ouvidor 108, loja.

(J. 
155.O

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvadas e premiadas com meda-
Ilia de ouro. Curam: prisão de ventre,
dores de cabeça vômitos, doenças do
figado, rins e rlieiimatisiuo. Não pro-
liuem eólicas. Preço, i$soo.

Depósitos: Drogaria Pacheco, rua dos
.miradas 45; á rua Sete de Setembro

ns 81 e 99, 1° dc Março 10 e Assem-
bica 34. Fabrica: Pliarmacia Santos,
Silva, rua Dr. Arislides Lobo n.' 220.
I-lephoiie 11. i.*oo. Villa. 3058

Aluga-se esplendida sala «le frente
com quatro janellas. om casa de fami-
lia ingleza, bem mobilada, com 011 sem
pensão, na run Santa Cliristina n. 9,
ou rua D. Oarlos 100. Ú813J)

APOSENTOS
Trecisam-sc dc 3 aposentos (1 sem

mobilia), (.111 c._a dc poucos hospedes.
1 'refere-sc cm rua transversal. á do
Cattete. Cartas nesta redacção a B.
M. E. (1S46 J)

I

^;:_Il.. niLüai::1,»;: :s:.'' ai í^büíi.b .vRi "----1 rm. ^h jb;.'! cs: :;:¦_!: a,:; :>_;: ^s.-^h1.!:*.»! :!:¦.:: st::: :t£.:; a:.::
ESTA' CONSTIPADO? R ESFRIOU-SE?

TICO Ü L^* TOSSE MUITO ?= Cap.lina
O modicaraonto mais ofüciiz da homcnopathia

oontiu as molostias do npparolho roapiratorio
PItEÇO «to 1 VIDilO Ks. 1$<>UO

VEND13-SEEM TODAS AS PHAIIMACIAS
Depósitos principaes: DUOGAUIA PACHECO, R. dos Andradas 43 a 47

Laboratório Hoina-opatltico AI,BI3I'TO l_01>l_S & G.
HUA ENGENHO DE DENTRO SC —HIO 6100

iiiiisaiHiiiaaisai^iiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiaiiiiíBiia^ia

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. ex. quer comprar inoveis em

prestações, por /preços tiaratissiniosj
*em fiador ? Visite a casa Sion, á rua
Senador Euzcbio ns. 117 e 119, tele-
phone, 5209, Norte. S. 1851.

COFRES
Novos e usados, nacionaes <¦ estrau-

geiros, dos melhores fabricantes e dc
diversos tamanhos, irrande "stocl;", a
preços de oceasião; na rua Camerino
n. 104. (S. 981)

^ONORSIEHAS.
-• r._»s eomplicuies. Cura radie»! po.¦jroctssos «giirai e rápido». Dr, JOÃO
IBEEU. D.s 8 in 11 c dua t] it 18
íoruíi 64 rua de S. Pedro, 6«.

ADOLPHO WOEBCICEN & IO.EBS,
rua da Quitanda, 147. offerecem o seu
grande stock de MAQUINAS ALLli-
MAS de superior qualidade para OF-
FICINAS MECÂNICAS c SERRA-
RIAS. Grande stocl- cm POLIA-,
FERRAMENTAS para mecânicas, MO-
TORES ELECTRICOS c OLEO CKO.
BOMBAS GOULDS, DESNATADE1-
RAS, TUBOS DE AÇO para CALDEl-
RAS, MANOMHTROS, BUSlfsAS para
AUTOMÓVEIS, etc. _.

Estômago
Tridigestivo Cruz. é o único rcnicdii

pie cura a3 doenças do estômago c in
tcítinos. Drogarias c ph_.nn_.cias. Vi
dro. _$soo.

Depositário: rua da Assembléa, 75.
Drogaria Central.

COLICAS UTERINAS
E' ÚTIL AS SENHORAS LEREM

Um pliarmaceutico chegado do Norte
tem 11111 medicamento que cura as coli-
cas <lo utero, evila o aborto, prepara o
utero para a conerpção, cura as liemor-
rliagias e o roriimciito branco. Para
informações, dias uteis, das i_i ks 15
da nianliã. rua Marechal Floriano 231,

J 3833

4ÇNI-P

Companhia Industrial e Conitmctora
"BOM-KETIl-O"

.CAPITAI, RIVALIZADO, .(luioDiiSooo)
Knctirrega - se dc CÕNSl-R0C(íõfi§

PliKDIAIÍS om terrenos propriüs nu cm
terrenos dos clientes, incdi_nte condições
muito vantajosas, sendo o pagamento a
prar.«. longo e eni pequenas prestações.
CONSTRUCÇÔES lMMililMATAS COM

MATERI.-lvS DK 1» 0RD1-M
Encarrega-se lambem: t •
— da conscrvaçiln de prédios; ret.«.ti-

âtrücçfies, recebimento de alugueis, com*
pra e venda dc terrenos e de todos o» nc-
K'.eios íi.ic se relacionem c«-m iminovc"?.
PECAM 1'RUSPISCTOS H EXPLICA-
(.ÓIÍS A' KUA 1»0S OURIWKS N. 45¦ Telcpli. Niirte ,.oro — U'0 .dç T-iiiftiro

HEMORRHOIDAS
Cura radical, de - a 3 dias, con.ul-

tas gralis, escrever a mine. Maria, á
rua Senador Euzcbio 11. 76, loja.

' ÍJ. 3'.)

A juros módicos, qualquer quantia,
para hypothecas, anti.hrcsis, descontos,
cauções c penhores; com J. Pinto, run
Rosário, 134, loja. (R. 2371)

____fc ^^ BR.

• TllMR. VIEITAS
CARTOMANTE ..trangeira, Tíncedora

em i° Jogar no grande concurso de car*
tomancia do .preuiodo «emanario "O Suti-
urbano", trabalha eom perfeição na seien-
cia do occtíUisino", diz o presente e predir
o futuro; desvenda qualquer inysterio da
vida, concerta qualquer diíficuMade em ne-
gociüs, faz reinar a paz no lar das fami-
lias, une os desunidos. Possue as verda*
deiras pedras do Siva), vindas directamente
de Jerusalém. Poderoso talisman conhecido
até hoje.

líua da Caríocn 6$, a° andar, entrada
pelo beceo da Carioca 23 e rua da Carioea
65. caia de loterias. Domingos e dias fe-
ria-o. até ás 4 horas da Orde.

. ' 06/8 ) J

Platina e bri diante., compram-se; na
xua Sete dc Setembro n. 112, "Joalhe-
ria Diamantina". (R. 733)

Bí:

!III!l!ll_fli>;ilCI!IBIII!ll!Hi!!ilG||!.|.<j||-!«_i

ACURADA I
SYPHILIS |

Ehsina-5» a todos um meio de _ã-saber sc tem syphilis adquirida |ou hereditária, interna 011 exter- §
na c como podem cural-a fácil- S
mente em todas as manifestações ¦
e períodos. Escrever; Caixa Cor- j|reio, 16S6, enviando sello para gresposta. g

!Bí!!«ff9_iai!:9:!i:ill!!lia!infli»!lii!:!l
M 3494

Officina de Plisses
Fazemos

moderno,
todos os

Avenida
Gomo.»:

Plissds
em

systemas

Freire
127

sobrado

LlfIA.!!il..t!fií!J
Companliia de Loterias Nacionaes do Brasil

Extracções pnbilcas sob a fiscalização do governo iederal
ás 2 U2 e aos sabbados ás 3 horas, á

RUA VISCONDE DE ITABORAHY N. 45
Amanhã Amanhã

3-o-g*

20:OOO$ÒOO
Por 1$600. em meios

Depois de amanhã
337-13*

16:000$000
Por 1$600. em meios

SABBADO, ao do ©o:_i:_ri:E3N-TE
A's 3 horas da tarde—3Í15-:_'ooo_booo

"o- 1 H70ÍI «*l n>«-|.«.
¦¦¦*'- ¦ II— ¦¦¦____-¦-_¦-_---¦-_¦«-¦¦¦ II »¦—-^-***¦****¦ -

Grande e Exti-aotdiflina Loterii de S. JOÃO
GM TRES SOUTBIOS.

Sexta-feira, 23 e Sabbado, 24 <le junho
A's 3 HOHAS ÜA TARDE As li o 1 DA TARDE

330 - 3'
I* sorteio... Ioo:ooo$ooo
2- sorteio... loosooo$ooo
3* sorteio... 2ooiooo$oooXote,do;SoS u._.o,e9 400:000$ ooo

Preço do bilhete inteiro iGtOOO cm vigésimos de SOO réis.
¦ Os pedidos de bilheics do interior devem aer acompanhados de mais

ooo reis para o porte do correio c dirigidos sos agentes geraes Na2arelI»&C.,
cuado Ouvidor a. 94. Caixa n. 817. Telcg. LUSVE_. e na caia P. Cul-
._rae«> Rosário 71, eaijuint do Beco das Cancella*, caixa do correio au-

• ro (..7,1."nazareth 
& c,

Recommendamos aos nossos treguezes do Interior a próximaLoteria de S. J0S0, a extrair-so em 23 e 24 de Junho —**_00:000$000, em 3 sorteios. Inteiros em vigésimos1G$000. Vigésimos 800 rs. Enviem mais 600 rs. para o porto do
Correio c dirijam-sc a

_v___._s__l__-.___tíh: ss o.
Rua do Ouvidor n. 94—Oaixa 817—«io de Janeiro

Cofres e Registradoras
Vendem-se e troc.un-se machinas de

escrever, prensas, carteiras, secretarias,
bancos, armações para todos os ramos
comnierciaes: rua Krei Caneca ns. 7e 11. Teleplione n. 5092. S. 18.19.

60N0RRHEA e ASTHMA
TRATAMENTO ESPECIFICO

pelo Dr. Lemos Duarte. Clinica medica
moléstias tfo . senhoras .c operações.
Com.: 3 ás 5; rua lívaristo da Veiga,
30. Teleplione, 3191, C. S. 963.

MOVEIS DK EST-LO
Aproveitem a üquitlaçti*. Jos nirzes

de Abril e Maio na CASA ALVES —
HUA UA ALFÂNDEGA; U5.

OURO
Pr.-iiu. uiiiiiantea, cautelas do Monte

de Soceorro! compram-se; ua praça Ti-
cadentes (14. Casa Garcia.

fim PARA VIDRAÇAS'
JQMALLeW

119 OURIVES
-ruo -

-07 s

í- Oppia
Cartomante lirasllçífãs tem um breve

com quc se consegue tudo que se qui-
zer. Guarda-se segredo. Consultas ver-
baes e por escripto,v'iia rua da Carioca
11. 13, sobrado. J 159-1

.AVISO)
JOSÉ MIRANDA E MME. JULIA'MIRANDA

Previnem a todas as cxmas. senhoras c scnlioritas c demais familias dc
suas relaçües, .u.- reabriram o seu atelicr de costuras na rua Sachet, ,|3, cs-
quina «In rua do Ouvidor, desejando manter a mesma condueta c merecer a liies-
ma confiança que até agora lhes têm dispensado. (-M "''^

UTERINÂ o unleo
r e it» a dio

quo cura FLORES WVANCASe os
Corrimentos das Senho.-as.

Vende-se nas prinotpaos phar-macias e na Drogaria Araujo. rei
tas & C.

_-.S

MACHINA DE ESCREVER
Vende-s. por preço coiiimodò tinia

machina de escrever "Rcmiiiston", com
mesa C cadeira; Irala-sc lin rua D. -Ma-
ria 11. uo, Aldeia Campista. (R 2302

IMFit.
Collc te

promptos
s, cmlas c soutient gor::c;,

e soh medida.
i-tuA UÜ TUi-iATRO, sobrado.

(2443 J)

CURA DA TS3SBG_L9-_
I)K. A. DANTAS l)_ QUKI110Z
Modernos nietliodos de tratamento

medico e cirúrgico, conforme a niclhot
indicação. Consullas, das 3 ás 11 da
nianliã'. Rua -ir.guay.ii. *». 43.

C 3--0

I Baratas ? I

Xarope adstringente
de Quina. Cascari-
lha e Simaruba

Pormula de ... de Brito, da Pharmacia
Raspai!, approvada pela Inspeciona
de Hygiene.

Receitado pelos mais abalizados medico.»,
contra as afíec^ões do tubo gastro-iiltCáti*
nal. priucipali.iei.t_) contra as diarrlicas ic-
btld-S, acompanhadas ile t eólicas, dyscnlc-
rias c mesenteritrs, diarrhcaa dn dcntiç_0 e
das con\*i.Iescenças das febres graves e dai
taoleátias pulmon:trcs, conseguindo sempre
maravilhosas curas.

Modo de .liar: veja-se no vidro.
Preço, 3S000. Urposilo — Drogaria

Pacluco, rtia dos Andradas, 45, i" dr
Março 10, 7 dc Setembro 81 o y_ e As-
s.m_l.,i 34, Fabrica, Pharmacia Santos
Silva, á ma Dr. Arislides Lobo, 2-9—
T.-l. 1.4--, Villa. Kio de Janeiro.

£ lumiciüo. (M -é.

COMPRAM-SE MOVEIS
("a«.i-« mobilia.l-S, avulsos, o't>.iretos

de cs__;**o:;., jlc, rua do Rosário 11.
143. 

<---<- M>

LÂMINAS GILLETTE
Legítimas lâminas Cilletíc, eu» çaixi-

«ha- de nieliel; duzia. 4$."3e; rua da
-n-ioca n, _S, h-iiãos Acosla.

PINTURAS DE CABELLOS
Mme. Kibciro particularmente tinge

cabellos com uni preparado vegetal in-
oíírnsivo, de 511a propriedade, á rua
Rodri(to Silva, aiitiua do- Ourives ro,
1° andar, enlre as ruas S. José e As-
sernblca. S 22"*

Pomada anti herpetica
FORMULA DE I-. R. DE BRITO

Approvada . premiada com medalha
de ouro

Infallivel uís empigens, darthros,
santas, lepra, cimüchões, ulceras, eeze
mas, pannos, feridas, írieiras e todas as
moléstias da pelle Pote i$suo. Depo-
sito: Drogaria Pacheco, rua dos An-
dradus n. 43 o Stic de Setembro. 81.

4110 J

PINTURA DE CABELLOS
_ MME. OLIVEIRA tiiiíe cabellos par-

ticularniente, só a senhoras, com IIcu-
ní. _ Actuàlmente í-an-ni. .1 maior per-
feiç-ão no seu trabalho. Duração: qua-iro mezes. Completamente inofí.nsivo.
Preparado., recebidos da Eiirop.i pelos
últimos vapores. Avenida ll.r.es frei-
1. n. i-íS. sobra.lo, Tckphan-- a. 5.806,Central. J 2-.4

%********3***************%%WÊÊm*mmWRBmmWm^ '' **' 8B_-BSMtft*_C_*Ml--__t_MM*Puns iiüiis
liysterit», insoninia, fruoiinzii
exito com os HA MIOS 1)1-1
BAN11OS IIYDUO-_..._..!THI-

inoffonsivas. l»»'Oilu/.(!ni soliro
rcsliUiiiido

Ave-

Ncilrnstlicnin, tl«-iL'cs «lo cau.cn,
tio forcas, são cucadas com Ufamle
BIil-CJDíUOtDADlá HSJWTICA o os
OOS

Estas apiilicnçõus, iiiteicamoiitc
o systema nervoso uniu accão officitz c iliiriuloni-a,
110 doente, a calinii, ò soiimo e o bem estar.

Gtibiiteto dc electricidade módica do 1)15. X.E.VKS — 90
nida Kio llranco — ltio «ltü ífanciro.
Preços moderados. Das í) lioras da nianliã ás -1 du (arde. (.11517)

Uma Só lata do TKHHOII DAS
HAIIATAS hasta p.'11'il oxllngull-iis

I Hospício {> c l*fjn-i <l»; íer-
ragens. U3:)22

*"_-_l-.'J.MJir 
mKm*m:im%m^mX*m-mmm1m**MmVmmWÊaC*QWn

Antônio Ferreira Aleixo

GELADEIRAS
Para açougues, cervejarias, botequins, armazéns, leiteriat

fruetas, residências, etc, etc.
Fabricante * Ut. Rumer. Rna Tasco da Gama 166

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Querem comprar inoveis em presta-

ções, por preços baratissimos, entre-
gando-se na primeira prestação, sem
fiador, na casa Sion; rua do Cattete,
7, teleplione, 37.0, Central. S. 1852.

ALUGA-SE
a casa «Ia rua de S. Fran.iseo Xavier
n. 512 (praça Maracanã), com quatro
quartos, jardim e todas as dependeu-
cias necessárias. Chaves no botequim,
em frente. (J, 243.)

A VANTAGEM DO. CLUBS D' TEft MUITOS SORTEIOS
Com 11111a só prestação tcin-se 6 sorteios poi' senimia

o dii oito s» repetição
COOPERATIVA CHRONOMETRIGA

O maior e o mais antigo estabelecimento no
gênero, Clubs de jóias, relógios, gramophones
e discos, ternos de roupa, calçado, louça, mo*
veis, Guarda-chuva com castão e argolinha
de prata e muitos outros artigos de utilidade.

Resultado das cxtrní.es para todos os planos
de maio" segunda-feira 80. o C5
» ..' »• •-. lori.ia-feira Mi) o _9

¦ quarta-feira" 123 o íí3
.1 (.uinta-feira 152 o Síi

» sexta-íoira 832 e 82
» » sabbado tfElUADO.

DII. A_._1BA_ B-.SSE>TI..
Hio do Janeiro, 13 «lu maio do 1'.«1G.

Barbosa e Mello
Accoitam-so agonies na Capital o nos Estados.

RUA EDENOS AYRES N. 154 - (Antiga rua do Hospicio)
Tel. iSSO-Noptc'—Piitento n. 7

FRIBURGO
Aluga-se, vcndc-sc ou pcrmttt.vse por

predio na capital, uma chácara em Fri-
burgo, com liaslaiile terreno e excel-
li.it- casa. Informações com o sr.
Souza, rua dos Ourives n. 23. (1.23.15

OURO 1$900 A GRAMMA
Platina, praia, brilhantes, cautelas do

Mont. dc Soceorro o de casas dc ic-
nhores, compram-se ,i rua do llo.picio
11. -'iú, única casa que mcllior paga.

J 2095

AOS OI Él LONGE... ¦:

•11 Aiitbnii) Ferreira il;i Co«ta Coutinlio,
..rí;ij,'i;'*-'-, natural ¦_¦> #Como <ic Cticttjãeí-'.
igiir dc Fiiria dc lt_i..o. Precioso f_!_r
om este ícnlioc, i»ar.i «cbocíüs ile seu in-
zttiü&c. DirtHÍr-su ou escrever, liando sua
loruiü.i, .'1 i-raça da lluuikira, rui llaz-ir
feriinnio3. M. C lirauilfto i f i(»;t.i

TERRENO
. Vendc-sc 11111 terreno da run das
Tr:s Iioccas, entro os r.s. cti e 28.
Trata-se na rua General llrucc nume-
ro _S. (i.3.jo })

PHOTOGRAPHIA
Vende-se unia bem no centro _ bórtí

...uito; informaçi.e.t por favor, com
Ilastos Dia.--, rua Gonçalves Dias 1111-
111c.ro ;,.'. (_.'.-S Ml

|L_

I oE-PODEROSOANTISEPTICol

Retratos modernos
Tralialhos photographicos artísticos. Secção especial de pliòtograpliiaa doinicilio: .rupos do iamilia, casamentos, bapt.isátlos, pic-nies c 

' 
f.sias

intimas. Kcproducções e ampliações dc qualquer retrato por mais ami .0e deteriorado que seja. Retratos a cores. Retratos sobre verdadeiro Us-
tr.aite, de duração eterna, para aiui.i.., broches, medalhas, etc., e em
grandes formatos paia Jazigos. Atelier aberto aos domingos ate ás 5lioras da larde. POTO-BRASIL, rua ; d.- Kctcmbro 115. Teleph. 4224,Central. Pedir catalogo de Esmaltes. ,. _>6_

Segundo Ciludo do Sur. POPiXED
Cliimlco do Imtttuto Pa.íonr \yxyi).

Sem Murcurio nem Cobro
Nemtoxico ,nom causlico.nâo Íaz noiioas.
Des-ii*. ::i..a ninavam, nii-tudos os micróbios
lia Peate, do (Jbolera. Fe).t es.DiiirrUeaa
* cj)y^nnierlas dos pnlzca qucutCH.

COPIAS A MACHINA
Belleza de

typos. Todos
ttrtipho. Ag.
dor, 75.

scripta. Variedade dc
ia trabalhos ao üenco-' Haiuinond" — Ouvi-

(a.154 J)

FABRICA OE SABONETES
Vendem utensílios, ensinam-se as

formula», tudo por (íoo.. 000. Kua An-
drade Araujo, i-S, Rio das Pedras.

(-•4-0 Ji

PÊNDULA BRAZIL 149. KUA DA OIIT.WDA, 119
Itl_X0jO.-U.l__ IW.ÍOLXKKIA

—l's|i(>ci;ilii!u(lo cm conec»'los d«.' rclocios o ioiiis n m-ocos nioilicos
(iriinilu sortiuiiMilo «li> reloiííos sopupiiunii .11.11110 ,> 0.1.10,1, *im_j\

riilíU- M.\lS(».\xr,'ii'i-:" — Joius o roloalos a prcslacõcs semaiincs
de B.S000. — í:i:('i:iíi-;.m-si-: as.sigxatui.as.

PEITORAL BRASIL PENSÃO PROGRESSO
Cura :i bronchite cm Ire- dias. In- Muito familiar, bondes para todas asfalivel na tosse, escarros sangüíneos, direcções; boa cozinha _ pre.-os mo.ii-

asthmaina e rouquidão. Dcupsito: llcrrini, cos. Largo do Machado, 31. TelephoneHospício 18.  íj. i2.$_) 14385,* Central, (J.2422)

Mil111 Sfliss 1 Brasileira
«Je u-.ua
ifrfiirii

c;.sa de caiçado, cliapéos,Pasíatn-se os fundos dc negocio
rinhós,-papcUiria e livraria, ben» aíregue.a.ia c que tem canirMo'* de-'..Iukú.1raíoavel para quasi tres aunos; junto ao negocio tem C-Ccllontc e Rrandecasa para família coin toda.- as dependências necessárias, jardim - grandepomar, «cj tambra» troca-se por predio ou chácara no Rio de Taneir. oii.Mc.ücro/, ;ic_..cio argeatc, . trala-se som Uiialdino Garcia,-na mesma cHádei

(J, 1S84)

Indispensável contra aa epidemias.
_>os__ : Uma rucái.ia do (rasoo.

8 num litro ao («.ua-intodos usos
I SoiléléJi l'Ar;iODOL.32,B<je.(.Matburlní,. arl.
Im i. TOCAS BOAS PHARMACIAS. "a

A'S SENHORAS E
SE HOP.ITAS jA Casa

David Ferro
Chama a atten-

ção para as
suas vitrines
Kua «lu Setembro, 12.

S 222

LEILÃO OE PENHORES
Km 1G -io maio «le 1016

A. CAHEN&C.
22 Rua Barbara fie Alvai .n«a22

(ANTIGA LE0P0U.1NA)1 endo de fazer leilão cm 1G demmo, às 111*2 horas da manhã, dutodos os ponhores venoidoí.provinen.aos Srs. mutuários que podem resg.t-tar ou reformar 33 suas cautelas atOa referida hora.
lista casa não tom lillans

HeuveL.iiisL.iEi &G. suecessores
(II 218)

Enseipemeii! gratuit du chant
Madame Seguiri ílcve de M. Isnar-

don, professçur du Conservatoire detari., continue ses cours gratuits dechant, piano et solfége, 4 boii école demusique, Avenida Rio llranco, 1:7, _«
etajrc. I.es cours sout diri_és par les nieil-eurs profcss.urs. Se faire inserir* !ouslês jours de t j 4 heurçs.

O seu maior pra.cr será a pliolograpliia dos ente. queridos!
Retraio^ iiuulcrnos e artisiicos, retratos .obre verdadeiro Ksmalte, paramedalhas, broches, anéis, cie, sío a especialidade da I-"0'i'O BRASIL, á rua

Sele de Setembro 113. 1'eilir catalogo. (S. 2187)

CAVALLO ROUBADO
D.sapnareceti um caiallo russo ar-

rcado. do circo em ('.impo Grande. O
seu legitimo dono gratifica á quem
der noticias do mesmo, a Francisco
José Frei Ias»-•-

MOVEIS DE IMBUYA
Vendem-se uma sala dc jantar, in-

leiranu-ntc nova, e uni dormitório com
pouco u.o, de cstjlo, luxo o das prin-eipaes fabricas; trata-se á rua Conde

! 18.10 }) Ide Bomfim 11. .|_.|. (2309 J)
O mais poderoso medicamento empregado

nas Bronchites, Tosses rebeldes, Coqueluche,
Asthma, Hemoptyses, Fraqueza pulmonar é o

E MâSTSUCO

LIVROS BARATISSIMOS
LIVRARIA BRASILEIRA DR TAN'.

CREDO DE BARROS PAIVA, »_-*.
RUA DO LAVRADIO, 132
Aos srs. medicos c estudantes d«

medicina lembramos uma visita á nos-

sa casa para examinarem a grande col-
lecção dc ílicses estrangeiras.

0bUv.cs tle Fran.ois Rabelais, i3-..

3 vols., enes., 10$; P. Dufottr, Ilisio-

ria d.i prostituição em todos os povo.
do mundo, illustrado, 5 vols, enes,, 35?'.
Alfredo Mesquita,' Portugal pittoresco
e illustrado, Lisboa, com 400 gravura'.
j vol. «- i5$! Rocha Martins, Ma-

ria da Fonte, romance histórico, 2 vol-,

illustrados, unes., 10$; Rocha Martin?,
Eocagc, romance, original, 3 vols., cn.',

com gravuras, S$; Louvet de Cotivray.
Picarescas aienluras do Cavalheiro dn

Faublas, 1874, 3 vols., enes., raro, ..*,
Artlim; l.obo d'Avila, Os amores do
Príncipe Perfeito, 1 vol., enc, com

gravuras, S$; Arnaldo Cama, O fiar-

gento-mór de Villar, 2 vols, enes., 5$;
Nestor Victor Paris, a" ed., ene, ...
2Í500; I.ewine, Bibliography ot Elghtc
enth, Cciutiry Art and illiistratcd lio-
oks, 1S98, 1 vol., ene, 20$; Affonsu
Celso, Notas c ficíõcs, ene, 2S300;
Edgard Poe, Nouvèílòs extraordinaire-,
ene, 2$; Graça Aranh-, Chanaan, ene.

4$; Emile Zola, Os Rougou-Macntiait,
cac, 2$; idem, Lourdes, ene, 2?; idem,
Fecuudidade, ene, 2$; idem. O romaii-
c_ da moda, ene, of.

BRASILIANA: — Nestor Vielor, V
terra do futuro, i$_oo; Serzedclla Cor-
rca, O Rio Acre, raro, 5$; Arrojada
Lisboa, O niangáncz no Brasil, 3?; Al»*;
pio tlamn, Serão possiveis as nianifes-
tações vulcânicas 110 Brasil ?, 3*000;
Cunha Vasco, A industria «lo algodi»
no Brasil, 2$; Eduardo J. de Moraes,
Grande canal dc junc.So do Laguna e
Porto Alegre, 3$; Conzada de Campos,
Estrada de ferro p.ia Matto-Crosso,
raro, 4$; Julio Pinhas, Estrada d»
ferro Madeira c Mainoré, raro, 20$;
Ferreira da Rosa, O Rio de Janeiro,
ene, esgotado, 12$.

LITERATURA: — Castro Alve»,
Poesias até agora nSo reunidas em vo-
lume, 3Í500J r.indolpho Rocha, Maria
Dusá (Garimpeiros), l$soo; Coelho
Nclto, Por montes e valles (Ouro Pre-
to c Vassouras), i$joo; Julio Dantas,
O lleposlciro verde, i$5oo; idem, Rei
Lear, i$5oo; Vicente de Carvalho,
Versos da mocidade, .$500*; Medeiros
e Albuquerque. Em voz alta, »$soo;
Gilberto Amado, A chave de Salomão
c outros escriptos, »$soo; Poesias de
Grelhe, trad., do allemilo por Eugênio
de Castro, i.$õoo; Teixeira dc Pascoacs,
Maranos, i$5oo; Souza Bandeira, Pe-
regrina._c3, »$soo; Mirbcat», Memórias
dc-uina criada de quarto, i$5oo; Her-
mes Fontes, Gênese, i$5oo; e muitos
outros..

O DIREITO — CoHeccS* èt Mlt
volumes encadernados., rara « «ti.
mada.

Vende-se etn todas aa pliarmacias e __-.g-ai._a_
A-L-l?REDO 1313 LEIVIOS

l.U»u*i>»itiiiii S. J. linptista -- ic. Oonoral I*òl_._òi*o, 2
DcposUurius-RodolphoIlcss„ C. r. 7do Sctcmbro7i.(Casa Hurbct)

OIPX
OU PEDRA DK GBSSÒ EM BRUTO

Coiiipra-se desla pedra, e;n grande
quantidade: quem tiver queira dirigir
cartas a Oscar Fontes, rua da Carioca
it. (j, nesta capital. S. 221-'.

TORRAGAO DE GAFE
Compra-se uma, Rua do Senado nu«

meI° 3Ú!*' (J. IS89)

Pensão só a família e
cavalheiros de trato. Dispõe de grau-des salas de frente e bons quarlos no
parque reconstruído de novo, com todo
conforto. Preço reduiido, com ou «em
pensão; rua do, Caitcte n. 176, tele
phone, 2.008, Eii_lisii Hotel. J. 43.0

DENTES, tóHpili
i C?Ji .!?,"-.V;s.*? ««nlnuer fluantidadi.
?o l>E.VTK.S nrUfictncs VEMIOS nMi) reis (?AI)A UM. Tambem
traoallios v«;ll»os «Ia bocea <sin ouroo ülal-iiia. — ltuu dn Assoniblen
_! ____ ÍJ2163)

WM-SE
Alitgáiii-se os i° c 2o andares, am-

pios e bem arejados, do predio da'Ave-nida Rio llranco, 142, canto da rua daAsseiublea* -juntos ou separados, porpreços módicos.
Trata-se ua loja (__(_ J

AI_THRIT§S?--0
(a.*i.I. urieo) . tolas manifestações frJien-matismo, moléstias da pelle. areias do fl-gado c rins e impurezas do s.-inCTc) etcCura pranti-da pelos Jianhos (.....ores),J.UZ, \apor, Sulpliurosos, ifiissngens. Avenida Comes I-reire, ,w, das 6 ás ...i liora».t.reço ao, alcance Jo todos. Instituto de i''i\-siotlicraina. (\i ,?I.-) s

CADEIRAS AUSTRÍACAS
Ven<Ioni-jc por preços razoáveis: narua 1- rei Caneca, 300, em frente á ruaVisconde de Sapucahy. Cl. 23,5

EXTERNATO GABALDA
162, RUA SETE DE SETEMBRO, 162

_ Cursos de preparatórios para admi..-
são ás escolas superiores, com um pro-vecto corpo docente, todos do Gymna-
sio Nacional: Drs. Paula Lopes, Adri-
eu Delpcch, Pedro do Coulo, Alfredo
Soans, Mario Itomili, etc. Curso,
coinmcrciacs, á noile. R. 267.^.

MOVEIS

FLAUTA DE PRATA
Véndcse unia. de magnicò aulor e

instrtuiicrilo .perfeito: traia-se ua rua
Buenos Aires (antiga Hospicio) n. 42.
Io andai'. (2020 J)

MME. YVONNE
vient d'arnver de Paris, avec un jnndclioix de rolies, chapcaiix, blouses, eto.

Uua d.s Palmeiras, ie, Botafogo.
(R 19.!'))

INSTITUTO MENEZES VIEIRA
AVENIDA RIO BRANCO N. I33 (_•> ANDAR)

Teleplione Cen Irai n. .2295
Direciorcs: drs. Abelardo de Barros, «Mphcu Portclla e Paranhos da

CÜBSO XOKM.VL
Sub-directora: exma. sra. professora .1. Lconor Posada.
Secretaria: d. Onnincla Teixeira 1'inlo.
Professores: drs. Osório Duque listrada, Adri. 11 Dcipcelt, Gustavo Mi-

gnus, Chnsuano B3p11.su Prauco, (Jeorite Summer, Mario Rezende MarioBevilacqua. Ceai fliirc. 1-Iavio Roxo, Mello Barreto. Cândido Martins' Fer-nando, da Silveira, Alcides Maya, Oilielo Reis, Olavo Freire, Narciso FigueiraCarneiro Leão, c ,J. Ernestina Ferreira dos Sanlos e Symphrouia Je PaulaRamos.
O director dr. Alpheu Portclla reside com sua, familia 110 cs«at)cleci-nicnto,
Acham-se abertas as matrículas.
As aulas funecionarão da-*, 5 da larde ás o da noile
A.MENSALIDADE sciá dc 40.000. Á mairicuia avulsa em 1 matériacusíara joSooo.
OÜBSO SECUXDAKIO

_ Professores: drs. Torquato Mesquita, Augusto Meschíck, Guilherme \r-íonso, Gustavo Magnus, Mendes de Aguiar, Carlos de Laet Cc-U Thiríii-.iclidcs Roxo. Agliberto Xavier, Pedro do Couro, «J-fielo Rei.' li. Y;-..,Yt .
combe, Antônio Leilc e Philadelpho de Azevedo. »*<-__«iuo _.t-
: As aulas estão funecionando com toda regularidade, .Ja3 n Ja „ia__5 ás5 

%Í__ÍXlIDADIÍ-: Por , matéria - 25.Ç000; por a _ ,.*_„.; nor , _.
40.000; por 4 — soíooor.^En» 5 ou mais matérias a mensalidade ficará re-«íiizida a 105.000 por matéria. ««.«»« ..

METADE DE UMA CASA
Pequena família dc tralímento aluíra

a outra nas mesmas condições metade
de sua c_;_, X* rua S. Demente, 94.Bjt.afc-go. M s.2g

- ZINCO VELHO
.Vende-se até .00 folha; »_nmiío maisoüjeetos, mármores, portões, ete. Pii Republica n. ;.*, ou frei Caneca, 7.

) -817

A nrcslacücs o melhores comll»
«.'nes íi s«> na ma Senador Kusc.
hio n. 7:8. —« Tclitoíi. 885-1.

Em que mez nasceu V, ?
Compre 0 livrinlio correspondenle „esse me/._, e ficará admirado se encon-

trai* alii iielmenle descripios os seus ta-lentos, defeitos e qualidades o encon-
trará 03 conselhos que llie convém par-(icularmcnte para ser bem õticocdido,"a vida. S. N. Miscow — Ouvidor,
52. fcnvia-se pcio Correio. Prc.;o íj.

-______°7 *¦'¦ "terreno 
no meyer

õ :on(.-$o,50
_ Vende-se, em frente á estação do«Meyer, lo.t;ar alto c salubre, cxcellente
terreno, cerca de 0x50, frente par-duas ruas, por s.-i. contos de réis. Tra-ta-se com a sr. L-liaa Elvas, :'i rua doOuvidor n. 58. sobrado. J. jgo^

VENDEM-SE
Vendem-se, por motivo de for.-smaior, legitimos easae?, ternos, qu_-dros, ele., de superiores gallinhas devinte raças e variedades, miiilos pre-una Io.; na a* exoosiç5o de avicnlturn,entre elas orpingions, plymotiths, wyandottes de 5 variedades, letmorns, hon-'

dan, bresse, lianiburgueza, faverolle elambem marrecos Je Pel«iu.
Rua Dr. Clarimundo de Mello Jr.i,Estação de Quintino Bocayiiva; anti.i

Frontin, meia hota da cidade.
 dí 2057)

MME. VAGÜIMAR LANZONY
Cartomante somnambula. Vidente e-*

prophetica, deita cartas e lê pelas li.nhas da mão..; noie o publico que esla!somnambula trabalha d .de 1SS1, na.sciencias occulta3, possuindo diversai
n»ediqmnidadc3; dá consullas todos 01dius das a da manhã is 8 da noite, ri.»o. Lavlüs n. 101,

Attenção — Mme. Vagtiimar possuodiversos talismaus, mire os quacs -i.poderoso Receptor Indiano, co.-.i o quals-* obtera '.udo ç, qUC 3e quizer. Forçadupla- „\t
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CORREIO DA MANHÃ --Domingo, 14 dc Maio de 1*_»1<_

Vi-'^

ai» '"i.'.ii._.!?r*T_a**Ei'.*---*-*CT^

Att Palais Ro, ai
Ouvidor 128

Reabertura
Segunda-feira, 15 do corrente

J t'£úJ" 
OUR01$900 A gIST

Platina, prata e brilhantes __n.-P._!.-sq
qualquer quantidade, na casa _. 

í'*erl.<"a;
no", rua Uruguayana, 77- lJl^___

^^—_______———ag|ggi^gj»g»jg i—un*» i» gBjBBBwngggggjjgjgj»^^

"""" ___jrtigí-os

HEM0I1 DIS
Se tendes bemorrlioidas. muito cm-

bora antigas, mesmo ba *-0 ou 40 an-
nos c haveis 9™™\Xn:U Jl^ii otratamento sem resultado algum ate o

ponto de fazer-yos perder 11 . c na ü -

manidade, {azei-me uma visita, garan
10 íazer-vos unia cura ..Pt-rma',f _£,__..
sem operações. Não eoftrae sett sdc»

cio. curac-vos porque as hemorrhoidas
tornam a vida cheia de softnmcntos
c trazem em consciiucncia a *<•'«_?'
íisüila cancerosa. Consultas das 0 ...s
11 das 2 ás fi e por correspondência,
dr. Zelle. Rua Uruguayana, 03, sob.

DE I3SrVE*-_-i:N"0
Pnlfitós de castor Paletós de seda preta Cobertores de lã e algodão _Boas de pelle

Manteaux de drap Casaquinhos de malha Casimiras pura lã Astragan preto e de cores

Paletós de casimira Costumes de casimira para senhora Maneias do lã e de algodão Casaguinhos de casimira
sr i^i^i^ « qriOOS PRÓPRIOS RARA A ESTAÇÃO

-_-_  rf,m MONTADA OFFICINA DE COSTURA -=
Tênroiraes _7r7-»;e<os par __&__*_%____ baptizados
——~ Grandes saldos de artigos de verão

^B-___________________fl__________________^

A CURA
WFMsUXFjIj

OA IM'1'OX-..V-.I.t vimr.
A perda total ou mesmo parcial ua

virilidade deprime o homem physico o
melhor doluilo. encaminhando-o ¦ paru
uma velhice -precose. Não ba afiec.ao
(itic lbc cause tantos sofirimemos mo*
raes, que lbc traga mais discussões 111-

timas ás vezes mesmo sarcasmos c ci-
conda tomando assim sombria leda a

sua existência. Deixar este eslado sem
cuidado na expectativa de unia cura

próxima, c embalar-se com uma esperai -

ea chiniera. quando, pedindo nJ"™\a:
rn do dr. Zelic, intitulada A UEblAb-
RACAO DO HOMEM, acompanhada
de uma folha de consulta dirigida fran-
ca aos que não podem vir na consultas
na RUA URUGUAYANA, 93. sobrado,
das o is ii ou das 2 ás ,., 

adquirir-se
n certeza de rchaver a totalidade da sua
virilidade. Essa interessante brochura
de distribuição gratuita contendo cxpli-
cações e conselhos indispensáveis ao»
homens, deveria ser lida e rçhda c pon-
der.-.da nas horas dc desanimo _•<.__•

pressão iiivcncivcl* ¦ __

19,_lt.U.W0IS.ftllh\\Sw "li 1 ADL \, ií 21, n mm r
UM RETRATO...

pSa^S^PÇâ
.ctrat- executado na. oíiicinas de bolo

Brasil ú rua 7 dc Setembro, 115, repre-
senta a copia fiel das pessoas que de-

Ic em possuir u.n trabalho nhotogra-

phico perfeito c moderno. (-*"¦¦ -^

ALFAIATARIA
Vendc-sc bem montada por preço ba-

ratissimo; rua dos Andradas, no, can-
to da rua da prainha, (2030 »})

Excellente emprego de capita!
240:ooo$ooo

Vende-se, livre e desembaraçado; nc-
aocio directo com o propriçtarie-.magtu-
tiea propriedade em forma de villa, com
mais de 40 casas noras, com todos os
•eqtiisitos de hygiene, ruas calçadas a
oarallelopipedcs, illuminação electrica e
boa cisa apalacelada, cm centro de jar-
lim c pomar, rendendo, com a crise,
ir, :'ooo$oi,o animaes, (podendo,. breve,
render muilo mais; quem estiver cm
¦011die1.es de fazer negocio queira 1I1-
•igir carta, para ser procurado, 110 sr.
Nf. Ia., rua Uruguayana ti. n, ouri-
ves. s, ... - 4-

PROFESSOR
Um rapa. diplomado offerece-sc para

leccionar preparatórios ein uni collegio,
não fazendo questão scr este 110 une-
rior. Resposta a N. C nesta redacção

(J. 2503)

CASA EM COPACABANA
"Aluga-se 

com contrato de dois an-
nos c 400-J000 niüiisaes. a da rua \ ai-
lndares n. 29, próximo á rua Nossa Sc-
nhó.ra Copacaíiana. 1'õde ser visitada r.
-qiialiiuer bora. (J. -'57-!)

BOA MOBÍLIA

Longe da vista..
Ouando a distancia nos separa, a

nossa maior alegria é ler junto dç nos
a copia fiel e absolutamente verdadeira,
das feições dos entes caros 1 Os retr.y
tos sobre verdadeiro Esmalte, indcsiru-
etiveis íi acção do lempo, próprios para

medalhas, anneis, alfinetes, pu seiras,
broches, etc., etc., são a maravilha da
Arlc Photographlca o constituem a cs-
peeialidade da Foto-llrasil, a r. 7 dc
Setembro 115. que envia catalogo -a

quem o requisitar. (eO.o iMJ

\ Casa Mercúrio
Uruguayana, 132

Togarei ro a ícerozehe
fervo um litro dágua

cm 3 minutos

P. de OUVEÍRÃJ.EVES & C.
Tclcplione 3011

RUA 00 SENADO N, 35 - Esquina da do Lavradio
Aluga-se este predio no todo ou cm parte, conipletamcnto

roformado, coin boas nccoinmodiiçõos no sobrado a grande loja
nos baixos, com installação proprl» para bar, caíó o restai.-
rnnto. Tnitn-so na Coiiipanliiu Ccrrc.iaria Ui-alinui, ru» Viscon-

de do Súpticaliy n. 200

CÃO ENCONTRADO
Pede-se á pessoa que encontrou sab-

bado um, amarcllo, com collcira e de
raça, procurar-me á praça José de
Alencar, 18, sr. Cândido. (K -6;,*,

Vende-se 14 lotes de terreno
á rua de _. Francisco Xavier, entre
os números 57*1 c 610; Irata-sc á rua
do llospicio 11. i>5, tom l-oniit-, onde
está a planta.

VENDEDORA
Precisa-se de unia para vender em

casas particulares artigos finos, 
' 

pro-
prios para senhora. DVi-se boa commis-
são c cxi.c-s- fiança, fará informações
com o sr. Joaquim Silva, pó, rua Sela
de Setembro, das io lis 12 horas.

(K 2375)

CARRO ÓPTICA

Salas dc visita, o Jantar c dormito-
rio, vendc-sc por causa de ro-"-™^
Rua Aqueducto 501. (J. 2S40)

V. EXA. É INFELIZ?
Proeurae o professor. KADIR, o

pOMNAMBUIaO VIDENTE, na rua
Mari/ c Barros 87. Além dc responder
tudo quanto quizerdes saber, incumbe*
se <le trabalhos, devolvendo o vosso

dinheiro, sc o-resiiUadoíor negativo.
Dá lições dc IIVPN.0-MAGJvErl-5.ary,
garantindo que com oito lições ,n-

flucnciarcis aos demais. (M 2<-°-*>

PEDRA DE SEVAR
iman

Oticm pretender este poderoso mine-
rio? queirc. dirigir-se a 11. «-. _-- 

fost.
restante; para scr procurado. (-3'" Jl

SALA DE FRENTE
Alugam-se duas magníficas rom luz

electrica, 'etc; preços módicos. Rua (.c-
ncral Canabarro 44- (S. Christovão).

(S 1317'

COOPERATIVA ESPERANÇA

CASINHA — COMPRA-SE
Ouc lenha pequeno terreno, ngua cor-

reíte pequeno matto e alguma planta*
tão de-frutas. Sendo o preço módico c

^prestações. 
Carta a la. B.. aes.e^r-

ORA. M. DE MACEOO
Especialista em creançás. c com lon-

pa' pratica tias moléstias de senhoras,
trata de todas as doenças infeccionacs,
¦:.,im como attende a chamados, mes-
mo fora da capital. A's quintas-feiras,
Bt-atis nos pobres. 'Consultório, rua do
Tlieatro; 10 i° a»-1*""". d:is " as ,5' •
sidencia, rua Ibituruna 107 , C8"'1??
Campo Alegre). U 2»4____

SAUDE

V a casa que mais vantagens offerece aos seus
freguezes. Procurem sempre 

vi»|crH°(?:c,"0,í,l!^.clubs. por-ute todos o; PlaANOS, bM) UIM _},.\
SP PM DEZENA e com sorteios diários. l'un-
èioiia cm lodo o llrasil, por carta patente 23.

Clubs de jóias e outros artigos; todos a presta-

ções de 1$ para cima; ver para crer!

Resultado da semana finda para todos os planou

desta Cooperativa.

Vende-se um carro novo, com pouco! Importação direita de óculos p.nce
uso e com logar para 4 pessoas; trata- ncz, vidros e tudo mais que faz parte
s na Emp 

°5a ¦$ Mudanças, r.a Ar- deste ramo dc negocio. Vendar, por ata-

cbias Cordeiro?&'. Km frente á es- cado e a varejo rua 7 dc Setembro

tação do Meyer. C2Ú30 M) -33¦ 
__ 

''c Janeiro. (2137.M)

fl Notre-Pame de paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

R Si'gtin(lá:feira,
.) Terça-feira. .

10 Quarla-feira.
11 Quintafeira. .
13 Sexta-feira. .
13 Sabbado. . .

6-t
49

52
S.!

Feriado

O fiscal do governo, dr. loscphino Feliçio dos
Santos.

Jóias, PeloRics.e muitos outros artigos para
Senhoras e Cavalheiros:

Aeceitam-se aicntes activos e honestos, d
conunissão. Peçam catálogos ¦ illustrados
.ectos a RICARDO AUGUSTO BIAIO
dos Andradas 79 — R'-° <le Janeiro.

e lica
pies-

- kiui

0 QUE UMA MOÇA
PRECISA SABER

PARA CASAR
interessante livrinho, leitura .-.mena,

iiislrucliva, c s.-ni malícia, indispensável
a todas as senhoritas que desejem o
matrimônio. A venda cm todos os jor-
r.aleirbs. Preço íjooo. (2552 M)

NEURASTHENIA
Eu soffii horrivelmente deste mal du-

rante tiiubos anno3, tomando tudo
quanto me indicavam, sem ter tido um
pequeno allivio. Hoje uebo-me perfeita-

. mente boa, graças a um remédio que' uma casualidade me fez conhecer. Em
agradecimento, indicarei aos que sof-
irem das conseqüências deste mal, como
sejam; anemia, moléstias nervosas,
palpitàÇõcs do coração, c.c, como po-
dem recuperar a saude. Escrever a
D. Amélia C, á Caixa do Correio 33-,
Rio de Janeiro.

Materiaes para construcções
Vendem-se os seguintes materiaes:

Vigas de aço de 32, 30, 26, 22, 20, 16. 14
por 12. Perto de 55.000 tonelada?

2.999 frizos de peroba.
673 peças de peroba.

20 dúzias de taboas de canella para
andaime.

12.000 metros quaddrados de Lageotes es-
coria "ZICCA".

18.000 telhas francezas "SACOUMAN"

TRATA-SE A' RUA CHILE N. 29

CASA EM COPACABANA
.Vende-se por , 50:00o?, casa d:i rua

Valladarcs Jo, próximo ;i rua N. S. d.
Copacabana. Só serve para o comprado)
babital-a. Pôde ser visitada a oualquei
bor.-i^ (J -..571)

GELADEIRAS
Vendas em prestações.
Ia. Ruffier, fabricante.
Kua Vasco da (!;u"a 11. !(¦(..

Empregado de escriptorio
Italiano 011 que conheça o italiano,

¦precisa-se de 11111 principiante, cartas,
com edade, habilitações, endereço e rc-
íereneias a caixa M X X X deste jorn«!

(li 25B3)

DR. VIVEIROS

EMPRESTA-SE
dinheiro sob liy.pothecas 10 V ao atino,
avisos ou contas do Tbesotiro,. promis-
sarm;, caução ou juros dc apólices, i.lu-
gtieis dc prédios, heranças e todos os
negócios comntierciaes. Kua da Alí-aii-
deg.-i, 4-'. saiu », entrada pelo elevador
de" 11 á 1 e 4 ás -; lioras. J IS-S

Grande cartomante e espirita
Trata pelo processo Indiano, (até

hoje desconhecido) todas as doenças e
malefícios, une os separados, dá felici-
d;:dc, cura embriaguez c tem a verdíi-
deira "Pedra de Cezar". Yogui "Yasu-

ki". K. Clarimundo dc Mello, 2S7. Pie-
dade. (2303 J)

Coiniiiiinina aos seus clienlcs e ami-
gos que di consultas nas segundas fl
sextas, de 1 ás 3 da «arde, na phar-
macia Mallet, á rua Frei Caneca n, 5.,
telephone C, 105J, continuando na*
quartas e sabbados, na (iharinacia Po*
pular, á rua General Pedra 11. 6, lelc-
phone u. s-7-', do meio-dia is 2 horas

R. 75-*-" "PENSÃO 
ESTRANGEIRA

líxcellento tratamento, quartos beir
mobiliados e preços módicos; na ru:
1). Carlos I 11. 3., Gloria. (J. 2303:

PAPEL DE SEDA
dc todas as cores, impermeável e para
embrulhos barbantes c miudezas. Kua
do llospicio, 142. próximo i Uruguaya-
na. Tclp. Norte -1-1-.3. - U-' -s'-«

A Joalheria Torres Carneiro
AluSíi escriptorios, próprios tiniu
medico, advoaiulo, dentista; «'tf.
Hua (lo Ouvidor 159. esquina «Ia
do Ooncalvcs Dias. T5. (Ul»^»

ULTIMAS NOVIDADES DE CRAXÜE '5UCCESS0-GUUP0 PAULISTA

Na rua deste nome, f-roximo ao ar-

niazeni 17 do Cáes do Porto, aiuga-sc
o iiiaúnifieo predio n. 133, rcccntcmen-
t- reconstruido .lendo amplo armazém
eom solo impermeabilizado c dois pa-
vimentos superiores com n commodos.
Presta-se a qualquer ruiu.' dc negocio e

especialmente para deposito, resteuran-
te i-lCi Trata-se uo becco da Lapa do3

Mercadores n* »¦ ^\-- 0'ul° c-rra°,;'n
cbaves das 12 ás 18 horas. M 2239

Quereis .vos habilitar com segurança para exames?„ejidmissãti

cionam professores (¦
Normal. Avenida 1-i

confiança, entre os quaes
íoi. e 10S.

admissão em qual3"ic-vòs no
,, ondo lee-

da Escola

Dl
i_7-l.V*-;

TCLUOL íOEL

RUA DO THEATRO N. I
Em frente ao Largo de S. Francisco

Telephone 476 Central
OCC.VSI..O UXICM

. loua ;i
. Branco,

_^Êm_nr^r__mammmmmmmmmmaw»t^mmm2m—

"oÍRÕO 
SPINEfcjjH THEATRO CARLOS__jQIWÉS i THS

Trechos lyi-icos uravados nelas
maiores celebridniles,como sejam:
... BOaVOI, AJÍATO. 45RNATI_IiTiO.

GIKA1.1)()N"1. MA7,i.OlaKNI, <*.
liUSS. STRACOIAttT, UIIHUS,

. üi KUÜKIalK, VfiCSEY, etc. :'.:
Pecam cataloiíos.

Kttil «In Ouvidor n, 135
KIO DIO ,1AXK!K0.

I de todos os estjlos e
para todos os preços

Tosses, brrancl.ite.. iuiluenza em 43
lioras

Depositários: — Araujo Freitas g. C.1,
rua doa Ourives 88 e Pharmacia Mar.

Sues, 
praça Tiradentes ns. 40 c 41— Ri.

o Janeiro.

AVISO
Olivio Ferreira, tendo deixado dí

ser empregado da Pliarmacia c Droga-
ria dc Granado & C, á rua Primeiro, dc
Março .14, participa a seus amigos que
sc acha á disposição dos mesmos ím
Pharmacia e Drogaria dc A. Bní-toi
_ Gabriel, sita á rua Sete de Setembro
n. 99, prompto a allendèl-os da mesma
maneira. (M. 2604)

Machina Singer para coser
Vende-se uma, com sete gavetas, qui".

si nova, por preço, módico; na run
Haddock Lobo, 414- (*•'• ¦"-••)
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Conipanbla ItaMaua de Operetas. Manace-Wclsv da qual faz parte .. eminente
artista CI.ARA W1',ISS_

HOJE-14 <íê~iiüiio de 1910-HOJR
2 nranâiosos espectaGiUos 2 - Matinée ás 2 ii2 da tarde com a

Reprcsontuf&o dn popular npooreta em tres actos
do rutioslrü Sittono Jcns

THEATRO S. JOSEl

O papnl do mulata Elisa 6 _osen.pon.iado p„ja primeira vg

aeila capital, pela distineta actrw brasileira MARIA LAbliiu

Fscravos, Povo Quimbós •- Acção nos Eslados Unidos da
Amprict do Norte. - líns-ccnação do actor K Mosqni a.

TITÜLOB UOS QUADROS - 1', A Mae o o LmIIio ; ~, A
Fu-m o* Senador Oird ; 4-, A Cabana; B. Amor «le um
xnónslro; 0-, Um leilão do escravos; 7-, A punição dos malvados.

' 
PRBÇOS - Cadeiras dislinetas, 3$; cadeiras, 2§; bancada

geral. Ij.000. l~aj8-)

Mimosa San . . * . ...... . CLARA WEISS
Maestro director da orchestra, oav. MOGA8ERO¦  -¦¦¦•¦ ¦' ¦ ¦' '--"liuidiiUi opereta emA" noile, represei.tiic.ilo da primorosa e sempre app

actos, musica do maestro 1'HANZ LEU AR.#E VA.
Cli-SV  CLARA WEISS

Mneslro director dn Oreliestru; iW. KBVKHTO MOOAVKRÓ.;
1'RFCÒS HO COSTUME  -^ • lí- ™ Oá btlltctca -^ venda na Lonit*tt..rui tas-

tellêrr. õ nn I.i'beterbi (lo tlier.ír.. das io I]_ da maiiliã até ás 5 .da tarde, u.piis des
sa liora. si', na Wlheicrii itn tlieatro. ...,'.,., . .

Amnnliã. so_u'iaa-feír.i, lü, festival artístico em honra d;t e.Miaia so-
prano CLÀtiA WlilSP

Co,„„,.!,ia it.:^ ^.nere.s^ESCA^KISS,,, ,,,1 „ parte a cuiucu-

AMANHÃ — 15 de maio de 1916 — AMANHÃ

La RegincUa (lelle Rose
(aV BAINHA DA8 a OS AS)

, ... ,, ,- ,=, . ... CLARA WEISS
Lilian Varry, í.cra-a ••••__.-¦ ',',,.' ..ni-w-rüir

Miestro direclor da orchestra - *-\\V. ERNESTO M0GA\EK1'.Mae3tro u.rec.o. x, ...,,,.,,„ 
diricirit na ore.estrn, a impo-

KlurC 
[_, CA 

'ÍH "oierela8 
-V* 

"^ 
immoM.I .Sro Fian, Leliur.

nente protoplio a_ da opuela u M'AMA/... dc. maestro Mas*

f'° ' PREÇOS E HORAS DO COSTUME
• „ c, •.;.-:.-..'-i Cnslcllôes c nr. bilhelcria d" (hcatrp, das

[.tfua^urtuTmtmmSmm 
b» - ., bi.beleria do^theati ..

EMPRESA PASCHOAL
SEORGTO

\'icira — -Maes-Companhia nsciõnal. fundada cm 1911 -- Direcção do actor Eduardo
tro iprrclor da _ -'"-slra _Tos4 -Miuim

GRANDE MATINÉE AS Z i\Z . ;.
HOJE - 14 de Maio - HOJE - As 1, « Oi* e 10 1x2

O OAUCHO
o" reiucãcntações da peça cm 3 actos e 4 quadros, priiriua!.dos rep
escriptor Dr. Kaul l'cdcmcir.13 c Luiz 1'cimoio, musica do ia-

Epirado maestro Pau liuo do Sacramcn!» .
Os esjcclacnlos começarão por sessões dc ciucmatocraplio, com programe 1 v.iri. •

8 o* e í
tadja

Personascns
Toão Veli.o, ALFREDO SILVA; Chico

Cigarra, Carlos Torres; Camacur.n, Álvaro
1'oinee..; Cometa, João dn Deus; Aga-
e!.e, J. Pcdroso; G.u.cl.áo, J. Iüríue.redo;
Cego, João Mr.ttos; Pereira, Praiiclílin de
Almeida; Cbccoroute, lleruariliuo Macha-
do; Atldrciito, Vicente Celestino; \iua,
loão Magalhães; Picaaáo, Dias Felippc,
Pedro Dias; i" Gáudio, Tobias ltoilri.
gues; Jo.o Violla. J. Ribeiro; :=> (lau*
cbo, I. Vianna; 3' Gancho, Bclmlro; Ju-
rema.' PliPA DELdADO; Chinoca. Uu-
ra Godinlio; Tia Chica, Elvira Medes;
llrabito, lulia Martins; Nica, licatnz Mar.
lins; Clima, Sicll.i Pradct. _

A ncção so passa no Uio Grande (lo
Sul, fronteira do Paragiiay.

.0 acl0 _ Na estância uc João vcino;
a» aclo -— Na Festa di marcação do ga*

do; _° acto — Ein casa de 1-ellppe.
Sorpreliendenle apotlieose . .

Maravilhosos flagranteí da vida ieitim»
na campanha ;.aucha

Srcnarlos corapletamcnte novos dos l:iu-
rc.ldos sccr.osm.il.os -Jaytnc Silva, Joaquim
dos Santos, c Emílio Silva.

M.sc-cn-sccnc de Eduardo Vieira
Montagem electrica dc Carlos Couss.n.

Montagem secnica do operoso ínaelii.nsU
Antônio Novellino. Guarda-roupa absoluta-
mente novo, confeccionado nos alcltcra da
Empresa, sob a direcção da hábil "cos-

numere" 1'at.titia Cabral. „._„„.._
Esito I Suecesso I de LOS INEGUALE

1'omicoa c dt.eltisl.-i.' a Iransforniaçr.o
Preços do costume. Os u llieies i venda

no tl-.catro e na Cor.fciiaria Castcllões, .li-,.
10 i|a da maniiã ás 5 da t.nle e dessa
hora cn dca.-.lc só na liill.eteri.-i do tueatto.

^.^Bfr^riisrssmga^^—^ S_g88.'5____B_---B -»_.,...,...»_ -" 
1E3COJE; © PALACB-THBATKB %

____-5-g|B_fc.

_E_COj_E5 
"

Cr: lo companhia tlooperotas
tle que l.i/cm parlo

to"- S

PALMYRA"BA8T0! DREM1LDA D'OLIVEIRA
8 J08E' RICARDO

<3-va.xi.-caie_>iaoa es_pecta.ox-.lQ3, a~3 ~&

MATINÊS, ás ü. 1;2 »_íi.JS.JC_Si, aíã «a* vít^-

Ultima, definitiva o
il 11 i'lebt'u oporota uni I
1:0:11 panhia,

Irrovogavol reprosonlnçao-, yranda suecesso tia

Tomo.m pn-to os aTtístas Palmyra
Rastos, Croinilila d'01lveira, .fosê Uicar-
«lo, Almeida Cruz, Armando Vasconcellos,

Julieta Soares» otc.

A linda o ongraoadissima revisla da grandioso
npparato seonlco om :i acto-, 10 truadros e .. aosium-
branios opoiheosas.

Vários napols «lo maior brilho, --0-* _v_
CBKDX1LDA íVOUVEIKA

O ((Conipéroii por JOSÉ' HIOAUDO
Novos muneros de grande entluisiasrao, por

LUIZA SATANEliLA
Muitos papeis por Armando VnaconcoUos. Adriana
do Noronha, Julieta Soares Viana, b. Peren.i, rn,

d-Almulda, Martim:', llonorina, etc.

nilhcteB 4 venda até o meio dia na agonoin di "Jornal do Ura .ita, dahi em deante na bilheteria cio
theatro. Ski 3- liceita de assignatura CONDE DE LUXEMBUBOO. etn nltima raproseutasfto.

oiinta-i-KIP.a, 18, i- llecita ile Assignatura, a celebro opereta, VLIION1CA. ______
.. --*„ —-,.„-.^ii--a,._, -^^Tr-:*--.^*^..,^X^'.l-..&—l2l'ü~WKt'J&2l^:JII—tl

CONÍ.T.NÍT.T ps ^n.m"r^vAn^ "^ ACT°R

HOJE-DOM1NGO, 14 DE MAIO-23COJJS
AS 4,_8 E_?_?l_L__

Mais Ires espectaculos-wm a bclii|sima c.omctlin.'vaiidoville do
Píerre Wcbiír, lraduci;4fc -,o^l!gi)if__J_:12_.

- -_UT*pL*-Rtia -gtm-G-fXXi --T«^3Za^Kgl¦raaagBKlR.,

ac.r_

! p

THRATRO RECREIO - jJS*****.
Co,ninmhia di: i^ijedia^ vnntleville «lo Xhcatro r.olytlicama ac^Lisbo^

HOJE DOMINGO, 14"DE MAIO - HOJE
3 -,- Grandiosos espectaculos — -2

!_MDBSPBDIDÀ oa compamjia que parte amanhã paraS.Pauic
.vlatinéo :í« 2 l\'2 com «> " -——¦ ™~"—*--0*5** -—

cotuiiio\"ciito drama
t;iu T, aotos

/-_. v**-r--, •*¦ "- -ír^-a--.*_«_ » 4uia jau. .« ~.u-___. 

.A. MART}_1

v .....*-....•>¦•, • . =  ¦ 

^j_____________B___K__B_______^^
minri—ni "• ¦ag_____B_gB-_5--SS5BB58gSBBSggBgB8--^

tammammmmmmmmmmmmm--mmmM^

SS : Ale.-.uKlre (VA/.ovcm o o I mm« de Souza
Scenarios novos de:_JAY1VIE SILVA

Preços : Camarotes, 1581)00; cadeiras, Ü900O

Mobiliário ««rne^p^o». Jf 
MOBltaTEK

Grande 
"matinée 

as 4 horas

A- noite áa S 3i-l
•TT^y B^g*^0!,t5Sf^fa,"O

S__ZIB

AIíiB.ístral i" l--Mj>roU_çao «^J^1}™^'_ :V:?______. ^-..iJ^.Ü^-^^0^'1,
«lllietes A vonda na bilheteria do Theatro desde aa IO horas «Ia manhã.

Terá*feira 10 - Wstrén ü.x Companhia t.uas, neste tlieatro com n Bim»»
revista portusueza - Olt) CAPOTE c la^INÇO 3710

S___nm__m_mt

Oj

s uiiiric-

~ ICinpresa ilnsc L>ovirclro
Oosrtiip-M^niia, ^IXJ^.13 «dia Theatro_Apollo, cie X-iâlC-Oa.

MATIHEE -- A's 2 1x2 - |___| O J E_ - A' NOITE - A's 7 3x4 o 9 3x4
A querida ravisla do João Phocrt o Andró Ilruu. A peça luso-brusileira, que mui' ¦ ",;i -

ros do'represeutiições conla, uo Brasil c cm Portugal.

7JL g______sL <sw

f_"i__cct3í330 colossal clOS GrElRjíkXjiXíOS
Correctissimo dcsempenUo por todos os artistas da companhia UüakS

Amanha —> Uliinia representação do

_&_.:__*-»

._ - - • 'penfíammaaaagm

Kmprena'?_ <-*___*' '£«_» K tM-^». n -*«_-»- •*—• JOS__________rJ_____í___°

Orando" CompanhiOF0põii"L7r^nalianã llotoíi & Billoro

IX O J B © Domingo, 14, de iVIíxío ® H O J 3K
A'S íi ll-á MATI-SKlí AS - H-

A oper:. em" 4. actos, «le Ci. 131*aet

-.itrfitíi ffiJ

*"'-

Empresa
_• a-eatfO HíespaBR»¦¦¦«*¦¦ ___T J°s6_____.u,^5L

Companhia Equcsl,^AcnibaUc-»^«mica^Mimica

wãr, DOMiNCio - memm
A s 2 314 j 

Gaadioso Cfipc
MATINE'E JW1 ct_íciilo

üs melhores cuiwns do mundo | Proíramiaa sensacional ,,-,,_,,^,.^^-- ¦=-:¦-- -- -,--¦-.
© Trabalhos assombrosos Pcias artistas lliua Agozzlno, Olasenti, Salazar, Fredoriw, Ficn, Jautiu/i,

A maSrCompanliia, a mais completa era Tournee. pela j 
............ «,.,*..„„.. i.„,,

m
America.

A MOINA GEISHA

Pilaz/.ara, Orlandi c Ijiicí
_,„««-« C O R O E BA ÍLBS —

A NOITE AS 8 3(4

c últimos cipcclaculos da compaoliia neste Üiealro.
- * »V','" riu...._-___. "D_i_.iir.tri r»í*»mTeroa-f éira—lislróii nõTlifiatro Rpci-eio com a famosa revista partofuetLENÇO V ÍTOS

MONA'.OBIHHA AS8 3I4 ANO
CHARLES.AND TAMDr Coiiiicos-Oiiginafô-Miitiicos ftamnaria Mustieana I _ . 

IkCCSSS 03NTY - Notável artista mascagivi . 1 , ,. (UeA«\°««t?vifl?iBininscW• 
^mero.-t'eq..c..tresr:Serapreao^ * { E, , Qaiea_zi, Qaleazzi, i Pelos arlistas Clusi t ¦!'"»¦ »fc'»*

Bilhetes 4 venda no lheatro - Presos do costume. Galeria _Pr_.befctI Dolci, roderiei e Fantuzzi ' Marturano. Oi lantll o .«mei
1S-0D; geral, i$ooo. ___-.__¦ ~j 

l 
„!__._'"L+- 7^-77^^., nnvidudA llmatral. a onera"dc Looncavallo Os T/.ig»

AM.1NHA Iflspectaculo tle emooão
OS LEÕES SELVAGENS

Brevementc-Grande o sensacional novidade lheatral. a• opsradc Loonc ivallo Os Ty.iga-

nos (Zingarósl. O grande suecesso da companhia AgDRE^ CnBWEO. _ ;
t os bllhotea á venda na bilheteria oo tna».ri_ — _

•'<¦'¦$'¦•im

:••..,a_,
~i
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14 CORREIO DA MANHÃ ¦—- Domingo, 14 üc Maio dc 1010
*»«_¦!¦«!«_¦»

Eotu pi) Parisiense
hoje -- lia mliião - hoje |

DA MAIOR CREAÇÃO DE I
VICTORIEN SARDOÜ1 I1-
HORÁRIO: |

i hora— 2.15 — 3,35 — 5 horas — 0,25 — 7,50-0,10 o 10,30 j

g
E=ii_*__:
1
1

Em 6 actos de profunda emoção

a ullima exhibição de «MARCELLA» significa o ultimo cn-
leio da alma carioca sob o influxo dolente das lagrimas

pungentes de HEtiPERIA 1.
E flcariam corac.Ges odiando aquelles que alancearam a ai-
roadoce da heroina, se a saudade que ficará, de tanta arte

não fosse maior que a revolta contra a negrura da
impicdade hninaria I..,

E HESPERIA foi MÀRCKÍ.LA como Marcelia foi a humani*
sação do sonlio alado do grande dramaturgo !..,

E hoje, ú, ultima sceritilláção daquelle divino beijo nupcial—
cólibri que nos cmnrgo do córuçào para festejar em lábios

amados a felicidade dá filma — o.s espectadores do
PA_RISII.J_.SE exclamarão còmtiosco, certamente :

ESTA SAUDADE, HESPERIA, E' OTEUBRAZÃO!

Hpy" Amanha 0 Jackej da Morie
1

11 JKwffiWCTy*^Ts^tl_^^mmm\t^mJwtaB^^^^^^"fJJS^l_jfi_ff___3ÍS_Ki ''In11 !PlWI _Jt •*-^_._/Jmíi:'' By/liBg**3HD^BH^^* * _¦

em 6 actos —a famosa peça triumphantc, que exhibiremos
como introito á maior audácia das creações eiueinato-

gruphicas por capitulo

a CIRCO DA MORTE
-OU—

ULTItü_0!R__ DE GAL4 HO CISCO WDUS3I
Em_ neries e 7 actoa 1 Nomo

Pedirão Parisiense folhetos com 32gravuras elucidativas j
do monumental trabalho fj "ua

Pelo correio, enviar 100 réis para sello. 1 Qj_ja(iP
A«eA Nos annnncios desta empresa 1 Ramo de negocio..¦"?¦w» """" neste jornal, será pul.licu.la se- I

gundu, terça e quarla-feira, a extraordinária deu« P
«.ripçAudo CIKCO DA MURTK. ~

A CAIXA REGISTRADORA "NATIONAL"

E' hoje em dia uma necessidade para qualquer estabelecimento a varejo.
Ella reduz as despezas e augmenta os lucros, porquê:
1) Auxilia aos empregados a vender mais.
2) Evita erros, descuides c negligencia.
3) Evita esquecimentos de mercadorias vendidas a credito.
4) Fornece ao negociante promptamente informações completas sobre o estado do seu negocio som trabalho para elle.

5) Custa menos que os erros e descuidos que oceorrem na maioria dos estabelecimentos a varejo.

Mande o coupon cm baixo Hoje antes de esquecer-se para obter informações mais detalhadas-

paa

Casa JPratt — Hio
Queiram mandnr-mc informações mais detalhadas sobre

as Caixas Registradoras sem compromisso dc compra.

N._
Estado.

CASA PRATT
Rua do Ouvidor 125 - Rio de Janeiro

Filiaes;

S, Paulo - Santos ¦- Curityba - Bahia - Recife

M«lll.»lllllWllli«iiiiiwiiiii»riiiiw»'ii***''i'»l'''™''''-,l"'*-,ml~"'—5-—-

CINEMAJRIS
i_»M rl« tí»0 y

-J. CRUZ JUNIOI.- I
R. da Cnrioca, 49 e il \"

HOJE-ULTIMO DIA EM OÜB^HO-IB g
APPARkC£..ÂO AS P__._AE.I-AS SEfllES DO MAIS 1

ADMIKAVEL DOS FILMS POUCIAES |
1
i
II
t_i

STJ_BO_R_I_Tp
Creacaoadmirável dngr.nde fabrica UNIVERSAL. 20 séries

__.10.ionan.es. Mais de W partes
!• sério TrosA LEI E O ÁLCOOL partos
2 sério Perversidade dos donos de casa Dpu^eá 

|
Vingada polo peixe^ Irrosisuveroomediada fabrica Universal i

,v'manÍ««  Um programma mais do quo sensacional; ello |
constados dois magisiraes lllius. _ „. upcoumi P
-MAKCKLLA — U sraude trabalho da divina e bella Ufc.bi_.KIA, •

§ 
Cl" 

0P VALLE DA MORTE — O grande drama da Fox, em í partes. ^

lftlÍIKÉ.MÍIIBlÍÍl-ÉiÍ[M
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I HOJE "•- Ultimo dia HbT- HOJE 1

I Os Mysterios ie Rew-York |
I e^^^^n^é^^^^^^g^i Roínanço folhetim |
I jIBigli..' em23 episódios, *

^- iiP^PSb!-'¦'•'¦¦ ¦¦ %-^''''^Ly-i7 46 paites *

I yr ' :..í; ^^%f'lí]fÊ episódios |
i IIP- llfl-^M MtuçflB I
I --•- 'JfflS! MORTAES |

| |^3BBS_--^-^Bwj-BpHja

OS BEIJOS
QDE MATAM

2 partes cada nm

inaa_!ii_ai_iiii_a!iiíii;ii!i!i!i!Bii!:ii!ii!iBiil

No ni-siii- Ofi In, il, -MiiHl-irt ',*yullturas Poli,ciao3 )**n .
prograintna V 1A íl(J Utt •JiWclld, 4 íungas partes da Aiiuila- ¦

a Film de 'lu .«ii* i
Amanha— Tres oliras do arte num só programma! ?

I O dever da vingança — 5 partes I
Oração _, ngela— 2 parteb §

§ Sua Ex. o Deputado 2 partes Comedia por Camillo ae Riso I
OuintH-ftira, 2õ — Coriiinúaçãó dos 1

Mysterios de Nevir-Yorlc |
ttlIIII_ail!i!l!K

_g_MH ¦ ____¦—! ili____il_l______W___M«-MW*i«l-iM !¦¦¦-[¦¦ Wi_--lltMi 11 II. WIW'

CINEMA IDEAL
QUINTA-FEIRA

Um assombro cinematographlco /.._ Uma obra ultra grandiosa I..*
Um Mm que representa um dispendio de uma fortuna U.»

O ultimo monumento da arte muda !__¦
SOU TITULO JE'

MORDAÇA
cn» 5 actos cxtraliida do ro-nm.•¦«- Uc Victorien Bardou

¦MBMQPMBBW— I» ll___i_______M_a_M_.CM__^B^iM»_»*i*H_-iMM-a_Mi^^_i •> ¦¦¦ ¦ 1— 1 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦—

CINEMA AVEilOA
hiiineou U_nui «S: L.i«_. — Avenidu i«ii) l>ruiio«., lai u lã'.!

I -sojei — Matinée infantil — .moa-E!
AT.RM DO PROGRAMAM

— FUI/MS I.SCOI.HIDOS I. CO-MICOS I
— DISTRIIWlÇi-O Dli ÜOMBONS 1

—igMÉM mtmmmtgw * wa_s»».. pw 1 mtmm aa»»——¦¦bb—^—mí^mií^i^—bÍmi _S

A PEQUENA 3IASCOTTE
Drama sportlvo'biu ü puites-1'roiagoiiist.i: A menuiti 13AUY líAUÍlÜY

NAS CHAMMAS DO DESTINO
Drama om 3 partes — Amor ardente, ciúme e a liualiuaue ! !!

JORNAL -UNIVERSAL N. 205
Modas, reportagum munilinl. Últimos ..fornecimentos sensocionaes

S-Rimdn-felra - CLIvO MAD1SO.N I... A ACTRIZ QUI. FASCINU ao
«lram_: M.OR D15 I.IZ — 3 l>n.-ics «cusacionae. c I10BART HKNl.liY — no
drama: O Xl_.NÓH — 3 actos tle um, amor imciiso,

BreVc  SARAH BKRX1IAR l/T no drama dc Tristan Ccrnar.l — JKA.
SF, DORK' — «\ ultima crca«;_o da divimi tra..ii'a. Ori-l)

______ta_ags3

ULTIMO DIA DESTE
PROGRAMMA

O successo quinzenalmente confirmado

os de Nova York,

T?"í__ 9$*''"' .'-^.'-. ••'', :v ¦"aSovF t_8
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Oa inl.rprctcs s.-.i. as suinmidadcs do palco itnliano: _.'.. ..„„_, .,„,-„"BEI-LA HESPERIA, a Rainha ila arte; EMÍLIO GIIIONE, o famoso ZA-I.A-MORT, e ALBER-
TO COI.l.O, o joven querido das damas, secundados ainda por IDA CARLONI e 1G.NACIO LUPI, que
vos deslumbrarão em suecessivas scenas da alta sociedade, reproduzidas com todo o esplendo, dn sua ri-
queza c magnificcn.ia. ... „»._..___"

•\ oiiulcncia do. vestuários, .. fecrie dos salões, ns festas de gala, as recepções elegantes, o soberano
-oniunto do. invisto e das sednc.ões femininas. As damas c os cavalheiros na pompa dos banquetes e dos
"Garden Party" faiscames de luz c dc rara formostila, atirando olhares maliciosos e furtivos, e por Um
o riso, a alegria communicati... em doloro.o contraste com as magoas dc uma mac, que curte em silencio
o seu marlyrio, apnarcmando calma c satisfação, ... .... r, . _ .i.a

Eis o que iicis apreciar t-m violentos transes de profunda dramaticidade. Para demonstrar o alto
valor il.=t_ magistral obra, liasta di..-r que a sua luxuosa inont..;.cm e compenso artístico clt-vado custaram
á íabrica íilier-Vili-.i.--, dc Roma, :i importância dc i._oo.o«io lira?, cerca dc ts-jo contos da nossa moeda.

Us ««rs. agente, lll-.im & . •¦«tini, por quatro cópias, com exclusividade para o Braisl despenderam
93 mil liras, equivalentes a 65 contos cm moeda do pau. O Clnemaldeal para cxliibir durante quatro dias,
um exemplar, paguu a importância de Rs. istoooSooo. ....

A artista HESPERIA, na qualidade de principal interprete, recebeu da fabrica editora a quantia
de 300 mil liras para posar no lilin, estreando nesta sua ullima creação, 43 "loilcttes' difíe.-entes, cada
<(ti«'il a mais rica e valiosa.

Vinde w@p, ogue sahireis extasiados!-»

íIOJlíl —LJIf.mo »l»a. <le.stt> pi»yframtna - 1 ;IOj'B
ANGUSTIA NO LAR

Comniuvente drama, dividi o etn 2 longos actos, da CÍAUMONT.
A SEKEIA E O MILLIONARIO

líttipiilgiuite (Ironia american -, dividido em l! actos.
3M_XTJJOO 23 O í-Ea__iíT_.I_iXri30"

lliliiriunto farçn por Mludo
Como estra 11,1 matlnéti:
O GA.MOIO DA H.UA.

Emocioiíanto drama de utn menino ^,
A _ ^B_Jü_4 'OE GâHHHES

Importante 1«'11ÍM iiiitttr«il da oeliilivo ftüirica de çiioiisoi, um frança
Amnnhl — CUHAÇÁO UE ÍO ANNOS, drama em . ..ctos.
Como são tratados os peisi.noiiMis allemães na França

scnsaciiiiiiil film au uctiiuiiduii.;, e O 1,'ilOI'A Quiucionáiito drama
Quinia-.eira-YA.MPIKUS, -1- serio-A EVASÃO UÜ MOit'1'0. M liTOli

:-5___aSS5ElííSS_M

n a T p se exhibem os Episódios
IIU ü D 9 e IO com 2 actos cada
Os Beijos que matam

As Radiações _F_ioB*tae__»
Assisliveis ao tenivel encontro FACE A

iF.i__.OJ9 DO B *_SDIÜO U UO PULlOlA.
Bim&lBff*' Carrel arranca a nm soara do ho» '
Hjpl<^ mem do lenço vermelho 11 I A ».So
oo Diabo nfto t»e deixo vencer e não conhece
su.prezas!'i

HOJE Da MATINE'E - A pedido pela 3* vez
OANJjDAGUARDA

pela Deusa da Belleza Mlle. KOBI NE

Amanhã — 8 a_tos inéditos :
s. eí__c. o sr. deputado-2 actos - Camillo tle Risa - César Film-
coração singelo -- 2 actos - Reno? Sylvaire - Eolair.
O dever cia, Vingança - 3 actos - Savoia Film.
Eoiair Jornal - Ultimo numero.

—- i ii .-¦«¦ .. ii—««mi»" Mj»ik.ii'.ui___iu_l«JlJiJ.i.i'iJ»ii»i«»iii'.l'»«J"B'"''

ÉIÉEP* Na próxima sèínaüa. Amais A •&{? ^JS T} A (P1 A. Os ires maio-
mWm". Réiísaciuual.lita desie semestre : •*! ** •*'*»Way *** res artistas:
A bella H ESPE Kl A, o elegante Alberto Cotio c o celebre lí. UHlÓNIS (o .'lamoso Zx la Morl

M

PASSEIO AO PÃO DE ASSUCAR

^aWmmm%mmmWmmmwWLmmMÍi 
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Attralionte, (lòslnmbi-autò fi rrcon*
fortante passeio — O «mis cui*
politaiito puiiornnia !

Reducção de preços
Aos do., ingop, da? 7 lior.is da nu-

nhã á 1 hora da tarde, o preço da pas-
sagem ao alto do Pão de Assucar será
de 2Í000, ida e volta, e depois desta
hora regularão os preços em vigor,

aviso aTpublico
Os carros aercos funecionam

com freqüência diariamente, «lei*
de as 7 horas da manhã.

A's segundas, quartas c sextas-lcirM
o ultimo carro sobe da Praia Vermelha
para o Pão de Assucar ás 6 hora3 da
tarde, e ás terças, quintas, sabbados e
domingos, ás 10 lioras da noite. _ Se
chover, lunccionarão sónimitc até ás 6
hoiis da tarde.

TEr«ErUo"NfirSüIi, 76S

O
HOJE

DEOINT
I 0 1) XJH.TI.CVEO

Goi-np-i-iliiíx Cinc»iatogra»

phicíi Brasileira.

HOJEDIA 9 ® O

GAUOEA
Film admirável, trabalho sensacional da fabrica argentina CAU.O-FILMS

Não esmorecendo nesta avançada da vicioria, o Oileon apresenta um novo pro-
grani ma que vae constituir mais uma nota triumphul.

Como são tragados os
AMANHA

VISÕES DA GUERRA ^iip-
Documento histórico dc grande interesso e actualidade

ODEON" Actual idades n. 2
Jardim Zoológico
HOJE Domingo 14 HOJE

DA i A'S 5 1(2 IIORAS
Match de fooi-bal!

VILLA ISUSLJ. C
a¥MMBAEA

Varias diversões

UNTKADiV l$OO0

AVISO — A crianç.i até 10
ennos, portadora desie annun-
cio, entrará grátis no Jardim
Zoológico. M 2080

THEATRO_S__PEDRQ.
HOJE © @ Grandiosa matinée ás 2 U2 da tarde 9 $ HOJE

Empresa
rasohoal

degreto

A entsraçatla revista __^ -___,

Os bailarinos norte-americanos CLINE AND WHITJííEY
Om t-.-.-lsilo I-Ciso o viilcv -ios Uebés

A pedido tias mais distinetas tamilias — A matlaéc terminará com o vibrantieo
cântico iiatriotico a. ^xrsaa Portu§?ueza

por Isabel c Alberto Ferreira, toda a companhia, grande orchestra e clarins de gnerra
O melhoi* espectaculo para familias

A* noite — Duas sessões — A's 7 3i4 e 9 3i-í_
A melhor vevista da aotualidacle

ivie:u boi IVIORFiEllJ : „Preços popuiarissimos— Amannã.Meu Boi Morreu— Terça-U u-d— festival de Raul
Pederneiras e J. Fraxedes os íclizes auetores damagnifica revista — Esplendido programma
Grandes sorpresus. M Í.7ÜG

BSSWM B—MB8MMBB

Kmc nosso iorn.il, unico nu geneto,coutem as seguintes noticms:Scssürs iprciiardíonas cJ.i Camrrj;O " .nterru" «Io k::cii!. do
ODliO.N ...;O alistamento eleitoral;MUDAS (r.iôilclus do P_rs
Ko.val);O matei, d* íootbal] rr.trç o
Palmeiras (paulisí») e o l;lumiiicn*_e F. C;

—- Abertura do Concrcasò; .Inuiidnçõrs cm S. Ctiristovjo; |A i«n«...c •!«. nuvo 1'rcfciiuj '-No iii.iilo dur, linidr. .1. JardimHutuiiieo;-- Inr.iiKiir_._a do novo .«liíicío doI.y.cn d«: Ariri c Oífioioa;Iniumunivãu «Ia suivclcri» "Al
ter.i"; eu*.

O PROGRAMMA CorSTITNUA. COM OS K'
g& 1i'1LMS

LLISSI"VI09

Bello e dedicado trabalho da íabrica GAUMONT. Protagonista
o celebro artista Mr. 2.AVA1Í1US, o querido croador do «Fantoinas»

O I3DIOT-_í\. Outro dulicailo trali.iiho rtamesma fabrica, (lesoiupenha»
«lo polo distineto artista mr.

SI «3- J__T O JH_ i3 T
Quinta-feira—Continuaçio do mais portcntos-i tios ninia po- \7 M 19 Df n/_Qliclaes o film üo scenus admiráveis ssm iruc_i impossíveis: » *í* "¦*• MT JL J£> V*f5>

•4' s-rie A l_VA_.Ãv_» UO MOUTO

•w Vejam aapeaalümaDafliüa os ananiicios dos Uieatros ÀIOLLO-BECREIO, REPUBLICA, LTRICO, CARLOS GOMES, S. JOSF, PALACE-THEATRE e TRIANON; e SPINELLL

ar."r-S!...^.-1«.TV_...!. _¦___ J.»_J_ __•_•»_..____-_-__fS


