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n.-il pagam-se as.seguintes folhas: .Monte-
pio militar da Guerra c (ía Marinha.

ívIjIImm
«liida com applausos a re-

dò prefeito dr. Azevedo So-

dré, comtnunicadã aos agentes íis-

caes rciiiiiilos no sei» gabinete dias

depois tia sua posse, de combater a

mendicidade que se alastra por esta

upitai, «ohdc jinpuhoroontc campeia.

de modo impressionante. Em íittjlm-

ita entra cidade lia tantos mendigos

pelas ruas; IV uma das nossas gran-
des vergoiviias. Não nos -parece*, en-

I"flauto, (iue o problema se. resolva

com a simples acção dos agentes mu-
¦¦.cipaes. A acção desle.. não dará

melhor resultado que a da policia.
Mendigos preso.» num dia são soltos

r.o otitro, porque não ha onde reeo-

llicl-os. O nosso único Asylo de

Mendicidade está repleto. O que
acontece é quc os mendigos mudam

apenas de ponto. Soltos, «tabele-
eem-sc noutro. Üs agentes da 1'refei-

tura, portanto, o que podem fazer é

aitigctitrtl-o. d-os logares mais fre-

qiioiitados, e onde é Miais vergonhosa
e mais desairosa para a nossa cidade
a praticai de •mendicidade. Talvez
consigam limpar a Avenida Rio Bran-
co, que, nas lioras de maior imovimen-
to, tem os seus passeios percorridos
por centenas de mendigos quc assai-
t.m o.s transeuntes; perscgi»iiido-os
com snpplicas e lamúrias, e quc. dc
mais a mais exliibem deformidades c
chagas repcUentes. E1 preciso, pois,
recorrer a outros meios, que não os
de simples repressão até agora em-

pregados, se queremos dar conibá'-
efficaz ti mendicidade.

Se o di*. Azevedo 'Sodré, comi
acreditamos, eslá seriamente empe-
nliado em livrar a nossa bella cida.te
dessa praga que tanto a prejudica
aos olhos do estrangeiro, e que na
realidade muito depõe conlra a nossa
civilizarão, lance suas vistas para o

que neste momento sc está fazendo
e:n Buenos Aires, onde tambem a
mendicidade tomou proporções des-
toantos do adeantamento e esplendor
daquella grande cidade. O preícif*
da capital argentina resolveu trans-
fermar cm asylos vários cdiíicios
municipacs, a que sejam recolhidos,
após rigoroso exanie o selecção,

quantos mendigos forcmi encontra-
dos pelas ruas. Aos simuladores c
exploradores audaciosos e rccalct-
tranles, será infligida 'severa 

puni-
ç.io que o.s forçará a abandonar o
negocio. ,Os que, porém, eífectiva-
mente precisam de caridade, os ver-
drdoiros mendigos, esses, serão re.-
colhidos aos novos asylos, nos quacs
serão obrigados a trabalho de açor-
do com as suas forças e aptidões; e
o produeto desse trabalho servir,
liara a manutenção de taes estabeleci-
mentos. -O plano do prefeito dr. Ar-
litro Gramiijo, a julgar pelo quc se
!é na imprensa local, teve o melhor
acolhimento da opinião, e já come-
çou a ser executado.

Dispõe o prefeito do nosso Distri-
ca Federal <le edifícios municipacs
que podem ser adaptados aquelle
destino. Xão serão precisos muitos,
porque diminuirão os mendigos logo
que fôr divulgado o plano e sc for-
mar a convicção entre elles de que
as autoridades vão energicamente
cxcctltal-o. A mendicidade desenvol-
vcu-sc tanto pela confiança na im-
ptmidade 011 pela tranquillidade rc-
lativamente aos effeitos da persegui-
ção indiciai. O trabalho nos asylos
que forem creados, como já sc disse,
concorrerá -para poupar o contribuiu-
ie ou para não sobrecarregar o re-
spectivo orçamento, pelo que não
haverá razão para invocar-se a pe-
lit.ri.i do Tliesouro municipal como
impedimento á adopção no Rio de
Janeiro do [dano buenairensc. Não
qi.cr islo dizer que fica dispensada
a intervenção dos agentes municipacs
ou da policia. Ao contrario, a colla-
boraçâo de uns c de outra, ou a sua
acção conjunta, é indispensável para
a execução do plano. 'São elles que
lerão tle dar caça aos mendigos, para
serem recolhidos aos asvlos

Pag-invse
venci mentos
iuc_ findo.

na r.cfciturn, as ÍTolíias dc
de auxiliarcs de ensino ele)

A camo
Para a carne bovina posta liojc em con-

sttmo nesta capiial, foram af fixados pelo*,
marchantes; nu entreposto tle S. Diogo, os
preços de $.j.o a $500, devendo ser co-
.nulo ao pub.ico o máximo de $700/

Carneiro, i$soo c i$8oò; porco, i$2oa t
i$jüi> e vitclla $.100 a $_..o.

esses malfeitores e castlgal-ps i pan
cada.

E' doloroso recorrer a taes processos
num paiz que se diu civilizado e que si

dá ao luxo de ter tribunaes c policia
que sú servem para proteger malfeito-
res c tratantes.

CAMBIO BAIXO E DOUTRINAS
Eirmar-se-á a tendência do cambio

para a aliai'
As melhoras da taxa, verificadas

após as liquidações da primeira.quin-
zina desle mes, dão a esperança de

uma situação de mais desafogo para
o commercio. Já limitem, alguns ban-
cos, que abriram sacando a n I_.í6,

acabaram por sacar francamente
a 12, taxa, como se sabe, que vigorou
ha varias dias, e que parece ganhar
estabilidade.

Uma circitinstaúcia a assignalar
nos negócios hontem noticiados é a
de terem certos bancas offcrecido
dar letras, a essa taxa. para liquida-

ção até sete mezes e meio, symptoma
animador duma reaeção conlra os
baixistas.

li o Banco do Brasil não opera
ainda no mercado de cambio! Effe-
diva, que seja, nesse sentido, a acção
do eslabelceimcilto de credito offi-
ciai, a confiança do comniercio re-
nascerá e poderemos ver, quando uão
inteiramente burlada, pelo menos cm-
baraçada a influencia depreciativa
das taxas, que os bancos estrangeiros
exercem c sustentam a todo transe.

A respeilo do Banco do Brasil, é
realmente espantoso que haja ali
uma Carteira Cambial, com uni dire-
etor largamente remunerado, para
delia não colher o commercio o me-
nor beneficio, continuando o cambio
a ser dado 'pelos bancos estrangeiros.

Ainda hontem se repetia que a ai-
titude do Governo do Brasil, cm face
do conflicto europeu, se limitará, cm
cada caso que surgir ferindo os nos-
sos interesses, a uma explanação da
doutrina brasileira, fundada ua tra-
dição histórica da nossa politica in-
ternacional. Essa explanação será di-
rígida cm- memoranda a todos os pai-
ces, com os quaes mantemos rela-

ções diplomáticas.
Ahi está. Se não temos força com

quc impor ao acatamento dos bclE-

gerantes os nossos direitos de neu-
lios, tantas vèses impunemente mal-
baratados, possuímos, tpclo menos,
doutrinas; c, á falia de doutrinas,
não ficaremos, certamente, ignorados
do resto do mundo.

Mas c preciso encarar os fac!os, de

preferencia ás doutrinas. Ii os factos
são estes:

•O comniercio do Brasil tem sith

grav.dcmenle affcclado pela inversão
dc direilo internacional, que -es bel-
Itgcrantes vêm \praticando â vontade.
O café, o cação, etc. só são vendidos
uo exterior quando o consentem os
belllgerautes. A moedtt nacional,
essa, soffre hoje em dia a depressão
cambiai que lhe impõem as potências
cm guerra, quando a verdade c que
nenhuma ra:ão milita em favor da
influencia da mofdá dos beüigerautes
sobre o vahr da nossa.

Desde o começo da guerra que c,
Hespanlia e os listados Unidos im-

puseram, o valor do seu dinheiro.
Nós não fisentos o mesmo. Nem o

faremos com certeza. _. tudo o mais
ê assim.

Em compensação, quando acabar a

guerra, depois que tenha-mos servido
de joguete ás nações nella envolvi-
das, o governo do Brasil terá envia-
do a- Iodos os países do mundo unia
explanação suecinta da doutrina bra-
sileira relativa aos conflictos inter-
nacionaes e ao modo como devemos
encarai-os,..

Relativamente á situação do paiz em
face a certos casos decorrentes (lo es-
tado de guerra em que se encontra a
liuropa, soubemos que o governo ' jul-
pando opportuiio definir a altitude do
P.rasil perante os craves problemas de
direito internacional que a guerra aetual
poz cm evidencia e controvérsia, resol-
ven por memoranda suecessivos. apre-
sentar" ás cliancellarias estrangeiras a
exposição da doutrina brasileira em
cada caso, como fundamento da sua a'-
titude durante o periodo de. belligcran
cia e norma do que llie seja dado as-
sumir em futuras assembléas interna-
cioiia.es."

E falam em industria pastoril!...
Como é preciso dar aos desgraçados

o consolo dc unia illusão. o governo da
União e os dos .Estados do Rio c Mi-
nas incitam es lavradores arruinados
pela falta de auxilio dos poderes pu-
blico-:, a dedicar-se á industria pastoril.
Deslumbram-nos com a miragem de lu-

que cros .fabulosos cm que muitos infelizes
realmente o forem, * ou para serem
devidamente castigados os falsos, os
que exploram ,i caridade publica fin-
guulj de pobres ou simulando doett-
ças. 'O dr. Azevedo Sodré, animado
do desejo de bem servir o cargo su-
•perior qtte lhe foi confiado, como
bem

[têm caido, para se arruinarem ainda
mais, mandando vir rcprodtictorcs es-
traugeiros que morrem, ou definham,
sugados pelos corrapatos, ou desnutri-
dos em conseqüência da pobreza dos
norsos campos. E isso acontece tanto
aos particulares como ao Estado, cm
cujos pr-stos zootechnico. ridiculamen-

serviu outros que passaram por Ite, vergonhosamente, dcsapparcccm re
suas mãos, ba dc estudar o plano (jue
ora offerecemos ;'» sua consideração.
c por meio dellc ou de outro que lhe
parecer melhor acabará com a men-
d cidade no Rio de Janeiro, ou a re-
dit.tirá a initiiinas proporções.

Gil VIDAL
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Foi .it sol lun
dir.cOes, o dia
ti m«i tem pera t tira suave c agradável.

Tenipe; .m.**i nesta capital: ini*,: .11,., 19'

banhes inteiros, graças á ignorância dc
uns doutores que nora servem para
atvèitares e que custam ao listado uni
dinheirão!

Mas não i só contra a peste c as
difficuldades ele ordem physica quc os
criadores têm de lutar. Ha coisas sim-
pies de quc os governos podiam fácil-
incute cuidar c, entretanto, desctirain
completamente.

Todos os criadores sabem pela cx-
pertencia do cada dia cs perigos a que
estão sujeitos em conseqüência do foco.
Da noite para o dia, na época das

[seccas, pastagens inteiras, que custa-

11

Tl..'111'O
noso, da í..:... aníc." .

¦ontem, bafejado por J ram sacrifícios e dispendios incríveis,
dem, devastadas pelo fc_o, ficando o

gado reduzido á fome. A's vezes é
Iuma fagulha da locomotiva que passa.
i Contra o peri.eto desta o criador pódc
prccaver-sc. Mas j.i não acontece o' mesnio contra o malvado ou o vasa-
bundo, que, por perversidade ou brin-
caleira, ateia fogo ao campo alheio,
e segue impunemente! o seu caminho.

fia tempo, 03 lavradores do Pirahy
rctliiiram-sc para fazer justiça pelas
próprias mãos, centra os ladrões que

! infestavam aquella região, entregue á
1 i.-.l. politicagem fileira c relaxada do sr,

..ÜÍ), Os criadores do Estado do Rio
j e Minas devem seguir o exemplo, pu-
jiiin.lo pelas próprias mães os queimado-
í res de campo. Entrega 1-os á policia é
garantir-lhes a impunidade e sujeitar-

I pr aos m'l i-iiconimodas de um processo
inútil

UüXTKM
Cambio

. raças 00 n«s A' VISTA
Solire Londres .... ii_.ij.i_ n?.;|6[" \'r- $71,. $.-'"" Hamburgo Jí.-S $.._" Itália.  $676" Portugal (escudos). . 23030m l.-.no-i .\ir_3 (peso'",....  — .$037

Catxn matriz 11 t$U6 a iad.
P ¦ .* trl.i n 15J1Õ a ._! d,

r.iT-j •- _o$8oo a ii$üoo por arroba, peb
tyi.-i 7.!,;1<r-!f. — 2O$350.

1 ríras do Tliesouro  Aos rebates <!e
«o ¦.- ; p.: rento.

Ili;..';-:
I.-tá de serviço nn Rcfiirticão Central de

Fel:vía o s° detCjtado auxiliar.

A crise dos
transportes

O governo não -pôde fechar os ou-
vidos ás reclamações justíssimas que
se 'levantam do -Estado de Sai.ta -Ca-
tliarina, traduzindo uma situação ge-
ral dc verdadeiras e cruciantes ago-
.das. A crise dos transportes deter-
nina taes e tão graves prejuízos aos
.iroduetores daquelle Estado, que não
tardará á completa paralysação d.
toda a exportação!

Ha poucos dias, em Itajàhy, liottv.
uma reunião de industriaes, lavrado-
res e commerciantes, -presidida pelo
respectivo superintendente que a cor
vocou, para se apreciar a itnporlan-
cia e conseqüências da siluaç:»-
aetual, afim de se procurar remédio
para ella. Ho que então foi dito
bom é alargar a publicidade, para que
cheguem aos ouvidos do governo aí
reclamações partidas daquella impo"-
tantissiina zona brasileira, e que são
análogas a muitas outras de outros
Estados do Brasil.

A elevação dos fretes, pela Com-
panhia dc Navegação Costeira, lios
últimos quatro mezes, já attin..e a
mais de 150 % sobre as taxas primi-
tivas! Esta pcrccnlagem é de tal
fijrma exorbitante, quc se compre-
hende facilmente que ella determina-
rá de facto a paralysação da expor-
tação.

O superintendente de Itajaby fez
affirmações que não podem ficar 110
olvido. Ha gêneros que não podem
soffrcr transportes 

"caros, 
taes comi)

a madeira c as bananas, que consti-
tiiem de facto elementos principaes
da riqueza estadual de Santa Catha-
rina.

As bananas, que têm o valor médio
tle 200 réis por cacho, no bananal,
pagam de frele 350 réis; ou seja-/'
175 % do valor da fruta! Esses ca-
clios, postos no costado do navio,
têm o valor de 300 réis: somtnado a
esse valor o frete, as despesas com
a estiva, o despacho, os imnostos de
exportação, ás ootr.sni.ssões, etc, ob-
tem-se a despesa cif Rio, de é>oo réis
por cachei, que lá normalmente o pre-
ço de venda. E' claro que, com tal
aggravamento de fretes, dcsappare-
cem os poucos -lucros resultantes da
exportação daquella fruta, com má-
nifesto prejuizo dos cultivadores.

O que se verifica é que, com o
pretexto da careslia do carvão, a
Costeira modificou as suas tarifas,
aggravandò ás cegas os transportes
de todas as .mercadorias, sem curar
de saber se cilas podem comportar
tal aggravamcnto.

O -transporte de bananas í precisa-
mente o que menos dispendiò reore
senta para a navegação. A fruta <
¦.condicionada 110 convés dos navio',
exposta ao tempo, c, portanto, sem
dar cuidados c sen» oecupar espaço
nos porões destinados ás demais
mercadorias; o trabalho de estiva é
feito á custa dos embarcadores, t a
fruta fica sujeita a todos os {riscos,
inclusive a faltas |e roubos. Nos
portos de destino, ainda o desembar-
que é feito por conta dos embarca-
dores, sem-que o navio tenha; a mc-
nor sombra de uma respoiisabilidr.de
eífectiva. _.

Deante desta exposição dc_ £je_os,
é mani festo que ã tabeliã dos fretes

nric I representa tão violento onuS, qiií: a
deve, nem pôde ser apreciada para os mercadoria _ assim transportada não
effeitos da lei, nor uma simples opinião1 ^ 

r«™"-. . , ,,, ... . . . ' O seguinte quadro e bastante clll-do ministro da Agricultura, este no-| c;,,.uiv0, por íUe vcrA „ govcn]0meou uma commissão, composta de doisulianto ú just0.0 clamor qttc se le-
médicos e de um funecionario de con- vanta dentre o ipovoi iSanla-caihari-
fiança do ministro, para apurar alé quc lieilSC,

Um sacco pesando fio kilos, de
qualquer cereal, pagava cm 1O15
i$o8p dc frete até o Rio de Janeiro.
A Costeira elevou o preço 110 líntw
corrente, om fevereiro, a i$i88; em
março, a l!j_oG; em abril, a 1$43Õ,
c em maio, a -.'ífióo, ou seja mais

Deve ter inicio, por estes dias, o in-

querito administrativo ordenado pelo
ministro da Fazenda, para a descoberta
dos funecionarios publicos que a Stan-
tlárd Oil c.tipendiava.

Já se sabe que deputados recebiam di-
nbeiro dessa companhia, com o fim de
encaminharem bem os seus negócios pe-
rrnte o governo.

O caso da Standard é o de todas as

grandes empresas estrangeiras, que se
organizam aqui; para explorar tal ou

qual comniercio ou industria. Quando
cilas se vècm cm difficuldades para le-
var a effeito grandes lucros rápidos, o

primeiro recurso de que lançam mão è
o de alliclar parlamentares, na previa
certeza dc que a advocacia administra-
tiva desses senhores lhes aplainará o ca-
minlio para todas as audacias possíveis.

E' unia demonstração degradante do
caracter nacional. Uma nação, eni que
se verificam essas coisas está abeirando
pelo estado moral da China. Deputados
e senadores que se vendem aos estrau-
geiros, funecionarios que se deixam
cot romper, governos ladrões e defrau-
dadores da fortuna publica, eis o con-
jtinclo aetual da administração do paiz.

E a verdade é que não se desenha se-
quer a mais ienue sombra de reaeção
contra isso. Nesse andar, não decorre-
rá muito tempo que não tenhamos, tal
como na China, aqui estabelecidas,
"missões" estrangeiras, que tão bons
insultados têm proporcionado aos ex-
rloradorcs da incapacidade nacional elos
cliinezes,,.

O sr. Souza -Dantas, sub-secretario
das Relações Exteriores, visitou bon-
tem o Supremo Tribunal Federal, Sc-
nado e Câmara, c os ministros de Es-
tado.

No Supremo Tribunal, s. ex, foi
cumulado dc deferenc;as, tendo os mi-
nistros o acompanhado; ao relirar-se,
retirar-se, até A porta principal do edi-
ficio, e no tionado e na Câmara este-
ve em_ palestra com 03 membros das
respectivas mesas e das commissões dc
diplomacia e tratados.

vêm, constantemente, cartas e mais
cartas reclamando contra o lastimável
e9tado em que se encontram as suas
estradas do rodagem.

-O clamor aue de lia muito se levan-
ta dos agricultores e fazendeiros parece

não- ter ainda chegado ao ouvidos dos
homens incumbidos do administrar c

(pie sempre promettem, ao assumir as
rédeas do governo, decididos auxílios á
lavoura, auxílios que esta nunca vê...

A obra verdadeiramente patriótica
que S. Paulo está executando devera
ser imitada.. Infelizmente, ta! não sc
lará. A lavoura que agonize, ao des-

amparo..,
—«S-

13IBLI0THECA TOPULAR — Aber-
ia ao publico das 11 ás 21 horas, 110
l.yceu de Artes e Offieios.

«**«K«»

São muito interessantes, realmente
as coisas do Ministério da Agricultura.
Haja vista o negocio da fazenda de
Santa Moiiicn.

O governo mandou vir algum gado
para a fazenda, e encarregou o respe-
ctivo veterinário de o ii.imunizar. O
veterinário iinmunizou-o tão b'in, que
o caio está morrendo. K' um caso puro
c simples dc incompetência profissional

Mas. co.no essa incompetência

ponto tinha ido a incapacidade do ve-
terinario inimunizador.

O sr. José Bezerra está ameaçado,
porém, de não ter tão cedo as concltl-
Sues desse inquérito. Os dois médicos
por elle nomeados, capacidades "tech-
nicas", discordam 110 modo como deve; cento por -cento da tarifa de KJ15!
ser apreciado esse caso. De- sorte quc
talvez haja dois pareceres diifcrcntt-s
sobre o negocio, pareceres que levanta-
rão discussão forçada, vendo-se o sr,
José Bezerra na contingência dc 110-
mear nova conimissão, ou na .situação
bem difficil de acceitar conn verdad.i-
ro o quc lho haja dc informar o fun-
ccionnrio dc confiança, encarregado de
acompanhar a obra dos ícchnicos da
repartição.

_' isso o Ministério da Agricultura:
pura burocracia inútil, através dc cujas
praticas não se pódc absolutamente mo-
vimentar um ministro qttc deseja, pelo
menos, estabelecer, eutre cs funcciona-
rios, a condição da responsabilidade do
que fazem.

Excellentc Ministério!

Um sacco pesando 45 kilos titiba,
110 anno findo, a tarifa de í..}0 réis.
Km fevereiro foi -o freio elevado
para <._.. réis; em março para i$oi5;
em abril para i?n" c em imaio para
ÜJ....0. O augmento é de 128 foi

O metro cúbico de madeiras paga-
va, ent 1915, lÇ)$_'oo. A Costeira att-
gmentoti pela seguinte fôrma os fre-
tes: em fevereiro, 2i$uo; em mar-
ço,_ 2.3*f2,.a; em abril, l^sdo; c em
maio, ..'"íooo, ou seja o augmento
de «7 7o\

A duzia de laboas que no antiò
findo pagava ..'-ooo, foi assim aggra-
vada: .p^oo etn fevereiro; j.f&H» em
março; .¦$;-. em abril e »o?ooo cm
maio. O augmento foi de 150 c/n\

'Para as bananas cm cachos iam-
bem, como acima dizemos, o augmen-
to foi de. 150 r/r, 'isto é, de joo réis
passou para 350.

'Os navios da Costeira somente
consomem carvão, e não coiisla 'pie
tenham procurado experimentar a

O CASO DA "SHflO OIL"
Jiscrcvcni-nos:
"Illmo. sr. director do Correio da

Manhã. — Desejando contribuir para
que se esclareça justamente á op nifi.
com ¦ respeito, a -erradas informações
«pie têm vindo a publico sobre a .S'/(in-
dtird Oil, app-llam.is para a lealdade
dc vii s. para (iue nas columnas dc seu
conceituado órgão seja inserida a carta
nesta (laia dirigi.ia ao illustrado jor
nal .-! Noite.

Agradecendo desde já, tentos a hon-
ra de nos subscrever, de v. s., mt" att"
venr. — Dulce J. IVhitc, secretario do
gerente geral — Standard Oil Co. of
Brnzil."Kio dc Janeiro, ifi de maio deioiC

lilrno. exmo. sr. director da A Noile
... C. — Tendo lido aiite-hontcni

no seu coiici ituadò jornal algumas li-
nhas menos juslas íi «i>roposi:o das no-
ticias que têm vindo a publico sobre
gratificações dislr.bnidas pela Standard
Oii a. .funecionar os e politicos, vimos,
confiados na digna imparcialidade dc
V. éxif solicitar o favor da .publicação
dc ajgnr.ias palavras de esclarecimento.¦ A Standard Oil, idcli.ua da já bem
conhecida tentativa de assalto aos seus
cofres, solic tou e- insistiu desde logo
nor um exame judicial ã sua escriptu-
ração, Oppondo-se ao nosso justo pc-
dido, os -pseudo credores e syndicos, o
digno juiz não autorizou o exame.
Este' simples e -incontestável detalhe
mostra que não era a Standard quem
.receava exame á sua escripta. O ex-'stib-gercnte 

é quc talvez não quizesse
que se tornassem conheedos os lança-
mentos que mandara fazer justificai!-
vos de d nheiros (pie pessoalmente rc-
clamava da caixa.

Aniiullada, porém, a faileneia nela
Egrégia Cântara e decretada n prisão
preventiva dos que se associaram para
assaltar os cofres da Standard, não
teve mais acanhamentô quem inventou
as despesas em discussão c recorreu .10
escândalo, suppondo que assim sc vin-
caria da empresa que cumpre o seu
devór defendendo os seus cofres.

Nas considerações, porém, d'/l Noile
fala-se cm (nuí e concess.es escabro-
sas; A Standard Oil não explora con-
cessões de terrenos, estradas dc ferro
ou outro qualquer negocio desse ge-
nero. Vende apenas gazolina c kero-
zene, co:nmerc:o bem simples pnra que
nãosão precisas concessões escabrosas.
Facilidades dc negocio sim, mas faei-
lidades sem prejuizo do listado e de
terceiros cõncédem-n'as -todos os _ro-
vernos e em iodos os paizes como «;en-
ti] retribuição e confiança aquelles quc
vem, embora na mira da justa rcinune-
ração dc seu capital, itidrcctanuite
ccniribiiir para a riqueza .publica.

Nada," porém, de exclusivos, mono-
p.lios nu favores cauivalcutes.

As.ini. podemos affirmar (|iie a Stan-
dai'd'.Oil ap.-nas se lem utilizado, des-
dei.v.seu' fitnccioiiamento no Brasil, do
.(.tj^fdieiili. regulamentar de despachos
sobre agua, consagrado na Xova Con-
sol dáção das Leis das Alfândegas e
Mesas de Kendas, praticado c em uso
nor todo o cõiiunçrció desde iSüo.

E agora, sr. redactor, quanto a trust
o negocio de gazolina c l.crozcne pôde
ser explorado por quem a isso se qui-
zer dedicar. Além da importante em-
lirera Texas, outras casas eslão impor-
tando os produetos de nosso -negocio,
sendo para notar rjue é a Standard
queiii está vendendo mais barato a ga-
zoliua.

Posio islo, devemos confessar que,
se .pela primeira vez vimos á impren.
sa ped'r a publicação di utn justo es-
cl..rec'.i.cii!o, é porque sinceramente
acreditamos na bon fé do jornal a quc
v. ex. dignamente preside.

Agradecendo a publicação dcslas li-
ilhas, nos subscrevemos cotu a mats
elevada consideração, de v. cx., a.tlsi.
venrs. e obrs. — (assignado) Dulce J.
IVhitc, secretario do gerente geral —
Slandard Oil Co. of Brnzil."

O presidente da Republica assiguou,
¦liontem, o decrefo da pasta <lo Interior
reconduzindo o bacharel Enrico Torres
da Cruz no logar de juiz da 4° pre-
toria civel do Districlo Federal.

NOTICIAS DA GUERRA
o-

DE AMSTERDAM NOTICIAM O UE
OS ALLEMÃES ROMPERAM^

LINHA INGLEZA DOÕCCIDENTE
UM ZjIGEIRO CO MBA.1M 1VA.WA.Xa

JITJVTQ A'S COSTAS BJEJLGAS

O celebre forte de Douaumont, 110 sector de Verdun, depois de ur.
¦tomado dos allemães pelos franceses

PORTUGAL

«oa-*-<£. + tt-
A AUMiiíisriiAçAo do Correio da Ma-

nhã. assim como todos os seus agentes
c viajantes, acceita assignaturas para
a revista portugueza O Rosário, uma
rias mais bem feitas publicações catho-
M.C-is editadas cm Portugal.

IPÜIOS
O presidente da Republica recebeu,

hontem, após o despacho collectivo, os
srs. drs. Luiz de Souza Dantas, sub-
secretario do Exterior, e Homero Ba- hulha nacional. O carvão estrangei
ptista, prcsidcnle do llanco do Urasil,
que coufereuciaram sobre assumptòs aí-
fectos aos cargos que occupain.

Esteve, tambem, 110 palácio do go-
verno o general Joaquim Ignacio in-
speclor da _4 região, müitar, que foi
apresentar-se por ter de assumir o seu
novo posto.

A febre typhoide, que foi durante
muito tempo uma doença rara no Rio,
vae ultimamente ganhando terreno e já
são numerosos os casos de morte quc
ella produz, tendo havi lo alé ultima-
mente uma epidemia em certa zona da
cidade.

A moléstia estava limitada a parte da
Cidade Nova; hontem, porém, recebemos
communicação dc q-.ic o bairro de» Bota-
fogo fóra egualmcnte atacado, tendo-
se observado no Hospital Nacional de
Alienados alguns casos de typho entre
elles o dc uma enfermeira.

A informação merece os cuidados da
Saude Publica, de quem chamamos a
attenção: não devem, porém, ficar alar-
mados os moradores daquelle bairro,
como parece o caso de nosso informante
de hontem. Forque a apparição dessa
doença cm um hospital como aquelle é
relativamente fácil dc dcbellar, maximé
quando a sita direcção conta com o
serviço dc uni medico fiVno o dr. Ju-
liano Moreira, e que certamente já
tonte-u as providencias requeridas pelo
caso.

A Directoria de Saude Publica deverá
iniciar um serviço dc informações para
fazer conlrecer ao publico os meios de
transmissão da doença e os cuidados
qnc cila requer, ao mesmo tempo que
ponha em pratica os recursos dc quc
pódc lançar mão para extinguir iiniS
epidemia qtte já fez algumas victimas
c está justamente alarmando a pop-.t-
lação.

Ki i'

O presidente da Republica assiguou,
hontem, o decreto da pasta da Agri-
cultuar approvaud.* a reforma dos «•••-

['""¦"• . ... I tatütos da Sociedade Anom-ma "Moi-
Pagador!» do TUaouio Nacio-' ° •*"'** sl:l*!e*» * cttics* é agarrar i n_ho Fluminense.

ro
attingiu effcctivaniente ao triplo do
seu preço antes da guerra, e é bem
de ver quo os fretes, baseados no
combustível estrangeiro, terão dc
subir de valor, em harmonia cotn a
alta desse combustível, iMas, os na-
vios da Costeira nem sequer experi-
mentaram a lenha, qtte os Estados do
Paranác de Santa Catliarina lhes of-
fereceriam a baixo preço, represen-
tada pelos desperdícios c nós dos pi-
nheiros, que desenvolvem elevado
numero de calorias.

Ahi tem o governo mais unia dc-
monstração de quanto urge dar so-
lução ao problema dos combustíveis.
Mais uma vez repetimos que é este
um assumpto que não pôde eslar á
mc-rcè dc hesitações ou de negligen-
cias. Cada dia que decorre eqüivale
a novos e mais graves prejuízos que
se vão alastrando por todo o Brasil
e que atfectam a todas as classes".

.Desde que é rccouhecid.a a existen-
cia do carvão de pedra 110 Brasil;
desde, que as experiências praticas
realizadas vão .provando que a nossa
hulha é boa e serve para o aqueci-
men to de caldeiras; mal andará o
governo em vacillar nos meios a cr,;-
pregar para dar combate á crise que
nos persegue.

i O governo, aíftrma-se, ícm os mc-
Ibores desejos de resolver a crise do
combustível pelo aproveitamento da
hulha nacional. Muilo bem. Mas não
basta que tenha bons desejos, E'
preciso que tenha acção, e que essa
accão se desenvolva com presteza,
para que nos emancipemos definiti-
vamenleda dependência em que te-
mus vivido ou do carvão de Cardiff
ou do dos Estados Unidos. Que al-
gum proveito tiremos tambem dos
muitos prejuízos qtte a guerra nos
trouxe.

Pingos <k le

O governo ioi autori-
sado a contrair um

empréstimo
Lisboa 17 — (A.) A.) — Na ses-

são nocturna de hontem d.i Câmara dos
Depttlados foi approvado o projecto mi-
nisterial da autoria ào\ sr. Affonso
Costa, titular da pasta das Finanças,
autorizando o governo a contrair um
empréstimo para cobertura das despesas
com a guerra entre Portugal c a Al-
leinanha.

O acto da approvnção foi quasi uma
acclamaçfio, -pois os deputado?, desistiu-
do de discutir o projecto, approvaram-
no com cuthur-ia.mo.

Londres. 17 — (A. A.) — Respon-
(lendo a um deputado que i«'z nma in-
terpcllação sobre a situação de 'Portu-

gai na guerra, relativamente á sua atti-
tude deante da paz, sir Kdward Grvy,
ministro das Relações F.x.tenores, de-
clarou na Câmara dos Cúiniimns, quc o
governo-portuguez. não assignou o nn-
cto dc Londres, que obriga as nações
da "Enténté" a náo celebrarem a paz
separadamente.

Lisboa, 17 — (A. A'.j — Tor acto
de hontem, do governo, foram manda-
dos reintegrar o.s empregados quc ha-
viam sido separados d«,s serviços do Mi-
nisterio da Instrucção «Publica, causaiv
do essa medida optimo effeito.

N^ ÜNHÃSJN6LEZÂS
Os allemães teriam forçado
a passagem para Calais ?

Londres, 17 (A- A.) -- De Amslcr-

dam tra-ismittcm para esta capital no-

ticias procedentes dc Berlim, dizendo

que os aUeniãos conseguiram romper a

linha de frente ingleza em vários pon-
tos do tlieatro occidental, forçando a

passagem para Calais.
A imprensa commenta ironicamente

essas noticias, que são totalmente inve-

ridicas, pois as diífercntes tentativas

da offcnsiva desde Loos a "pres foram

todas sustadas, não tendo sequer conse-

guido o inimigo uma única vantagem.

A BATALHA

DE VERDUN

Os inglezes retomaram
as posições perdidas

em Hcbuteruo
Londres. 17 — (A. II.,) — (Offi-

c'al) — Tres columnas inimigas tenta-
ráin penetrar uas nossas trincheiras, ao
sul «le Hcbutcriie. Us dois primeiros
ataques não deram o menor resultado;
o terceiro permittiu ao inimigo pene-
trai* nas nossas posições, de onde pou-
eo depois foi expulso com grandes
perdas.

Capturámos na colina de Viniy 250
metros da primeira linha alleinã, cau-
sando ao inimigo consideráveis baixas.

, Unia patrulha ingleza fez. um anda-
cioso raiei contra as trincheiras inimi-
gas, conseguindo penetrar até .'1 segun-
da linha.

Em Foncqtievillcrs, Angres, Funquis-
sart e Wytscliactc, aclividade reciproca
de artilheria.

Paris, 17 — (A. 11.1 — (Official)
— Na Cliampagne, rcpellimos á força
de. granadas um destacamento inimigo,
que tciilavn cair de surpresa sobre 11111
peqiytio poslo na rcgi.io de Buttc-de-
Mcsnil.

Na Argònue, nos sectores «lc Fottr-
de-Parisi Cõiirte ChaiiS-.es e Vauqüois,
luta de artilheria bastante viva.

Na margem esquerda do Mosa, na
região do bosque de -Avocourt e na
collina ..o.;, bombardeio violento; os
nossos tiros dc barragem sustaram jun-
to ás posições a oeste daquella collina,
um., tentativa -!o aia-quc,

A léste do Mosa c no Wocvrc, raja-
dns dc artillieria; nos outros pontos da
linha <lc batalha, canhoncios intenuit-
temes.

jA GUERRA NAVAL I

.1. —

Pelas declarações feitas pelos diversos
'furíccíoriarlos cujo** notres ..pparcc.in na
(lista dourada da Standort Oil. conclue-so
(jue ninguém recebeu as íics festas de Na-
tal c Anno liom.

ÍV quíif com •certezi., o T.ipá Noel, _*i-
cei .egodo «Ia entrega. Íe_:-5C de esquerdo e
íicou-sc coni o dinheiro.

-\p-.irc a policia, e verá.

Solire a situação do eoniracreio «lo Era-
sil falará hoje na Câmara o deputado Se-
rap;..ó.

.'..r.i c"c. fim, já lera .*. cx., conver.icu-
tenie-mc corta-!. cm tira.; o Retrospecto
Cn:n-!icr.-i.,l publicado no Jornal áo Cen-
mercio de hontem.

Patentes de invenção : (di Jorre!) "a

_Uar.os Antônio Xur.cs, pr.ra -.ira novo tora-
_.s=o dc lüir.craçíío dc -.»*-_.••.".

Mineração de casas ? Só te -'.'ar th Casa
da -«rneda c üa Caixa de Conversão.

Podem cUploral- pelos processos rr.'iis
modernos, qttc não encontram mais nenhum

i filão.

Uma ligeira batalha
junto á costa bei .a
Londres, 17 -- (A. H.) (Official.

Travou-se liontcin, junto a costa ela I çl-
eica, ii-n combate r-ntre unia esquadrilha
ingleza composla d.- contra-torpedciros
c monitores o um grupo de contra-torpe-
ticiros allemães. .

O inimigo retirou-se ucpo.s ;ie rapma
luta. ,

Não soffrçmos nenhuma perda.

Londres, 17 —- (A. A.) — Umírans-
porte austríaco bateu cm uma mina no

porto dc Dttrazzo, indo ao fundo.

Londres, 17 - (Ã. H.)-0 "Lloyds"

annuncia quc o vapor hollandez " llata-
vier 5" explodiu ao largo dc Grcat ,or-

I niotith, hoje de manhã. Quatro homens
! da tripulação morreram rio desastre, *

Na írenie itaSo-ausíriaca
(A. rs'.) - alto

Telegramma de Buenos Aires:
"ApeVs ur.i.v importanto reunião politica,

<is leaders radicaes. dissidentes, democratas
(. coi*?crv..(l..res rcsolvcríitn osíorc-rcr a pre-

j sidencia da Republica, 110 futuro periodo,
ao dr. Cr.iiÜiennc U-taondo.

Este, Informado daquella resolução, re-
c„_ou acceitar n honrosn tncii:n_c:.-i.f por-
que acha que a sua candidatura não cor-
responde á verdadeira opinião publica, so-
Icnnenicnte manifestada nos «saltados 01*11-
rr.Jos nas ultimas eieiçiíe..."

Is?o foi em Buenos Aires; mas aqui
no Brasil ninguém imita o sr. Udaondo,
apezar da rei íaraa qtte K~'s (le maça-
quiks l

Jornaes de S. Paulo noticiam quc
dentro dc muito pouco tempo o muni-
cipio de Iíú terá, para o transito dc
automóveis, cerca do 170 kilometros de
estradas de rodagem. Ahi está um
exemplo digno dc ser seguida pelos Es-
tado:. de Minas c do Rio, de onie nos

Row.o. 1
commando: .... , . ,"Xa fronteira dn Trcntuio, depois ue
intenso bombardeio iniciado a 14 do
correnlc, o inimigo realizou hontem um
ataque com grandes massas de infante-
ria, contra um trecho da nossa frente,

| no valle do Adige e .no alto Astico. As
' nossas tronas infligiram ao inimigo nn-

j portantes perda-, mas c.:--\ alguns pontos
! viram-se obrigadas a ro;ir;»r para as
i primeiras iiiíb.is dc defesa, 11.1 zona de
í àlonfalcone, ou le depois de alternati-
j va contra-atacaram energicamente e

com pleno suecesso.
O inimiRo deixou cm nosso pod.r 254

I prisioneiros, entro os quaes alguns oiíi-
! ciaes, e. duas mrtraihridorasY

Roma, 17 — (A. A.1 — A imprensa
diz ouc do Adige a Hrcnla houve, na
linha dc frente italo-austriaca, violento
bombardeio, seguido -io empergo dc ga-
zes lacriniogcnios pelos austríacos, que
intentaram uni ataque aos entrincheira-
me-ntos italianos, que foi cm tempo nn-
nnllado.

As perdas inimigas nesta ac-èío ferem
importantes.

AFIemanria-Esíados Unidos

A GUERRA ANECDOÍiCü

* 
* 

íi
-.anúncio do Jornal:
"Uma ir.o. , sem conli.cimeníos, peãe a

-am senhor _-io$oco emprestados, para pa-
gar cn-no sc combinar."

Ainda beni que essa é seria. Ha muito
espérlálbão por chi qtte, -para jrr.njar di-
aheiro, falsifica conlicciincittos at. da Cen-
trai.

CjTano ii C.

EPISÓDIOS FRANCEZES
Numa das mairies do departamento, o

empregado eucarregado de trausinittlr ás fa-
irilias a noticia dos óbitos ii-is exércitos
con. esne rcicr •_-.:r..n!c dcr.^scto sc:;iai»as
uma triste noticia.

De dois cm do',i dias, unia joven e en-
rrvebr á jiobrc crcalura a (!o'«.ln'iora nova ?
c,uc desilt: outubro n^-o mais lhe c-creve,
cttá vivo ou morto.

Dc facto, o ofiicial morreu; mas, como
roveiar á pobre crt\.tura . tíciuladora nova ?
Já :)üo declarara cMa lia mais dc tres mezcs;

"_e tiver a desgraça -le perder meu
nirirido, nmto*mc.w

Ktitão, a c_da visita, o .mprepado con-
st I1.1 os papei.., cncJic-se de coragem, vne
di.cr a verdade, e, no ultima momento,
recua, sem-aiiimo, dc.iníc th rc.ponsabUiila-
dc da rcvelaç-ir..

Tor::a a R.bar o calhamaço sobre a fu-
itebre testemunho da irreparável nova, e
accrc?"eut«. simplesmente

"Nada de novo, por emquanto,"
A viuva sorri, com amargurada .speran-

.,;¦. e .1 f.tibro i-mcci-inario aFsistc, com o
coração opprcssn, ã lula qtie ee trava na
>1,.'.t.tla aítno chc.a tic
fiança.

No. dia pcguinle, o
go_... de licença.

Será» púí*-', um oi
t«iia...

Cf. iS !*!

.etc. do Esta-Jo-Moior de Corpo'
Chamada do teleplione. A orde

escriptorio vae attender. Trate.,
se >ie um tele.ranitv.a a transmittir. O ho
mcm toma noia e escreve, repetindo ca.!:
p, lavra:

"Ordenai-.;.! Fulano, Estado-Maior, bata.
llião X. hrigadn XX, divisão em campanha

Percebeu ?
Sim.
Então, contim-o:

"Tua mulher faüeeeu aecidentalmente
ctpcramos-te pera os fmicrat
Oc*:uora,"

Queira repetir, para ver
licpito:

"Tua mulher... ttc.**
Quantas palavras ?
Vinte tres.
*.;li certo... IJssa homem «tá ahi

r.iio c vcnlr-tlc ?
Sim, senhor; sou ea!...

anciedaJe c de con-

empregado entra em

Iro qtií dará a no-

Xo .-.'-
de tropa..
natiça do

vcnlia setn

está certo.

Interpretação yankee
do tratado de 1799

Londres, 17 — 'A- A.) — Pabe-se
aqui quc o governo norte-americano
vae informar a Allemanha que o trata-
do de 17.0 não ti appliçavel ao caso
do vapor Appam.

O assumpto. ,10 ccnlrario do que quer
o governo dc Berlim fica, segundo a nota
nor!c-_mcrk\.!ia, _-?p-niíe..t(._ do "píeito
iniciado pela companhia ingleza pro-
firietsria do referido Appam;

A' margem da guerra
O EXERCITO

PORTÜGÜEÍ.
Os processos de

alimentação em cam-
panka

Logo que começam as operações e as
tropas.se põem cm movinieitto, sur.em
as difficuldades no serviço de alimen-
tacão, iliffie.uldades crescentes dc di.»
para dia, mio se podendo, portanto,observar regras íixas sobre a maneira
de proceder;

A' medida que as tropas so approx.
mau» do inimigo; vae havendo necessi-
dade de recorrer ás provisões moveis,
que devem ser .immediaiaiiieiitc com-
ílétadas, quer recorrendo ao*, recursos
locaes, quer aproveitando as coltimiiaa
de viveres, se aquelles recursos nàc
bastarem ou uão poderem ser utiliza-
dos. Essas columnas, por sua vez, de-
vem reabastecer-se quer por meio do:
recursos do paiz, quer por meio do:
depósitos collocados ti rectagnardu d.11
linhas ou.estradas de etapas,

Nos dois casos, a renovação das pro-visões inoveis ó sempre extremamente
difficil, porque para obter unia reno-
vacão sem que a columnai de viverei
cesse de estar cm conlacto com <
exercito, é preciso que esto suspenda «
seu movimento, aliás a distancia regit-
lamentar, augmcntárá considerável,
mente.

Por isso, quando o exercito se ali-
nienla das provisões inoveis, todos os
esforços da administração militar de-
vem ter ,por fim o substituir a tempo
os gêneros consumidos.

Nos dias de combates as Iropas serã-i
forcadas, muitas vezes, a consumir o»
viveres de reserva que levam comsigo;
mas, cm compensação, é durante esí-d
periodo que mais facilmente se podem
rccoiuplelar os viveres dos trens regi-
mentaes,

Depois do combate, o modo dc ali
mentação depende do resultado de-
luta.

O caso peor c o dc uma retirada,
pois quc então será impossível utilizar
as requisições, havendo, portanto, neoé»
sidade de recorrer aos depósitos fixos
onde os viveres são reunidos 011 des-
carregados das columnas, aproveitando
os pontos ein que as tropas tenham de
fazer alto, ou de estacionar, c de fôrma
que as di*.rrilniiçõ-s se fnçam o mais
comnioda e o mais rapidamente pos-
sivel,

Os viveres quo não poderem servi*
;.9 n<.CíT-.u!ades do exercito nem tão
pouco ser transportados, devem ser des-
truidos com o fim de não cairem em
poder do inimigo e para lhe tirar todos
os recursos om subsisteneias.

Segundo diz o regulamento de cam-
pánlia allemão, em paiz inimigo, devem
as requisições constituir o melhor meio
de viver na região, podendo (dias ser
feilas peias autoridades administrativas-
militares ou pelos próprios corpos dí
tropas.

Comtudo, as requisições feitas dir.
clamem..' pelas tropas impedem que sc.
retire partido dos recursos locaes duma
fôrma gerai e, ao mesnio tempo, é pou-
co econômica; deve, portanto, r.vitai-
se, quanto possivel fazel-o, e só se de-
verá recorrer a -esse meio, ([liando haju
necessidade absoluta.

O regulamento de campanha poríu-
guez diz, a tal respeito, quc as r.qui-
sições feitas em território nacional sc-
rão pagas em dinheiro de contado ou
por meio de documentos na devida fór-
ma; etn território estrangeiro é o com-
mandante em chefe que decide se de
vem ou não ser -pagas.

Quando as circumstancias o permi','.;-
rem c especialmente para a cavallaria
em -exploração e para pequenos desta-
cantemos emprega-se a alimentação
fornecida já cosinhada pelos habitantes

E' este um caso especial de reqttisí;
ção, cujo emprego è dc grande vanta-
gem, mas que só pôde »cr utilizado no
acaiitouamcnto.

O soldado, nesse caoo, recebe os ali-
mentos do habitante quc o aloja, se-ndo
a quantidade e natureza do.s gêneros
equivalente á ração normal ou fixada
pelo commandante em chefe, bem como
a indcriinização -a pagar por cila.

A alimentação no alojamento s-'rá
completa ou parcial; nesie ultimo case,
a praça fornece o pão c o habitante o
reslo. Algumas vezes o habitante ape-
uas terá de cozinhar os gêneros que
lhe forem entregues pelo soldado.

A alimentação no alojamento é de
todos oa processos o _ mais vantajoso,
o menos caro c o mais simples.

Na guerra de 1870-71, 03 prussianos
recorreram a elle todas^ as vezes que
isso lhes foi possivel. Não pódc, com-
tudo, empregarse perto do inimigo ou
quando fe encontrem grandes forças
num pequeno espaço, e exige um» gran-
de vigilância da parte dc todos os gra-
duatlos para evitar que o habitante fi-
que exposto a exigências da parle do
soldado, que tem sempre a tendência
para o abuso.

.E assim ficam expostos os principio»
basilares que regulam a alimentação do
soldado luziiano em campanha c qu.
são, de resto, aquelles por que sc icgem
todos os exércitos modernos — Raui,
Romano.

Varias noticias
O subsecretário do ex-

terior da Inglaterra
renuncia o cai *

Londres, 17 — (A. A.) — '

eretario das Relações Extcr'
Niclulson, renunciou a esse c.
do nomeado para substituil-o
Harding.

¦M.

A PALAVRAJFFICJAL
A guerra contRfla por

elles mesmos
AÍ.T.EMAXTIA. — Berlim, !? — O

quartel-general communica, cm data dc
16 «le maio:

Em vários pequenos cinprchendinieti-
tos ao longo da frente .oeste, fizemos
um cerlo numero de prisioneiros.

Na margem esquerda do Mosa alguns
débeis ataques do inimigo contra a al-
tura 314 foram repcllidos pelo nosso
fogo de artilheria, infanteria c meira-
Ihadoras. Fracassou igualmente 11111
ataque do inimigo contra um angulo
saliente d.i nossa posição ao norte de
Vau-i-l-S-Paliers (a sudoeste dc Com-
1*res),

Londres. 17 — (A. A.) — A Cama*
ra dos Communs approvou, em terceira
cli^-ussão, o projecto nue estabelece c
serviço militar obrigatório.

Paris, 17 — (A. H.) — Desmente-.**
ofíiciabncnte a noticia da morti. *-o

general llarcband.

Z.OJK-W. 17 — (A. H.1 — TeY.ran.
mas de Toronto, Canadá, anminciarn
que os cidadãos franceses, italianos.
russos e das outras Daçõps ailiadas, qtir
residiam r.o Domínio antes da guerra e
que partiram para se juntarem ás tro-
pas dos respectivos paizes, terão ao rc-
gressar ao Canadá o mesmo tratamento
dispensado aos soldados canadense; ou
inglezes pelo "Comitê dc Assisicncis
aos Soldado.".

Londres, 17 — (A. A.) —. Atle-.t.
dendo as itinunieras pro.as de culpabi-
lidado apresentadas contra o eeícbr.-'
agitador Rogger .Cascnieitt, o tribunal
de Bo. Street resohcsi entregai» ao
julgamento da Corte Marcial,



CORREIO DA MANHÃ — Quinta-feira, IS <Te Maio dc 1916

0 CARVÃO E OS
[TRANSPORTES

Demonstrando com o resultado
offíciai das analyscs chimicas em di-
versos laboratórios nacionaes e cs-
trangciros, com as diversas expc-
riencias cm fabricas c cm locomoti-
vas, quer no Brasil, quer «os Esta-
dos Unidos, e com os depoimentos
da homens illustres, proíissioaaes e
scientistas, íanto patrícios como cu-
ropeus e americanos, a cxcellente
qualidade do carvão da Barra Botii-
ta, qualidade que o torna perfeita-
mente apto -para ser applicado ás in-
«lustrias, aos transportes e aos servi-
ços da illuminação, resta-nos ainda'«.ncarar 

o problema sob o inte-ressan-
tc aspecto do transporte, da mina

. próduetorá aos mercados de con-
&u:r<o.

Essa v, realmente, uma das faces'mais 
craves do 'problema complexo

«ia .utilização do combustível na-
cional.

Os centros «ie maior consumo e,
consequentemente, os melhores mer-
cados para collocação desse produ-
cto são, incontcstavelmemc, Itio de
Janeiro, S. Paulo, Minas, que, pela
situação especial cm que se acham,
<|ii_r Keographica quer commercial.
f|iier industrial, se tornam os imais

.exigentes de todo o Brasil.
Deita cidade partem, demandando

o interior de S. d/Valo e de Minas,*
ns mais poderosas estradas de ferio
ila União e, em busca dos Estados
<lu norte c do sul, todos cs vapores
da nossa marinha mercante.

«Nesta cidade, cm S. Paulo e em
Minas, o desenvolvimento das indus-

Pela defesa nacional
Requerimentos e projectos

do sr. Mario Hermes
O sr. Mario Hermes justificou

hontem, da tribuna da Câmara, na hora
do expediente, os seus dois requeri-
mentos de informações, já por nós
publicados, relativos a assumptos que
dizem respeito aos Ministérios militar
res da Bepublica. O deputado lialtiano,
que foi ouvido aitenciosameate por
grande numero «le collcgas de represen-
tação. expoz cabalmente a3 razões que
o levaram a remétter ú Mesa da Ca-
mara os alludidos requerimentos, dado
o empenho, em «jue está, de tornar evi-
dente aos membros do poder legisla-
tivo da Federação as verdadeiras con*
dições de defesa nacional.

Exgotadi a hora do expediente da
scssSo, passou-se á ordem do dia. An-
nunciada a discussão do projecto nu-
mero z.\ü A., acerca do Aero Club Bel-
sileiro, o sr. Mario Hermes voltou a
oecupar a tribuna, justificando e apre-
sentando, desta feira, á consideração
da Câmara os tres projectos seguintes :
EXPLORAÇÃO DE PKODUCTOS

PAÍ.A MUSIÇOUS
"O Congresso Nacional decreta ;
Art. i° — Fica o poder Executivo au-

torizado a organizar, eom urgência,, so-
licitando para isso os necessários ere-
ditos, uma comniissão dc engenheiros
militares e civis, encarregados de cs-
tudar as pyritcs nacionaes (sulfato de
ferro) c a explorar cs terrenos, afhn
de descobrir-se não só pyrites mais
ricas em enxofre, como minas de ni-
trato de sódio c de enxofre.

Art. 2" — O governo fará acquisi-
ção dc machinas para a extracção de
ferro e para os diiíerentcs trabalhos
desse metal.

Art. 3° — 
;Revogam-se as disposi-

çucs em contrario •'"ala. 
das sessSes, em 17 de maio de

VIDA POLÍTICA
Um qne n_to qniz ser deputado
S. P.ivw, 17 (Do correspondente) — O

sr. Fernando Prestes respondeu ao conVi-
tc declarando não poder acceilar a cadeira
d: deputado federal, parecendo que o sr.
PaJna Salles tambem não acecitarâ.

A comniíssao tíirc-ctora. deve resolyer hoje
a nova escolha.

De

Na Gamara
0 sr. Luiz Domingues

dá noticias de soa
pessoa

Sob á .presidencio do sr. Astolpho
Dutra, secretariado pelos srs. Costa
Ribeiro c Juvenal I.amartine, foi hon-
tem aberta a sessão da Câmara, com a
presença ds 55 deputados. Após a lei-
tura da acra, procedida pelo sr. í.a-
ntartine, oecupou a.tribuna o sr. Luiz
Domingues, que informou aos seus col-
legas que completara hontem o seu 3a"
anniversario de vida parlamentar. Apro-
veitando o ensejo, o orador reclamou con-
tra o facto do Estado do Maranhão se
achar abandonado do governo federal,
não sendo, pois, servido de csrradas
icrreús, lindas iíciL^ruphicas e coi5-5.3

O expediente lido careceu de impor-
tancia. Depois delle, occup.-.ram a tri-
bnna, sueccss:vaincr.te, os srs. Octaçilfó
Cantará, Udcfonso Pinto e Mario Her-
mes. tendo este se alongado na tribuna,
por. occ.-.siáo da ordem do dia.

Nesta, foram encerradas a$ discas-
soes dos seguintes projectos: -i-tS -A,
que manda considerar como dc utilida-
de publica o Aero Club Brasileiro — „
com parecer favorável-da cômmissão «lc B • M "'-'f"*15 *"* <*"-$• eari.ci e-tete-
Constituição e Justiçar C<i A, que es- sr-*"-^ de {cicin.õ_s c -parabéns; já de
tatue que a Fazenda Publica, quer na- políticos do Estada da Bahia; já de pes-
ctonal, quer estadual ou municipal, per- soas de destaque r.a politica federal
ca os setts privilégios rra_ execuções ju- tr-.- outros tclegr.rui__-._3 de sigmficasírp,

rr-se um da senador lt_y li.rb-sa,

Deputados em viagem
B.AltiA. 17 (Do correspondente) -

passagem por csra capital, visitaram hoje c
governador d» Estado os deputados DaltBa-
iar Pereira e Xctto Caiupclto. O sr. An-
tomo Mon:.. rr.sTV.ou o SCU £J-_._.i-_:__c de o*"-
dei» retribxr-iiica a Ti-íta.

* ..* ~, 
' 

.
A reeleição do sp.

Octavio aiangaleifa fgkfm^g^*
A propósito da sua reeleiçio de erre!

lio da cômmissão de Fie*_r.i*..3 da Catei
' '"'""'- '"' '-'-- poüciac?

Novos aconfecimen-
tos na Barra do

Pirahy
Os ladrões começaram a

"manche" anaunciacia

Não ficaram no3 fuzilamentos r dos
ladrões de' cavallo, que se vinha.:!!
aquartelar.do cm Vargem Alegre,
suecessos sanguinários que; tanto alar
rr.arsm o prospero município da Barra
do Pirahy. Ante-hontem, õ noite,
aquella cidade fluminense foi novameu-
te sacudida por um crime miserável e
traiçoeiro. Este c, r.ão Ira duvida, uma
conseqüência daquelles ê vale a pena
recordar aqui a sua chrotiicn, larga-
mente divulgada por cs:e jornal.

Vargerr*. Alegra e Dores do Pirahy,
localidade? não multo dstautes da
Barra, eram. ha tempos, consideradas

mais au-

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

sccessiyas,ciri façanhas
,. . - ,, , 

'"^ 
Üiipunidade dos seus crirr.es e a indo-

Octavr. Mangabeira recebido ai- Io:.,-a üs aurorídades poiicirtes. os

aiciarias, em casos determinadas —com
parecer da cômmissão de Justiça, rc- . _r„.i;Mn -._ „.,„.. „ ,
jettando-o, c restrieções do sr. JI. dc 

'""•', •'-«•'"•-.<* V?~ **"i«-«le parlamentar,
Figueiredo; çi_, que autoriza a conce- j t*-***1 ° rrw.aro brasileiro rc çonsTaiSla r.f.
der ao dr. João Nery, inspector sani-1 fectuosantente com o reeleito, accei_t_andj

-.rias fabris tem atigmemado fabu- 1916." — Mario Hermes.
lusamente o consumo de combustível-

¦E a illuminação publica das diffe-
rt-utes cidades «iss.es dois grandes:l'.5ta<ios c ainda do Estado do Rio
converteu-se em coiKiimidora neces-
--ária e iníallivel <la huliia.'i'raii=portar 

esse combustível das
mina. do Kio Grande do Sul, Paraná
e Santa Catharina, em quantidade
spfficiente e a preço capaz de con-
correr com a quantidade e o preço
de venda do carvão estrangeiro, de¦ modo a tornar preferível c~ brasilei-
rc*. é, sc-m duvida, o problema cuja
solução reclama energia mais con-
stante c habilidade maior.

Nem os meios de transporte são
sitífirientes para o abastecimento
<'.c.3_ referidos mercado.., nem a ca-
réstia dos fretes, por muito reduzi-
dos que sejam estes, •poderá perm:'t;i.-

preço de venda seja capaz de
enfrentar a concorrência do produeto
similar estrangeiro c mesmo do na-
cional da mina de Barra Bonita.

Nem se argumente com as expe-
riencias esporádicas feitas com meia
'*t:zi:i de toneladas dc carvão do Rio
Grande do Sul, das minas do Arroio
dos -Ratos c do Butiá. Uma peque-
nr. quantidade de tonelada; para cx- ur ,.••-,
pericncias, e ofíicialmente psdida nem.-..
iielo poder publico, encontra-sc e i-\e Art. 2"
Kicil transporte «_ de pequena des-
pesa; mas desde que as cncommcn-•das tenham que obedecer ás leis da

,!"¦ flerta e da procura c da concorreu-
cia, que ainda «ãb dòminatloras nos
nossos mercados, o problema lia de

-'mudar necessariamente tle aspecto
:.'S.ra obedecer ús condições indus-

. iriacs e commerciaes dos mercados:
•Já não será süíficiente a tonelagem! dé um só navio, tic-n*. a produeção
; «ias minas stipportará as exigências

, dos pedidos nem, chegado o carvão
i nos portos do Rio e Santos, poderá
!;.•'..sistir ás .imposições do transporte
, r*or via férrea, para o interior de

Paulb e Minas.

A FABRICA DE PrQCETE
"O Congresso Nacional resolve :
Arr. r" — O governo providenciará

para que a fabrica de pólvora de Pi-
quetc ensaie o typo de pólvora que sir-
va para os canhões de marinha.

Art. 2" — Fica autorizada a admi-
aistrrrção da fábrica de pólvora sem fu-
maça, dc Piquete, a vender no mercado
os prodirctos que- já fabrica em s-rande
escala, taes conto o; ácidos industriaes'
(sulfurico e nitrico). acetona, os .-.!_•*>-
dões pólvora c collodio, ns polvoras de
caça e o etlier, revertendo em benefi.
cio desse estabelecimento, para a sua
ampliação e desdobramento, a receita
produzida.

Art. 3" — Ai.-.Ja salvaguardando os
deveres de neutralidade, o governo en-
trará cm negociações com os paizes
estrnnseiros, especialmente cp sul-
americanos, que aqui desejarem adqui-
rir as suas polvoras de guerra, algodão
pólvora, et:.

Ar;. 4" — Ecvog.imsc ss disposições
cm contrr.no

de Saude 
"Publica, 

um
sem vencimentos, com

lissão de Petições e
io o projecto do,_!.,

tario da D. LV.
anno de licença,
parecer dã con::
Poderes, rejeitar
nado; 2:9 A, que autoriza, pelo Mrn
terio da Açricultrrra, a fornecer ris ea-
niaras mumcipacs c aos lavradores in-
scriptos, preparados c apparelhos for-
micidas, pelo preço do custo, e dá ou-
iras providencias — com parecer e
emendas da comniissão de Finanças.

A sessão foi levantada ás 2 horas da
tardo.

O sr. Santos .Dumont esteve hontem
na Câmara «ios Deputados, ein visita
de agradecimento pelo facto daquella
•casa do Congresso ter approvado
voto de boas
proposto pelo
no de Andra

s»r peneitamer.te jusia a homenag
Cr.ir.ara prestou " a ur:*. de seus
crirtrioses e infatigados menioros"

rrn qrre _
iilrrstres.

AS faiAXDKS VIOLEXCIAS

"Habeas-corpus" 
para 

:

jornalistas
Foi hontrm finalmer-tc concèdtSrtpclo-"uprerrio 

Tribunal 1-edvrní a ordún d:„.„ yen. i.i-.o uaifucua .--uprerrio irmunai l-cflernl a oraêin de
.rçfso ter approvado um habcdsrcorpus impetrada por' varitfa. jor-vindas, a elle dirigido, nnüstfs do Piatihy pronríêtótiSs^emdepurado paulista sr. Bue- pregados do '.'Correio-de Tlierérlna'-,

k EMBAIXADA EM LISBOA

s
De todas as jazidas produetoras,

: r-ni actividade, no Brasil, a que sc
| encontra em melhores condições pararesistir ás exigencias do problemado transporte c, sem contestação

possível, a de 'narra Bonita: por uma
circttrr.siancta toda natural e por ou-
tra-s oceasionaes c de previsão quea còllocaram em estado de se tornar
o centro produetort «le combustível
por cxccllencia, preferirei a qual-
quer outro.

•\ mina de Garra Bonita está si-ttiada no município de Thomazina,
J'.stado do Paraná, em uni ponto quefica distante apenas 47 kilontctros
da tração de S. José, no rama! de

aranapanema, da Estrada S. Paulo-
Kio Grande.

'Basta, portanto, cottslrttir uma es-irada de ferro, daquülla estação á
jazrtda, para que o problema do
traii.iiortc fiqtia plenanieníe resol-
vido.

Ora, css-2 obstáculo, qttc a muitos
parecera insuperável ou pelo m"-uos difficil -lt* vencer, não offercce
gravidade alguma, dada a existência

.<•< elementos de primeira grandezaque, desde já, contribuirão efíicaz-
e para dar ao problema um as-

niutto menos severo.'ara facilitar o transporte do cem-Uístiv;!, o sr. coronel 'Carneiro de•McliO, proprietário <h mina referi-Ha e de outras na mesma região já•iz construir uina estrada de roda-
geni que da sua fazenda de Barrai..>m::t alcança a referida estação

F---U estrada já tern em perfeito«..ido de conservação para o trafego-ti j-.aoiii.tros, faltando apenas con-''ruir o trabalho cm iS kilometros*«•tes-mesmos já foram atacados cm-
ptegan-Jo-se ness
rtitr.erosissinia d
por lim profíssiona

Dentro de 20
«ia a. estrada dc rodagem col.-u-iumenie 

prompto ,,ara 0 a;5e„.
trilhos da via férrea a

S. Sessões, ir de Maio de 19-J,".
— Mario Hermes.

"O Congresso Xacrona! resolve :
Art. 1" — Fica o puder executivo

autorizado a crear na fabrica de pol-
vorri Je Piquete uma escola pratica de
cliimtcos especialistas cm explosivas c

de sidoro-tcehnica, cm Ipa-

— r.-iri a matricula nessas
escolas terão preferencia os officiacs
até o posto de capitão, com especialida-
de os que já visitaram fabricas dc ma-
tcrial hcllicn na Europa, e tambem os
civis que já sc* tenliam dedicado a es-
ses estudos.

Art. 3" — O governo solicitará, com
urgência, do poder legislativo, o., ere-
ditos necessários a esses serviços.

Art, 4" — Revqgam-se as disposições
cm contrario."

S. Sessões, t*. de maio de i.:5. —
.1/íii-r'o Hermes,

O sr. Gastão da Cunha e
o voto do Senado

Lida na liara do expediente da sessão
dc lion-ein d. Senado, a mensagem pre-
aidencial que commutiica a nomeação do
dr. Gastão da Cunha para nosso embai-
xador cm Lisboa, foi ella remettida á
ecramissão de Constituição e Diploma-
cia, cujo presidente avoeou a si os pa-
feis c sobre elles dará parecer favora-
vel na primeira reunião da cômmissão,
que aindrt não foi convocada. Quand»
esse parecer tor enviado á -Mesa, o Sc-'
nedo se reunirá ein sessão secreta, para
approvar a referida nomeação.

00 _>m

lenda
Báad-dós foram -urrais c mais se nm-
mando, a ponto dc não só roubarem
gado como tambea. assalíareni eis pro-

,.-... 1 prieda-Jes c exigirem dinheiro 4 mão
¦ armada, dos respectivos fazendeiros.

Capitarrcr.ntki a quadrilha estava um
sou- RrilI_je criminoso, o Antônio Silvino

d.-s paragens fluminenses; uni tal Or-
laudo Joí-. de Miranda.; que ora se
acha preso na cadeia da cidade, re-
spondeilífo a um processo dc tentativa
de morte na pessoa do major Moraes
Barbosa, irmão do dr. Moraes Barbosa,
P-esSleiite do Conselho Municipal. Sem
fncratias do governo do Estado' os
fazendeiros .-;• reuniram mima conveti-
ção «nacabra e resolveram^ fa_*cr jtisri*
ca apelas próprias nrios. Foi o <iue se
denominou provisoriamente a Liga da
Morte. A nova sociedade preparava-se
para ng«r e tomar medidas defensivas,
quando nm bárbaro c covarde assalto
dos bandidos á residência da visoon-
dessa da Piedade, urna senhora respe:-
tavcl de ?õ annos de edade, precipitou
os acor.tecim.ntos. Xa tarde de 31 de
rirarçn ultimo, vr.denndo as margens do
Rrbrirãa d.rs Minhocas, em V.-.rgetn
Alegre, uni grupo da /.'_¦_ prendeu e
íuziicu sammariamente os ladrões lio-
rácio Carvalho Vieira de Mello, Au-
gnsro Mòntczzano c Paschoale *le tal,
atirando os cadáveres ao rio. José
Cardoso, aceusado de comprar os rou-
bos da quadrilha, foi ferido, escapan.
do de morrer graças á intervenção da
sua mulher. Os succes.-os tiveram lar
ga repercussão no Ksta.lo do Rio. co-.r.o
nesta caprtrrl, em Minas e cm S. Pau-
lo. O governo local abriu rigoroso in-

do " -Iabéas-Coi pus", d.i mesma cida:' .
E' já do «lotniniu ptibUco .1 setie in-

11 -minavel de violências a ipic o gàvc.-:*.,-i

apprí heiiaeiulo-llics: as cdíç&s'." ori ame^-
| ricando as p-.ss.nr.s dns redactores, ora' «.enredando e empastclhuido as stip! re-
j 

nações. Impossibilitadas as victimas
I dessa anarciiia de usar do recurso legai
; perante os juiz.s do Tribunal Superior
°l 

;'í,r?: 
por s- "'d0 voder este r,,:- rQMCrit0 pav:l apurar a culpabilidade dosn r, uiípctrarani essa ordem tk habeos- fuz:ladores, e o ultir™ grand-

çorptts 
directamente. ao .Supremo ;Jl*ri- dessa tragédia sertaneja íorbunal que julgando o pedido cc: priurer- c aiimioravel Congresso Rur

! ra phase, ouviu o impetrante, dr. Joãoi.-...: .. e o deputado Joaquim Pircs.con-, a -pp lavradores e criadores do Estado.
e pnde se lançou as bases d-.* nm largo

¦ ;

eco
o recente
da Barra

riarecerr.ru dc 600

stituldo procurador do governador do
Estado, por telegramma.

Honteni foi o caso julgado definitiva-
mente, orando o impetrante «jue mos-
trou aos juizes a coíissão cios factos
allcgados e pois a confirmação do cen-

INSTANTÂNEOS strangnncnlo illcgal __.!

:¦:.'.

iam,

P.,

da estrada dentro do prazo de seis
mezes a cornar da data da assigna-
tura do contrato e a submettel-os á
approvação <l'i goverrto dentro <lo
prazo de dois annos, a contar da
mesma data.

c) a iniciar ns trabalhos de con-
strucção da estrada dentro do prazo
dc- seis trezes a contar' da data da
approvação dos estudos definitivos c
a concltiil-os dentro do prazo de tres
annos, a contar da mesma data.

Art. 4* — O governo, no contrato
quo celebrar com o cotKessionario,
estabelecerá quaesquer outras condi-
ções que julgar convenientes aos in-
teresses úo Estado.

Art. 5° — iievogam-sc as disposi-
ções cn*. contrario.

O secretario d'1'slãdo dos Xcgo-
cios d.i Fazenda, Agricultura <_ Obras
Publicas a faça executar.

Palácio da Presidência do Estado
do Paraná, em 4 de abril de ru6;
38° da Republica. — Affonso Alvos
de Camargo. — Caetano Munho: da
Rocha."

Kio, ir—V—19
O Sr. T.rri; Domingues, Deputado-dr

ranh-o...
Aberta a sessão de hontem, da Ca:

conimunica qrre- completava 30 annos dc
Deputado. K" uma existência, durante a
qual o esfusiante membro da 'enricada rrra-

para Ir corrrer, em São I.rrlz, cs bichos do
Jardim Zoológico c outras coisas.

Xos corredores, o Sr. Luiz Domingues

u'..:e de reco
Quiz falar novamente

do governador, mas íoi
pelo relator ministro C

impóssibiji-
er á justiça local.

o procurador
nisso .listado

mito Saraiva,
iderou na extravagância, detu.i
equivalente a ser admittido" .0
a dar duas informações e até

que pond
licença,
coactor'¦ a discutil-as r.a tribuna.

« O tribunal acompanhou a impugnação
aa relator e o depurado Joaquim Pires
desceu da tribuna.

O ministro Canino então, dando o
seu voto, considerou que as violências
allcgados estavam
vadas.

e intenso movimento de defesa «la
ciasse, amparados os implicados nos
acontecimentos de Vargem Alegre. De-
lúirieiadós foram os fazendeiros Olym-
pio Teixeira, dr. Siqueira Camnos. Pe-
dro Paulo Got_.es Pereira. José Teixei-
ra Barros Xobrega e outros. 1*. a Bar-
ra do Pirahy, etithusiasrr.r.da com as
deliberações' do Congresso, mergulhou
de novo em calma, aguardando a acção
dr. justiça local.

A UEVAXC-in.

como qne continua o discurso do recinto : o pedido luto
— Pois saibam, meus amigos*, que nun- mo Tribunal,

ca nr. deixei lcvrrr pelos santos. Arlic-.i de l'nr !'*'í° 's^0 concedia
cônvicç.._3 ir-.r.iialaveis. detestei-*-.** -.-.mr. • I cc-rptf

ComquantO calma fora a situação da
colloctividáde, uão o tra a dos aponta-
dos como organizadores ou inspiradores
da expedição sinistra. Diariamente, vi-
nham elles recebendo cartas anonyntas,

..;..,.,,.,,. ....... . , or** acoüselhaiido-Oü a tomarem precau-''.-„' 
{,!:;.- -ty0". Ções, ora ameaçando-os de uma " revau-

originaln_-nle ao S^fe 
cl,c"* Ia* n3° ««rdaria. Dentre elles.originalmente ao biipre- olympio Teixeira, fazendeiro e cavalhei-

o í,/.,( ro estimado, era o alvo de taes cartas.* *¦ xas- Hspa!haram-se as noticias, chegando a
Orlando I

oetu couro a razão

O governo do Estado do Rio de Ja-
neiro, tendo verificado que a reforma
feita ha tres annos, no serviço da po-
Ucta civil, não correspondeu aos fins
quo a inspiraram, e tendo cru vista a
situação financeira do Estado, que exi-
ge a mais rigorosa restricção das des-
pesas publicas, — resolveu por decreto
de hontem voltar ao regimen anterior
ri rnforma, supprimindo as delegacias
de zoaas.

Eni Nicthcroy foram supprmudas
tambem todas as sub-delegacias; a
força .militar que dava o serviço de or*
deuanças, e que estacionava^ em pos-
tos, de ordinário desnecessários c dis-
pendiosos, será aproveitada amplatnen-
ra no serviço de patr.iihamento das
rua_. '

Foram «torneados r o bacharel Ltuz
Fortunato ds Menezes, actr.at delegado
auxiliar, para o cargo de 1" delegado
auxiliar da policia do Estado; 1°, 2° c
3" suplentes da referida delegacia, o
bacharel Piiuio d.- Freitas Travassos,
capitão José Cesario da Silveira c José
d_* -Menezes Frócs;

o bacharel «Mario Ramos Vcrani, dc*
legado da extincía 1» zona policial do
Estado, para o cargo de 2° delegado
a-.ixiiiar; 1°, 2' e 3" suaplcntcs da re-
ferida delegacia o bacharel Rodolpho
dc Alencar Coinibra, capitão üenja-
«nin de Si Carvalho e capitão Horacio
de Mendonça;

o capitão da Força Militar, Augusto
Ribeiro da Silva. par3 o cargo de Oo-
k-gad.) de policia especial, em commis*
são, no município da Garra do Pirahy;

o bacharel Carlos Cardoso Tiuoco,
txara o cargo dc deiegaio de policia do
munieijiio de Campos;

o major da Força Militar, Álvaro
Fontenelle-, para o cargo de delegado
de poü-rria especial, em comniissão, na
município de Petropolis.

Foram dispensados, em virtude da
reforma, os delegados, supplentes e cs-
crivães das exliitctas zonas, sub-Jclega-
dos e supplentes dos districtos da ca-
pitai.

— A Prefeitura Municipal «le Ni-
cthcroy. com o intuito de facilitar c
accelerar a execução da.s inslàllações
domiciliares de esgotos e tambem com
o fim de iniciar o resgate da divida
fluctuante deixada pela administração
anterior, resolveu permitir aos pro-
prietarios prediaes pagar cincoetita por
cento do custo das installaçôcs etn cer-
tiíicadòs daquella divida.

Essa resolução entrou cm vigor nos
ultimos dias. tendo sido já resgatados
nor essa forma u_ certificados, 113
importância de 7:3.33*350.

Ainda cerrt o intuito de activar a
execução das installaçôcs domiciliares
de esgotos, efilh de ser realizada a li-
g-çâo dos prédios á .ride publica, a Pre-
feitura resolveu permittir que essas in-
sfállaçües sejam U-mbcm construídas¦*or empresas particulares, cuja idonêl-
r-a-le ú verificada em exame

As commissões.
da Câmara

Reunidas hontetn, numa das salas do

pavimento do Monróe, os membros da

comniissão de Instrucção Publica esco-
lberam o sr. Rodrigues Lima para pre-
sidir os seus trabalhos.

Cerca de 3 horas da tarde, tambem
se reuniram,' na sala da comniissão de
Finanças, os srs. Carlos Peixoto, Jus-
tiniano de Serpa, Octavio Alangabeira,
Antônio Carlos, Augusto Pestana, Bar-
bosa Lima, ualeão Carvalha!, Cinci-
nato Braga c Alberto Maranhão, recen-
temente eleitos membros da alludida
comniissão.

Presidiu a reunião o sr. Jusiininno
de Scrpa por scr o inais entrado etn
annos. Realizado o escrutinio, foi o
sr. Antônio Carlos eleito presidente da
comniissão, por S votos contra um.

O leader da Câmara entrou logo em
funeções, agradecendo a escolha do seu
nome para o cargo para o qual acabava
dc ser indicado e fez as seguitres dis-
triliuições dos trabalhos do relatoios

da cômmissão: Receita, sr. Carlos Pei-
xoto; Fazenda Cincinato Braga; Ma-
rinha. Octavio Mangabcira; Guerra Ga-
leão Carvalha!; Agricultura, Barbosa
Uma; Créditos, Justiniano Serpa; Via-
ção, Augusto Pestana; Exterior, Hal-
thazar Pereira; Interior, Alberto Ma-
ranhão; Tarifas, Moniz Sodré.

A coinniissrlo de Finanças escolheu,
como no anno passado, os dias de ter-
ças e sextas-feiras para as suas re-
uniões ordinárias.

POLÍTICA FLUMIXEXSE

O CASO DOS VEREA.
DORES DE FRIBURGO
Depois de preencher tres ses-õ.-; _0~seçutivas do Supremo Tribuna. Feder.'"

foi hontem, afinal, decidido o de!ia*id«caso político do Estado do Rio i-m' 
J

o pedido de iiabeas-corpns em favor dn'vereadores e presidente da Câmara \ívnicipal dc Friburgo. ' "*
0_ Supremo Tribunal, na -.-¦,:.

sessão, concedeu provisoriamen-n - .dem para serem pedidos esclareci--™*
tos. ao presidente do Estado

Na segunda sessão, foi aberto
bate do caso, lendo o relator
ministro Oliveira Ribeiro, as
ções prestadas ao Tribuna!

Entendeu o ministro Pedro

de-
<]0, feito,"informa-

de retiuerer o adiamento do ju!"a-r.iio para que lhe fossem os au«òs 
'co*.

vista uma vez que se não julgava «ní
ficientemente esclarecido para pronut.I

*.'!e ci-

«'o: a regi-

Lí

NO SENADO

MAIS UM DIA PERDIDO

prévio.

ti

tres installa*

• esses ins'al-
11 cm depo-

Estão já matriculado
dores particulares.

A Prefeitura fornece
l-.d.res o material qu,
sito.

Entretanto, não c obrigatória a
acquisiçao desse material, podendo ser
empregado o de outra qualquer proc.--
dencia, dcslo cine satisfaça as condi-
çoes exigidas pela -repartição fiscal.

mm <¦> m m>,
O director da Centra! transferiu

honteni da 5" divisão (linha) pnra a
i1 divisão (construcção), o engenheiro
Haroldo Santos.

Uma sessão ligeira, o tempo sttiti-
ciente para se ler a acta e o escasso
expediente, durando ella, apenas, dez
rápidos minutos. A' hora regimental, o
sr. Urbano declarou aberta a sessão,
presentes co senadores. O sr. Metello,
leu a acta da sessão anterior, que foi
approvada sem observações O sr. Pe-
dro Borges deu conta do expediente do
dia: um officio do ministro das Reia-
ções Exteriores, capeahdo a mensagem
do presidente da iRepublica; que resolve
nomear o dr. Gastão <!a Cunha para o
cargo de embaixador brasileiro junto
ao governo da 'Republica de Portugal;
outro officio do prefeito do Districto
Federal e uma carta do presidente do
Estado de Minas, agradecendo ambos a
cominunicação feita de ter sido eleita
a nova mesa do Senado. Xão houve pa-
rcçercs, nem oradores. A ordem do dia
constava, apenas, da, 3' discussão de
uni cri dito de 6oo$ooo para pagamento
a um funecionario postal do Maranhão,
não tendo numero para a sua votação
c encerrando-se esta unica matéria. Em
seguida, levantou-se a sessão.

regimen*
-teace, o

Foi mandado- recolher a
to de cavallaria. ao qua
a" tenente Ruy Zubaran-,

corredobk¥camara
— Mr

mem di

O sr. Souza Dantas, sub-secretario
das Relações Exteriores, esteve- hon*
tem 110 Ministério da Guerra, em visita
de cumprimento ao titular dessa pasta.

—a ¦» m • m*

Os assaltos ao fisco

KÍT5 ™" TTJhl 

'^'^ 
<-••- ««o »»«o'Ia acompanha, f ^™'" 

•*"?« *? ™ P™°' "^e sso nunca foi uina hostilidade .1 tuna ram ,. .., divergindo 
aoerSs o. *1o3;: de M«-anda. havia encarregado umRomana,, porque varias ve.es, como Depu- i ,„i„isitt.s Mebieli, GodXdo Cmiha e' 5e" soí,rin!'0' ° «Iwardeiro Hernarri

tudo, d.*i o meu voto contrario á emenda* Oliveira Ribeiro. ' 
I 

Barbosa, de tomar a desforra. A poli-

tareia tuna turma
operários, dirigida

competente,
lias estará conclui-

o
t.mi.rr'..-, t
construir.

¦Kniquatito 
esu, .porém, não estiver•'•*>_ tratego, a conducção do minério•¦era feita t-cc auto-catumhücs emnumero sui..ciente para attender á••¦•mti.:?;*o 

inicia! da mina e ao abas-< cimento dos constinridore=
>Ain.;h para ser mai_ farflmcníc
ry.vrrlo ° problema, o sr. coronelledro Carneiro de Mello, prevendo•1 desenvolvimento da industria car-»*m..ra pelas condições cx.-encio-

ívi..-r,n,!?,?1í'*,í0« ?e<li. c obtev-c do1«' Iet Legislativo do listado do Pa-
•-..."'••- cot,, saucção do I-xectttivr), a

av^S-Ji' ,m 
estraih •''¦ ferro

b.e. lor indo das margens do rioJ.a.r.n.iinhr., alcance o ramal de Pa.r.wripancma, na estação de S. Jcsi.
\-^iru.do o eleito da estrada derod:ij{aii, tratar-sc-á da conuruccâD

drt xcrro-via da jazida tíquclla esta-
cai, tle mado que, sem importunar
o governo federa! pedindo-lhe nu*:*-'íio utottcir.no, com

¦E' claro que, protegido pop essa
concessão, tem o proprietário das ja--ridas dc Barra Bonita, Rio do Peixe
a Ribeirão do Carvão superioridade
indiscutível ({urante ;o annos, sobre
qi-xlqucr outro produetor úo mesmo
minério, naquelle Estado; e, ligadas
es--as tres minas por uma estrada de
ferro á estação de S. José, quem po-
dera enfrentar n produeção dessas
jazidas cm conjunto. 011. Sequer, dc
uma só?

Não pôde haver- espirito equilibra-
do e rudimentarmente entendido em
taes assuniptos capaz de equiparar a
empresa que acaba dc ser fundada
pelo sr. coronel Carneiro de .Mello.
com uma simples tentativa. E', ao
contrario, unia empresa auspiciosissi-
ma pnr.-t as industrias nacionaes,
principalmente se o governo federal,
empenhado cm protegel-ás, quizer
auxiliar* a iniciativa do sr- coronel
Carneiro de Mello, de modo que.
sem tardança, possa ella atigmcntar
a sua produeção, collocar nos' merca-
dos a máxima quantidade de cen-
bttstivel e reduzir sensivelmente o

de Thorr..-i_ Cavalcanti no Orçamcrit-W do + — . _,,  | ein vigiava. Anfe-honiem á noite, se-
Kxterirr. ,;••.;,irlrrrlrrd; o Icrr.ção junto Tn ,T, ,Irv.,» _,, „ ,,,,, , riam ..20, as ameaças foram executa-
Santa Sé. iii¦ i 

*.-¦ N 
i".?, ,1.-4S MOI-ESTrAS ^ <1« uma maneira tal, qne lembram

Corirtudo. continue! invariavelmente ini- ^S PI VS cV^ Prí^^V 
0Sn7*na*!CÍV1? P°;,S°n *'U 'i'^11''

migo dos santos. Intransigente mudcl-me PPPT4T iir é 
S *hIj0 E'S" Olympio icixcira, que residia numa

r^rrro do d e^cti15"' ." r^U'V^'> ....... _ «« P".x,mo_ ã egreja matriz, fora vi-

ao bairro

— próximo n egri
sitar um irmão doente,

¦a do bai.ro de Suo Christovrro. para DR. ÁLVARO ALVIM _ Exame ?i;=** ™ infião doente, residente noutrolarecer qrre a este, - ao santo «¦ não pelos raios X Trat. dos .11.11c.-i malf- PÇnto da cidade. Não sc esquecera de
dedicava qualquer cíidcão. tftos, dai moléstias da pede _ ecre-. levar no bolso o seu revólver, com

Mos, confesfo, cliegaei a interesMr-rr.e l,*,^'.. 
<}?s. Iieinorrhoides, das artieidaçõei. cuja arma contava defender-se de qual-

quer ataque. A'quel!a hora voltando;
dar ide io i|a" ás" 4)

ç:<os, dai moléstias da pede 

do advogado
podia detesta

1'* ,u-

ta

o dc

Advogado
rr. collega.

Transigi, portanto, c-.c. .nrrto A
iLigorio. Ii estudeí-o I

Quanta incolicrcncia, mianta leviandade
ras decis.es da Santa Jé, ao ctcollier os
seus santos !

A *.r::re:-j)lo, str.rcir:; tjrrc Sr.-rto Affonso
liveste sido um advogado medíocre. Xcnr
!-r.r:tro modo poderia haver um advogado

santo, ohs cnganei-ine, euganci-ine rcrlon-
(!.i:r.cntc. Sinto Afíonsii de I.igorio foi o
maior advogado do seu século, porque, de-
pois de illudir os juizes perante n_.'qua-3
ficlte-.va pchs constituintes, ocii.on piei-
teando a própria c.-,:ni*.l:ric5o c illuiltu.lo o
chaveiro <!o Cio, onde teve entrada rrn
virtude dum erro. .;rosso dizer, judiciário...

lè.r vista disso, ira primeira sessão da

profeccionismo aduaneiro e

o imposto unlco I
, -\'a hora d.o expediente da sessão da'

Câmara, honteni, oecupou a tribuna o I
; sr. lldefanso Pinto, afim de concluir« as coíi-iderações começadas na sessão 1
Ida véspera, relativas ao regimen pro-itecciomsia e ás vantagens do imposto;
único.

O orador demorou-se, sobretudo na
analyse encomiastica da legislação sid-
rio-grandense sobre o imposto.

No Rio Grande do Sul. d

atravessava o largo, não notando nada
de suspeito, Chegando já ri casa c
corno a encontrasse fechada, precau-'.'ão que sua familia tomara depois dos
suecessos, tivera a deliberação de ba-
ter a uma janella. Nesse momento,
ouviram-se seguidamente duas grandes
dèionaçfies e o baque de mn corpo.

Rápido abre-se uma casa pouco ade-
ante e delia sae a correr, procurando
ver o que ?c passava, o dr. Zottico Ha-

jri: de direito.

A retirada clandestina de
volumes do armazem
n. 4, do Cáes do Porto

Os dc-pachos falsos na Alfândega, de-
ram logar a mais um processo escan-
daioso, que sc tornou hontem publico.

A lnspcçtoria da Alfândega, pelo ía-
cto de ser a companhia arrendatária do
Cães do Porto tambem arrendatária de
armazéns alfandegadosj cond.rmnou-a a

tão, José Augusto,
utllidaJe publica a

queres que fi-
: Ligas do En-

X.-.ttir.il-errte. Assim como estão, ei-
lis 5:0 Uias a quo ninguém.., liga.

# * *
O Sr. Astolpho Dutra, presidindo a ses-

s.o. oiivc pacientemente urra portão de
apartes ensurdecedores ao discurso do Sr.
Ideltqnso Pinto favorável ao imposto unlco;

Ah I se fotsc possível í. rrer tarr.liem a
Crrnrara coin um Deputado únicoI...

•3 * IS
Q__ mc dizes do rCT.ierin-.cr.to do

II. ria Iierrr.cs ir.tcrpollardo o Estado Maior?
Que poderia ser... menor.

tuna multa pela seguinte occorrehcia:
A lnspcçtoria da nossa aduana in-

cuinbiti de balancear o armazém 4 do
Cries do Porto, 110 qua! já se têm dado I 

"" 
ÍV

diversas irregularidades, os escriptura- "' *"

rios \ictor Paulino e Maximiliano do
Nascimento.

Encontraram esses funecionarios, na
conferência a que procederam, a falta
de Ires caixas, com a marca "D. 3. S.«',
\ indas pelo 

"Asturias", e mais uma
caixa "triângulo 

4", trazida pelo vapor«'Alacritá"

¦< a — « a»
A grippc, nas suas variadas formas,

continua fazendo bastantes estragos.
Xa semana dc 7 a 13 do corrente ío-
raia registrados in óbitos causados por
aquella enfermidade. Em compensação,
a febre typhoide e infecção paretypliica,
«Itte chegou a causar certo alarme, está
etn pleno decliiiio, tendo determinado

óbito n.a semana referida.
A tuberculose pulmonar aceusou tam-

bem sensível augmento: ;z óbitos, nu-
mero egrra! ao dos óbitos determinados
pelas aífecções do apparelho digestivo.

As doenças do apparelho respiratório
produziram 44 óbitos c as do apparelho
circulatório, 47. O total de óbitos no
periodo citado. íoi de 383, atíiaiindo a

0 dr. Zottko
chegou ainda a tempo de en-

morrendo o seu visinho Olym-

Cor:
-.«: 1

Trrsriva, -porei

Qual
0-..c

gtreiredo. l'r

COMPANHIA DE SECÜROS V.V
REGISTAS, - Rua Primeirn d.* M_r-

¦ n. 0.7.

Porque hão se reuniram
as de Finanças e de

Poderes
Antes da sessão dc hon:

Iria 110
Plnançar
sem pré
uniriam.

liaptistr
contTí-tr
pio Teixeira. Outras pessoas accorrem
e testemunham tambem os últimos mo-
momos da victima, Carregatr.-n'a para
dentro_de sua casa, onde já então a in-
feliz familia se entrega ao desespero.

... „. E' chamado o medico, dr. Luiz de
lldefonso Pinto, não se obedecem a cri- Paula, que chega momentos de-.ois. mas
tcri09 empyricos. Age-se, acolá, de ac- iá sem Poder sequer tentar empregar
cordo cora os reaes interesses dl colk- es recursos da sciencia.
ctividade, sem preoccnp.içôes escolasti-
cas e setn pieferencias, que não sejam
aquellás qrre resultam dos coflimerciils
públicos.

O orador revelou-se francamente ;^t-
tidario 

*

rou a
pratica

O
O PAXICO

da

do imposto único, que considé*
fórmula mais peru ita e niais
para a cobrança das taxas nc-

cessartas ao custeio ilo mecanismo go-
vt-riiíimcntal, dizendo-se radicalmente
contrario ao proieccionismo aduaneiro,

:0 qual attribue grande parte dos tro-
ao surto industria! ep< res levantados

eori-.me.-cirrl da Brasil

LORD, por.'a
para

ido

prci;o cie
carvão.

.V.-l P.O..

en Ia -oo m.ignilico

rinio nn nocrr.v.
i iXORMAL

Defeitos que precisam de
ser corrigidos

os rccttrs
pnos, porieru a empresa exp!da Barra Bonita offurecer, _,tagens reaes para os con-umii

-o-

Mumnas da Escola Normal escreve-
ram-nos reclamando contra cerros fa-
ctos oceorridos naquelle departamento
da municipalidade.

As moças rocia man. com toda a ra.
zno, conlra a brdburdia infernal une se
observa por oceasião de si r dada a aula¦ •-¦ hygicnc, devido ao giande numero
de alumnas o á c-cirrni.lade ila sala des-
tni.-uía a atila daquella inatcna O peo-e que cs moças aguardam a saida das

..-uns coilegas qv.e acabam de receber,1 na_ mesma, atila dc outra matéria, drffi-
: assim a cati*ada daquellas

111. ja sc sa-
que as commissõcs de

_c de Poderes, embora estives-
i-tmenie convocadas, não s^ rc-
A folga veriticou-sc pouco «le-

pois e para ella liouvc motives sólidos.
A dc Einauças resentiti-se de falta de
numero, com pare cen'Jo, apenas, os sr_f.
Victorino Monteiro, lltteno dc Paiva
Francisco Sá e João Lyra. Adiou-.se a
reunião pira amanhã. A co-urnlssão de
icdercs não se reuniu, porque, cem a
cabeça cheia de cifras o aturdida pelasrevelações espantos: . das fraudes com-
mettidas nas eleições, cm estudo, enten-
deu cila que devia tomar fôlego, ante;
de recomeçar a cxhaustiva tarefa. E
aisistiram-lhe carradas de razão, tanto
mais quanto o sr. Abdou Baptista, rtia-
tor do pleito, sentindo-sc adoentado,
preveniu seus pores de que não poderiatemar parle honteni nos trabalhos da
cômmissão. A reunião ficou marcada
para hoje, ás 2,30 da tarde, devendo u
sr. Thomaz Delfina, candidato come.--
tr-nte do Districto Federal, continuar aleitura dos seus documentos, recon
uo pelas secções drt 2" Pretória.

-—o-> tm ¦» ».¦

;an-

,leca I
said a in

dr, pela
de

produeto i\? sim mir
A concessão referiria"'.ri 

tt. 1.C19, <le .. d«
T-<:>:

O Congresso Legislativo
dn do 'Paraná decretou
nn a lei seguinte:

Arr. Io - Fica o Purltr J:xecti:i
autorizado a conceder a Pedro Q
neir.i dc Mello, ou á empresa qttc
mesmo oriranizar, salvo direito

icção, uso c ífozo
tvi que, partiu-
oti Laranjinlia,

do Paraná-

v>ra«lora| lodo o mal resulta do srande mrre-
ni van-! 1° 

-Je alumnos que o erijj
'ores, 

o
' comi Na Escola Nor-

¦ .0 lilumnas, e
da, percorrem a
,-azarra eiisurde-

cu rrtttccio-

d..

. •_¦-_'_:", pof exíguo
mal ha perto de 1
ptiantlo krn_]p,t uma
r.àCOlu i*nzcnt!ü llülíl
cedcira.

Um cutro ponto interessante da«a e aquelle cai que as suas si.zria:
condeninam a reunião dos dois

irno e nocturno. Referem-se

l.IPI.OM.**..! V

Esteve hontem r.
lações Exteriores, o
zaval /l.:-.:.::, mini

¦¦ fOJL mm ¦.-

Mii istçrio das -Re-
Ufn lo irarra-

Io Chile.

car 30:»
inibem

ser

terceiro;, a coi
de uma estrada Ue
di d. -. rio do Peix¦vá entroncar no r.-im

r.o horário, que alias chega .*i
liurranu. A_ 1' e a-' ar.ni.stas, pc'o ho-
rario actual. estão obrigadas a sete lio-
ras de aulas, sem tempo para se ali-
raen-arem c cem a responsabilidade de
quinze matérias. Por fim. convidam-nos
a. ir até lã para qm: vejamos as "hy.
giemcas' salas de desenho de ornato.iro.\-in,as as privadas. .Vestas salas, ci-

VISITA ÃO SENADO
sr. Souza Dantas no-

velho casarão
*s da abertura da sessão dc hon-

1 Mesa a visita do
secretario
saldo uo-

An!
tem. foi mmunciada
'Ir. Souza Mantas, nova suli
de It.-iado, que se achava 110

\'ar:o« senadores, inchisivi
são de Constituição e Diplomacia

Ciirarros;
cortiçn,

eco rél -,
brindes. Lopes, Sá & Comp.

O TOGieAil^ilMM^R^
liontcm, r.a hora do expediente da

s.ssio dn Câmara, o sr. Octaciliq Ca*
inará, oecupando a tribuna, jus: 1 ficou oi
reqtierimeuto de iiliorin;r;ões solicita-!

das ao Rovemo. e já publicado pcio ]
Correio da Manhã.

l.i deputado carioca começou c*n-
dt ninando a exclusão que a lei, ou coi-
sa que o valha, denominada Amadoris-
rao d,i Liga Metropolitana de Sperts
Athieticcs íi.?. d.-' certo c -rraniici. jãur.ic*
ro de compatriotas, -os proletários, da
disputa dos seus malches internaciotntes,
estabelfcciido uma odiosa selecção dc
classes, necessariamente incotnpativel
com o nosso rcsimrai democrático de
troverivi. ¦Km seguida, cspücou o ora-
dnr porque o seu requerimento solicita
informações do Ministério dns Relações,'
Exteriores: foi este minisrerio que erc-i
ou a Taça Rio Uranco, para ser dispti*
tada cm encontres sportivos sul-ameri-
canos. Cssa creação foi .'vira. p-iréra.
emdata anterior aquella I-i svi.eeiona-
dera e odiosa: cumpre, pois. que o 'go-

verno rraarfcs'.- a sua condemaação á;
selecção tentada.

Esse requerimento do sr. Oetacilio
Camcrj, assim como os demais roque-
ririitr-:<is existentes sobre a mesa, não
teve a *ua discussão encerrada, teadõ
sobre i.l.o ficado de falar o sr. Souza
e Silv.-..

—_»«_»»>¦
Bom CufC-, Chocolate o Bombons
— Só no MOrVnO DE OURO.

reslo da noite, a Darra do Pi-
ra«;y passo;i-a sob boatos aterradores.
Dizia-se qrre outras pessoas iam ser
assassinadas, entrando o dr. Portella de
Figueiredo, delegado da zona, n distri-
bitrr forças embaladas aqui e acolá. Pin-
ças d.o destacamento e muitos partícula-
res foram armados para a estrada i-.nne-
dir a farra dos assissinos. Teícgraphou-S'.*
logo ao dr. Macedo Torres, chefe de
policia do Estado, que hontem pela mn-
r.lrã enviou para a cilada sobresaltida
o dr. Fortunato de Menezes, delegado
auxiliar, acompanhado de esc*-'vão. r.u-
xillares e um medico legista. O rr.
Nilo Peçanha teve itrimej.
scicnci Idodo oceor

a poi.kta i.vrr:.sTic;.\
ins d.*

.ti te

As diliircn
até hontem á noite,
sultados. Comttido, foram
pesadas no largo da Matriz
se c:re:a a concluir «rue o

)iicm nao tiveram
mais práticos re-

encontradas
pelas qurres
criminoso

e out

mde os
de tor

defh

quem tava

dois assa srrtos

torarn dors.
tava ;a'.,,-.dc
descalço.

Xo locM i
viam estado
truta caustil:
" Winchester

Por sua vez. íoi
da residência da \
chumbo grosso.

O exame externo a que foi submeti-
do o cadáver de Olympio Teixeira de-
nionstrou tir sido clle attingido porfrna l-T.la de carabir.a e por aliruii. ba-
gos de chumbo grosso, de espingarda,
tudo nas enstas.
; A policia procureu pren-der ttm dos
íntligitados autores do c.-in-.e. licr.tar.i
EarbiSa, sobrinho de Orlando, não con-
seguindo, entretanto, encontral-o

A riopulacão da Barra está ainda

_ Scientificada disso, a Inspector-a de-
Ergueu o couíerente Soares do La«
g.i para syndicar da turma pela qual sc
deu a saida desses volumes c instaurar
processo a respeito.

Nos "manifestos da i" secção encon-
trou o conferente La_o registradas as
notas.de despacho ns.' 9.821 e S.604,
dando o primeiro saida ás referidas cai-
xas e o segundo á outra.

Apurou nrais que as tres primeiras
caixas em questão pertenciam a Dneck,''chama 

& Silveira, firma iá fallida e
que as tinha vendido a P. Santos & C
firma apocrypha, que as despachou.

A de marca triângulo 4", pertencente
a Suzanno Antônio Belli, havia s'do
despachada por R. Peixoto. Ambos cs-
tes nomes são desconhecidos na Alían-
cega.

As guias de despachos, isto í, a i" e
a 2; foram roubadas do archivo e da
Ia secção da Aliando
egual fim no,
du Port.

_ O conferente Laço chegou á cor.clu-
sao de que as referidas caixas haviam
saído clandestinamente.

Em sentença de hontem, o sr. Paula eSilva, inspector da Alfândega, depois de
historiar os: factos acima expostos, con-demnou a Cotnpagnie du Port ao paga-mento.da multa de .:_i,-.Sto, sendo
1.S5 rn-*-' em ouro. e atq.iSiSS, eni
papel, e mai. os direitos em dobro de-.ti.rOíSSo, accrescidos da multa cie re-incidência, de accordo com a KovaConsolidação das Leis das Alfândegas
11. importância de a:oooSooo.

t» inspector baixou tambem portariasproliibuido a entrada, na Alfândega
implicados nessa tuarote'

7.1022 desde
do corrente.

cor.:eço do anno até 13

ciar o seu voto.
Foi então <*ue sa suscitou

leuma e cerrada discussão, <•¦¦:.
ministro Guimarães Natal pcn_o. 

'

súbmetfer ao Tribunal a preliminar dòscr elle ou não competente para coVac-cer ao pedido por.ser elle origina!
Corne. jr. noticiamos, o pr_«idcn'e

r^|a^.^^o° s«
termo, definitivamente ,-.0 debate 

'

.O Julgamento- foi adiado, c »., ses.sao de hontem o ministro Mibic'*! .3
gotou bem a tc.-ça pare da ho 

'

mental expondo o seu modo

raâ.tto.abrÍU-SC*£"í3o'd'-
Falaram 03. ministros Pedro

Godoircdo e Lacerda, discutiram
garam, leram a lei eleitoral di'KsVâdõe afinal chegaram mesmo a proíer-r „,seus.votos entrando no mérito do ««¦

Pots depois de muito Irern co.?l*.c"d_
o modo de votar «le cinco juizes 1 u*concediam a ordem, numero süíficiente

ia so poderia desempatar, em favor da
pacientes, o ministro Murtinho sul.--metteu á votação a preliminar dü. foi
accei.-n e o Tribunal não couheceu de
pedido por ser ori.jinario.
. Os ministros que jã se haviam rnani-lestaíb concedendo a ordem foram ossÀv' Sebastião dc Lacerda. Pedro LessaOliveira Coelho, redro Mibieli e Vi-veiros de Castro.

Negariam a ordem cs ministro» Na.tal, Oliveira Kibeiro. Leoni Ramos ,1dofredo Cunha c Cànuío Saraiva.'
. Sciji entrarmos no âmago da questão
jundtca, para crz-*r de que lado esiá arazão, vamos narrar o caso como e'-'efoi levado ao conhecimento do mais
alto tribunal da Republica.

Os vereadores da Câmara Munictpa.
de Friburgo, baseados cru disnosi-çâ*.
expressa da lei eleitoral do Estado do
Rro, continuariam a exercer o ser; mau--lato até á apuração definitiva da elei-
çao ferra on deliberação de que se íi-
Msse nova eleição.

O Tribunal da Relação, por acco
mandou proceder a nova aourr.-ã.
eleição feita, caso cm que' cabei
disposição alludida e que está sar
nada no artigo 177 da lei.•ü presidente da Tribunal, porémmandou empossar terceiros, e como ¦ 3
vereadores antigos se reunissem 110 .•!•-
iicio da Cantara, íoram violentamente
obstados de exercer o seu mandato ie-
galmente prorogadq.

Ah; surge unia questão interessante*,
.aftirnram uns que o presidente do Tri-
bunal; ordenara por telegramma ao juizde direito dc Friburgo que, sob p-nade ser responsabilizado, fizesse r.s-.i-
tar a sua ordem.

Affirmam outros que esse tclegram-
ma ordenava apenas que fizesse cum-
pnr o accordão do Tribunal, custasse o
que custasse.,,

Essa a questão que foi ven*.
moradamente no debate dos r
de notável saber juridico.

O facto é oue para se julgar inco:
petenta- o Tribunal pretiminarmeinnao valia a pena tanto tempo perdidotanta - palavra lançada ao vento...

ão,

. a
cio-

a I.l de-
.rirrstros

Grantfe Cômmissão Portugueza
pró-Patria

. O secretario desta comniissão rece*neti um officio da comniissão da co;o-
nia portugueza Pró-Patria de Varei-
nha. co-r.rrtunrcando a -fundação «la-
quella cômmissão. com o fim de ánga-
rrar donativos a favor da Cruz Verme-
lha Portugueza.

Na ãssembléa de installação ficou-deliberado enviar-se circular a diversos
membros da. colônia de todas as loca*
bdades sujeitas aquelle consulado, in-
citando-os a promover, por todos os
meies a scu alcance, a propaganda eni
favor daquella instituição lusitana.

 ¦¦ > » « 

a 3* via teve
escriptorios da Compagnie

NA ESCOLA DE MMDICIXA

Hoje, á 7 hora da tarde, na sala K
da Escorri de Medicina, será eleito o
paranympho da turma de doutorandos,
São diversos cs candidatos apre
dos peles acadêmicos, Ocvcndo scr su:'-
fragados os nomes dos drs. Miguel
Couro. Leitão da Cunha, Fernando dc
Magalhães. Augusto Paulino e O.-rio
de Almeida.

O PATRIMÔNIO XACIONAL
TEM .MAIS UM PALÁCIO

Xo no_so
«liscuti'-*-o
moveis tin

meio elncranto
com calor os

R@d$.ar
Xritln ile tão bello, tão
moderno, e om tão bons

condições de preço e
pagamento.
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A nova s«'*d<* dn FiscnlU
zncão do Porto

O ministro da Viação autorizou o in-
spector de Portas, Rios c Canas a

. üaiisierir a sede da Administração Cen-
senta- V"al -e Fisca:';s--*;*"o do Porto do Rio de

Janeiro para o novo edificio recente-
mente construído á Praça Maná, porconta da Caixa Especial de Portos.

Além dessas repartições, o ministro
determinou que para o mesmo edificio
fossem transferidas as Inspectorias de
Obras centra as Seccas e Federal das
Estradas e Esgotos, ficando a cargo da
lnspcçtoria de Portes a guarda dü re-
ferido edificio.

Logo que seja ali installado o eleva-
dor, os escriptorios da Estrada de Fer-
ro Itaptira a Corumbá e Oeste de Minas
passarão a funecionar tambem no nt.s-
mo ediíicro.
...Communicam-nos do Ministério da
\ 'ação que a economia alcançada comessas transferencias de repartições paraaquelle edificio é de cerca de 80:000$
annuaes, pela suppressão de elevados
alugueis dos actuaes escriptorios ce-
cupados pelas mesmas,

í-i- -nn- 1 ir» —

mias são de quem cs- I

nn
de
ct-rn

aos
' ' ". ivo processo á autor la-

criminal, para proceder de accordo

UM PROBLEMA A RESOLVER

A mendicância nas
ruas

n lei.

tin íoi encontrada
grada, de earabina

rs.signalada na porta
tinia urna ca*-ga de

rrra '-i-td

MISSAS OE HOJE

acatadas, pors íoram
panema. da estrada de ferro S. Pau- í-ateo do estabeSecimen
Ío-Rio Grande. ps permanecem durante d

A.*:, rj" — O prazo dn concessão ll0*':'i!
será ile 70 annos. *— ¦¦«. r. » > ¦»

¦Ait. 3° — O contratante ficará
obrij«a«!o:

(') n assignpr o contraio dentro do
pr;.tr,i dc seis mer.es, a contar da data
da presente lei.

. '_•) a iniciar os cjtr.Jos defmitíws

improvisadas no
pobres mo-

usiuuivao e uipiomacia e osuirectorcs dos trabalhes parlamentaresdessa casa do Congresso, foram ao cn-
contra do referido diplomara, com quemsc entretiveram cru amistosa palestra<J sr. Souza Dantas recebeu

Di_.-,at.=e es s-gaiares, p*r alma de:
C-mimendador José da Silva Cardoso, ás

. :\2 líoras. ua egreja do cemitério de Sãove a commis- Joio uaptista;
Marra Jr> C_rrrro Ferreira Louzada cLIra

felicitações, retirando-se em seguid
algumas

O ministro da
seu despacho

izenln. mantendo o
or. indeferiu o re-

iiii.-rir.ierrta dos operários «lo Diário
Officwi que pediam reconsiderarão «lo
despacho-que lhes negou o pagnmentode cratrtrcaçrio por serviços e--.ra_.di-
nartos prestados ç~. 19.4.

Do sr. Siívaao Slosqucira, eucarre-
gado de neeocos do Paraguay, recebe-
moso seguinte telegramma :"Petropolis, iS — JIc és profunda-mente grato retribuir agradt_cido los
sentimentos de confraternidad ¦-•oa' quesu prestigioso diário ha tenido Ia de-
ferencia dc s..!u.,.r e! aniversário dc la
independência dei Paraz.ta;.-"'..

Lorrgl^s.lieircr,

ifcivira Augusta «Ia Costa, is 9 heras, r.a
esreja ilo Rosário;

Gil.la Pa-rtiero, ás io

•r-niza Rosa Cardoso, 5s 01'.* heras, na
esreja de *í. Francisco de .'.ui.:

cJlèdraí: ^'^ ^?**' '* ° h™' ""
Maria Rosa Tavcira, ás 9 horaí,

de .anta Rita*,.

""Maria 
tuba .j.a«rd_ <!a Silva, ís o bo-

«le S. F.-ar.ciseo de raur.i;
Aaranfo I.rp.-s da Silva, ís «j i|j toras,ns cgteu de í. Francisco dc l'?.r:'j.

CatlieJrai J

9

na cc
-ras, r.a

ori:>[ r.rtA o mokxo
O eapirão Olympio Teixeira era fa-

zendeiro no districto de Dures do Pi-
rar.y e contava cerca de 45 anuo; de
edade. llrasil.iro e casado." deixa oito
filhos menores. Exerceu até os sueces-
sos de ;: d; março ultimo, o cargo dt
sub-dclegado districtalt de onde foi de-
imitido após os fuzilamentos era oue
se riu envolvido. Denunciado no pro-
cesso, teve a sua prisão preventiva de-
cretada c cessada logo depois.

Xão sendo um político extremado,
cra estimado no município, onde man-
tinha as melhores relações.

*•¦) DIA i: A XOITI. DE KOXTEM

Cerca de 1 hora da ta--.!e, foram pre-
sos na Barra os indivíduos Êitelydcs
dos Santos e Hemani Barbosa, indigi-
tados.assassinos, que estão incommu-

J' mcaveis. Elles negam a autoria do
crime. O dr. loão de Faria, medico
legista da policia de Xicthercy. q;reacompanhou o delegado auxiliar, -fez a
autópsia no cadáver de Olympio, attes-
tando a morte devida a uma Itemorrha-
gia interna, em conseqüência de feri-
mentes na artéria fmmerai esquerda e
da aorta abdominal.

O cadáver tinha dois ferimentos porcarabma Winchester 44. além de ou-
tros produzi-los por carça de chumbo.

Próximo ao assassinado, no local «lo
crime, foi encontrado um revólver com

Um des problemas mais sérios da
actualidade i, sem duvida, o da men-
dienrr.-ia dr,i ruas, que precisa ser re-
primida de qualquer triodo.

O numero de mendigos, devido á fal-
-*r--»-«5a-«-f_— ¦ ta de policiamento, tende cada vez a

OS lrlFFKi'i'03 DA C1ÍISE auginentar, e is_o eni proporções as-
 sus-adoras.

Muis uma fallenel.i ,.1^..'-,,? /_'?;;,fm..^c ^i.s{[-^}:lj:
P-o dr. Ovidio Roméro. juiz da 3» maria de pedintes. lamurientos uns, ou-

fal-1 tros atrevidos, a implorar a caridade, a
restos de comida, a exigir de

vara eivei, íoi hontem decretada
lencia de João Antônio Laniosa, estabe- | Pedir

e molha-
99. que

O general Faria submeti eu á co-isi-
der.-.çao do seu collega da pasta da Fa-zcrida os papeis em oue o intendente
municipal de S, Borja, no Estado doK.o Grande do Sul, allegando esra. emnegociações cem .a União, relativamen-
te n nermuta de nm terreno junto ao
quartel do C- regimento de cavallaria
por um outro ali existente. Dedese lhe permitia .1 utiliz- 

- ' ' "

movei por se tornar
viço municipal,

e, peae que
ização deste im-

necessário ao ser

O inspe::
a patrulha
Guerra, na
stituida de

t da 5* região ordenou quepermanente do Arsenal dePonta do Caju, seja
um caoo

con-
Pr

lecido com armazem de seccos
dos á rua da Misericórdia 11.
confessou a sua iusolvábiiidad..

O juiz mareou o prazo de .5
para as declarações de credito e
i. de junho para a asse 

'
deres.

d: as
:¦ o dirr
de cré-

O director gera! do gabinete do Mr-
nisterio da Fazenda communicou 

"ao

presidente do Tribuna! de Comas
o i- escripturario desse instituto,
thur lereira Vargas. íoi considerado
iiuaíido, na itispecção de saude
se subníetteu. que

O
íoi
Cartuchos

i' teneitre Pcricles de Bittencourt
nomeado secretario da Fabrica d"

r\rtcíactos d* Guerra, no
mpcdmiento d- serventuário effectÍTo

XOIICIAS 3)11 ALAGOAS

Mareio, k — (A. A.) -_ Xo C<J!í-
gresso estadual foi approvado em «*-
çirr.da discussão o projecto que manda
SKppnmir o cargo de consultor juridico,respeitados 03 direitos do actual.

Continua cm discussão o orçamento
sendo nelle introduzidas diversas modi-
freaçõe-s.

Maceió, .17 _ (A, A.) - Solicitou
exoneração do cargo o director do Mou-
tcpio do Estado, constando qrte serã no-troado para substituil-o o actuai secré-tr.rio da Farenda.

D;quatro cápsulas deflagradas
tivo. nada ficou apurado.

o oiifriFE ni: por.Toi.v vae v
BARRA

O «]r. Macedo Torres, chefe de po-neta do Estado do «io, seguiu hontem
para a Barra do Pirahy, a objecto «Íeserviço. S. er. vae iniciar pe__0a!men-tc o.. inquérito dos acontecimentos deante-hontcni c determinai' providencias
_xiraj;rd:ná.r.-s. .

qualquer tórn:a esmola,..
Mas. a. primeiro exame

logo «me, p.lo nteiio:
te, se compõe da flua flor da vasabun-
daisem, de malandros da peor espécie,
que exploram a sentimentalidade patri-
cia% sem que nada justifique — nem
mesmo üppareutemer.te — a existência
pedinchona que levam, em prejuízo dos
infelizes c verdadeiros mendigos.

E' preciso acabar com esse abuso.
Cumpre que a policia dê caça aos cx-

caridade.

Movimento na Armada
cor«pitão de

capitão do por-
tencntfc Nelson

le immediato do Ja-

T ¦-^r' 
| ploradorcs da

O presidente da Republica assignou
os seguintes dccrc-t03 da pasta da Fa-

Ir oram exonerados: a
yenfica-sc _-eta Luiz Perdi3ão, deo;o cessa sen- to da Parahyba,% o 1°

Simas de Souza
suarão,

Foram nomeados: os canltãe. ,-1- mr•eta Luiz Perdido, cournandatr. 
C°,

Escola de Aprendizes do C 
"'• 

cJoaquim Ribeiro Sobrinho, com^nlan-te da Etiarmeão militar mixta, de terrae mar, da ilha da Trindade; e o eri-tr.o-renente Luiz Pereira fi, to _S,capitão do porta da rarahyba.
. tiveram ordem de tm'.

lua, o

zenda:
nomeando o

.ça de Manáos
idêntico logar na Alíaudcfta de Fl

uarda-mór da Aliando-
Gileno Pcdrosa, para

orla*
nçpolis, e o Ruarda-múr .lesta reparti
çao, Hugo Ramos, para idêntico lmr;na Alfândega da Victoria.

.ar: no Ba-
1-:,... $*Íp,v0ii 

dcr •Con't*a medico dr.Artliur .ro Valle Lins. e no Republica
Br .•.-oCn:Ii;° jM1:,Í;u 'Xyv-lcs ci-ÍSlo

Deste; "s
transferido
Manoel Gu

cou. para o Barroso foi
,0 capitao-ten, ate medico dr-n-.r.rries i erreira Filh 1

O CASO OA ESCOLA XOl.MAL

P«dcm-no

Uma mensattem no Con*.-sellio Municipal
i a publicação do seguinte

Nin convidados todo
habilitados no concurso
Lscola Normal, a comparecerem, boieas 1- horas, ua Vida Escolar, ã 

'tu 
dàAhandcga n. ?3, aíim de assignaretr

a mensagem qttc será entre
selno Municipal.

os candidates
admissão dn

n
ue ao Con-

O ministro da Fazenda
honteni as seguintes portaria

exonerando Gerson Mendonça d

signou

o lo-
|ar 

«le escrivão da collectoria das ren-das federaes, cm Jabá, Estado de São1 au.o. e
reintegrando Augusto Pinheiro Lobonanneile cargo, á vista de um necúrdãodo Supremo Tribuna! Federal, econcedendo a João da Marta Cam-

pello Júnior, estabelecido nesta capital

EM IUO COMPRIDO

Lamentável falta d-nuii*

Cr-.li1-*, 
r;'"'.C °5 «ora-lores do RioComprido, das ruas Estrella. Barão der-etropolis c outras próximas, de c:::s-.o constantes as faltas de água ua-

quella zona, isto porque a canalizaçãode abastecimento das propriedades
quellcs armamentos è a mesmaabastece o morro,
de resistência

da-

ente
tro

nao tem condições
prcs.ão exigida paraIe fim. Oj caímos rebenta:;, fácil-

depois são precisos tres, «ma-
.-.,. „™-;J'à> r3*-*1 «* procederemaos necessários concertos, e durantetodo esse tempo os moradores daquellaarea^ estao privados de agna.

A' respectiva repartição t.ri e'.\n
dirigidas .«lamaçücs, «hlto:l
te, porque a desidi., mantem-se
ella a falta de providencias•c-tro aquelle desgraçado
coisas.

E* fácil de calcular o prcj..ii_0 qilesoítixni as inr.umeras famílias residen.
Il3..?-,i,_I.Ii:,,!io aáiudadM vezes des-

prec.p.9 liquido !...

c com
que ponham

eslado de

abastecidas do
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E* de grande vantagem que as

senhoras leiam com attenção o

seguinte :

Saude

O CONTESTADO

Em torno da missão
Fleming

da jyiulher
cura todos us incommodos uterinos,

desde os accidentes da puberdade
até os incommodos da edade critica.

Élifi 101 Ci ande io Sul
XTnia, resposta a um artigo do

[Dr, IPiixto da, FSod-t-*

\ Federação, ile Porto Alegre, res-

3.0.1,1c.'. tt utn artigo <lo »r. Pinto ila
Kocha, publicado no Correio da Manhã,
.. propósito dos allciilües no Ria Grande
do Sul.

]•' conhecida a imparcialidade com

que esta folha tem encarado os assum-
j;:os da guerra. Tor esse motivo, c ain-
da por sc havei- baseado a critica do!
«Ir. Pinto da Rocha num facto qu: c
notado, tr.in_crcven.os abaixo a res-pc-s-
i.i da Federação ao nosso illtislre col-
labnrador:

"Cum.rindo os nossos deveres dc
justa c' justificável imparcialidade, te-
mos mantido ti mais cstficta nciitra-lida-
«le poliliea cm torno dos violentos acon-
teciiiienloa que sc desenrolam na Lu-
ropa, abstendo-nos escrttpulosamcntc,
lealmente c respeitosamente, de quaes-
quer mauife5taí;õcs ou conceitos sobre
as lutas fratriciilas que. desde agosto
de 191-1. ensangüentam o velho conu-
nriUe. .... .

Mas o que se chama habitualmente
"neutralidade" não c uma "abstenção

passiva" e sim "uma abstenção activa ,
jn-lo que A Federação não pode silcn-

ir sobre certos fados ou noticias, em
liom visivelni-iilc inverosimeis, quando
estas envolvam, «le modo directo, o no-
mc c a acção do benemérito governo do
listado.

O dv. Pinto da Rocha, que ha -pouco
entrou ti collaborar nas columnas da to-
jlta carioca Correio da Manhã, esçrc-
vcu, numa das edições de abril próximo
passado, um avtigo violento contra os
allemães c os Icuto-brasilciros, eom
estr fecho:" 1. ainda ha brasileiros que _ façam
zumbaias u essa gente que nos insulta,
:ío. deprime e- nos ameaça".

Xão nos compete falar cm nome dos
interesses da colônia allemã. que tem
aqui jornaes cscriplos na lingua de Goe-
.lie c em portuguez, que podem fazer
brilhantemente a defesa dos .lemais
ponto» tle necusação levantados pelo dr,
1'into da Rocha.

Ila dois desses potilns, porem, qu'-1
nos tocam umi do perto e pelos (pines
-nos corre a obrigação immediata dc des-
meiilil-os categórica c positivamente,
apezar da sua evidente invcrosiiuilb-ançn.' 

O .scripto do dr. Pinto da Rocha,
sob o título — Hospitaes, professores
r conceitos allemics — tem pedaços
couto esle:

"Cin télegrammti do Kio Grande do Sul
iiiintiiicla "íue os allcniãcs residentes em
í'.t:o Alegro iniciaram us ol.ras dc con-
strucção dc uu. cliiicio -para hospital da
colônia. ... , ... .

I. laes eram as conduzes de solidez, (le
segurança c dc amplitude dos funuaiucn-
los du futuro edifício duo o governo ao
listada, aliás insuspeito pela muita ad.mrti-
C_o (íue consaRra nos seus hospedes gemia-
iiIcih c !«lo muito nue lhes «leve em opnio
'."i!iti«-o resolveu embargar esses obrai, at-
tendendo a «jii. cilas sc trataram mais "
-nina fortaleza cm troça dc r.nciia do om a
iccebct enfermos."

l.ssa nota é de todo falsa. O governo
«lo Eslado jamais embargou semclliau-
les obras.

Os outros períodos <lo supracitado ar-
tipo, o quo nos convém as.ignalar, por
conterem outra inverdade e bem grave,
fatio oa seguintes!

"l'..-:i noticia coincidia com outra que
«fiiriuava a existência do oitenta nul
cllcmãcs filiadas nas linhas dc tiro, nao
só da capital do Estado como das dilfe-
rentes colônias disseminadas pelo território
rio-irrandcnse, atas sobretudo na região do
¦..-jrt.*.

Nâo e do estranhar a ligação uc_«as duas
noticias t r ee.i oitenta mil lodcscos etn ar-
mas c hons atiradores, rcalnieute t.u.a for-
.iilcr.i de solida construcção é medida bem
n ais acceitad.1 que -i cdificaçii (i de -.'.'.n hos-
pitai ua cidade, onde ..lem dns enfermarias
.ii Santa Casa de Misericórdia lu mais o
iiospitul uuo foi construi.lo polo dr.. Adol-
(.lio Josciti c o da Sociedade dc llcncii-

¦Cciicia IMrti-SUczii-
O cônsul allemão cm Porto Alegre jj

liaria «(firmado muita categoricamente a
¦ <'¦!,_ autoridade do listado que, para defe-'
sa do escudo dc sua nacionalidade, sr cllc
fosse dficiidilo, disl-ituliu daquelles oitenta
¦militares .ic totricios, todos soldados ferfei-'íaiiieuie instruídos e organizados conto se'estivessem tios í 'osffe$.u

líesumbra da simples 1- Ultra dessas
1'ilhas todo o seu absurdo, não tendo o
miuiino vislumbre de uxaclidão. Nem
«. sr. cônsul allemão seria capa/, de SC
exceder assim junto do governo do -Us-
tado, uo .'.rato delicado c espinhoso da
.ua missão diplomática,, mormente ago-
ia, nem teria mestilo a iiiciviliJatle d-
forçar qualquer autoridade deste Esta-
do a ouvir ousadias de expressão que
locariam pela mais grosseira iticonvc-
uieiieia, nem os cidadãos que constituem
«I patriótico governo do Estado tolera-
riam externações descabidas como aqttcl-
!u imaginada e concebida pelas conje-
vturas do articulista do Correio da Ma-

tem de nobre e grandioso. A mestiça-
nem pelo sangue dá-se de certo, com
mais demora, no nosso meio, entre o
elemento nacional c o elemento saxo-
nio, do que 

"com os elementos da raça
latina. Mas a mestiçagem, pelo ambien-
te mental oceorre, depressa, mesmo
com esse elemento germânico.

Os allemães que têm vindo para. ci

custaram a aprender íi nossa língua

,S-do que outros povos, mas, como
estes se sujeitam e sc adaptam ti sub-

missão de nossas próprias, ideas, scu ti-
mentos c, pouco a pouco, aos nossos
costumes. . ., _. i;,,.,;,.._.'Todo o erro das observações ligcras
eslá em se suppôr que o Problema dns
-transformações das raças na Aiiene-
do Sul se verifica por uma transtoi-
tuação cthnica". ,,

Uma raça dc homens nao sc mellio-
ra, disse bem o sr. Augusto Alvarez,

por sua transformação ethntca, senão
nor sua transformação mental. -vs

aifferençás não devem ser olhada»,
quanta) - nossa capacidade para cs.i-
milsr e absorver os contingentes que
para cá affluem, pdò que se radica na
nelle e no esqueleto nem o homem
vale, como o boi, pela força do arras-
to, pelo couro, pela carne, pela gordu-
ru. pelos ossos e pelas aspas .

Em pecuária, dizem os entendidos,
"a -metade da mestiçagem entra pela
-boca" nos animaes; porém, com as ri-

vas humanas, toda mestiçagem entra

pelo espirito.
A opinião dos observadores mais exa-

eto», mais competentes, mais Irauqtul-
los e mais autorizados, é que podemos,
no fim de -tres gerttçõos mais ou me-
nos realizar o bello sonho nacional de
imprimir-mos o nosso siuctc, próprio dc
nacionalidade a todas as ultclligcncias.
aos Bentimcntos e aos ciíslumcs tia-

qucllcs que nasceram c estão nascendo
no nosso solo. .

E essa reforma se operara antes pelo
espirito do que pelo sangue, sem sa-
criíicios extraordinários. . _

(J mais é que seria uma manipulação
publica artificial e precipitada, uma
transmissão por inducção e não por sue-
«cessão natural c espontânea, creando
a aberração -histórica, biológica e so-
cialmenlo considerada, de um falso typo
de homem, que levaria impresso na
fronte o sello dc produeto nacional, sem
que o scu coração assimilasse por bc-
rança de gerações suecessivas, as nos-
sas aspirações regioiíacs características'
Não se pódc supprimir o trabalho do
tempo. Uismarck dizia: "Xao se faz
amadurecer uma pira, cullocando por
abaixo delia uma lâmpada".

Desde que o mundo c mundo, a Llu-
na tem sido uma fabrica de cltins, os
Esiados Unidos uma ía.toiia de norte-
americanos, as Republicas Iiespaiiliolas
da America, unia usina <le americanos-
licspanhócs, a America do Sul um iu-
vernáculo de íoiil/iflHiínViwií, "- no Bra-
sil. todos quo aqui vierem á luz hão
de trazer sempre o instiucto, a força
geratriz dos nossos interesses de nação
independente. ,

A "orgia militar" reinante tem ue-
monslrado que Augusto Comte. errou
em suas previsões: prolongar-s.e-a am-
da o periodo dc anarcliia chronica tran-
sitoriii que a actividade militar, lado a
lado da actividade industrial, continua
a manter profundamente de -modo con-
tradielorio. __, . ••

A fraternidade universal tao cedo
não supprimirn as fronteiras.

Mas todos sentimos c palpamos um
acontecimento universal que se protuo-
verá como ideal muito mais pratico c
que começa a dominar lodosos grandes
espíritos da humanidade'. Ii' que, de-
pois da actual e formidável cataslrophe
de repercussão mundial, se poderá tra-
balhar pelo a Ivento de uma espécie de
moralidade internacional, regulando, as
relações entre os diffcreutes pair.es
como sc regulam as relações entre in-
dividuos: "O amor da paíria implicara
o respeito da pátria dos outros".

Fiamos que, nesse dia, ao Brasil es-
lará destinado representar uni grande
papel nessa admirável conquista da po-
litica externa dos povos, ti julgar-se
pelo desdobramento natural da txccl-
lencia dc seus ideacs políticos internos,
que tornaram o nosso paiz uma Kepu-
biiea 1'ederativa descentralizada e .om

Florianópolis, 17 — tA. A.) —O
Dia publica hoje a seguinte nota: Nao
ha razão para o movimento de pro-
testo que se procura fazer em torno
da iniciativa do presidente da -Repu-
blica para dirigir -por' accordo a que-
stão do limites entre este c o visinho
Estado do Paraná. S, ex. justamente
impressionado com os factos que repe-
tidamenlc oceorrem no Contestado, re-
ceiando como brasileiro as consequen-
cias das desharmonias que porventura
possam Surgi; -ei.I(re ?afhar<nenses H
paranaenses, tendo em vista as dçlon-
gas fatacs de todos os processos jmli-
ciarios, procura, ouvindo os governos
dos dois estados, uma formula concilia-
toria quo possa ser objecto de discas-
são c approvação dos poderes competen-
tes de Santa Catharina e do Paraná,
sc antes disio o Supremo Tribunal nao
tiver -proferido a decisão final.

O dr. Wenccsláo Braz colloca a

questão no ponto dc vista dos inferes-
ses nacionaes da ordem e da fraterni-
dade brasileira. . ,-_.,-/._

K' claro que a situação dc Santa Ul-
tliarina tem por si as vantagens decqr-
rentes dos julgados judiciários prote-
ridos pelo mais alto Tribunal ilopaiz.

Dahi, porém, não se'deve inferir-que
a intromissão do presidente da Repu-
blica seja impertinente e aberrtf.tva dos
princípios íiindanicnlaes do regimen,

Em qualquer momento de litígio as
partes podem harmonizar-se. Se os dois
Estados litigantes tiverem a possibih-
dado dc entrar cm qualquer accordo,
esse accordo será do conhecimento pu-
Mico e st.bme.tido ao voto dos poderes
competentes,

¦O dr. Felippc Schmidt lem recendo
com a devida deferencia a intervenção
amistosa do dr. Wencesláo üraz. Ou-
tra altitude s. ex. não poderia ter

pelo respeito que lhe merecem os in-
tuitos do chefe da Nação «• pelas respon-
sa-bllidades que tem de assumir perante
o Estado c o paiz. As agitações pre-
maturas são contraproducentes I

Deutscli-Siiaamerkaniscbe Bank Á. G-
(Banco Germânico da
America do Snl)

. BIO DE JANEIRO

Eua !• de Março, 57
' Faz todas as operações banca-

rias c abona os seguintes juros:
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0 C0LLECT1V0 Parc Royal

UM DRAMA DE SANGUE EM
PAQUETA"

Um negociante mata
amante e fere grave-

mente o seduetor desta

a

Aonde se poderá eoinçr^lim-pòl^fresco
á liespanliola ? sõ na CABAÇA GRANDE.

 m > -_¦_¦' '

Paquelá despertou liontem ainda sob
a impressão da tragédia sangrenta des-

enrolada na véspera. A pittoresça ilha,
encanto da formosa Guanabara, repou-
sava lá no sen canto, como que esque-
cida da cidade.

A noticia regislramol-a hontem, em

nota de ultima hora, mas sem, os -pre-

eedentes que lhe aitribuem.c .0 doloroso
epilogo daquelle amor ¦criminoso, ato-

gado em sangue.
Ha muitos annos ja o negociante

Tose Maria Kalbert Simas vivia ama-
siado com Alvarina de Almeida, Simas,
que elle considerava como legitima es-

posa, muilo embora, quer na egreja,

quer no civil, não tivesse legalizado
aquella união, de modo a sc apresentar
na sociedade como esta o exige.

Todos que conheciam o casal, toaos

que com elle privavam na intimidade .0
lar se esqueciam da illegititmdade da-

qtieila união, porque viam no negociante
Simas, um homem honesto, cumpridor
dos seus deveres, conceituado tia pra-
ça, onde tem sociedade em varias tir-
mas c amoroso em extremo para os
filhos que legitimara.

Vivia, feliz, o sr. Simas, na casa

„__;!..,ísí ?,_-._. fi-B -í^irS!-*'^

Á HORA DO LUNCH

0 poeta diz a verdade
"O Uio está na csplcndentc esta-

ção das manhãs delirantes, em que .0
sul nasce acariciando com beijos lumi-
nosos a verdura das montanhas.

Assim falava o poeta, numa roda cie
senhoras, ciu uma de nossas brasseries
elegantes. , ._,.,_»

"-.ilida faz calor, entretanto ,
objccla uma senhorita cujas faces eram
como duas rosas abertas em manha cie
primavera

sc não fora o ...., .
resaltar a belleza!", observou o poela.

Uma das companheiras, pallida e ro-
matilica, sorriu ao madngal, objectan-
do com tristeza:

"Obrigada pelo que me toca; sei
que tambem ba rosas amarcllas, os
"botões de ouro", por exemplo.

Alas o poeta não sc desconcertou:
"Rcferc-so á sua pallidez, senho-

rita? Mas a pallidcz i um luxo de ro-
mantismo; uma moça usa a palliclcz
como usa um chapéu cloclic; porque
quer. . I

"Pretende diier com isso que exis-|
tem -no mercado cores para vender; c,
mas as andinas eslão muilo caras...

Todas riram e olharam o .poeta, -íue,
desta vez sério, tlis.se setitenciosamcute:

I"Minhas senhoras: as_ cores ro-
seas devem apparecer á flor da pelle
vindas dc dentro para fora; para isso
o vehiculo unico é o sangue; cumpre
introduzir-lho glóbulos vermelhos, quan-
do existem nelle glóbulos brancos em
excesso..." , 

'"Aconselha-me tônicos, ja sei...
"Não dos que se vendem nas

pharmacias... nas perfumarias; mas os
tônicos agradáveis ao paladar, que sao
bebida., de prazer c não drogas medi-
cinaes."

Já agora todas prestaram attenção ao
poeta, anciosas por conhecer a bebida
sagrada, que deliciando o paladar acaba
com a pallidez c a anemia.

"E essa bebida milagrosa?"
O ijocta, por única resposta, chamou

'"Uma garrafa de cerveja Malzbier
e copos!"- ,

"Cerveja?"
"Sim, não tinham receio; a quan-

-idade de álcool, que nesta se contém
ú quasi nulla; os princípios lonicos e
nutritivos (¦ que são iinmensos.

Km vez de refvescos; .tomem sempre
as senhoras «Malzbier ás refeições: deu-
tro de pouco tempo o espelho que lhes
diga o resultado!"

1 » m.,

vinha elle a cidade, onde se entrelinha
nos seus negócios, principalmente na
casa 3-7 da rua de S. Pedro, regres-
sando ao lar á tarde, certo dc encon-
trar a companheira rodeada dos filhos,
íi espera, junto ú porta, euchendo-o dc
carinhos. . ,

Mais um dia, c isso depois dc sete
annos dc uma fidelidade a toda prova,
teve o negociante a dolorosa certeza
de que a amante o traia.

A .bisbilhoticc 'dc uma creada desço-

imm—»m»»m»m—-mmmmm'.
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bi-iu ao sr. Simas a dura verdade.
Sim, a creada vira a patroa em col-

"ioquio com um homem. Mas quem
era cllc ? Um homem rude, utn pesca-
dor, cujas formas possantes, braços
roliços, peilo largo, fascinaram e\lva-
rina. Seria possível ? - pensava O sr.
Simas lá com os seus botões. -l.Ue que
prodigalizava á companheira todo o

conforto 1 O negociante quiz ter a cer-
teza e teve-a, agindo no caso com

premcdil-içfio, mesmo porque o homem
com quem se ia haver era possante de-
mais. ..

O sr. Simas, de. véspera, fora pie-
venido de que a amante mareara tuna cn
trevista com o pescador tis 7 horas (la

noite, nas iuimediações da sua própria
CaDcspcdiuVsc 

de Alvarina dizendo vir
•'1 cidade, armou-se dc revolver e punhal própria casa, a

P_ .1.. tné_i.n esperou, oceulto num galli- dico. hm segtiid

•A. IjO'íJ-R1A leJiUKKAIi fui-i fle-
doís tio íiinniihã uma c.vtrucçflo
com o itrcitdo ínaior tio 10«:OOOS
eu.tiiiiilo fiulu bilhclc .t iliiitiiititti
iniDOitiuiciu do 1$700.

 .._—a-»-*_Mt*-0 —— ""
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O anniversario do rei da
Hespanha

Lisboa, 17. (•¦• -•¦) — **Tocla a im-
prensa noticia, em termos elogiosos, a
passagem do anniversario do rei Af-
fotiso XIII, de Hespanha, salientando
o gráo de amistosidade existente nas
relações entre os dois paizes, estando
os destinos dos dois povos cada vez
mais ligados um ao outro.

Por esse íitolivo, o «Ir. Bernardino
Machado, presidente 

'da 'Republica,

mandou cumprimentar o representante
diplomático de sua magestade cathob-
ca nesta capital, tendo-lhe sido presta-
das idênticas homenagens pelos mem-
bros do .ministério e pessoas gradas 110
unindo portuguez,¦<_i_> -*-"" "~J

c de tocaia u.-,,.-.-.., --.-.- -
nheiro. Pouco antes da hora marcada
o pescador, chegava. O negociante ou-
viu distinetã-mente o estalo de um
beijo forte. Umn onda dc sangue su-
bin-lhe a cabeça. Apertou .fortemente
o punhal ainda na cava c saiu resoluto.

Súbito gritos dc soecorro alarmaram a

rua e detonações do tiros .dc revolver
chamaram u .atenção da vismhatiça. A
correr de poif/noir branco, novo, todo
entremeado de fitas, banhada em san-

«ue, Alvarina ganhava a rua, indo cair
agonizante, na soleira de uma casa de-

' 
Ó homem que assim desmanchava

aquelle lar até então feliz procurava
fugir, saltando uma janella, mas o ne-

goeiante alvejou-o, rolando elle, grave-'mente 
ferido, no jardim.

O local onde se desenrolou a tragédia
dentro em pouco sc encheu. í«o come-
.0 manifestações hostis ao protagonista,
;.,„ que se soubessem os precedentes do
drama. Depois j.i ioda a gente o olha-
va com piedade. .

\ policia loeal -compareceu ímmcdia-
trmente na easa, prendendo cm flagrati-
tc o sr. Simas c apprchendendo cm seu
poder as anuas de que se utilizara: um

.volver e um punhal. . .¦ uma

O negociante Siinas, ao des-
embarcar 110 cães Pharoux

ouc vinha para a cidade, 0cct1U0_-.se, no
interior dc um gallinheiro, espreitando
dahi o que se passava no oitao.da casa.

Ahi esteve das 6 e 35 ate as 1+ Uo-
ras, numa incommoda posição. A essa
hora, pouco mais ou menos, entrou Joa-
quim, apparccendo Alvarina a porta do
lado, vestindo um "peignoir" branco, |
novo, entremeado de fitas, Joaquim
beijou-a. Alvarina, depois de fechar a
porta do lado, fez-lhe signal para que
entrasse e Joaquim, dando volta á casa,
entrou por uma porta do fundo, fc-
chando-a. ..

Que saiu então do scu esconderijo,
empunhando a pistola, e, entrando na
casa, foi- encontrar em um quarto, em
frente ao banheiro, onde dormiam scus
filhos, Alvarina c Joaquim, cm flagrante
delicio. Cego pela raiva, fez diversos
disparos sobre ambos, ulilisando-se Iam-
bem do punhal; mas ignorando o desíe-
cho de lodo aquelle drama".

Autuado em flagrante o criminoso
a autoridade policial providenciou para
a remoção do cadáver de Alvarina para
o cemitério loeal, deixando o ferido na

té á chegada de um me-
w.iida o delegado Dttrval

Guuiia passou ao 2" delegado auxiliar
o seguinte telegramma: "Requisito

vinda dc um medico para examinar .0
cadáver de Alvarina Almeida,, assassi-
nada por seu amasio José Maria Simas
nue- lambem feriu Joaqiiiiri Gonçalves,
que- carece urgente soecorro, motivo
por que deve para cá vir iitiniediata-
mente uma lancha, pois anui não ha
utn medico, nem .pharmaceutico."

Muito cedo lionlem seguiu para Pa-
lancha da Policia Marilima

No palácio do governo reuniu-se hon-
tem o ministério para o despacho col-
lectivo, sob a presidência do chefe da
nação, tendo sido assignados decretos
das pastas seguintes:
INTERIOR

Creando mais duas brigadas de infan-
teria de guardas nacionaes na comarca
de Santa Cruz, no Estado do fc,. Santo
e 110 município de Recife, no Estado de
Pernambuco; creando mais unia briga-
da de cavallaria na comarca da capital
do E. do Rio Grande do Sul; ..

Reconduzindo o bacharel Eurico lor-
res Cruz no logar de juiz da 4' preto-
ria civcl do D. I*cderal, pelo tempo de
4 annos.
GUERRA

Promovendo:
Na arma de infanteria: .
a t" tenente, os aspirantes a otticial

Astrogildo Pereira da Cunha e José
Carlos de Senna Vasconccllos;

Transferindo:
Na arma de infanteria: ,

tenente-corouel Francisco blorinao
da Silva Ramos, do cargo de fiscal üo
13o regimento para idêntico cargo no
14o regimento;

os capitães Miguel Seixas de Barros,
da 2' do 4S" de caçadores para a a* Uo
47o lambem de caçadores;

José da Cosia Dourado, desta com-
panhia e batalhão para a a" daquelle
corpo; ,

João Manoel de Souza Castro, do
cargo de ajudante do i" regimento para
a 3* do a" do mesmo corpo, c Augusto
Uyppolito de Medeiros, desta compa-
nhia c batalhão para aquelle cargo;

Na anua dc artilheria:
No 2" batalhão, os capitães Antônio

Codolphim, do cargo dc «ajudante para
a 6" bateria, e Antônio Henrique Car-
dim, desta -bateria para aquelle logar;

«Exonerando:
a pedido, o t° tenente da arma de

artilheria Pantaleão da Silva Pessoa,
do cargo de professor da a" aula do 2°
atino do curso fundamental da Escola
Militar;

Reformando: ¦ ,.
o capitão da arma de cavallaria Tho-

maz de Aquino Carlos de Araujo; .
o i° sargento telcgraphista Joaquim

Alfredo Corrêa Dias, do i" batalhão de
engenharia;

o a0 sargento José Cardoso de Mene-
zes, aggregado ao 51o de caçadores;

os cabos: de esquadra José Galduio
Nunes, do 4a regimento de infanteria e
veterinário Manoel Ricardo José de Li-
11.a, do iS" grupo de artilheria a ca-
vallo;

Concedendo a medalha militar 'de ou-
ro, prata e bronze a diversos officiaes
e praças do Exercito.
MARINHA

Aposentando: Manoel Marques, 110
cargo de remador dc i" classe.da Pa-
tromoria do Arsenal dc Marinha do
Rio dc Janeiro, visto contar mais de
dez annos de serviço cffcctivo c achar-
se invalido para nelle continuar.
FAZENDA-Cassando 03 decretos:

n. 10.994, de 20 du julho de 1914
e 11.1S6, do 7 de outubro, que autori-
zarain, respectivamente, a sociedade
mutua de .pecúlios "União 'Dotal Bra-
sileira" e a sociedade dc auxílios mu-
tuos "Perseverança do Recife", a fun-
ccionar na Republica:

ns. 10.644 e 11.029, de _i de dezem-
bro de 1913 c 29 de julho de 1914,

i referentes ao funecionamento da socie-
Idade de pecúlios 

"-Minas Central , çom
sede em Ilarbacena, -Estado de Minas
Geraes; , , . ,

n9. 9.809 c n.oSfi, de 9 de outubro
de 191a e 19 dc agosto de 1914, rc-
ferentes ao 

'funecionamento da socie-
dado de pecúlios 

"A Universal , com
sede nesta capital;

ns. 11.072 e 11.251, respectivamente,
de 19 dc agosto e 2S de outubro dc
1914, referentes ao funecionamento da
sociedade mutua, de pecúlios 

'Jui/- ho-
rana", com sétle em Juiz de iora, Es-
tado dc Minas Geraes;

ns. 10.435, dc 10 da setembro de
1913 c 10.8:5. dc 18 de março de
1914, que «autorizaram a funceionar na
Republica as sociedades: „

Mutua de .pecúlios "A Rcdcmptora ,
com sede em Juiz de **6r_J

dc seguros imi.uos "Realidade-, com
sédc em Earbaeena, -em Minas Geraes;

ns. 10.014, 11.049 o 11.296, de 23
de julho, 12 de agoslo c 4 de íiovcm-
bro de ioi.|, referentes ao fuucciona-
meuto da sociedade mutua ' «Sao I atilo
Dotal", com sede na capital do Estado
de São Paulo; n. it.363, de 14 dc no-
vembro de 1914, que autorizou a socie-
dade de seguros mútuos "Dotal Jalitf
cnse", com sede em Jaliu , Estado dc
São Paulo, a funceionar na Republica;

abrindo o credito dc i6:ooii>i74. sup-' 
lilcin-tUar á verba do paragraplio 27

mento do exercício de 1915, do
mesmo ministério, -para ocorrer ao pa-
gauienlo de porcentagens pela. cobrança
executiva; *

abrindo o credito dc 66:797w7. T.a-
nel, supplcmcntar á verba 8", Kcccbedo-
ria do Districto -Federal, do orçamento
de 1915, do mesmo ministério, para oc-
correr ao pnganwato das porcentagens
aos cobradores daquella repartição.

Rcctificando o decreto do 16 de fc-
vcr_.ro do corrente anno que aposentou
Adolpho de Araujo Rangel, 110 cargo
de agente de 4* classe ela Estrada de
Perro Central do llrasil, para p tim dc
iubordinar a mesma aposentadoria aos

.hnete 3*. e do

MODAS DE INVERNQ
VARIADO £ COLOSSAL SORTIMENTO f

A PREÇOS SEM CONCORRÊNCIA
TODA A ESPÉCIE DE ARTIGOS

..__,*..- _**•*¦ -(CICUVtMW-lfc. ¦"

TODA A ESPÉCIE DE TECIDOS

Parc Royal
NA ESCARPA

O mysterio do morro do
Castello

A policia do 5o districto vae abrir in-
querito pura apurar a causa, verdadeira
da morte de Leandro Antônio do Valle
"laresma, portuguez. residente á praça
do Castello, u. O íacto anda assim
narrado:

Cerca de 10 horas da noite dc hoa-
tem, conforme noticiámos, o sr. Kaul
Jo<é Carrazedo, oue reside, com sua fa-
milia, â rua da Misericórdia n. 104,
sentiu o ruido dc um forte baque, 110
quintal da casa.

Saindo a ver do que se tratava, o sr.
Carrazedo viu, com sttrDrbza c espanto,
um homem f rido, em estado ja dc des-
fallecimento. , ,

Comniunicado o facto ao rondaiite,
este chamou a Assistência, que nao.se
fez esperar, e que soccorrcu o íendo,
removendo-o para a Santa Casa, onde
elle vciu a falleccr, antes de poder
prestar quaesquer declarações elucidai.-
vos do caso. , ,, ,

Torna-se inadmissível a liypo.hesc de
que o mono tivesse passado pelos fun-
dos do quintal da casa 104 da rua <la
Misericórdia, visto haver ali uma bar-
reira do morro que fica inteiramente .1
pique, sem o menor ponto dc passagem
110 seu cume. . ,

Resta, -portanto, a suspeita de que o
infeliz tenha sido violcritamonte urro-
jado do alto do morro.

Ks=a suspeita é ainda corroborada
pela circ.mi3ta_.cia de ter Leandro Qua*
resina retirado, ba dias, a quantia de
cinco contos de reis de um estabeleci-
mento onde ':11c os havia depositado.

Xão encontrará nesse facto a policia
um rastro por onde possa conduzir as
suas diligencias?

1*» m» -m-m

O "CONTO PO VIGÀRrO" ,'^

Mais um que vae no embruli
Para conhecer a "curte" veiu U drf

São Pedro d\Aldcia o Alexandrino IV.*'
cira. _

'Por aqui passeou durante «Imima»
horas, e como lhe dissessen» que .0oi
jardim da praça da Republica existi,
uma linda cascata, para lá ss abalou.'

Para nio ir desprevenido a um logar
tão bello, .elle põz 110 bolso uma pell-g_
de cooÇooo. ...

da o Alexandrino entrando na gruta
da cascata, quando dois vigaristas, dos
muitos que -por estas ruas perambulam,
delle se acercaram e lhe contaram uma
historia muito bonita, e .terminaram po.r
dizer, que para Nossa Senhora das Do-
res traziam ó:ooo$ooo, mas que .nao
sabiam onde era a matriz c, por isso,
em confiança, mediante joo$ooo, lhe pe-
diam -para ser o portador da dádiva.

Não havia duvida alguma e a -pclU-J

ga nova. -foi direito ao bolso dum dos
manatas, eniquanto o outro fazia civ
.rega do bem feito embrulho de (i:ooo$.

Mal se afastaram o Vieira achou pru-
dente contar o dinheiro -mas a decepção
não se fez esperar. Eram jornaes di.
século passado. .

Sem perda de minuto la se foi no
com__.ss.-rio do 14o districto contar esta'
historia o passeante dc São Pedro d At-
deia.

Xa actunlidailc, pensSo a 60$, 50 u_ CA-
BAÇA GUANDU; av.Mem de Sá, ij-iõ

XA RUA 'fgÓM-ti-i R-iBEIiIiO

O iii-éiidiò du íiiadni-
fi-adi. du hontem

Na delegacia do 9" districto, prose-
gtiiit hontem o inquérito aberto para
apurar as causas do incêndio do pre-
dio á rua Thomaz Kabcllo ri. ...|, c-in
que era estabelecida a firma Walfrido
dc Souza & Cia.', com casa de seccos
c molhaijos.
Na delegacia, continuavam hontem dc-

tidos o sr. Albcrtp Cruz um dos sócios
da firma, c o empregado da mesma
Ilortencio de Lima, que se apresentou,
espontaneamente, na delegacia do 9"
districto.

O inquérito ainda prosegue, devendo
ser ouvida hojo o sr. Jorge Soares.

AS MOTOl-VCI-l-TTES DOS
eoi.-.i-ios

Um ati-opcl.uiiento o
um posto duiTulMulo

'Hontem, ás 5 horas da tarde, a moto-
cycletic n. 7 da Kepartição _eial dos
Correios, guiada pelo estatela Joaquim
Meirelles, quando descia _ rua de Sao
Clemente, querendo desviar-se dum hon*
de linha Iliimaytá-I.ebloii, atropelou o
menor Klpidio Sebastião Jtistino. preto,
de 13 annos, vendedor ambulante, resi-
dente á rua Pedro Américo n. 301, e.
proseguindo na sua fúria, foi de cn-
coutto ao combtistor da illuminação pu-
blica 11. 1.035, derrubando-o.

O niotor da "pequena machina iicou
completamente inutilizado.

U guarda civil de ronda no local
communicou .0 facto ao commissario do
dia 110 7" districto.

O desastrado estafeta c 0 menor re-
ceberam soecorros da Assistência, seu-
do que este foi recolhido á Santa Casa.

1531 I.IKXOS ÀIBISS

A tiiWivo dos "aur.vs"

Buenos Aires, 17 -. (A. A.) - Os
empregados da repartição -dc Limpeza
Publica Municipal, que se declararam
em parede, procuram obter a adhes.ifl
de outras classes dc trabalhadores, para
ser declarada a parede geral, porem.
até agora os scus esforços tem sido mal

^succcdidòs.

CENTRO LOTERICO ^SSfetó
14457 — 20:000$000

Da uo teria Federal, extraída hontem, foi vendido nesta casa

Para S. JoàO - 400.000i.000
Os bilhetes para este importantíssimo plano desde jã são

encontrados a venda nesta casa.

110

uma
lada

ampla liberdade espiritual jnst:

DINHEIRO sob jóias e cautelas
do Monte de Soe-

torro, condições e;;icciacs — 45 e 47.
rua l.uiz dc CamScs. Ca£a Gonthier.
Fundada cm 1S67.

100:OOÜ$000
IH-fOlS WO AMANIIA

CENTRO LOTERICO
hua s.veiiKT. 4

ATTENÇÃO
de ar e

rua } de
oc-
St-

elevados princi- j
razão que' sente-1

seria ' 
possível |

Recorre dos mais
pios da moral e da
lhaute descortezia não  ,
"o traio entre as autoridades rio-grau-
densos e representantes officiacs dos 1
.vovemos amigos, que entre nós vivera |
na funeção dc conceituados agentes
diplomáticos, e que jamais poderiam se i
inspirar cm preconceitos dc nenhuma |
espécie para nos fazer declarações da-
itttellc teor.

Fica, portanto, desfeita dc todo a
mendaz insinuação do dr. Pinto da
Rocha, cujo fito íoi talvez umes ferir
os poderes publicos deste l.stado, mui-
to acima, no conceito üeral, dc sane-
Ihantcs suspeitas.

rt que, de facto, conseicnciosamcnte,!
Qualquer observador perspicaz vê é (íue I
r.o Hio Grande do Sul, respeito á pio-1
pria colônia allemã e ás demais estran-;
geiras, acptcllc que vem parn a nossa
paí-ria c quem trata com o nosso. yo-;

«verno deve começar, tal como aqui sei
%erificou, com Mes 'elementos, acoei-

laudo as condições

AUTOMOBILISMO.
Pneu Dunlop, camar»»
mais pertences, tú tia
lembro n. 18:, ,

Peçam tabellas.
ALFltEDO PAVACEAU

Casa matriz: praça da
n. ss — Rio dc Janeiro..— *

Kepublica

, «1 —

NUMA 1'lti-NSÀO

OUO aci-ba

A lü.XDA DA CIlNXllAli

O qut' so iirri-ctuloii na
ultima süiiiimiii

Aos cofres do Thesouro Nacional foi
recolhida hontem a quantia de réis
830:551$!).o, importância da renda ar-
rccadàda pela Central do Brasil durante
a semana finda.

Bebam só Café Ideal
\ C-VIX.V IXOXOMICA" 

DK S. 1'AULO

-- A minha honra! A infame, _ 
adultera! — disse cllc á autoridade que ] nm a punhal
o nrendell. M ttrave.

O sr. Simas foi levado para a dele-! Alvarina 1'inlo
. ..cia do 20" districto, onde o ouviu o j
delegado Dlirval Cunha.

Ouvido pela autoridade, declarou elle
seguinte:"Vivia maritalmcn.tc ha sete annos

com a sua companheira Alvarina de Al-
meida, tendo delia seis filhos, estando a
mesma actualmenle grávida de. S mezes.
Amava-a como sc sua esposa, fosse, dis-
pensando-lhc os maiores carinhos.

Alvarina procedera sempre irrepre-
liensivelmentc, dando-lhe elle lodo o
conforto e, mesmo, luxo. Que ele ha tem-
pos para cá, porém, duas criadas lhe

j deram a entender que a mesma dispen-
i.ava especiaes attenções ao pescador
Joaquim Gonçalves, indivíduo que sup-
põe ser casado, tendo até a esposa ou
companheira deste sido sua empregada

. durante algum tempo, parecendo que o
: conhecimento dos dois proiiesse dahi.
j 1'ensoii s«r uma infâmia das criadas.

Despediu-as.'¦ Assim estavam, quando teve denuncia
ide que Ah urina marcara unia entrevista

com o mesmo pescador, tendo um en--.contro marcado para hontem. Muniu-se
de um punhal, tuna pistola e um revól-

I ver e, disfarçado, depois de dizer-lhe

que tu CIU iuiivih. u... ..un*...* _.*>«-. ..-.¦•..i jjntm-.n-.tii .1 .-..-.. -.- ._--
o dr. Antenor Costa, .medico lcgista da j,, orçamento do exercício u
policia, que procedeu á autópsia no ca-
«lavei- de Alvarina. Apresentava o mes-
mo 7 ferimentos por arma de fogo e
dois por punhal.

O corpo foi dado á sepultura no cc-
íiiiterio local, n.testando o facultativo
como "causa-inoruV hcniorrlitigia in-
terna consecutiva a lesão dos pulmões
por instfuu.en..i pcrfuro-corlanic. Au-
xiliaram a autópsia o escrevente Pe-
droso e o servente Januário.

Joaquim .Tose Gonçalves deu entrada
na Santa Casa ás primeiras horas da
madrugada de hontem, para aqui re-
movido em uma lancha da Policia Ma-
riiima. E' brasileiro, te.111 -B annos,,.., ._.._. ,-.,,.., ,
solteiro, analphabeto c reside na Braia dispositivos da. lu 1.1 '¦'.•••-,-".•' ¦ 

rü 0
Grossa n. 133, em Paquotá. Apresenta .paragraplio. .um« da letra b do a[tgo

dois ferimentos por bala nas costas citar, da lei 11. 2.924, ele 0 üo janeiro
braço. O scu estado

dc Almeida, que pau-
eos minutos teve de vida, domava 24
annos de edade e deixa os seguintes
fillios: Olga, de 6 annos; Milton, de
5; Maria José, dc 2. listas infelizes
creaturas .estão recolhidas em casa de
uma familia das relações do casal. .

Alvarina. segundo apurou a policia,
desviava dinheiros do amante para eu-
tregar ao peixeiro, chegando mesmo a
fazer presente ao inesuio de varias
jóias a de uma pistola Mause-r.. Sua
mãe, 'Luiza Ido Nascimento-, residente
no Engenho de Dentro, só vciu a saber
«lo oceorrido por um bilhete de um em-
pregado do sr. Siinas. Uma criada des-
te scieiilifieara-a do .procedimento da
filha, o que lhe custou a acreditar. O

: casa, inudára-èc para a Ilha ha uns 4
mezes. se tanto.

O negociante Simas foi removido
para aqui hontem, á 1 hora da tarde,
no rebocador "Kio Hranco", do arma-
«lor Quadros, acompanhado do delega-
io do jo" e dos seus advogados.

Ma tempos requereu a sua. pa-
tente de capitão da lltiardn Nacional,
d-.ic eslá dependendo da assignatnra do
presidente da Kepublica.

Hontem mesmo foi identificado,
e removido para a Casa dc Detenção.

nua dos estatutos
•-Moinho Fluim-

1'nia tiiiTit
cm <I 1'iitailiis

\a prata da Lapa 11. 10,
cida a bem conhecida Pensão llansa

Hontem, mais uma occorreiu-ia es-
candalosa ali se deu, ittdo o caso ter-
minar no 13" districto.

O íacto < simples. O encarregado da
pensão Manoel Pereira da Silva, -por
um motivo futil, altcrcoti com o. cozi-
nheiro, c a paginas tantas os dois ro-
laram pelo ladrilho _ da cozinha.. Xo
meio da luta, o cozinheiro, que «'• bom
nas dentes, ferrou-os na perna do en-

I carregado, que foi pedir providencias
aquella autoridade.

lí o commissario, do alto de sua ca-
dr.i. serviu de juiz de paz.

~a <* _a .»¦

Orcaciío tle snccm-saoií
Conforme antecipámos, o ministro da

Fazenda approvou a proposta apresen-
tada pelo conselho Fiscal da Caba l-.co-

, nomica de São Paulo, para a creaçao
estabele-1 <]_, uma sttccttrs.il no dislnclo do llraz" ' " 

e de íiliaes cm Santos, Ribeirão. Preto. I
Campinas, Pindamanhangaba, S. Car- ;

ios do Pinhal c Sorocaba. .
Conforme nos declarou, o coronel ;

Ludgcro de Castro, vice-presidente uo I
conselho fiscal daquella Ciitxa, essas
filiacs e a succursal no Braz serão ia-
Btalladas cotn a máxima brevidade.

— . «a, » _¦

HOJE - ÍS 5 HORAS DA TARDE -HOJE
— XA —

Associação dos Empregados no Commercio
"o ESP.i.rass.o vi;iu).\oi:ii-0 pkp.axxe a mMAxniADE"'

«Sexta eonfcrciiciti do Contro Tlspirita "HeilitniDloi'
IIXTIÍ.VDA _.'itA_NX'A :':

_^quacsquer em que 
| l00:OOOSOOÒ liou 1S700.

,E' ufna cxliibição do nosso pessi- nortniito plitno un I.lHI-.lvlA
mismo ncrcditar-sc que à America do UlHISAlj « oxtrniv-se UCIlOi;

incomparavel tt sensatez politica, | nmiinliã

CASA nOITHUX — Ca-.-,
de laueçarias. Urugitayana 11.

 »,»_¦«-»¦
(} 1JAXC0 VJ,T1-A.M.UÍ1.\0

spccial

Sn!
ítão dc a:.. tlite ejior um

¦ratiça.
D meio. por simples e traço que pa-I

rC'-a n_s olhos do.t observadores pouco
attentos, é sempre um laboratório de.
!-•.-.-.¦- profícuas, quando servi-lo, qual' Sitl, por um .

nente social..
frustrado as libcrda-

_. caso do Hio Grande do
TCginteii político profunda

nãoftfle

<io o
crerç;
-COin
fluc :.

*•;•;

•rititas cm nossas leis. V Amiel |
a.-u ràaõcs em afíirmar que
é possível a politica liberal quan-
e.--uriio está modelado por uma |

a .SObl-Sta, em luta perpetua 
'

o:lo e qualquer liberalismo,, por-,
abdicação da própria .consciência ,

ide conduzir ao governo da pro-,
:i:nc:_ ".

o quo o niiiiis-i'o (la Va-
zoiidii (nior sntici1

Ao syndieo da Câmara Syndical .le
Corretores de Fundos Públicos officiotl
liontem o ministro da Fazenda, pediu-
do-lhe informar se o Banco Nacional
Ultramarino, eom sedo em Lisboa, já

I realizou o capital «ie- 1...on toooíiíoo, a
| que está obrigado pela cláusula S" do

.1 t,' i< il íi,-; M\ciF\lK. Ç-  Decreto n. p.pn". que o autorizou a
---,.'--,¦ í,..Ie„V - lflio -'1 'õ_ funceionar na Kepublica, afim de re-
Hua dos Andradas 19 o -l. Ob, H, . b
umiores nriim/.eiis «lesta, capitnl. V. 

'.,.:...-,- '„ .... ,1, !,,..._

XKAI US PABD1-.U.0S KS- , «..s 1111 rarius 7_^<^t

MOVEIS

:tu-

lAPA.M CtíVIENTO

con
«ir. Pinto «ia Rocha nor
ra -- I .ri.-

exemplo.
que «c-.te Jo.uo colo' .1 rfe-^n;!.'i^V,''.ons.:!c«.nseg«iu Pretidcrop

,1a o baiusi-tf do ._o-.i-.no". Ussa cisco W »'»?¦ . , , ..,
latle esclarece que os elementos es- i K-.te tar.'.u foi U.tado P.
¦gckos qiie aqui vieram collaborar districto. atiínado em tó,r

co, Identificarant-sc e subordi- Iludo ao. xttdre.. .^0• ......t,
' nossr.s leis políticas, re-l.aoo pivett ... >

Cm visitado pólos ladrões
O velho pardiciro da rua Sete nu-

mero 207, recebeu honrem a visita dos
ladrões de canos de chumbo. Presonli-
dos pela visinbança que 03 viu entrar,
os larápios.provocaram uni. sarilho dos 1 ¦ 

v.,,*.,tírrodiabos, ch-amando a a-ítetiçao «le poptt- ¦>'¦» I-*.vi*-U^iíu
!-.,-. s .'-.- acttdirani c com elles o guar- ,,
da'ci.iÍ"A".-:-> Pastor, oue apenas Concurso

Glbbs,
-2. I "' /.

lolcpltõno SIM. Ccntrnl, —
Sanla Luzia S02

— P.Vll.t» PASSOS & ('.
— _»«m, » p»

i 11

liua

3V0 WOSPlTÁTi 01SXTKAL
do i:.-_i:i-Ciio _

Di-niissão dc uni torcei-
ro olficinl

Foi dcniittido do -.tanto de 3" official
ido Hospital Central do Exercito, por
1 não exercei- essa funeção. com assidui-
I «lade e contar menos de cinco annos. de' serviço o sr. llenciliclo Borges da Fou-
' seca.
¦, —««»? i».
I l*oi' 1$700, niiiMiiis, podo ailuui-
I rir-se um bilhcto preiniitdo eom
100:000.5000 nu extracção dn
LOTKUIA l''i:i>-.ll..i, a realizar-se

: depois de amanhã.
i  nf O SH>_"

A VWSl KITl HA B A LIÜIIT
Os bondes dc oom róis

A Light and Power, representada pelo
I sr. lluinters, scu director, assignou
| honlem, na diretoria de obras, o termo

de compromisso para execução do lati-
Jo arbitrai dado sobre o -estabeleci-
incnto de alguns linhas de cem réis.

 ¦<->.>

NA YIÍ«D._ MILITAI!

Uina visita do svncval
Gabiiio

Fm visita de inspecção t.os corpos
da 5* brigada de infanteria. commanda-
da pelo venerai Ignacio Alencastro, es-
teve hontem na Villa Militar, o tvne-
ral Giíbino lk-zouro, inspector da 5*
região.

A 53 brigada é constitui la pelos 
'1"

o 2" regimentos dc infanteria ali aqn.ir-
telados e 1* companhia dc mctralha-
doras.

¦M*

assigiiándo mensagem ao Congresso
Nacional sobre o pagamento üa impor-
lancia de i6:_i_$6sS, reclamada pejo
aceir.o aiiosentado da Administração
ilos Correios do listado de haú Paulo,
d. Anna Cândida dc Brito,, referente
-os seus vencimentos uo período decoi-
rido. dc S de junho de i.0« ti =6 ue
março do 1.11.
AGRICULTURA¦Approvando a reto
da sociedade anonyma
"'concedendo 

patentes de invenção at
William Scarby, de aperfeiçoamento»

n-i fabricação de assucar de canna, -
nVm-.rtoÇAdamo * Com,.., de unu
carteira . portátil para .senhora., deiio-
minada f*Neccs3r.ria , . .,

ítock Motorpfi ng Gcsellscliafl M.
C II de uma disposição para regular
em allura o apo dç çharrua de uma
moto-charrua, em relação a roda dc di-
''^Ir-os 

Antônio 'X.inos, de tun pro-
«sso dc numeração dc casas, denomina-
dV^Uao.c1-fu..mero, de um es-
to o 

¦aperfeiçoado 
para acondiotonamcii-

rPoSildc certos »»«*«*??_*X
gados para combater moléstias «ene
"dr Cl!ui_" 

Oscar R-omero, de um caiu-
de aperfeiçoado e^P^* ??,e Pa i i-em geral, denominado "Cabide larw
ü"jos_ 

Lopes Guimarães •-• Comp., de
um apparelho -para lazer c servir o
café "infusão' : .

josc Lopes Guimarães
um apparelho para o pie
'lfViel..rs 

Limited, de apcrfeiçoatucnlos
cm motores de combustão internai

Sclilick"ü Comp.. de Jtm novo syste-
„,a dc applicaçao de columna. estacas,

pequenos andaimes
mentação per meto
OUHeilorCEari;osa, de um processo para
ofiSÍf-Od. B" fundido ou prensado.

O caso da "Standard Oil"

Voltam os autos do ia-
querito á policia

Conforme noticiámos, o dr. Mttrillo
Fontainha, 1° promotor publico, reque-
ren ao dr. Silva Castro, juiz da 2' vara
criminal, nue os autos do inquérito
instaurado'-pela Standard Oil Company
voltassem de novo á 3" delegacia auxi-

'Hontem, 
o juiz deferiu o pedido,

afim dc que se faça exame . em uma
nota promisoria que se acha junta aos
autos, bem como se levem a effeito, ou-
trás diligencias julgadas imprcscmUi-

—' 0 cx-svndico da fallencia da Stafl-
dard Oil, Belleza Osório, requererá ao
dr. Paulino da Silva, juiz da fallencia,
oue ordenasse o desentranhamento ela
letra com que requererá a medida, unia
vez que a .." Câmara da Corte dc ^p-
pcllação a denegott.

0 juiz indeferiu o pedido nos scgmn-
tes '.ermos: , ,"Mão pode o titulo ser desentranhado
dos autos para entrega ao supp ícante,
uma vez que já íoi elle requisitado pelo
juiz criminal, afim de ser junto ao pro-
cc^so que naquelle juizo se va-i mover
paia apuração dc suspeitas contra o
mesmo."

0 advogado do requerente aggravou
desse despacho para a 2" Câmara _ da
Côrve dc Appellaçâo; entretanto o juiz
não deu seguimento ao aggravo. . ."O caso não è de aggravo, diz o juiz
no scu despacho, não se podendo appü-
car a. disposições citadas pelo reque-

0 èx-syndko, nessa situação, fez '.irar

carta tc.tcmunh.ivel com a qual plcitea-
rá o seu direito jltuto ao tribunal su-
'"¦'-"a requerimento da Standard Oil
Company, o" dr. Paulino Silva tçlcgra-
phou ao juiz de S. Paulo, afim dc que
seja notificada a _ffaicia local do Ban-
co do llrasil a não entregar qualquer
quantia ali depositada a quem quer que
seja.

Na Corte de Appel-
lação

Foram julgados hontein
cincoenta e sete "ha-

beas-corpus"
Tornou-se, já agora, notável o avu!*

tado numero de petições de habees-
corpus, submettidos aos juizes d.i_ Córtc
dc Appellaçâo, a cada nova sessão.

A principio causava séria estranheza
a coisa c ioda gente via nisso os prn-
ccsso.s atrabiliários e irresponsáveis d»
chefe dc poiieitt, Francisco Labareda .:
líelisario...

..Ias', esses períodos nefastos passa-
ram e a epidemia do habeas-corpus,
symptoma irrecusável da .pratica crimi-
nosa permaneceu senão recresce tudos
os <lia^.

Ainda hontem a 3" Câmara da Córl«
de- -Appellaçâo julgou nada menos de
trinta .: einco pedidos dc habeas-corpus
cm primeira pliaso, e que foram con-
cedidos para serem solicitados informa-
ções ao dr. Aurclino Leal, apontado eu-
mo coacíor violento.

Além desses casos foram ainda jui-
gaios prejudicados sete pedidos cm vis-
ta da informação do cbcíc, que. os poz
cm liberdade ao receber o officio da-
quelle tribunal.

A Câmara Criminal julgou ainda n.
sessão de hontem 15 recursos de hoiicaJ-
corpus, cujas ordens denegou, e 13 ap-
pcllaçõcs crimina.s das quaes só deu
provimento a uma para alterar a coti-
demnação do Antônio Ferreira de Mae.
tos para o gráo mCdlo do artigo 304,
paragraplio unico '¦> 297 do Código Pe-
nal.

.- Cot
ro de

tp., de
infusão

de
,..ldes na orna-' 

fléii-cs naturaes

Loteria de S. Paulo

HOJE 50 CONTOS
Por 4$500

ÜZAE Sardlnh
iclli

1, ocUta.raín.e
¦ o Tiicrcaiío.

Vs omntas-feiras. Sticculenta Feijoada.
70 da nianliá, *'J na CABAÇA GRANDE.

atitnado
wdrez.

: se'ia" nossas leis políticas, rc- j ?ão o P'"*;",?.^
_»citando.as e ieguindo-a. no que ejlaf I nedo-o levemente,

arda,

reco
fia pri

Convidant-
| áof 110 uititi' j união, afim

Ml ssc.
A retnv

ÍC-jde Çamõc
___ no _ia 20

..r,™ ?,Sa ESMOLAS. os candidatos classifica- ,., ,. .
. concurso oara uma-re- —Da menina Flora Urnpos;-.receoe-
le tratar dc asstunpto de I mos a quantia de 10..-000, que- dividire-

I mos da seguinte forma: Angela 1 eco-
se effcctuará á rua Luiz raro, e$; Anna Emilia, 4; Anna do

6, ;is 2 horas da tarde, |Amaral, 2$; Elvira ds Car.aw.', 2^, e
críciite. Luiza, -5_o.oot ^

l'M GAXÜX0 SKM SOKXlil

Proso (inaii-lo
mn muro .

N'a madrugada de hontem foi preso
pelo' guarda nocturno u. 10, Adelino 5-
Cruz, quando pulava o muro da rua
Gonçalves Crespo n. 2, onde c estabe-
lecido com pharmacia o sr. José de
¦\gtiiar, um indivíduo, que levado ao 15
districto al.i d_u o nome de Benedicto
Pereira dos Santos, não dizendo no cm-
tanto em que se oecupa uctii onde cos-
tuma passar-as noites... _

Para que dc melhores explicações foi
o Benedicto provisoriamente habitar o
estado maior de grades.
.. .("l-i. ' 
l~~r> ninUr, Cltoculate, bonibon,?
LaiC LilOI.O, _.„„, c fartaíia d«
•Imcçljlc,!- íc B_«ipg _ C; r. -S=t, iíj,

No Collegio Santos Anjos

Um ladrãíTmorto a ti-
ros por um vigia

Noticiámos hontem largamente o

I viiria Patrício Martins, Manoel Utai
! ^ãil'"Uo'-'PédeA,.o*,:iU|ndo

. Uenhava nas maltas daquelle estabele

1 tomem, Pelti manhã, procuraram-
.,o, os srs. Deeio Chaves do Amaral e
Martins-Pereira <¦**• S'1"'. !C5l>ccl,va*
mente patrão e irmão da victima. e que
Sos disseram não serem verdadeiras a
informações da policia, pois.. Manoel
não era ladrão nem homem de aven-
'""Ira 

dc facto, como é habito dc to-
dos os moradores -lo local, lenhar na-
nuellas mattas, mas isso sem intenção
criminosa. O morto, que era casado e
tinha dois filhos, deixou a esposa cm
estado d ¦ gravidez.

A' tarde, foi feito o enterro da.vi-
clima, no cemitério dc b, 1-rancisco
Xavier, por conta de scu patrão, que «
émprciteir.p de c.'.]afate. ..

_ Va i* debgaéia auxiliar teve ini-
cio oVnqucrito ouc o chefe dc policia
mandou abrir relativamente a escanda-
losa cscripíuração da Standard c na
oual figuram funecionarios de policia.

Ouvido pelo dr. Osório de Almeida,
o sr'.' Julio Bailly, da Policia Marítima,
um dos apontados, declarou. "nao ter
absolutamtnte recebido gratificações da
Standard Oil, por serviços prestados a
essa companhia. Foi sempre amigo par-
ticular do sr. Willenltamp, scu ex-di-
rector, nunca, na qualidade dc sub-
inspector da Policia Marítima, lindo
nreslando, 00 emtanto, quaesquer servi-
«•os aquella companhia, mesmo porque,
além de tudo, a Standard Oil não dc-
pendia da Policia Marilima para co.sa
alguma dos seus negócios .0 que se po-
d»'rá verificar pelos scus livros c re-gts-
tos de partes." , .

O inquérito prosegutra hoje.
Por intermédio do seu advogado, o

«-r. C. lí. .Villcnkamp requereu ao i"
delegado para que seja intimada a pre-
stt-.r declarações, debaixo de vara, no
irquerito sobre uma letra dc 5 tjooí,
d. Maria Amai» de Freitas Lima.

\ referida stnhora emprestara ha
tempos, segundo allcga o ex-gçrcute da
Standard, ao iiicsmo, a quantia rcien-
da passsando cila uma letra que se en-
contra hoje com os advogados da mes-
ma companlii

m

» »m.
Todas as Noivas **{" ecot*Z

PALÁCIO DAS NO"!»*í;í5
VAS;
Peçan

rua Urngisaya
cit.iiagc.!.

a. S3 - Kio
-«-•¦

EM IIUVAZ

1,

Dnas socrctawns vnuns
— (A. A.) — Por haver

.. deputado Guedes tomado assento na
Cantara, ficaram '-.agás duas secretarias
que se adiavam a seu cargo, sendo a
ilo Interior preenchida pelo dr. Horge-s
Súiüo:. e ficando a de Finanças a car-
po do chefe da secção sr. Adalberto
Camargo.

<-»M»*»|l
Depois il>* ani.mliil a L0TE1ÚA

ri.niillAT, fará a (>_ti-icoão «lo im-
portanto plauo do 100:0008000.
cujo 1,'U-icte cnstft Rpçnns lt.700.

UM CASO VELHO QUE VOLTA
A' BAILA

As jóias da actriz Eu-
genia Brazão

Náo ha muito tempo, foi preso, pelai
autoridades do 6" districto, o ladrão
Mario Contesson, vulgo "João liranco".
Desta delegacia foi elle transferido para
o i_" districto, onde serve presentemen.-
te o dr. Cic.ro Monteiro.

Ao ser solto, por icr cumprido a per,5
da sua prisão, o ladrão, declarou áqtiel-
la autoridade que a-s jóias da aotria
Eugenia Brazão tinham sido de factei
roubadas c que se encontravam em po-
der da horizontal Fanny Allstein, 1110-
radoia cm casa de Mme, ilarcelie, a
rua das Marrecas n. 5,.

A autoridade coinniuuícou-se com o
delegado do 5Q districto, dr. Albuquer-
que -Mello, e uma diligencia foi combi-
nada para ;i apprehcn.ão das jóias.'Tudo na casa n. 5 foi revistado,
mas, item as jóias nem mesmo a Fanny
foram encontradas.

A annunciada Fanny foi ainda proctr
rada nas ot.tr.->s pensões da 7.011.1 do .-,''
íli.**trÍcío, mas tuuo delinídc.

Como nada fosse descoberto, o d--.
Cicero mandou novamente pegar .1
''João liranco'', paia explicações mais
claras sobro o cí^ú.
—:  .iua'» mm —¦

O BRASII, NA A1{..I'.VT1\'A

Unia offcrtii A Soele.li-'
«lo Hiinil Arítciitimi

\ Bibliolheca Brasileira, annexa a
succursal «Ia "Agência Americana., ein.
Buenos Aires, offereceu :i Sociedade
R.-.ral Argentina, um álbum agrícola do
Brasil, dos que foram organizado., pela
Sociedade 

-.acionai de Agricultura do
Rio do Janeiro. .

Km troca des.se obséquio, que tn.
acompanhado d., um iivro sobre o -Bra*
-\\ econômico, a Sociedade Rnral e,v'
viou ao director daquella succursal uma
atteneiosa r.ota, r.a qual poz em -evi-

ilencla os .propósitos que nutre a Rocie
dade referida de fomentar e robustecttr
cada vez mais os vincules cxislenie.
entre os d«;is paizes, ao mestno 'temp.

que lhe arin-,:uc;.i a remessa de sc...
.annaes para a Bibliotheca Arger.tina.an-
in;xa á ?éd> da Agencia, nesta capital.-
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Conforto - -

por dentro

Estylo
. Por Iara

NAO PREÇO

QUALIDADE SO' IIA NO CALÇADO

ATLAS
R. "di Carioca 8 e 40; Run Larga 134

Sociaes
»ir ¦ ' ¦ '¦ "i. mi "" "

DA1AS INTIMAS
1'azcm annos hoje :
A sra. d. I/UCta Enicrich Ilelil, mãe do

nosso companheiro dt trabalho Wallcr IIclil,
quo teri occasBo de ver o quanto 6 cs-
limada pelas pessoas dc suas rclaçScs;

o actor brasileiro Martins Veiga ;
a senlioríta Marirtta Pereira;
o sr. Antônio llotelho, negociante'•desta 

praça :._..., ,¦ -•_, a sra. A. lucia Mendes, esposa do
sr. Sebastião. Mendes .a senliorita 'Hilda Mendes Dnimnne,
fillia do tenciiie Ernesto Damianc, íunecto-
3'íiriti intinicipat;

n senhoríta Odctte, filha do tenente
Ccsar Valle <lo Caulusria, i" official in-
urino do Arsenal du Guerra dcSta capi-
tal ;-- a sra. d, Emitia Braga do Almeida,
professora publica, progenitora do nosso coi*
tesa dc imprensa Oswaldo de Almeida ;

o sr. Veiiancto AiiRUSto Soares, da
orchestra da companhia Palmyra Uastos.

a sra. d. Oiwlinn Morg.-ido da Silva,
esposa do sr. Antônio da Silva, negociam
fo desta jiraça ;o menino Coa-ry. filho do sr. Olln-
do lí.aviM, machinista da Armada ;o antigo escrivão da 3* preioria cri-

..dv.hinl major Aleidej Nctto.
. — o dr. José de Mendonça, chefe do

.. corpo clinico da Sociedade 1'ortugiicza «le
IKencficcncia o que passará, com sua ia-
milia, o dia f«>ra desta capital ;fl £ra. d. Aurora ^Figueiredo» .espo-sn do sr. Almeida •figueiredo, negociante;

t— n senhorikv líattfa Çletò, fillia do ca*
, .filão Vicio Freitas, escrivão da 6a preto*
ria d* S. Christovâo ;

_ o sr. 1'rancisco dc Oliveira, cscrlptu-
rario do Uoyd !IrnsÍleiro,a

Passou liontem o anniversario natalicio
i'da gentil senlioríta Rosa Monteiro <\c 'Cas-
..tro, sobrinha do nosso collega dc imprensa

*r._ Carvalho Azevedo e uma das vocações
rnai.1 decididas (Jiló passou pelo Instituto

(í?acional de Musica, onde obteve o primei*
ro prêmio noa exames finaes do curso dc
íiiano.

A distineta professora, niuilo estimada em
iiossi) meio nitistico-musical, rccelien muitos
telegrammas de felicitações dás pessoas in-
limas «le sua familia o cumprimentos pes.
soat-s das suas ami.tuiiihas.

ft ft ft
CASAMENTOS

O pr. Maurício Cliarlicr Nunes o d, So-
:p!iia Neltbaner Nunes, i>articipam-nos o seu
casamento,' realizado em Juiz de Vàiw, u
..'5 <!<> íiiez passado,'

Ü! ft ft
bodas ina 1'kata
¦ (Completaram, no dia 16 do corrente, os

suas bodas de prata, o estimado capita*'..lista Francisco «1'Al.liaj'dc e d. I.copol-

i GUERRA

dina <l'Alliaydcl Devido ú cnMniidadc
.om uiu parente* deixou o casal de rece-
'ber as pessoas do sua amizade.

ft * ft
.NASCIMENTOS
. 

' 
O' lar do sr. João de Deu.; da Costa'Çouvêa e de sua esposa, d. Julta Jiarrcto'¦ile Oouví-a, acala de ser enriquecido cum o

(nascimento de Diomar.
* ft

conferências
Ko salão d.t cxposiçGo bovino Fanzeres

(União doa Km pregados do Commercio),
icalÍza-so( hoje, as a lioras da tarde, a sc*
Igvitida serie das "l'alcstras( {Ilustradas",

Falarão os srs.: José Galhanone, sobro
n "Symplionia ih côr", Carlos Rubens;
5 "bre o «[iiadro "Murmúrios da tarde", c-•Alberto.Cardoso, sobre o thema — "Ao
derrcdowda arte."

BANQUETES
Vaii..3 amigos do dr. Maurício de Me-

idclros, resolveram oífciccer-llic um ban-
tjuete, como homenagem ao resultado das
tuas provas, no concurso, a quc se sub-
metteu, para o preenchimento doj cargos
de médicos escolares.

O banquete realizar-*se-& na próxima
gcgütida-ícira, ás 8 lioras, «o Ueslaurant
SAssyrio.

Adheriram A homenagem, entre muitas¦outras pessoas, os srs.: Mattoso Maia
Forte, Aloysio de Cflslro, Jose Tolcntillo,
.llaul Veiga, Arlliur Moscs. Nabuco de

..pôtivêa, l/iuro Sodré, Pinheiro Guíma*
rães, Silva Santof, Tercira Teixeira, Iri-
aieu Marinho, Máínuos da Silva, Marques
1'inheiro, Getulio doa Santos, _ A. Fraga*

. so Cosú, Uruno 1-obo, Sylvio Romcro'Filho, Macedo Soares, Souza c Silva,
Ataulpho de Paiva, II. Cotluzzo Felix
i/acheeo, Jaymc Cam peito, Lobo Antunes,
ilvrnniit Pinlo, Uciiipmiu liaptista, João
Drandão c Salles Jallio.

ft * *
REUNIÕES

A «V idcinia Nacional dc Medicina re-
ittic-sc boje, cm sessão ordinária, á9 8
lioras du noile.

(lidem «Io dia: — Conferência do dr.
Augusto Linhares, sobre a rum da ga*'yupira e eleição para membros titulares,

A ScssÜQ é puMicn.
ft ©.

SIANlIFESTACOES
•Aprovciloftxlo a data natalícia dp dr,

TTenríque Gonçalves da Cunha, subdclegado
ile policia em Petropolis, os commíssaríos
<lo i° districto dessa cidade fizeram-lhe ca-
rmliosa manifestação de apreço, offcreecn
do-ütc, lambem, uiu dlstvictivo de ouro,
symblo da ."tia nuoridade, c -um Iluda par
de jarras de crystal.

iVlos manifestantes falou_ o dr. iKdmundo
¦Viiat, que elogiou os serviços prestados
cidade serrana pelo distineto moço.

Saudaram-no, egualmente. oa drs. Otlo-
fico Antunes, delega dq tio i° districto,
Füttla Fonseca e outras pessoas. Durante
a «lauifestação tocou a banda de musica
i" de Agosto,

i) dr. iHcnrlquc Gonçalves da Cunha rc*
cebeu nesse t dia significativas provas do
quanto c estimado por «eus admiradores e
amisos, ft ft ft
VIAJANTES

ScRiie hoje, u hordo do paquete "Ilagi-

HS MALHEM & C.

ba". eom destino ao Rio Crande do Sul, ;o
2o tenente pliarinaccutico do hxercito IíUb
Freire Oipeberibe, que vae servir na 7'
rcgiSo militar. > 

ft
ASSOCIAÇÕES

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALU-
MNOS SAI.liSlANOS —. Keuncni-sc no dia
26 do corrente, ás 7 i|a horas da noite, cm
assoaiblca geral, os sócios desta ossociação.

UNIÃO ICSriWTASUBÜRBANA — De
par com a inauguração dc seus serviços de
assistência aos necessitados, essa florescente
associação espirita inaugurará segunda-feira
próxima, um curso de moral cbrislã, «pata
cronnças. dirigido pelo sr, Bertholdo dos
Santos.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE--COM-
MERCIAIi SUBURBANA — Na sede pio-
visorin, 6 rua Assis Carneiro n. 86, l'ic-
dide,' esteve reunido o conselho dessa.as-
seciação, sob a presidência do sr. 1'raucisco
Antônio Corrêa. ,

Depois de lida c noprovada a acta. oa
sessão anterior, foi lido, pelo secretario,, o
expediente, quc constou principalmente dos
relatórios das comniissões de propaganda e
da commissão encarregada dc. tratar da
construesão da sede social, b.sta ultima
commissão informou ano, procurando a .di-
rectoria da Companhia Predial Rul-Amcrica,
esta. deante dos croauis apresentados, or-
çou o valor do predio em ,t;:ooo$ooo.

Para novos sócios cffectivos, foram accei-
tai 33 propostas.

Eslando vago o cargo de 5° 6ecretano,
foi para 0 mesmo eleito o sr. Augusto
Gomes de Queiroz. ,

O sr. Bonifácio Kamos propoz que desde
Já se trotasse «le adquirir o terreno necessa-
rio para a edifício. Dessa acquisição ficou
er.carrcig.ida a directoria. ,_...,

A mesa eonimtimcou haver nfficiado ao
novo prefe-ito. dr. Azevedo Sodré. congra-
tulatido-sc pela sua aceitada nomeação _c
pedindo hora para a directoria da associação
ser recublda. ,

Sobre a escola noctuma. a .ser creada,
falaram os srs. Innoccncio 1'lgucircdo c Au-
gusto Onciroz, sendo resolvido nomear unia
comniissão, constituída pelos tneSmos sonlio-
rer. c mais «Io presidente, i° secretario c
conselheiro Bonifácio Kamos. .

ISobrc o bem social, falou o c.iptlao Larlos
Moura. . , ¦ , ,

O sr. Francisco Corrêa fei-se ainda ouvir
sobre o excellente resultado consciiuido pc-
hs conimissõcs de propaganda. Para uma
dcllas, foi nomeado mais o sr. Joaquin, Ue-
lano «Ie Souza. ..',..,.

Esteve presente a sessão o dr. Augusto
Barrclo, medico da associaçã-i,

'GRIOMIO I>0S MACttJNISTAS. PA
MAUlNIIiA C.1V1I, — Hcaliza-se lime, as
8 boras da noite, a sessão scnicnal, para
tratar de ossumptos sociaes, na respectiva
sé-Jc, ú rua da Candelária n. 69.

ft
'CI.UI! MIMTAU _ Começou ontc-Iioii-

tem a discussão do projecto dc estatutos do
Cl'i|b Militar, na. Ircspecliva, sédc scctil,
chogando-se íi approvação do nrt, 14.

Ficou prorogaila paru boje c sabb.ulo,
devendo ler inicio os trabalhos ás B lioras
da noite. *

Na Associação dos Empregados no Com-
mercio, realizasse hoje, a o1 conierencia
do Cenlro Espirita ltcdemptor.

¦A conferência, quc sc rc.iíizará ás 5
boras da larde, terá por tlicnia — "O
espiritismo vHriMcird pcíautc a liuma-
nidade". *

A entrada c franca.
ft ft *

RELIGIOSAS
Kcalizou-sc liontem, n.a residência da sra.

d. Fausta Leilão de Almeida, a eulliro-
nação do S. Coração dc Jesus, tendo o
acto tiilo presidido pelo conego João dc
Castro.

Durante a cerimonia, um grupo de se-
nhorltas contou hymnos allusivos ao acto.

:•;:¦ ft *

MISSAS
Keallza-sc no dia eo do correu e. ás 9

boras. uo altar-mór da egreja do Sanlissi-
1110 Sacramento, a missa de trigesimo dia
cm suflragio da (dina do sr. Francisco Joa-
quim dc Olivcim, cx-presidento honorário
da Associação Portugueza de Beneficência
Memória a «Luiz de Camões, mandada re*
r.ar pela administração da mesma.#

A familia do coniiucnd.idor Jose da Silva
Cardoso manda celebrar lioje, ;is 9 t(j ho-
ras. na capella do cemitério do S. João
Baptista, unia missa dc 5" mcz, cm suffragio
k sua alma.

Terminado esse aclo, seta inaugurado,o
n-.ausolío, mandado construir pela familia,
solire o carneiro 5.156. lísso trabalho, o
primeiro foito de mármore branco nacional,
foi confeccionado nas oíücinas do ar. Carlos
da Silva Uocha.

Verdun

FALTJOOIMEYJOS
Falleceu nnte-liontcui, ás 11 ile horas da

noite, cm sua residência, i'i rua ücll.i Visla
k,, língenho Novo, o general reformado
Antônio Caetano da Silva Júnior.

A filial, nesta praça, do "Club F.-irisicnse",
d.t Porto Alegre, teve noticia tclegrnpliica
de ter fallecido liontctn, naquella ci.la.lc, o
sr Hugo Is^lcr, fundador c director da ic
ferida sociedade.

ft
Falleceu hontem, nesta capital, d. Judilh

Coelho Pereira, esposa «Io dr. Ilerbr.ier.li>
reira. fnnccioiiniio dn Ministério da Agricub
tura e conhecido clinico.

D. Tuditli Pereira, oue reunia os mais
brilhantes dotes dc espirito., morreu aos 27
annos, deixando na orphauuadc dois Íillios
ele tenra cdade. , ... , ,

Seu enterro rcauza-cc uoie. is i) i|i bons,
saindo o feretro da rua do Catlete. 133.

ft
Falleceu liontem, dc madrugada, cm ccn-

seqüência dc graves queimaduras, a galante
Olgulnha, dc quatro annos, fdba «lo falle-
ci.lo negociante '.Manoel José Affonsp c
niilliad.i' e sobrinha da actriz Antft-ilctta
()l_:-i Atagonez, a qusl 'foi scpultoda Iion-
tem, ás 5 horas da tarje, uo cemilerio
de S. Francisco Xavier, no carneiro nu-
mero 1.070, saindo o feretro da rua da
Gloria 11. 10. ...

Sabre o caixão foram depositadas muitas
comas de flores naturaes c de bueiiif,
offertadas por parentes .- amigos da sua
familia, sendo tambem elevado o numero
de pessoas que tomaram parte do enterro.

Mobílias a prestações
ALFÂNDEGA, lll

As duas artilherias em
grande actividade

Paris, 17 — (A. II.) — Coiniiiuni-
cado official das 15 lioras:"Duellos de artilheria em vários pon-
¦tos da frente, noladaincr.te na Chain-
pugne, na região *lc Buttes Hesuil.

Na Argoniic, na região de Filie -Mor-
te, luta de minas coiu vantagem l>ara
os nossos.

Na margem esquerda do Mcuse, o
bombardeio da9 nossas primeiras linhas
c a tentativa do inimigo com o fim de
lograr progresso, por meio de combates
de granadas, na região do 'Mort-llomme,
fracassaram completamente,

Na margem direita, grande actividade
das duas artilherias na região entre o
bosque de Haudromont c a lagoa de
Vaux. , .

A noroeste da quinta de Thiaumont,
rcpellimos um ataque a granadas contra
um 'Posto -estabelecido naquella estrada.

b\'a noite de 16 para 17, treze dos
nossos aviões dc bombardeio, lançaram
24 obuze-s sobre os bivaques da região
da aldeia de Cliauniont-devaiiI-Dainvil-
lers, 11 sobre Briculles e ao sul dc Cia-
ry, 14 sobre os acaiitoiiamcutos dc Mau-
tiUeiis e -Romagc, 21 sobre as ijares de
Apremont e Graiulprá, onde sc obser-
varam vários incêndios.

Uin piloto francez abateu um n.yiuo
allemão ao norte dc Vicsur-Aisne. As
duas azas do apparelho, ao cair o ac-
roplano, dcsíacarani-se por completo do
resto da machina. ", .

.Na mesma noite, outra «as nossas
esquadrilhas lançou 21 obuzes sobre as
qares dc Ars e 'Metz, quarenta sobre
òs liiiiipniví de Krascati, quarenta sobre
a gare de Arncville, trinta sobro a via
férrea e as estações entre Metz e Ilu-
ouvi lie.

paris, 17 - (áC«;) r,° r^ouso
actual dos allemães cm Vcrdun c con-
siderado unia pausa idêntica us prece-
dentes, provocada .pelas mesmas razoes
de esgotamento de lionicns c munições,
As escaramuças esboçadas na Argoniic
c na Cliampagtu: pelo inimigo visam des
viar a atlençáo do comniando írancç/.
de Verdun, durante o -tempo necessário
ao inimigo para restabelecer lentamente
o equilíbrio abalado pela sua ultima 01-
fensiva. OS allemães continuam a ser-
vir-se dos mesmos conhecidos meios
para dissimularem o .insuecesso das suas
"operações e vão mantendo -a sua tacíiea
mentirosa de apresentarem os francezes
como nialavctlturados assaltantes. 1 are-
ce evidente quc o comniando soprano,
tomado dc aiiclcdadcs e incertezas, vc
npproxiinitir-se unia .pliasc dc guerra que
encerra graves perigos por motivos elas
inquietas disposições das populações
germânicas. 'Dahi a sua hesitação, o
seu esforço por descobrir um ponto vul-
íieríivcl

,E' .entretanto, «provável que o orgu-
lho imperial se resolva a esgotar cm
Vcrdun os últimos recursos deti-ue pode
dispor uma potência como a Alieinanlia,
ji assaltada pelas desmoralizações pro-
venientes da fome.

IWpIirDATüSSÍA
Londres, 17 - (A. A.) — Os rus-

««os cortaram as comiiuimcaçocs dos
teiito-turcos eom Hagdad, oecupando
parte da estrada de fenro que conduz a
esta cidade c apoilcraiido-se dc Mosul.

Londres, 17 - (A. A.) — Os lur-
cos náo podendo impedir o avanço dos
russos que marcham para o sul na

direcçâo de llagdad, abaiidoiiaram a ci-
cl^idc de Rivandoitzn.

Londres, 17 - (A. A.) — Os rus-
soi, que continuam a avançar sobre
Lagdad. oecuparam Evkcnis e Ilassis.

Amsterdam, 17 — (;,L- A.) — In-
íormani de Petrogrado que, entre Ja-
cobstatlt e Dwinsfc, noladaiucntc nas
cercanias deste ullimo ponlo, houve
forte dttcllo de artilheria.

Ao sul dc Sunuiscin, no Drticslcr, sc-

gundo ainda essas informações obtive-
ram os russos algumas vantagens, eoti-
seguindo recliíicar a
timo alafptc levado .1
111 igo.

O ANNIVERSARIO DE
AFFONSO XIII

As festas commemorativas
no Rio

Eealizaram-se liontem duas brilhan-
tes festas, nesta capital, commemorati-
vas da data do 30" annivcrsario do so-
licrano licspanhol. '_

Uma dessas festes teve logar na
sedo da Sociedade Beneficente Hespa-
nliola, á •rua da Constituição, « a outra
na sede do Centro Gallcgo, á rua Vis-
conde do Rio Branco. , ' ' .

Na primeira, que foi abrilhantada
por unia banda do musica da Brigada
Policial, 'houve lambem tuna cerimô-
nia: foi inaugurado o retrato, a" oleo
de Affonso XIII. .

A concorrência á sédc <la- Bcncficen-
te, foi extraordinariamente numerosa',.»
cila comparecendo o escol da coloiiia
liespanhòla no Rio e innumcras fami-
lias brasileiras. O sr. Antônio Aurélio
Perigil, director-secretario, assim como
os seus demais companheiros de dire-
etoria foram pródigos em gentilezas
¦para os convidados da brilhante socic-
dade.

Segundo informações quc nos foram
prestadas obsequiosamente pelo ar. Pc-
rigil, a dala do anniversario do sobe-
rano hespanhol foi um feliz .protexlo
para ambas as -sociedades da colônia
hcspanhola aqui domiciliada cffectua-
rem uma approximação entre si, ha
jiiuito desejada, desappareccndo peque-
nos resentinicntos existentes.

A concorrência ao Centro fiallcgo
foi egualmente- numerosa c selccta. O
progtuimn-a previamente traçado foi
cumprido á risca, deixando n sua fes-
ta <x melhor impressão aos convidados
respectivos.

O sr. Bulhões esperado
em S. Paulo

S. Paulo, 17 (A. A.) — K' espe-a
do á larde, vindo dc Goyaz, o senador
I.oopoldo de Bulhões;

EM BELLO HORIZONTE

O anniversario de Affonso
XIII

Pcllo Ilorhontc, 17 (A. A,).—Eslç-
vo muito concorrida 11 rectipção reali-
zada ma sede <lo consulado da Hespa-
nha, em coinniemoração da dala anui-
versaria do rei Affonso XIII.

O respectivo cônsul aqui, sr. Ctilier-
rez, offereceu tuna taça de cliampagne
as pessoas presentes á recepção, que lhe
foram levar os cumprimentos .por moli
vo daquella data.

sua linha do ul-
effeito pelo ini-

_^_^ . % |

NA RUA UE S. CLEMENTE iCOISAS 1>0 THESOURO

Clllllíl tin

O

Vin.iiiriim por
Kovcruo y...

coornel Bencdlclo Hippolylo, dire-
geral do gabinete dogabinete do Ministério da

. ..zenda, etn aviso liontem expedido ao
director geral da Contabilidade do
'.lhesouro Nacional, pediu lhe, a bem da
regularidade da respectiva rscriptura-
ção, providenciar no sentido de lhe ser
«'.¦¦d,', sciencia de todos os recolhimentos
que forem feitos na inferida repartição
e relativos a auxílios fornecidos pelo
governo a patrícios nossos na Kuropa,
niim d. regressarem no Brasil por os-
i't5.SÍüo ila conflagração européa#

Ao quc sabemos, dc ordem do sr.
Pandiá Calogeras, numa das sub-dirc-
ctorias do seu gabinete está sendo olga-
niziida uma cipeumstanciadn relação dos
cavalheiros que lançaram mão desse au-
xilio e qut até agora não sc dignaram
comparecer ao Thi souro.

os r.\i:i»'i('ios i'i.\iios
Vm nccortlo outro o

sr. Ciilogorns «• o in'i'-
sidintc ilo Triliiiiinl
(li- loiilus

fim officio dirigido lionlcm ao presi-
dente do Tribunal «i.- Coni.:'. o minis-

. tro da Fazenda coinmiinicou-llie ter lo-
maelü as 'providencias solicitada? peio
mesnio, no sentido de não ser rcineltido
«qtiellc instituto ninlitun papel ref.ren-
te a pagamentos pnr conta elo exercicio
corrente, n eucerrar-se a ,-, 1 do fluente,
« pediu-lhe iirovidcuciar paia quc os
proc.-ãsos, depois de julgados, sejam
devolvidos ao Thesouro .Nacional, i;,i-
Sirorcgavelmcnlc, ale ái 6 horas da '.ar-
lie (Io .1

Um auto vae de encontro
a um poste

1'otlCo depois das 10 hora3 ela noite
de hontem, descia cm vertiginosa car-

í reira pela rua de S. Clemente o auto-
| mon! 11. 2.So6, da Garage Dictrich,
quando, no procurar desviar-se de um

: transeunte, subiu a calçada, indo dc en-
i contro a uni poste da l.iglií.

O cliaitffcur conseguiu evadir-sc c o
I seu ajudante íoi sem fala removido para

a Santa Casa,, pela. Assistência, que liie
1 prestou os primeiros soecorros,

O automóvel soffrcq sérias avarias.

xo 'j"iii:si>ii:o XAtioNAi.
As despesns nue \'ão set

imitiis
O Tltesouro Nacional eslá habilitado

a efíectuar os seguintes pagamentos:
de 4:52,t?-7(., a diversos, proveniente

dc fornecimentos c dc lavagem de rou-
pas pertencentes aos alumnos «lo Colle-
gio Militar desla capital, no corrente
anno;

de 2_:o8o?c.oo, da folha do mez «lc
abril findo do pessoal sem nomeação,
empregado uo pavilhão de tuberculosos
do Hospital dc í. Sebastião;

dc 7 :o;o?oeo. da folha do pessoal
subalterno no mesmo hospital;

dc 16:000^000, ti Cesta & Sanlos,
| proveniente (lc serviços de remoção de

enfermos, alienados e cadáveres, du-
rante o mcz tle abri! findo; 1.-

dc SJ"G3-|$7QI| íi diversos, \le fome-
cimentos ao Corpo de Bombeiros, em
fevereiro ultimo;
-— ____\\ iji <Br-^»tBw«i. --——

Um monitor inglez
destruído

Londres, 17 - (A. H.) -- O nl-
mirantado aiiiiuticia quc a artilheria
turca attingiu o pequeno monitor '»-

glcz "'M 30" tt cujo bordo se dccla-
rou incêndio. A cqtiipagcm, anlc a im-

possibilidade ile dominar o togo, (les-
trtiiu o navio paru que uão íossc cair
nas mãos do inimigo.

A situação na Irlanda
Londres, 17 — (A. «.) —, () P-'c-

sidente do Conselho sr. Herbert As-

quitll, prestou hoje de tarde cm Dublin
juramento como membro do Conselho
Privado da Irlanda. .

iK' a primeira vez na historia da in-
glalerra quc o primeiro -ministro inglez
faz parle do conseHio da Irhnda.

íis 'svitT s:-r.\rfv.")\'o:)
iT.Hft.lS xosivk ,.r,.,t.,rr.svzhumm svxvAvao

As industriaes do zinco e
do chumbo na Austrália
Londres. 17 — (A. H.) — 0 Parla-

mento Australiano votou o mino passa-
elo uma lei, tinnultaildo todas os contra-
tos estabelecidos entre as companhias
de mineração australiana, particular-
mente entre as companhias que expio-
ram as grandes minas de ISrokcnlull,
e os altos fornos allemães. 0-objcctivo
da lei era tomar independentes as in-
duslrias do chumbo e zinco ela Austrti-
lia, até aqui submettiilas á ascendência
da Allemanha.

0 " Uoard of Trade" da Inglaterra
acaba de emittir um decreto perfeita-
mente análogo, anniillando todos os
Boiitratos ¦feitos entre as companhias
inglezas que possuem minas cm Bro-
h-cnhill c os mestres de iorjtis allciufiés.
Ficam assim as companhias inglezas
colloeadas cm pé de egualdade com as
companhias australianas, c dcsnppa-
rece o ullimo vestígio da influencia :.!-
lcmã sobre a industria mineira austra-
liana.

As principaes companhias de Broken-
hill aceeiiarr.m fazer parle de uma
nova associação de produetores ;!e zin-
co formada sob os auspícios do gover-
no australiano, afim «K- que todas as
transacçües cm zinco sejam efícetuads
por intermédio de um grupo industrial
unico.

Varias companhias estão .-.gora con-
siderando a opportunidade tia crecção
de altos tornos (pie substituam 03 alie-
UUlCa.

¦»oa^>-OI> q> mSwmTi

avwwio' o Sargento de Albu-
tt)\iCOlOEÍCO,Si> n cxanic

v dirá
Como foi largamcnlo noticiado hon-

lem falleceu repentinainenlc cm sua rc-
aielcii-ia <i prr.in do Kussell n. 16.1. o
ciri-.rjiião dentista, Bernardino Gomes
de" Paula Bastos. . .,.

Dcseonfiando-sc de um suicídio, foi
o caíaver removido para o necrotério
e alii hontem autopsiado pelo medico
legisla, o»e apenas encontrou n
tnàgo, um liquido escuro, pare
Jtic-o.

Como não pudesse constatar a
tnonis" foram retiradas
•firt de soffrcrcm o
lógico.

itl.is ao
rxttme

esto-
eudo to-

"causa
vteeras
loxico-

querque
O Irtiiuportc "Sargento Albuquerque"

segundo coiutminicação lelegraphica re-
cebida .pelo ministro da Marinha, vae
partir, depois dc amanhã, de Xova jYork, com destino a esta capital.
-'-—'¦ --mt-<» <_> <frKTw—

VM AVISO DA JlKrAUTHAO
m. \(,i'.\s

Mnünnrn ilo nm cscrl-
iitotiu

r-:ía repartição, seientifica no publi-
co, para os devidos efíeitos, que íoi
mudado o escriptorio do^i" «listricio. do
predio, n. 60. da n:a das l.arangcirns,

i para o i: n. r-;, du .lo (Vete.

A luta na írente ítalo-
austríaca

Ko-ect Yorit, 17 (A. II.) — Foi hoje
aqui recebido o seguinte telegrammã:

"Vienna, 17 {Official) — Avança-
mos na encosta de Armcntara e tom.:-
r.-.os de assalto, durante a noite, a 00-
voação «le Xeguatorta. Fizemos prisio-
r.e-iros cento c quarenta c utn officiacs
c seis mil e duzentos soldados italianos
c capturamos treze canhões c dezesete
metralhadoras."

As princezas italianas
quasi victimas dos

Komo, 17 (A. II.) — 0 "Jornal dc
Itália" couta que alguns aeroplanos nus-
triacos perseguiram hontcr.i ;'« noile nas
proximidades de Veneza, O comboio ex-
presso era que viajavam as priucezas
Yol.eiida e Mafalda que haviam erubar-
cado na estação de Mestre e o trem quc
conduzia a rainha Helena de regresso
de Udiüo, onde havia ido cm visita ao

I rei Victor Manuel. Na sua chegada 1
Padua. ::s rrlncezas, 'itte elurr.nte o a'a

qm1, moscaram unia calma admirável,
foram recebidas pela populaçfio da- ei-
dade com delirantes Reclamações:

Nenhuma das bombas inimigas causou
o menor estrago.

O gesto das senhoras de
Melbourne

Londres. 17 (A. II.) —• Annuncia o
correspondente da Agencia Keuter cm
•Melbourne que 110 edifício da Prcfeitlt-
ra daquella cidade se realizou unia im-
iporltuuc reunião de senhoras, em quc
ficou resolvido renunciar á acquisição
dc toda a espécie de mercadorias dc
origem inimiga.

Um "raid" de aviadores
alliados

Parti, 17 (A. A.) — Vma esquadri-
lha composta de treze aviadores fran-
eezes bombardeou, com suecesso, _ os
acampamentos allemães cm Uamtrillc
ri, Briembly, Clery, Mtintillois, Roma
glie c outros.

Us mesmos aviões 'foram ainda ati
Metz, cujas obras de defesa bombardea
rum tambem, causando inu.imicros pre-
juizes ús mesmas, segundo puderam i'c-
rificar os observadores.

A esquadrilha regressou incólume ao
ponto dc partida. *

Pela paz
Washington, 17 (A. 

"A.) — A" -im-

prensa desla capiial, tratando das'...tic-
gocirtções pió-paz etirr/péa cm que estao
empenhados os listados Unidos, diz
que, apezar do silencio que ha tem tor-
110, ns mesmas vão muito bem cucami-
nliadiis.

Alguns órgãos .-iiiniuicir.nl mesmo que
serão representantes das nações bcllige-
ranlcs para o accordo promissor: pela
Inglaterra, l.ortl Hardillg, novo ¦ sub-
secretario dc listado das Relações Kx-
teriores; pela França, I.éon Bourgcois,
ministro sem pasta do actual gabinete
francez; e pela Allemanli, o príncipe
von Bulow, icx-cinbaixador na Itália c
político dc alto prestigio 110 Império.

COSTU M ES CHIC ?...

La Maison Nouvelle
9, UVA OOXÇAIiVES IMAS, O

A luta na Champagne
Paris, 17 (A. A.) — Os jornaes no-

liciaiu «pie a lula na Champagne tem
tomado incremento nestas _ ultimas 24
horas, sendo notável a actu idade alie-
mã, iioladaincnlc em Maison de Clu.m-
pague ie Btitle dc Mcsnil.

Xeste ullimo ponto os francezes. re-
pelliram diversos ataques c conseguiram
alguns importantes avanços.

A situação econômica e
financeira do Brasil

I.:.>boa. 17 — (A. II.1 — 0 sr. Se-
veriam) de Rezende enviou uma caria
aos jornaes, na qual, referindo-se á cn-
trevista que leve. pouco antesde sair
dessa capiial, com o sr. Wencesláo
Braz, sobre o equilíbrio financeiro, des-
faz as informações falsas que ultima-
meiilfi foram aqui publicadas sobre a
situação econômica e financeira do Bra-
sil.

Depredações búlgaras
Londres. 17 — (A. A.) — Comum-

iilcam dc Athcuas para esta capital que
os búlgaros saquearam as aldeias «le
Slopiiicha e Altchak, commctcndo a*
maiores depredações e expulsando
deltas os habitantes.

A Grécia, .segundo essas informações,
enviou um. enérgico protesto ao gover-
no dc Sofia.

Em torno do generalissimo
Joffre

Paris. 17 — (A. II.)— A "Gazeta

de I.ausaiiin" publica 1:111 artigo extre-
niaiucnle elogioso para o comniando
fraiKCz, constatando que todos os ersti-
ees neutros abrangem na mesma admi-
ração tanto n general Joffre, como 05
seus eminentes eollaboradores.

O "Comitê Nacional Re-
formista", de Paris

Paris, ._, _ (A. II.) — O chefe po-
eiiin! Bebo pela victoria dos Alliados,
pronunciou as seguintes palavras ao
cncerrarcm-se as sessões do Comitê Na-
cional Reformista: "Brindo por uma
neutralidade que tenda a tornar a Ues-
panha solidaria das nações que lutam
pela liberdade e pela justiça. I.cvai-.io a
minha laça cm honra dos vencedoresdo
Mame, dos heróicos defensores de Ver-
dtui! Bebo pelo triumpho des Alliados,

sem a victoria da democracia e do

A epidemia do typho

No Hospício Nacional
¦Pelo t'.-lephone chegou-nos hontem, «ás

primeiras lioras da noite, uma comum-
nicação de certa gravidade; no Hospi-
cio Nacional de Alienados estava gras-
sando, de modo sério, a epidemia do
typho, tendo ji levado ao luto alguirm
pessoas, sendo que ainda- hontem falle-
cera uni enfermeiro victima do terrível
mal. , ...

Como se vê, tinha essa informação
tini aspecto evidentemente sério, e o
completo sigillo feito pela3 autoridades
í-anitarias, cm torno do caso, apenas pp-
deria concorrer para lhe dar mais ac-
centuado caracter alarmante.

As inimediatas e urgentes syndican-
c«as a que procedemos resultaram ira-
profícuas, reclamando mais demorado
lapso de tempo. Precisávamos, de fa-
cio, para apurar a inteira procedência
da informação, que nos fora obséquio-
sameiite feita, ouvir pessoas residentes
na vizinhança do Instituto apontado co-
mo foco da epidemia, por isso quc
aquelle sigillo mesmo estava a aconse-
Ihar-nos que não procurássemos noticias
a respeito, nem com as autoridades da
Saude Publica, nem com funecionarios
do llospicio. Todas as informações
elucidativas nos seriam por uns e ou-
tros negadas.

Não surtindo effeito, porém, as inda-
gações feitas na vizinhança — entre os
poucos moradores nas initnediaç6és_ do
ülhnlido Instituto, que pudemos ouvir—
resòlvenio-nos, então, antes (le qualquer
outro alvitre, entender com o dr. Julia-
110 Moreira, o illustre alienisla director
do Hospicio, E lográmos falar á noi-
le. já tarde, com o eminente sclcntista.
Uepois de o inteirarmos da informação
que nos havia sido cominunicada, solici-
t.-.mos-llie esclarecimentos. Disse-nos o
dr, Juliano Moreira:

— Essa noticia tem, effcctivamcnte,
fundamento, mas carece de importância
o. facto de que cila se oecupa. O lios-
picio não é, absoliitaincnlc, foco da
epidemia ãp typho. O que ha í o se-
guinte; dois empregados do Hospicio,
em contacto constante cem as ruas, com
o exteriot, contraíram essa moléstia.
Feita a dyagnosc, islo é, reconhecido
que se tratava, na verdade, de typho,
foram os pacientes immediatamente iso-
lados no pavilhão apropriado, nos fim-
cios do estabelecimento, que dirijo. Ahi
eslão elles cm tratamento, não offerc-
cendo o menor perigo, quer para os
doentes do llospicio, quer para a vizi-
nhança deste. 1'óde affirmar isso com
segurança.

¦ >¦»¦
DO RECIFE

Um incidente no Tribunal
do Jury

Recife, ,17 (A. A.) —• Na sessão de
hoje do Tribunal do Jury, oecorreu um
incidente entre os srs. Baulo Silva, pre-'
sidente da sessão, e Augusto Simões,
adjunto do promotor.

Motivou- esse incidente o facto do sr.
Paulo Silva uão conformar-se com a
aceusação apresentada por aquelle, jul-
gamlo que a mesma prejudicava a jus-
tiça.

Por isso, o presidente da sessão man-
dou quc o adjunto sustentasse o libello
mais amplamente. O sr. Augusto Si*
mões uão acceitou a deliberação elo juiz,
o que determinou uma forte discussão
entre ambos, sendo levantada a sessão.

Reaberta a sessão com a nomeação
do promotor Adhoc, proseguiram os tra-
balhos do Tribunal.

'— » ¦> * ¦!¦ ¦

De Portugal
17 O Jury da Exposição
Artes conferiu inédalpa de

brasileiro Navarropintor

Lisboa,
de Bellas
ouro ao
Costa. _

Lisboa, 17 - CA. A.) - 0 governo
assignou iioje decretos regulando os
exames para 03 cursos de sargentos e
enfermeiros e regulando o serviço <le
arrendamento de propriedades perten-
cento aos subdit03 das nações inimigas
da Republica.

—4

Lisboa, 17 - (A. íí.) - ,0 "nse-
lho de ministros reuniu-se durante a
tarde, sob a presidência do dr. bernar-
dino Machado.

A reunião foi muito longa, ignoran-
do-so por, euiquanlo quaes as resoluções
tomadas.'

Lisboa:, 17 - (A. H.) - Por decre-
to de hoje foi nomeado govcrnadpr.de
Bcnguella o capilão José Marcai 1'rcirc,

Lisboa, 17 — (A. fl.) — Consta que
durante a ausência do dr. Aftcmso
Costa, que em' breve parte para Lou-
dres, a pasta das Finanças ficara íme-
nuamente a cargo do sr. Antônio Ma-
ria da Silva, ministro do Trabalho.

Lisboa. 17 — (A. II.) — Na ses-
são de hoje da Câmara dos Deputados,
o.sr. José Barbosa, unionista, discursou
procurando demonstrar a necessidade de
ser .feita quanto ames a revisão consti-
.tucional. 0 sr. Barbosa apresentou
uma moção pedindo urgência para a
convocação do Congresso, afim deste
«deliberar sobro a época da revisão. A
moção foi rejeitada, nominalmente, poi
75 votos contra 30, pois somente, a ap-'provaram alguns evolucíonistas e os
catliõlicos.¦¦» «m • —

Sports
TURF

¦ PROORAMMA DA CORRIDA
W DO JOCKEY

Para a corrida de domingo 110 hiPPO-

dromo Fluminense ficou hontem «?rga-

ni?adroeoo-icfec?;rx?.: - íg
-rFc^nj;5a:io^?°StÇB|
Angevine DaVid, Aluado. Guerreiro U,

^ SÇSEfo* - ^YTii_. 1:6oo$ e 32o?oop -'Vol-*°« "j

Buenos Aires, Príncipe, Voltaire, Uai-

mant c ratrouo._ __ .__ _t,6o9

O "Rappel" e a Argentina
Paris, 17. (.-!. //.) — o "Rappel"

consagra hoje 11111 artigo ií Republica
Argentina, li,' desse artigo esta passa-
gem:"Knirc todas as nações da Europa,
nenhuma goza no estrangeiro de mais
sincero amor quc a França. O seu cs-
piríto cavalheiresco, o seu desinteresse
nas relações internacionaes, tornam-
11'a não somente uma amiga, como
tambem uma confidente de todos os
povos stil-amorioanos. Se depois da
conflagração, o presidente da Rcpubli-
ca fizesse uma visita ás capitães do
Brasil, do Uruguay, da Argentina c do'Chile, o cnlhusiasino seria tal cnlro as,
populações que nos são sympathieas
que a França se tornaria moralmente
a rainha do Novo Mundo!" -

 1 . ._» t _m

DO RIO GRANDE DO SUL

O sr. Borges de Medeiros
vae reassumir o governo
Porto Alegre, 17 — (A. A.) — Che-

ga amanhã a esla capital o dr. Borges
de Medeiros, que assumirá a chefia do
partido, constando que s. cx,, depois,
tomará conta do governo.

Afíirma-se. entretanto, quc o general
Salvador Pinheiro Machado, presidente
do Estado cm exercicio, não está dis-
posto a entregar o governo ao dr. Bor-
ges, que ainda não se acha completa-
meiile restabelecido, Accrcscentam quc
o general Salvador não fará o discurso
na chegada do monumento a Castilho,
conforme feira annunciado pela opposi-
ção. Dizem ma'is quc o sr, Borges dc
Medeiros regressa á capital devido ao
inverno, porém não está curado.

O jornal Ultima Hora conuucnta o
facto, prevendo que a accphalia do go-
verno trará a intervenção federal , e
acerescenta que o vice-presidente deixa
o governo para cuidar dos seus zebús
na estância da Barra do 'Ribeiro.

Annuncia mais, aquelle órgão quc a
politica dos municípios está revoiucio-
nando todo o Estado.

"A SELECTA"
O numero da "Selccta" que hoje

circula itraz, 110 seu copioso summario,
antigos grandemente interessantes c
excellentes paginas illustradas.

Metchnikoff gravemente
enfermo

Paris, 17 — (A« II.) — Está grave-
o celebre bacleriologistamcnlc (loenlo

Metchnikoff,

O asaassinato da Barra
do Pirahy

O governo fluminense ordenou que
iparlisse hontem para Barra do Pirahy
o delegado auxiliar dr. Fortunalo de
Menezes, para abrir inquérito sobre o
assassinato de Olympio Teixeira, ali oc
corrido aute-lioiitem. conforme noticia-
11103 em outro logar

Essa autoridade, emquanto ali perma-
necer,, será substituída «pelo dr. Mario
Vcrani, delegado da 1° zona. »

Acompanham o dr. Fortunalo dc Mc-
nezes o medico legisla dr. Farias Ju-
nior e o seu escrivão Felippe Pinto.

¦?-»

NOTICIAS DE MINAS
Bello Horizonte, 17 — (A, A.) —

O governo do Estado creou mais uni
grupo escolar na cidade de Viçosa.

Bello ttorisonlc, 17 — (A. A.) —
Começam amanhã as atilas dti Escola
de Agronomia.

J5e//o Horizonte. 17 — CA. A.) —
Noticiam dc Itajlvbá que tem sido ali
niuilo útil o trabalho do sr. Alexandre
Grangicr, mestre de, cultura, para ado-
pção pelos fazendeiros dos processos
modernos do cultivo do fumo. O mes-
1110 profissional vae conseguindo inte-
ressar aquella zona 11:1 exploração da
pomiciiltura,
r—11 "i iMiii.it«wiiwi_MMWMBMWww«_wacatim:owiMW

Os vereadores de Manga-
ral|iba conseguiram"habeas-eorpus"

Tor sentença dc lionlcm,) o dr. Ocla-
vio Kelly, juiz federal 110 Estado do
Kio, concedeu o habcas-corlms requeri-
do pelo dr. Pedro Rodovalho Ribeiro,
cm favor dos vereadores du Câmara
'Municipal dc Maiigaraliba.

Os pacientes obtiveram a ordem, para
entrarem c s.aircm livremente, sem co-
acção, r.o edifício onde funecioua o le-
gislativo municipal.

Os vereadores são eis scgninlKs: José
Caetano Alves de Oliveira Júnior Luiz
da Silva Coutinho, Mtirçal Coelho e
Trajauo dc Oliveira.

LUZIADAS
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•Parco — Prado Fluminense
met?os - x:6oo$ c 3oo?ooq - Mastro;
o^uet, Adam, Goytacaz, Marialva, bcamp
° 

ctfslco Esperava - t. 609 metros

4:ooo$ e SooÇooo- Mopte Chrsto,
Pontot-Canet, Enérgica, Pajonal, Gmdo

Spano, Mont Rose, Hotpin, Paraná, Or-

níitinho, Battery. Ran.pe 1011, Interuei ,
Kallco, Aragon, Pegaso, Fidalgo e ^.czi-

' 
P.íreo — São Francisco Xavier —

1.720 metros — 2:000? e 40o$ooo —

Sultão V, 531 Argentino II, 51; 1'aradc,
ea; "Hebréa, 50, o Espana, 52." 

Pareô — Consolação — I.4S0 .me-
tro3 — 1:000$ c coo?ooo — Fenitino,
Image. Bliss, Sicilia, Boulevard II e

Parco — Ypiranga — 1.4S0 metros
1:300$ e 2Co?ooo — Gragoata, Demo-
mo, Fábula, Amazonc, Dictadura, «s-
roleta, Camelia e Syderia.

VARIAS NOTAS
O "turfman" paulista José da Silva

Quinta lieis comprou hontem o cavallo

O filho do Ulpian ficará aqui. ainda
,-i'guns dias, devendo depois seguir para
São Paulo, onde defenderá as cort-s tia-
quelle 

"sporunan" no Prado da Jlooca.
Buckless será na próxima semana

embarcado para São Paulo,
O representante dos srs. Cnzzarescln

& Buttori será acompanhado do en-
traiuctir" Luiz Conzi.

Voliaire, em trabalho, tocou-se,
sendo bem possivel que não se apresçn-
tc a disputar o pareô cm que esta ia-
scripto, na corrida do Jockey.

_ Syderia tem trabalhado cin boas
condições. .... ,•

Battery tem trabalhado em condi-
ções cxcepcionacs c se fôr -bem dirigi-
d:i (lifficilinente lhe arrebatarão a vi-
etoria no clássico "Esperança".

FOOTBALL
EXC0XTR0 INTERESTADUAL

HòvoiiV hoio sessão do patinação
no Fluminense Foòtlmll-.Gmb

A sessão inaugural de patinação que
se deveria realizar, no Fluminense, ter-
çn-feir,a ultima, c que foi adiada por
causa do máo tempo, está marcada para
hoje, ás 8 i|3 hor;i3 da noite.

0 ingresso só c permittido aos sócios
a suas familias.

Durante a sessão tocará a banda de
musica do Batalhão Naval.

% ü: *
ESTA* EM EXPOSI(,1«vO A "T.VOA

RIO-BRANCO"
Acha-se desde hontem cm exposição

a custosa e bella taça quc o dr. Lauro
Müllcr, ministro das Relações Extcrio-
res, offereceu á Liga Metropolitana de
Sports Athlcticos, cm commcmoração
do annivcrsario da cerimonia de Ace-
guá, afim de ser disputada enlre foot-
ballers do Uruguay e do Brasil.

Esse prêmio, a que se denominou
'•'Taça Rio Branco", está nos mostrtia-
rios da joalheria Luiz de Rezende, ten-
do causado grande admiração durante o
dia inicial da exposição.

* *
UJI TREIXO ENTRE O R0TAF0-

GO II O FLUMINENSE
Em retribuição á visita que lhe foi

feita, o Fluminense irá hoje ao campo
do Botafogo treinar o seu primeiro"team" com o correspondente desta ul-
tima aggrcmiação.

Para este fim, o capilão do Flumi-
nense solicita o comparcciniento dos
jogadores escalados, ás 3 i\a_ ua sede
do club, afim dc seguirem incorporados1
para o campo da rua General Scvc-
ritmo.

S; :ü *
O CAMPEONATO PAULISTA

Os primeiros encontros
O campeonato official de S. Paulo

iniciou-se em 13 do corrente. Nessa
data o Mackenzie o o Palestra Itália,
sociedade que disputa o campeonato
pela primeira vez, empataram pelo"sepre" de íXs.

Em 14 realizou-se o segundo embate,
entre o Palmeiras e o São Bento. Ven-
ecu o São Bento, campeão de iqi-I. ao
Palmeiras, campeão de 1915, pelo "sco-
re" de 5 a 3-

Ambos os encontros foram levados a
effeito uo campo da Floresta.

* *
O CAMPEONATO CARIOCA

O descanso dc dominso
Devido ao encontro interestadual cn-

tro o Botafogo c o Mackenzie, não ha
jogos de campeonato da primeira divi-
são, no próximo domingo.

FLUMINENSE CONTRA 5G° DE
CAÇADORES

Para o treino que se realiza hoje,
cnlre o 3o "leam" desle Club e "team"
do 5G0 Batalhão de Caçadores, o capi-
tão pede o comparcciniento dos seguiu-
tes jogadores:

A. Hasslocher, Antonico c O. Tre-
che], P. Moacyr, II. Durão c Guima-
raes. J. Coelho. A. Esteres, II, Cox,
O. Durão e J. Brasil.

Reservas: Georges Coelho Ncltò, Mi-
randa, Heraldo Amaral.

Solicita-se o comparecimento dos jo-
gadores, ás 15 horas e meia, em ponto,O jogo realizar-se-á uo campo do
Flununcnsc.

•ea

O DIA NAS ESCOLAS
F.SCÒÍ.A DE DIREITO, PIIARMA-

CIA E ODOA'TQI.t)UlA — Rcvestiu-s«
de grande solcnniilade, as fliv^ses dos dl».
Ildcíonso Soares Pinto, deputado federal;
Henrique .Tavares Lagdcn. Alberto Pin.
to Urandilo e Olympio de Mello, exdi-
rector tio Gymnasio Brasileiro.

Usou lll palavra o, dr. Autran, depois
dc< haver cmpcfs&uô óá «£1Í05 liftnessores,felicitando a illustráda Conffreeação. Kní
seguida íicdiu a palavra o dr. íhlefonso
Soares Pinto que, cm eloqüente discurso,-
agradecendo A distineta Congregação, dú
parabéns ao director pelo conceito que iii
se acha estn escola uo conceito doo p0.dere3 públicos. - .

FACULDADE 'IIA1IXI- MANMIA.NA- .
Curso odontologico —• São convidados 01
bdontolandos dc 1916, para uma reuniSc,
hoje, no pavilhão í-ieinio Cardoso, desta
Faculdade, ós 6 lioras da tarde, aiiin «1,.
procederem íi eleição do paranytnplm d;;
turma, fíradlor, coiumissão do quadro e
liomenageus.

EScor.A sci'i:kÍor dk commkr.
CIO — Scrilo iniciadas sabbado próximo,
ás 8 lioras da noite, as aulas dc iiiei.i::;'.
ra geral ..ditadas cm fraueex, pelo lento
cathwlratico desta escola; dr. Jean Achar.

TRATAMENTO DO KSTOMAdO
VISANDO O FIGADO, IHlNls

E INTESTINOS COM o

TmNOZ
ERWESTODE SOUZA

Extrhctó fluido dns tres no-
zes : No/ dc Kolii, Noz Voinluji
o Noz Moscudii.
TÔNICO ESXO>IACAL e D1U-
RETICO. contendo aiii.lu ;i

MELISSA, o ANI/i o o
GERVÃO.

ANEMIA. DEBILIDADE Nl.i;.
VOSA, Más dieestões, íriúo Iui-
Hto, poso do estoninso, dores
do enliccu., falta de nupelite.
GRANADO &»t'.-l° de Mano, II

A PRAÇA DA RANDEIRA

Um vcdldo ouo o nriv
feito attondo

Attendcndo ao-pedido que fizemos
em nome elos respectivos moradores, o
sr. Azevedo Sodré, .prefeito municipal,
resolveu que na praça da Bandeira haj»
todos os domingos retreta uo pavilhãoali existente

TERRA & MAR
Rricndit Policial

Serviço para boje:
Superior de dia, capitão Arthur Soares.
Official de dia í ilírigada, alteres Pedro

Duarte Ribeiro.'
Medico de dia ao hospital, tenente dr.

Gerson I.ins de Albuquerque.
Interno de dia, alferes àoaorario Age.

«or Mcncscal Campos.
, Dia ú pliarmacia, tenente pb.irmaceulicoFclippo Figueiredo Leite e pratico C»mr-

rino Nascimento Lima.
Inspecção dc saude, capitar, dr. Ilenri-

que -Constância Ucnassi, tenente dr. «Cler-
fon Lins de Albuquerque e dr. 'Américo
Cr.ivíío líuc:io.t

Uia ao gabinete odontologico, cirugião-
dentista Arthur Sayão «lc Moraes.

Musica de promptidão, a banda da Bri
gada",

Auxiliar do official de dia á Brigada,
sargento -Gusmão*

Residam: no 4" 'districto, teno.".:.; M.i-
noel Duarte de iMéneaes; ch patriilhau, ai-
feres iKrancisco da Silva Caldas e Djnlma
Ulrisck; oa io° c zo" districtos, tetienta
graduado Tlicmistocics Soido «lc 'Harriu
Falcão, e na Saude, alfetes Samuel ltilieirc
de' Mello 'Moraes.

Promptidão: na. cavallaria, alíerci illar.
tliolomcu Pessoa dc Mello, e no i" bata-
Ibão dc -infanteria, alferes .Adriano d Fon-
toura 'Mysscn.

Guardas: na Cnixa -'de. «Amortização, ai-
feres José Quirino de Oliveira; na Caixa
de Conversão, alferes Manoel José do Ilom-
fim:, no Thesouro, tenente Antônio Hcr-
nardiuo <la Silva Júnior, c na Caga da
Moeda, alferes João 'Ivustacbio Teixeira do
Sá.,

Dia aos corpos: no i° batilhão, tenente
José Vieira Souto 'Maior; .no 2°, alterei
Reynoldo Canabarro Cunha; no j", capilão
Cccilio iGilimarães; no .|", capitão Joilo Cal-
lado da Silva Gomes; na cavallaria, capi-•tão Alecbiades Ribeiro Catalão: no iptnrljl
do Meyer, alferes José Joaquim dos -Sau-
tos, e no quartel da Saude, alferes Ijfio
liaptista Coelho.¦uniforme, 3". * # *
Corno do Ronibciros

Serviço para 'hoje:
'Kstado-niaior, capitão Adelino.
(Auxiliar, alferes Sebastião.

, Promptidão: i" soecorro, alferes Frede-
rii*o, c 2° soecorro, alferes Gouçalyç?,

(Manobra?, alferes Filuueiras.
Iltmergencia, tenente Miranda e capita»

dr. Craça.
Ronda, tenente (H-isfos.
Medico de prompliilão, tcitr.ite dr. T'tO;uniforme, 50,

LOTERIAS
Capital Federal

Resumo dos tiromi'03 dn 8' lotoril
do plano n. 3U 107- oxtracitüo do
anno do V.HO, roalizacla eiii lf du
maio de lfliC.
P1UÍMI0S DH 20:0005003 A 1:0013004
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SAMOS DüMOXT mesmo peso ser calculado
somente os pacotes ou

I to, deve o
| incluindo-se

O aeronauta brasileiro I caixinhas ds papelão em quc as lampa
em visitas I das venham acondicionadas.

quartel central «lo Corpo de

HHltnümWi
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^^JüKojppniiee lv,]-;,^m forca muscular

Bom-
do avia-

mfini das mais
da Ilumanidade I

nobres

A guerra submarina
Washington, n — (A. H.) — Sahe-

sc que o presidente Wilson respondei:
á mensagem cm que o Papa manifesta-
va o receio dc que o lltigio sobrevindo
cem a Allemanha a propósito da t;uer-
ra submarina, acarretasse uma guerra
entre os Estados-Unidos e aquelle paiz.
Ignora-se porém o contendo da respos-
ta. Acredita-se que o presidente Wil-
sou informou ao Pontífice de que desê-
java ardcntcmciite conservar £óra da
cuerra os Estados-Uuidos, nfio porém
sem que fosse mantida a sua honra c
respeitados os seus direitos.;,

O
beiros recebeu, hontem a visita
dor brasileiro Santos Dumont.

Recebido pela officialidade daquella
corporação, Santos Dumont percorreu
todas ;,s dependências do quartel, assis-
tindo aos exercícios d*r gymnastica c to-
quês simulados dc incêndio.

O nosso patrício recebeu dessa visita
a mais agradável impressão.

Acompanhado dc seu irmão. dr. Hen-
ri.jiie Dumont, o aeronauta patrício tam-
bem esteví hontem cm visita a vários
ministérios.

Santos Dumont íoi agradecer aos li-
tnlarcs dessas pastas terem-se feito rc-
presentar ein seu desembarque.

— E' amanliã quo uo Palace Thcatre.
se cffectua o grande festival em home-
nagem a Sautcs Dumont, com a sua
presença num camarote especialmente
ornamentado, revertendo parte do ,pro-
dueto desse brilhante espectaculo era
favor do Aero-Club Drttsüeiro.

Além dum discurso cotnmeinoratiyo,
por um orador, representar-se-á a lin-
elif-ima opereta — "Amor de mascara",
tão bom representada por aquclla
tronpe.
— — .,¦¦- ... <wM|44| # >¦¦¦¦' —

O ministro da Fazenda não
conhecimento do rçqueriincplo de
Irmãos, pedindo dispensa de pag
to integral do imposto sobre 55
de cabo de msnilha.

ornou
Lagc

tmcti-
rolos

vista dosO ministro da Fazenda, a
pareceres do Thesouro Nacional, inde-
feriu o requerimento de Amaral Su-
tShcrland í: C, pedindo pagamento em
letras, ouro, da conta de A- 6;o.i6.3.

O ininislro da Fazenda transmitlitt
ao seu collega da pasta da Guerra. <>
tclcgramnva do Banco Auxiliar «ias
Classes, _ .na Bahia, solire distribuição
de créditos para oceorrer ao pagamen-
to de, consignações de ofíici-es elo
lixetcito.

O ministro da Fazenda resolveu ap-
provar a concessão de afotaraento de
terrenos de marinhas- situados á rua
Pedro Alves, feita pela Prefeitura do
Districto Federal a João Vasquez Al-
varez.

Em circular expedida hontem aos
chefes das repartições subordinadas no
seu Ministério, o ministro da Faeenda
declarou que r.os despacii03 de lampa-
elas electric.-is, taxadas pela lei do or-
çtimetito elooo por kilo, peso Imi-. Guerra :ob 11. 32I.

O director geral do gabinete do Mi-
nisierio da Fazenda remetteu ao Tri.
bttnal de Contas, para o devido julga-
mento, o processo relativo á rescisão
do contrato' celebrado com Octaviano
Machado, para construcção do edifício
destinado i Delegacia Fiscal no Fspi-
rito Sauto.^

'Em rf;po?la a uma consulta do dc-
legado fiscal em Goyaz, o ministro da
Fazenda mandou declarar que as pra-
ças. reformadas do lixercito. que já-
mais foram consideradas funecionarios
militares, nem o podem ser, devem
continuar a receber os soldes «ie refor-
ma c os vencimentos qtte lhes compe-
tem, quando servirem nas milícias es-
taduaes, visto estarem incluídos na
doutrina do aviso do Ministério da

Ernesto Souza
IBRONCHITE

o, Asthma,
| Tubcrcnlose pulmonar.

GHANDE TÔNICO
laLreiucBülieE

1-1-Í57  20i000$0HO
S4S62 8:0008000
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3S30G 1:00050011
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14550 o 14453  200,5000
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DEZENAS
14-551 i\ 1-ÍÍGO 303000
24861 a 21370  lOJOCO

CENTENAS
,14401 n 1-550;) JOJOrA
24801 a 2-1900 S?UGfl

TnUos os números terminados em
67 têm ÍSOOO.

Todos or. numoros terminados em
7 têm 2S00J execidutindü-se os termi-
nados em 57.

U liit.-il do pyverno, Manoel Cosnie Pinío,
O dircetor.prcsidcnlc, Aiberta .Saraiva d»Fonseca.
O dirtclor-assis'ente, dr. /ínloiií«7

Ohmffio das Sanlos Pircs, viec-presi'
dente.

SRilHADO * C„ í» d* Merco. 14
.-. — —1 i»*Çj '¦?^?^tt—

Estado dc S. Paulo
Resumo da loteria de S. Paulj 1 ec

lizada em 17 do maio do 191b.
PRÊMIOS DE 20;000$OOQ A r.OrtíOOil

EOOS DA ItEVOMA
Os concertos do

Grando do Sul"
vasos de guerra quc

Rio

maisI*in do
soffreram com a revolta da martijn, foi
o seottt "Rio Grande do Sul", que fi-cou com ns caldeiras quasi qtte inutili-zail.is, alem de soffrer outros estragos.

Ha cerca de um anuo estão esses na-Vios passando por um concerto radicai,
que as autoridades navaes esperam verconcluido 110 próximo mez. quando oRio Grande do Sul" deverá fazer, offi-cialmentc, as experiências de machinas.
„ Orna- vez completamente reparado, o¦Rio Grande do Sul" irá desempenhar
uma commissão, que ainda não estáatsigatada.

.«¦? <p
de Erncs.

to Soti.ta
males «lo utero
ooria Crstite.

Gottas Virtuosas
Curam hemorrhoides,
ova ri 03. urina? f* a na» <

A Villa Proletária, con-
flagrada

A re=pei'.o deste caso, fomos hontem
procurados pelo sr. Jorge Cavalcanti de
Barros Accioly, «íue nos expoz o se-
guinte: não é exacto qtte tenha invadido
o escriptorio daquella "villa"*; muito
r.o contrario, a policia foi qtie — a pc-dido do administrador — invadiu a sua
casa, indo até ú sala de jantar B quar-tos, praticando violências contra as
quaes sc oppoz, muito naturalmente,
, Registramos as suas palavras^ ,.
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27001 a 27100 «00,1
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50001 a 50100 «OUO

Todos os números terminados em
em 91 tem 48000

Todos os números terminados em -í
tem 21000, exceptu-intic-se-os ti-rml-
dos em 91.

O fiscal do governo — Dr. Joaquim
J. da Silva Pinto.

Os concessionários,J. Azevedo 4 O
A autoridade policial — dr. Fraa-

a Carvalho
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 .. "D A THE' H>«y..¦,-¦ [Tl
Finalmente HOJE O Grande Espectaculo de Arte

A. TS/LOT*€X3í€?SL
O famoso film quo custou uma fortuna o quo reuno os tres maiores artis-
*-= ín«ln«ma — A bella Huinoila - O celebre ülilone (Zu-la-Morl) - O elo-
ta3 dg°antolc?oUo- 

Autor :oPgoalal V- Sardou - IMltori»: Tlber Fllm

Era vista do alto custo do film pelos direitos. Setores, o ensconação assim como pelo da-
íenvolvlmontei dado 4 pega (1 hora o 3t4 da dunigUo) o prego dos ingressos seri do 2fOCO.

A aeeuir: - Loda Gy» èMario Bonar.l uo romanco - Pelo teu amor... MiA seguir. ju 
vj3aa ( _ F depois __ vletoria Leppanto... ?

mmwgm^m^2^mmmm1m1m10mmf)^m1lmtga^mmm^ lr.~ J

'[•;' 3' ACTO 4* ACTO 5* ACTO H

EATROS &
cn-

•i com-

NOTICIAS & RECLAMOS
.COMPANHIA PALMYRA BASTO

Snccedcm-se ai,noites ilo elcKaijcia
tlmsiasmo, no Falacc-Thcatrç, onde-a com
panhia 1'ihnyra Bastos csia chaii.-iniiOi «
lí Vi,' da sociedade carioca, mercê ila vara
!,, . e corm-ção .los seu» especlaculos

¦ .'• aimclla ariisln portügucra, coin o mu
.:"•-'' r.ijun:,, dc artisias, represe*

' ,'„¦',- >iltima v« no Ido do Janeiro -
.1 priiima ilòs Udlirs, sempre ouvida com

A T03..'A", NO APOLLO
ij., „¦,-., mais modernas, cantadas no

).'¦. do 1.1'iir;, nenhuma alcançou exito
ti.iic.ior au ípic até hoio tem alcaiiça.lo a
7','s-i dò Pue.iiii. Nãu hi opera lão po-
;'• '..i-\:.i"i esta e de que u nosso publico
i>i'M tpistc. Auiumciar a Tosca, princi-
iKtlincnti! por uma companhia como a <iuc
.i.i trabalha uo Apollo, é coniar como certo
,',v(i tuna nr.müc enchente,

\ piotssoniita da delicaila opera tem na
si-iinino Elvira Unlltuzai uma interprete

Ai in Cavariid'i r'i o tenor Dolci, que
, paru iiqucllç papel.

li- l -ri.
valor

deve ser
daquelle

COMPANHIA MARESCA

rtuiiKirii'
aliás '¦¦

/', INICIO
liOSES'

Mais uma

-WEISS
Je operetas dia-

sp> eíaeulos, «i que
1 ,'s freqüentadores

.ia opereta — Cas-
nossa platéa e tun

;ihos da ilistinctn
.'"eisj. qüe, no trn-
üçça, se teai feito

<.",'

DAS "MATIHÉES
, DO TRIANON
uolu fl.Mianle do Ti
ro da Avenida!

I::

.!'.•.. ri- \\V

"I' is .Ia
pchi

na arte cincmatographica. Além disso, a
montagem d'0 circo da morte i luxuosa e
deslumbrante. *

ODEON — O nosso publico, que ji teve
ensejo ile vibrar ante o desenrolar cmpol-
game das primeiras séries do magestoso film
_. rumpiroi, um arrojo de concepção cinc-
matonraplilca, novas o violentas sensações
cxpeiimentarâ hoje, se for assislir a uma (Ias
sessões <h> cliic salão da Companhia Cinc-
d.-,toi;ropbica Brasileira. ,E" que .ali será
i-Üciada a cxhiblção dc mais nm episódio do
eiviidioso film, episódio intitulado — A eva-
silo do morte, do maio impressionante, com
03 seus Incidentes extraordinários. Uuaii.
to ú interpretação, basta (lizcr «uc esta ctia
cciifiadn :i mllc. Musidora c Jean Aymc.
1'averíi mais a representação dos films.
l.toncio Bafe, graciosa comedia, c GaillllOÍII
Actitalidadcs, 11111 iiiuncro interessante,

PATHTv1 — Os apreciadores da lilerr.li:-
ra tranceza conhecem o celebre romance de
Victoricn Sardou — A mordaça, àç um cn-
redo allaniento impressionante. Pois e com
essa notável obra que o luxuoso Fallic vae
hoje brindar os seus (mliiíiiíJ. A moraata
foi adaiitada á tela sem nada perder de sua
intensidade dramática c de sou .valor como
pe.-a literária. No film. os principacs pa-
I tis serão interpretados nor tres laureados
artistas já consagrados" pelos applausos .10.
nesso publico. 'São elles:. a bela e setlu- |
ctora llcsperia. Ghionc, o famoso /.a-la-Mort,
e Alberto Collo, scmiiro elegante e impcçca-
vel. Será preciso dizer mais alguma çoisn,
para recomnieiida.r o programma que lioje sc
estféa 110 1'íitlió?

IDEAI, -- Esle conceituado cinema of-
ferem hoje aos seus habitais um film vor-
(ladeiramente grandioso c imponente — f
mordaça, extraído do famoso romance 110
Ei ande cseriptor francez Victoricn Sardou.
Silo seis actos dc uma arte, de scenas as
mais arrebatadoras, que empolgam de prin-
cipó a fim o espirito do espectador, levan-
do-o do surpresa em surprcJa ante o de»-
enrolar dos episódios mais ciiiocionau.es.
Cemiilctando o programma, teremos o tua-
Irtictivo film ilonumentos e panoramas (le
Gcuoia, e mais, como extra, na «iíMiii^,
o interessanto comedia Um fliilmio des-
cuidado.

Ihe-âo o lindo drama — Os escolhos io
amor, interpretado nor Grace Cunard, c o
drama de Bison. cm 2 actos — Amor e
dever. Esle ultimo, só acra exhibido na
matinée. ,

!;1
PARIS —• A evasão do morto, quarta

série do incomparavel drama de aventuras
policiacs, magistral u estupendo trabalho da
Coumont — Vampiros, í a nota culminante
do programina novo de hoje, neste procura-
do cinema. Como so não bastasse a grau-
diosidndo desse film oòrtcntoío. dividido cm
3 maravilhosas parles, correrão; 'ilinda na
té.a do Paris a graciosa comedia colorida
da Gaumoiit iconcio aiier ser papac, o deli-
cado drama de amor, cm'3 actos. .-1 fasciiian-
te flor dc lie, era 3 longas parles, c o Guii-
mont /oiiriia;, ultimo c attraoutc nuiaero,

COMMERCIO

—.  mm ^¦»—

ff%f^ Êrímú&è*-

*é - %. Á%.- !{¦¦¦/'¦

í :fò _._
¦ smimirwnfímxr**Amii ¦ mm mm tm i wn ¦-- ¦

, . ".f, n:'}.' i'.r.-'1.1.1
iia de sc lheairo, ,eomiraiihi.i Alexandre Azç-
á o imijini/kM vaudcrillà de

I ii:.'e dios d sembra, cujo
1, notável. . ,r\ :\U~ d.' rr\\;c-sentaçao tios-
•usa do 'íriiiiiun íarú servir,

liclii '''.-'iincicria Alycar", um five o Acci:
íi^^ihi.1 será /iv.tuilii.

N:;.i ííssões da imite, repulir-se-íi a peça

"NOnili.SA CAUCIIA"', NO
S. JOSÉ'

A ftp;»rcia ['aseannl Secreto teve a feliz
{•%'• 1 m' r..:..'r i-.:;,i>'.. tiuraute oito diaa bo*
niriite, a c.mliir ilo h»je, " a preços popu-
i <:,•-, .1 çrandi 1 íilm. irah.illio int.vcedivel
,1., febrica argcnliiia Cai.'>l-'i':ii - - Xebreea
.;.-:-,-:,.!. em doze riuptikantcs actos.

-. 1 illip ,'¦ a .' ipia liei dos cosuinics dos
• nanip: •"¦ Solle, além do gaúclio, observa-
tli em scu.i .' 5tunies u irnL.iHios do campo,
\imui o desenrolar de 1:111 drama, ora cm-
,, .Igaiiio, com scei,as fortes, ora com outras
,. niiiras, .•'ui.iii-iii.il a açção ate Buenos
Aires, coto desenvolvimento c graiidcza so
;u i-eeiam bem como u fniiiono lango argen-

WENIBA — Um deslumbrante program-
m,. é o nuc hoje sc exhibe, neste confor-
lavei cinaiia, cuja direcção cata vez mau,
.,, esforça por oííereccr 110 publico carioca
« films mais brilhantes e notáveis. O liro-
v. muna de hoie consta do scBiunte: X 1.3...,
extraordinário fllm policial cm 3 «loo, pejado protagonista Eddic-Polo c \\ urdocl
Vrcquarrc; Corações roubado.':, comedia em
-"actos. Imido como 'Orincipal .figura, 110 seu
dc empenho, o npplaudido arlista BUlie i-n-
chie! 7'io ii"» ÍJ:1 serie),

Rio, 18 de maio de rpiS.
NOTAS DO DIA

lioje, ás 2 horas da tarde, devera, nau-
zar-se a assemblea geral da Companhia -Me-
canica Constructora. ,.. .

Nn Direetoria Geral de Obras o Viação
da Prefeitura, termina hoje. ás 2 horas da
tarde, o prazo para o recebimento de pra-
postas para a construcçao da um poutdhao
na rua Miguel Ccrvauteí. ,

O corretor Antônio Freire dc Britto San-
ches, autorizado por ordem judicial, ven-
dera hoie. na Bolsa, .) a;ioliccs geraes de
i:ooo$ooo, juros dc 5 "l", pertencentes aos
menores Oswaldo e Volanda. filhos do fl-
nado dr. I.uiz Comei da Costa Miranda.

CÃES DO PORTO
Relação dol vapores e embarcações que se achavam atracados ao Cies Ai,fort»

(no trecho entrenuefi Compagnie du Port) no dia 17 de maio do 1916, is 10 ho-
"' da "UIlhà• F.MBAR CAÇOES

— V.ics lioje VAMPIROS?

A n; longa,
;sa o a:

ada quadro que passa
ente.

UMA HOMENAGEM A PALMYRA
UASTOS

IU :i
Pala

. O

ido vf/amoiiíc disputados! os
ara ;t recita (tuc, cm homena-
.;... Palmyr.i Bastos, <i empresa

!Iie prei>.ir;i, liara a noite de
pêctacuiü será mixto c marcara

ill.cr, todas as phases da car-
fi!'iciiti1:i, ll 1 gênero eiíi nuc nl-
¦jar de destaque. Além dc Ires"

procurado!
tios ultimo:! üo «limos dc proiiucçuo portu-;
K-.iiz*, fr.-.iicer.:i c Ualir.ia, rcalizar-se-ii um jr.-,.rii-nriiiodi», cm -c-'- imiiarão parle os prm- {*¦**¦*

ÍRIS — Com a mudança dc Drogranima
que hoje opera, este popular salão oSfcrcccra
aos seus innumeros freqüentadores mais duas
sérios do phetioincnal drama policial —
S;,barr,-: As duas novas séries, cuja c::liihi;
cio, dar-se-á hoje, são: A luta contra o.lrilf
da tnecSo, em .1 partes, e .¦ wcíorto do
òivo, tm -'¦ netos. De um entrecho .admirável-
nente urdido, que decorro através de sçe;

na-, as mais surprclicndcnles. esse fin t
dc arrebatar o espectador, tal a iu';';"'f;
de dos oiiisodios que o cercam, -besuir-sc-

ver os
Kstá claro. Não perco uma su sc-

rie, pois que reputo VAMPIROS um
dos melhores films no gênero que tem
apparccido. Dc resto, VAMPIROS) e
mn bom film e para su passar uma hora
divertida c agradável não sc gasta mais
do qivc mil réis. lí esla questão do "mil

réis" é importante, dada a falsa espe-
culaçio que parece querer tivassalar o
cinematograplio. Prefiro, já. disse, gas-
tar 113 dez toslões e ver cuisa boa a ir
atraz dos reclamos mentirosos du ver-
dadeira especulação, para depois reti-
rar-tnc aborrecido, maldizendo, a hora
que ipcrdi os dois mil réis. Ainda lia
pouco tempo assistíamos, por mil reis,
as series ele Berlim, llorclli, Hespcna,
na 

'DAMA 
DAS CAMJÍLIAS, MAR-

CHA NUPC1AI,, ORVAUlü DF, àAN-
GUE; etc.

—• Teus razão. Hoje, basta apparecer
um 1101110 de qualquer das rainhas d.i
tela para haver quem queira logo espe-
ciliar com elle, além de impingir galo
por lebre...

— Mas eu i que não embarco ein ca-
nõa 'furada. Só me pilham nos bons
films c... á mil réis.

ASSEMBLÉIAS CONVOCA DAS
llaneo do .Brasil, dia 20, á 1 hora. ,
Companhia Usinas de Produetos Chinii-

cos. dia 20, ás 2 lioras.
Companhia de Seguros de Viua "Uiana-

bara", dia 20, ás 3 horas.
Companhia S. Wz a Caxias, dia 20, ns

2 horas. ,.
Companhia de Viação e Construcçao, aia

20, ás 2 horas. ., ,.Sociedade Brasil Mercantil, dia 22. »s 3
lioras. »

Companhia Expresso Federal, du 23. *
1 ila hora. , ,

Empresa Auto-AveuiJa, dm 24. as 2 no-
'Companhia 

Estradas de Perro Noroeste
do llrasil, .lia 2;. ás 2 horas.

Companhia,de Seguros C. Lloyd America-
no. dia 30, á 1 hora. -¦,¦-'"-, ,.
, Sociedade anòfiyma Casa Colombo, dia 30,
á 1 hora. .

Companhia Predial e dn Saneamento do
Rio de Janeiro, dia 30. á 1 hora.

Companhia Siderúrgica Brasileira, dia 30,
k$ 1 hora. *> ,.

Companhia Propriedades hluniincnscs, dia
31, ú 1 hora.

REUNIÃO DE CREDORES
ralleucia dc Domingos Ferreira da Silva

í Üüvcira, dia iq, á i hora.
J , Enlleneia de J. Caetano de Oliveira, dia 23,

á 1 hora. . ,. ffallencia de I,. Soares Figueiras, dia 20,
ú 1 i|a hora. c

Fallencia de Standard Oil Company of
Brasil, dia 20. ás 2 horas. .

Fallencia de B. Robello & C. dia 30, a
1 liora.

RAÇÃO noug eisuv-AçôGS

í, carvão.
1 Vapor

 ,. 
Nacional . . . • ,1 

"Murtinlio

4—8 [Vapor I Inglez.
4—S IChaias....! Naeionaes
5—7 (Chatas....! Naeionaes

ó 1. . . . . .
S .,)...,. • • ••

P..y |Chatas..,.| Naeionaes.
T. S|ag. IChatos.,,.1 Naeionaes.

9 ]..

• C I i A

V. 10 IVapor..
ia IVapor..,

v, 11 I;
:i |Vapor.'.'.il:::::::

17—ÍJ 1 Chatas..
I

18 Chatas.,
P.Mauó 

Nacional
italiano .

Nacional .

Nacionais

Nacionnc3

"Phidhu"..
Diversas...
Diversas...

Diversas
Diversas
"Pliiladelnliia''
"Procida"....

"Anna*..

Diversas.

Diversa1;.

Vago.
Cabotagem,
Vago.
Vago.

Cie. do "riiidias".
C|o do "«\iustcllaud"
Vago.
Desc. de gêneros da
tabeliã H.

Exp. de manganez,
C|c. de v. vaporca.
Vago.
Cabotagem.

Rec. carni conge-
lada,

. Vogo.
I Ciibofagem.

Vago.
Vu3o.
C|e. do Curdiguan-
saire1*

Hcse. basagem.
\'ago,

CONCORRÊNCIAS
ANNDKCIADAS ,Direetoria Geral de Obras" >• Viação .da

Prefeitura, para illiiminação eleclrica, publi-
ci e particular da ühu de Paquetá, d a 23,
á t hora.

Na Direetoria Coral dos Correios, para a
execução de obras nos departamentos de
"assigminates" e "districtos" dn 0a sccçuo
da sub;tlirectorIa do trafego postal, dia 31,
ád ,; líoraa.

ASSUCAR
lEntradas cm ni: não houve.
Desde li 58.612 saccos.¦Saidas em 16: 3.Sn ditos.
Desde 1: 62.253 saceos.
Existência cm 17, dc tarde: nos trap:-

ches, 130.703 saceos; 1105 armazéns gerucí,
38.821 ditos.

Posição do mercado: indec:so.

COTAÇÕES
Branco, crysü! $6ío a t63o
Crystal. amarcllo ?s8o a $610
Mascavo $460 a $500
Idem, 3" sorte. .... $680 a $700
Mascaviiilio $500 a ?6o)

tVf.GODAO•Kntradas em 16: não houve,
Desde 11 5.1Í85 fardos.
Saidas em iC: 2.075 ditos.
Desde 1: 5.í>7-> 'fardos.
'Kxistcncia em 17, de tarde: 4.026 ditos.
Posição do miercadoi paralysado.

Dc : a 17 . • .¦'.
Em egual periodo
passado

do anno
i2o:502$M7

277I2I3$377

AI.EANDEC.A DO RIO
Renda arrecadada hontem:

Em ouro q|:382?o6J
Em papel. :. 155:3295401

249:7ia$363

liontem,
rendo para
tra.;

Única e
Verdadeira cura da HÉRNIA ou

qucliradura
WM OPEUAOAO, l»oi' meio d.i CINTA 1IEHM.VU1A ELBCTUTOA
Sl-,31 ""''"''^'pnuit estabelecimento do Professor

CAMBIO
stc 'mercado abriu firme, ror-
.1 saques ;i5 luxas de 11 15! 16
d. e para a compra das ic-

dc cobertura a de 12 i|ié tl.
Pouco depois de iniciados oa trabalhos o

merendo firmou-ss ;ü:uh mata, jiassaitdo :i
ser feito o fornecimento de cambiaes as ta-
:;as de 11 31 l.l-' o ia tl, c « acquisição
do papel particular as de 12 3I32 e 12 i|8d.

Para os vales ouro, o Banco do Brasil
conservou a taxa de n .v'j!<m d,

Oa negócios conhecidos íoram regalares,
fechando o mercado em posição sustentada,
vigorando para os saques as taxas de
11 ji]jj e 12 d. 11 para a conppra daa lc-
trás dc cobertura a de 12 3I32 d.

pados
LA/./.A

sob ute-
WUMEROSOS

ATTES-
TADOS DE

CURAS
ConEiilta das
O Ss 12 c

das a ús 5^
6 domingo
atü meio

dia.

<:ipaes artis"jíramma d;
attractivos,

hcndo o
leiilec dc

o soa "cerala d'on(irc ', no
n fcítcia.la soprano tma

l'i:iic.c2,i licf dollars, na qual
pplaudida. .os desla artista ' zcr-lht

V ART AS
Amanhã fa;

Ci los Comes
d*Arco, com :
tautu já ini

Os admiracl
carinhosa iiianiírslnçãn.

-- No dia fi, ás a horas da larde, o actor
Íoão ll.iibosa íará. na Escola Drainalica,
unia conferência sobre o tticma: "O theatro .

.. A aciria Slella Pradel. do ..lenço do
theatro S. losé, enviou-nos ultencioso carlao
.do dc-i"'JiJ.i. visto .'iiibarear hoje. com
n.iitclla troupe, para o Rio t.rande do bul.

... A direcção do "olharei do C. ; 1
'J'cilcnti'3 do Diabo.
«uir-r adS seiiü «'!.".

UINt todos os apparcllios são íabrio.... _
dida conforme o caso c n eiiicruudade, nao teailo
nchiiuiim mola de ferro, são leves e invisíveis, garan-
lli lo uma contenção suave e pcneita, tambem (Ias
Hérnias a<s mais volumosas -.podendo, o doente tra-
lialhnr, far.cr exercícios de Bymiiastica ou equitação,
ficando completamente curado, sem operação al-
guina. As pessoas que soffrem da Ilerina escrevam
hoje nicsmo ao Prol. Lazzarini, aíim de obter o

» DE JaSiíÍrO-LAKG-0 DE S. PR VNCÍSUO X. Í2
Obesidade, ventre cuido, rins moveis, dores rhcumaiicas, scialiea, debilidade

nervosa curada eom especiaes e modernos apparelhos. eleetricos. Repartição ortopc-
dica para senhoras, dirigida por uma dama especialista. . .

WIKO — Devido aos numeroso; pedidos a Casa enviara '.'.111 proiessor
orlliopcdico ás seguintes cidades IIEIjIjO I1ORI/.ONT10, llot-el Avonitln,
os (linx 21. 22, 2a, 21 d 25 cuffentc. OURO 1'RliTO. Grniulo
lliilcl ns ilins 27 o 2S conente, o JllZ 1)1', 1'O'liA, Hotel Rio
de Janeiro, o.s ilius 110 o St o 1" üo junho próximo vindouro.

Taxas oífixadas nas
Londres
Paris
Hamburgo1, . » • •

.V vísta:
Londres. . . i •
Paris
Hamburgo . * • •
lUlli.l
Portugal •
Nu*.-. Voil:
M^ttcvidéo
Uespauhu
Suissa. . . . . .
Uueno3 Aires . . ¦
Vales ouro por 1$. •'Vales do caie. . .

tabellas dos bancos:
H7i8

S-n
«350

1 u\i6
$720
5835
$1ÍKj

2$03o
4$275
ÍÍS35

$841
$SiS

l$Slo

H 15I16
$720
$833

11 3Í-I
S7.ll
$5.|0

3Ío*t
47.15 I
a$6oò

Pernambuco,
R. 0. do Norte.
Parahyba. . . .
Ceará i . . # •

COTAÇÕES
£9$ooo a 3t$000
sp$000 .1 30$00Ü
29^000 a 30$ooo
ayÇooo a 30?OQO

Total. ,\ 1 s s s
Renda de 1 a 17. • • •
Em egual periodo do 1915

Diücrcnça a maior cm 1916 24Ú:2s6$74i

2.8i.|:45i?32S
2.5to:ig4S5i57

S? 19

*mm

XO K.VllIít TIO

S)

Ti
cão: l,.is Sahiiiianqiiiiia

jíi r.iuisaiíiaddi v
iinçarain houleiii,

i intuito de propor-
habitues orogram-

c fa.-er calre.ir em
. de grande aura-
:, diTiiistns hespa-

1 v-:lho mundo c
cui, naquelie "cabarct",

•.oca vi-to. c Rosaiva, canto-
c foi tambem uma c*írcanje
unieii.-o ao auditório, .lulio"cabaiutiov'' nacional, que

ii ni .-ilciinçailo, coniinú.i. a
lenle "Iroiuie" que ora fiz
oue ii'c(|ucill;'.m os Tenentes,

tini grupo do "danseiirs". sob .1 direcção do
ii.fc--ir Cyro, dá ain l.l mais brilho as
liniles do "eabarel". Para brevo. coin o
rcatip.ireciiiienlo .le Bella Veniis, esta senuo
p-ojccuilo um grivide íeimal.

M
tanto

|.

MUSICA
EEC1TAL DM PIANO

No salãu nobre do "Jornal do Commcr-
cio" realiza-se a -'i do corrente, as 8 11-
horas da noile, o recital dc piano do sr.
1'r.iiirin .lc Itourgiiistion, pianista dc suas

-.11 licstadcs os reis 1I03 Belgas, o professor
ilu Conservatório Real de llruxellas.

^__..—.—— .¦i^avc»K^f?j"0»;jg"*~ ¦"¦

O CARTAZ DO D3A

O concurso na Contabili-
dade da Guerra

Está aberta a inscripção tios cândida-
tos ao concurso de v' eiiuaiicia ua Di-
rccloria de Contabilidade da (jiieira
para o preenchimento de ires vagas Jc
quarlos officiac?.

Como já noticiamos, a inscripção csia
limitada aos reservistas e cx-sargentos
do Exercito.

Para servir como secretario da mesa
examinadora e dirigir os, trabalhos do
nicsmo concurso foi designado o i"
official Oswaldo Soares.

¦¦wi n vm m ia*~m-¦¦—.——¦ —

Hotel Nacional, v™ADI0DV-
Exccllentes accommodações para lamilias e
cavalheiros de tratamento. Cozinha dc 1»
ordem. Di.irias de <í$ c 7$. Sem diária.
4$ooo. Teleph. .14a?, Alves ,', Ribeiro. S

*na ? iXm> ¦»•&!««*— •

NO LARGO 1>A SM'

Uni estiilieleeimonto com-
inercinl rouliado

O sr. João José Pinlo é estabelecido
com armazém de seccos e molhados 110
largo da S& Homem pda madrugada
03 ladrões penetraram no seu estabe-
lecimento por meio de chaves falsas e
delle roubaram i;.jooo em nickeis e va-
rios queijos.

O negociante apresentou, queixa a
policia, que prometteti providenciar,
-'¦¦ ¦' "»a^>

Varias noticias forenses

LIBRAS
_ Os soberanos foram cotados a

'ficando com compradores u ^u$3oj
dedor.eá ;i io$.(00.

As transacções divulgadas foram
ca monta.

r.KTRAS l»i THESOURO
Aq letras papel foram coladas aos rcl>>¦;.? i.í-j (i j !-• c 7 por cento, ficando _ com

enuorme a data de emissão,
:le 7 e 7 :1a por cento e
G n d \\z por ento.
conhecidos careceram de im-

ompradores,
aos extremos
vendedores d

Os negocio
portancia,

MIS T1ÍHATR0S
S. Martinho do Porto

Pelo dr, Albuquerque Mello, juiz da £*
vara criminal, íoi houtem pronunciado
Pranklin dos Santos I:ili;ueiras. preso o
processa'.io por haver roubado, no dta Jo dc
julho do anno passado, da casa ti. 158 da.
riu do Senado, varias jóias,

lassas jóias, pertencentes a Judith Vici-
ra, foram avaliadas cm e.i5$ooo.

João .Manoel Rodrigues tios Ut:? pro-
póz, no juizo federal da Ia vara, um executi-
vo bypotliecario contra d. Jacinthn Cau-
dida <lc Almeida Airoza, para cobrança il«'
*;,¦» :ooo$, ipie essa senhora deve ;i Antônio
Múrianno dc Medeiros, por cscriptiira pu-
blica e cujo direito o autor arrematara em
praça.Peita a pciihora da fazenda dc S.. João
Ncpoinuceno, oue fora dada eni garantia hy*
iHiliecaria. a devedora oiipóz embargos, quo
íoram hontem despachados pelo jui-i, dr,
Raul de Souza Mnrtins.

Praneiseo Tertulinno de Albuquerque
fizera um cnipresUmo í!o dez contos de réis
a Antônio de Oliveira Coelho e sua mulher,
tomando em carantia hynothooino o predio
n. mo da rua Dr. Ferreira Pontes.

Constando da cscrlptur.i o pagamento tri-
mensal dos juros de |S'M" ao atino e.doi-
sando os dovedores dc oagal-os. propoz o
etedor um executivo hypoihecorio, na I™
vara cível, penlioràmlo o Drcdio, oue foi
vendido cm praça, para pagamento do prin-
cipal, dos juros c da pcua conunercial, ua
importância de SioooSooo,

O processo seguiu os seus tramites, mas
o nredio foi vendido nela terça parte do seu | typo 7.

SILVA UMA. miiEIItO & C.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 46.

Únicos que prestam boas contas de café.

BOLSA
Ainda hontem, a llolsa funcclonou anima,

dissimo, tendo sido desenvolvidos os nego-
cios realizados.

As apólices geraes, ficaram cm alta; as dc
ifi5t as dc 1909, as Municipaes. as acções
do Banco do llrasil, as do.s Minas S. Jero-
nymo, sustentadas; as das líOterias, trouxas;
ar das Docas da llahia, mantidas, e as do
Danço du Lavoura, firmes.

VENDAS
Apólices :

Geraes ile 1:000$, 1, ia,,» 827$ooo
Ditas idem, 27 a, . . • .- K30S000
Ditas idem, 1, 8, 10 a, ¦ . H33Ç000
Kinp. dc 190!), Ca 7645000
Dito idem, 1, i, a, 5, io, io,

ç, 6, io, io, 24, 24, 40 a. 7Ss$ooo
Dito de ioii, 4, 10, :;, 38 a. 7;S?ooo
Dito dc igis, de 200), 4, 1, 1,

1, 1 a. • 735?ooo
Dito idem, idem, 1 a • . • 74051000
Dito idem. de 500$. 1, 1, 1. I 73ü$ouo
Dito idem. idem, r o. . . • 7.(f>?o&o
Dito ideni, de 1:000?, 8 a.. ;Suiooo
Dilo idom, idem, 4 a.. . . . •• 7X1 $000
Dilo idem. idem, 3, 2, C. 20 a. 785S000
Dito idem, idem, 3, 0. 5, 23, 40 ySú$ooo
Duo idem idem, eijuios de 1 de

. ,„„ , abril. 40 770^000
S8só I -Municipaes de £ 20), port,, 2,
Js.0 30 315S000¦ ' Ditas dc igod, port., 10, 23 a. .¦ i8fi?5oo

Dilas idem, 3. 6 iSgSooo
Pitas idem, 50 a. . . . * • .• igo$ooo
Ditas de 1914. port., 6. 30 o. 1834000
lv dc Minas Moraes, de 1:000$,

2, 5. 8, 10 77S$ooo
Ditas idem. 10 7805000
K do Rio (4"|"), 5, 1. 5, S. 25 77?ooo

Uàncos;
Urasil. 7 .• I0SS000
Loterias N. do ttrasil, 100 ai .' 13S300
Dilas idem, 100 .' 1.1Í7S0
Minas S. jeronymo, 300 a, . 2i$ooo
Ditas idem, 100  215300
Ditas idem, 200 a. ..... 22S000
t >itíi3 idem, 100 22ÇS00
Ditas idem, 100, 100, 100, 60,

100, 200, 200 z c.i^ooo
Docas da Dahia, 100, 200 a, 30J500
Ditas idem, 100, 100 ll. ...-.¦ 31SOOO
Ditas idem, 100, 200 a. ... 32S000
Ditas idem, ioo -. .: 325510
Ditas idem. 100  • • 33?ooo
Ditas idem, 500, 500

e$295 I
?7-'3

20$.13.1.
o vcu

0.AP13'
MüVlMIlXro DO MHRCADO

Kilos Saecas
15. de¦líxístcucia em

larde. . . .
Entradas c:u 1

T. !•. Central. .
\\. '\\ 'lcopoldina
Cabotagem. . ,

Total. .
ilímbarqueg era

Ivufopa. . . .
ltio da Prata.
Cabotagem , .

Kxístencta cm
tarde

ipJ.iCl

63.360
106.860
183.120 s.SSn

j,i j i.-loo

dias, a.
l.clrcs:

Biinco C. R. Minas Go

v|c. 30

OFFERXAS
1:00$ . . -

MANIFESTO OE IMPOHTACAO
Pelo vapor nacional tana, dos portos

do noite. Carga recebida: 15 toneis de
álcool, á Companhia I. Fluminense; 100, a
Ferreira Braga: ío, n A. Cunha; 10, a S.
Costa; 40 barris de residuo de oleo, a cr-
dem; 450 saccos de cacâo, a C. Ribeiro; 1
caixa dc charutos, a I. Ju-geus; 3, a II.
Stoltz; 2, a A. Ilouscti; 130, amarrados de
piassava. a }. T. Tavares, c 1 caixa do et-
garros, a J. lf. Corre. .¦ Pelo vapor dlnamarqucz Antivcrpen, dc
Copcnhagiic. Carga recebida: 7.600 barri-
cas de cimento, a II. Hcch; 85 caixas ile
coalho, a A. Magalhães, o 18 latas de tintas,
á Companhia Brasileira de l.acticuuos. ,

Pelo vapor grego Vasikís Constanlinos,
de Cnrdiif. Carga recebida: 246 canas de
«colina, u Wilson Sons.

Pelo rebocador Urano, de Cabo Frio.
Carga recebida: <j3,120 kilos do sal, a J.
P. Aguiar. ,. . ... -

Pelo pontão fliuril, de Cabo brio. Carga
recebida: 147.000 hilos de sal, a J. P.
' 

Pcio' vapor inglez Bojai Scsptre, de W.
Harthpoal. Carga recebida; carvão.

Pelo vapor nacional 1'iâelcnsc, uo Kio
Doce. carga recebida: madeira.

Pela E. 1?. Central do Brasil (S. Diogo).
Carga recebida: 12 laias dc manteiga, a O.
I-mão; 26. a T. Carlos; 15. a B .Albu-
quelque; 42, a J. A. Ribei-o; 1 caixa, no
mesmo; 43. a B. Albuquerque; 10, a C.
Duarte; 1, á ordem; oli latas, a A. II.
Lciig; 30, a J. A. Ribeiro; 31, a 1. Ma-
ciado; 20 caixas, e F. lnnao; 16 latas, a
V. ISantos; 8. a Th. Pereira Sc C.i 74, »
1 Barbosa; 46. ao mesmo; 72, a P. Jlourao
Alves; 40, a A. R, Oliveira; 44. ao inesmo;
66 n 0. Ribeiro; 7. a T. Machado; 2O
caixas, h ordem; 50, o C. Bastos & L.; M,
a Ri M. Velgc; 52 lotas, a A. Irmão; 30,
-,x B. Alves & C; 58.,a V. Monteiro; 10, a
Pinto I.opcs; ra. a Couto & C; 58 caixas
dc queijos, á ordem; a, a João Cunha; 4, a
Alves Irmão; 8, a 11. Barreto; 5, a JU
Vasques; ?. a Torres Rego; 1. )acd de carne,
a M. Saldanha; 2, a, C. Pino & Ç., -,
a C. Taveira; i, a M. J. Fernandes; 2,
a V. Almeida; 1. ii Sequeira & L„ 1. o
Th. Pereira; 2, a C. Vasques; 7. ¦»'
inaslo & Ci 8. n Z. Ramos; 6, a R. Barre-
to; C. a C. Pinto & Ci o, a Prisla il-l.i.,
a Cardoso Pinto & C. i 8. a O. Ribeiro;
206. fardos, a .1. C. Kalkuhl; 4. 1 f. «"•
ns; 4 dilos de toucinho, a Ad. Schmidth,
4 o Uva Saraiva. .1. 11 M. Saraiva! 5 aOriJo;
6 caixas de toucinho, u Ç. Ribeiro; 6
ditus a J. A. Ribeiro; 2 duas, a G.Al-
meida; 5 ditas, a C. Vasques; .0 ditas,
a M. Rocha; 10 ditas, a. R. Rarreto, 10
ditas, a tl. Pinlo; .0 dilas n ,*"**•?ditas, a C. Pinto; 229 fardos dç xarque,
á ordem; 22a ditos, 11 ordem; 3 fardos ío
linrua3, á ordem: 7 caixas do banha, .1
Coelho Duarte; 1 lata de banha, ao mes-
mo; 2 caixas dc lombo, oo nicsino, -5
caixas do lombo, n Prista; 100 caixas de
batatas a D. Ramallio; 30 duas. a ..Be-
nevidés; 22 ditas, a João .Cunha; 20 .luas,
:'i ordem; 1 caixa dc lingüiça, a1 J. 1. t-oe-
lho; 8 caixas -le miúdos, o C Pintoi 4
ditai, á ordem; 7 caixas da queijo}, a
loão Cunha; 43 caixas de batatas, a 1.
Borges; .15 dilas, a Couto; 8 caixas de

Alfredo Maia: 10 latas de manteiga a f. I
Machado; 15, a T. Borges; J. a L. Albai 1
ac, a J. P. Carlos; 50, 3 T-, Carlos; 63,
a Terra; 20, a V. Souza & C; 54. a C.
Duarte » C; 10 caixas, aos mesmos; 3.1
luas. a C. B. Laticínios; 6 -caixas de quei-
ios, a S. L. Ribeiro; 7. a Q. .Irmão; 7, a
P. Almeida; 11, a S. L. Ribeiro; 7. a O.
Irmão * C; 4. a S. L. Riboiro; 32, a
S. Mariz; 11 saccos de arroz, a ordem;
55, a L. Amaral; .1. a J. Soares; 13 jacas
d.< queijos, a S. Mariz: .1, o C. Duarte,
6 a S. I.'. Ribeiro; 4, a M. I'. Alves; 5
a O. Irmão; 1 de carne, a L. Duarte; 24
í;.cco3 de milho, a M. Souza; 50. a tl.
Pinlo; 13 ditos de teijão, a }'• 'botiza; 12
ditos do milho, a S. L. Ribeiro; 1 i|2
da aguardente, a Veiga; 115- a G. Martins;

caixa de alhos, a C. t.omcs; 8. volumes
de couros, a R. Souza; 8, a 11.. Albuqucr.
que; 1, ao mesmo; 1 iaci dc toucinho a.s.
Maris; 4 saccos dc milho, a P. .Almeida.

Pela Ií. dc 1'. Lcopoldina —Carga re-
cebida: <,6 saccos de milho, a V. Montei-
ro; 45 ditos, a J. Moorc; 20 ditos. 11 Cou-
to; ia ditos, a C. 'Moreira; 1 ditos, u.U.
Moreira; 14 ditos, a Ç. Bastos; 39 d; os,
ao mesmo: 31 ditos, a M. /amith; 18 duos,
a M. de Soura; i3 ditos, a A. Pollery;
76 ditos, a M. de Souza; 79 duos, a
It. Oueiroz; 13 ditos, ao mesmo; 11 duos,
a C. Pinto; 11 ditos, o Mi do. Souza,
22 ditos, ao mesmo: 8 ditos, a R. Queiroz,
II ditos, o Nazar Irmão; 91 ditos, a »».
de Souza; sS ditos, ao inesmo; 42 ditos, a
ordem; 51 ditos, k ordcin; 20 ditos, a B.
Martins; 15 dilos, n Ad. S. Filho; is
ditos, a S. J. Assai!; 21 ditos a 1. Bor.
ges; 20 ditos, á ordem; 20 ditos, a lt.
Queiroz; 24 ditos, a Scq. .Veiga; 10 ditos.
Rocha; 15 ditos, a Q. Moreira; 03 ditos,
a AI. Pinto; 32 ditos, a A. Lemos; 10
duos. a Souza Valle; 41 ditos, a •'»¦»•
•Filho; 20 ditos, a Q. Moreira; 20 dilos,
n B. Martins; 42 duos. a .Avellar; o dl.
tos, a Teixeira Borges; 17 ditos,.a Avellar;
13 diios. ii M. Zamilhi 20 duos, a ll.
Martins; 36 ditos, a F. Irmão: 52 ditos,
a A. S. J-ilíio: 30 dito3, a ordem; 12 dl-
tos, a J. A. Ribeiro; S dilos, a N. .No-
fiueiro; .10 ditus. a Avellar; 32 duos. a
B. Martins; 21 ditos, ao mesmo: -'o di-
tos, a V. Monteiro; 20 ditos, o R. Quei-
roz; 10 ditos, a C. Pinto; .30 ditos ao
nicsmo; 22 ditos, a 0. Martins; 24 dilos,
a A. Pollery; 23 ditos, a B. Alves; 11 (11-
tos, a C. Pinto; 27 ditos, a Dias Garcia;
ií ditos, a A. Pollery; 11 ditos, a L.
Pinto; 31 ditos, a B. Alves; .10 ditos a
Avellar; 24 ditos, a Q. Moreira; 13 di-
tos. o T- Borges; si duos, t ordem; 78
ditos, a T. Borges; 114 6accos dc milho, a
Dias Garcia; 50 ditos, a L. Ribeiro; 22
ditos, a B. Alves; 30 ditos, ao nieíino; 20
ditos, ao mesmo; 10 ditos, a C. llastos;
21 ditos, á ordem; 70 ditos, a Dias toar-
cia; 34 ditos, n A. Pollery; 3« duos, a
G. Carvalho; 10 ditos, a J. R. "«>W
20'diios, a S. Lavrador; 5ü duos. a A.
Pollery; 4.1 ditos, a . Borges; 14 dilos, a
II. Alves; 23 ditos, a S. Cunha; 11 dios,
ao mesmo; 120 ditos, ao mesmo: 21 ditos,
à ordem; jo dilos, a B. Martins; 40 dl-
tos, a L. Mcyrcllcs; 61 ditos, a ordem;
12 ditos, a C. Duarte; 23 dito3, a bc;i.
Veiga; 20 ditos, a Lage Irmão; so ditos,
a A. S. Filho; 24 ditos, a ordem; 20
dilos, a í. Ramos; 20 dilos. a M. Kcnlay;
es ditos, a Dias Garcia; 29 duos, n A.
S. Filho; 23 ditos, a C. Duarte; 28 dl-
tos, 1 ordem; 100 ditos, a Cerq. boarc.-.,
•17 ditos, a D. Serra; 33 ditos, a A. S.
Filho; 50 ditos, o Barroso Azevedo; 2a' -9 ditos, no mes-

Irmão; ili ditos,

CASA DALE
RUA DA ALFÂNDEGA 82 a 86

(Oauto com a rua dos Ourives) i

INSIALLAÇÕES
de LUZ

e AGUA
DIS.UMWKEOIOO?

'erra*
lo iM

Pede-nos d, Anna Ferreira
residente em, .Recreio, no lista!
Minas, demos publicidade ao. segutntií
facto; seu .filho Jacquea Ferreira, a.\r-
Sento do n° batalhão de lnfauleria<
tendo ido, ha mais de uni anno, para!
Canoitihas, no Contestado, nunca inaií
lhe deu noticias. Koga, i>oisir como fa-<
vor, ás pessoas ipie saibam do seu pM
radeiro. Informar para a direc;.'io acií
ma indicada.

O QUE A TODOS INTERESSA SAH
BER, c que a Joalheria Esmeralda, Je*
vido a ter de entrar cm balando, esti
vendendo por preços tão baraloa iiu«
causam espanto I «f .>¦ »
JíO PARAGUAY

tlitos.' a" J. B. Miilrao; 39 ditos,

ifi, de

(Entraram desdo dia 1? julho ate
liontem 3.069.iGS saecas e embarcaram cm
egual periodo 3.199.nic: ditas.

ItcyUetn, iate mercado alir:ti cãtavcl, com
poucos í )ícs expostos á venda _ c procura
desprovida dc interesse, tendo sido realiza-
das, de manliií, transacções do C42 saecas,
nas bases di ro$Soo a 11$ a arroba, pelo

1 hoje., annuncia o
luaijiitficas c srau-

RiU-CIU.lüA - Pa
.American Circus duas
(iios-.s foneções. . . .,

\.i matinée, dedicada ao inundo inuntil,
03 cic.iças terão entrada grátis.

V noite, haverá outro sjberbo c;p:cta-
c.i!o.

Us dois programmas foram, organizados
com os isiflliorcs c mais sensneioiiaeà traba-
Ihos lc. iipiihuuliila troupe, figurando nellcs
os doí? br:ivios leõ;?, cm cuja jaula corajo-
spiuetite pcnitra o capitão Fusína.

^ó e.;ae numero é maii que sufíicientc
ixir.i jv.iii:K',u- duas enchentes ao theatro
lííeimliüca, á tarde ct á noite.

UKCRICIO — Fui, como previramos,
mn suecesso a "reprise" da revista —
"Dc capote c lenço", leita ha dois dias
r.o Recreio pela empresa José Loureiro.
Parece, nclo calor dos applausos, que "De
cafiv.c c lenço" está agora na sua pri-
meira serie de representações, não sendo

¦¦até pini admirar que íaç.i um novo cen-
tenario. K' que oi papeis íoram consc!-
cneiosimeiiio distribuídos, e não deixam
apagar as bcHissímas recordações dos pn-
jtiilivos. lia mesmo alguns que os supe-
ílir.un como o <io Ue» e o do Morteiro,
1, cargo do Clcntil. Além disso, os nu-
meros'que o llcr.-.ldu canta, merecera sem-
jire da platéa fervorosos pedidos dc "bis',
«•s|ieeialmer.te a "Manon" c o Hymno oo
.Brasil, que é uma verdadeira apotheose
á nossa urra.

smiciras a portu-
A UMA HORA.

lamilias —KUA DÜS

O^a e5per;al de p
gueza ABERTA ATE1
Tem gabinetes par
ARCOS N. 3.mrm^^^Sl-^Z* n— ¦ ¦-—

NA CENTRAI 1)0 ÜRA31Í;
Concurso nitni nrati-

CillltCS
A's io lioras da manhã do dia in do

¦corrente, serão chamados á prova oral
os seguintes candidatos:

Ernesto Alelclier, Ernesto Vida! Lu-
nos. Eloy Victor dc Mello, Felinto Al-
ves Guerra Júnior, Francisco Alves .Be-
zerra Júnior. Francisco llony. Francisco
Coutinho da Silva Pereira e Francisco
José Sarmento.

Turma supplemciitar — Francisco da
Silva Braga, Gastão de Menezes Vian-
na e Geminiano Guimarães Salgado.

...lor. cm primeira Dratt, além dc não sc
terem publicado os editacs, na forma exigi-
d.i pela kn.

Por isso, os devedores offcreccram embar-
cos, que foram, por sentença de liootciji,
julgados provados nclo dr. Alire.lo Uusscll,
o nnnullado o processo desde o termo de
avaliação.
„.... — mm^+^B+m+mm

lassa de Tomat
le Cons

A melhor é a
P™. da Companhia

Uanufac t ora
iieiiticias.

"^3

Artigos pira Inverno, Vcsii-
Idos, Costumes e tí.cidos moder

V 
"tarde, 

foram realizados negócios dc
cerca de j.goo saecas, -au> mesmos preços
da abertura, fechando o mercado cm con-
dições sustentadas.

•A llolsa do Mova York abriu hontem eccn
i ü .i ponto3 dc alia.

Jíão houve entradas,
nS^no a n$400
io$8oo »i n$ooa

i.-S.p-.o a io$6oo
toSooa a to$2oo

am (\kc as co-Tà"-c* í.7* Irmãos commui
tações ilo caíc são ;<3 seguintes :

IVPOS POS 13 KIWS

«!.'!!!
9. . • > . 

uSeoo
li$900
njóoü
li$3'Ji>
II $001
io$6oo
I0?300

A Agencia geral das Cooperativas Agri-
coias do Kstado de Minas communica aa
SíKumtcs
COTAÇÕES DK CA¥li' POR 13 KILOSl

o oiixruo iu: oarrkoADomasl nos, recebidos recentemente de
Paris.

Uma petição ao chRfe de RísadoOuvssior mi

T-po

S. PEDRO
y.i» representaçãonl, '

Para rommemonção da
revista —"Meu boi

morreu", roaIiia-'.a hoje neste lheairo,
mu briiliantc festival, sendo rcprc-ciilmla
ii consagrada peca. com grandes, novtda-
des c eurprCKis p:>r todos os artista

Haverá "matinée". as 2 i\2 da
com a querida revista, uma grande
vidade, em benelicio do publico; q
quer dama,
lii:iro com
ia. A' noi
bcniacíonaes

aconipannaüa
bilhete, terá

>, n-.í du-.s
novidades.

tarde,
y
t-

por um cvivtt-
jriMtui-
haverá

entrada
sessões

PAÜISltiNSE -

policia
Kão ha quem não conheça a respon-

sabilidade do carregador quer uo Bra-
sil. quer 11.1 Europa.

São a elles confiados quasi sempre
valores e ,1 muitos são entregues corre-
spondeiicias de cisas commerciaes im- j

POLÍTICA ARGKXTIXA

A |irc-iili'iici.i ila Dl'0-
viiicia üo Cortlobn

Buenos Aires, 17 — (A. A.l — To-
niará hoje posse do governo da. pro-
vinda de Cordoba, o dr. Euphrasio S.
I.oza, novo governador íieito. O acto

I
Cafés do Sul e Cafés de o,:lras

Oeste !e Minas procedências
Cornai. 1 Cõr | Comm. | Côr

uSsdc a iaS(i6| ia$36a a 12U64
:íS.'í- a iaÇ.139 i^S:;3 a :-í-:50
USÜ47 a ujs.ir :t$847 a 11.SB17

,.;-".„ . ..'<¦'.'; ¦ ¦<¦,'.'•.) o 11 ?jl.l
•SSmmmm\mm\mXm%Wm\m\mmmmM

por tantes.
Muitos indivíduos fingindo

carregador procuram por esle
captar confiança, dc casas commerciaes
para, no primeiro momento^ kv.al-as.
assim como para iiludir os incautos.

Neste sentido o Centro dos Carrega-
car, ™.S«iCCho!e a J^03 do Di',ri,-"«0 pcrferal, vae enviar

uma nmmmienial obra elnemato- ao dr. chefe dc policia uma represe,.-
I" .ii, cunsíiiiiida pelo assom-j tação contra esses indivíduos c propon-

, >.;V.i -1 O circo ii.i morte on .-I u.'íf"'»1 do-se a ccercer nomeio da classe uma
¦.• .ie 1.1.11 l.e circo Wolfson, peça "' C1»rta vigilância, evitando .assim <1
is is iiiais irapressionjilles. cm oito WJ {urtos T,or esse nulo prolifere;,., . s episódios. O espectadot-teu ^ rf carre.eadores exerçam'inui8^. 

Urnnm"SU*»!. profissão tem » respectíva. licenças.! grame.

j da posse revestir-se-á de grande solen-
nidade, rcalizando-se cm signal de re-

, I gosilo. varias festas .populares.

XA RUA lUtUGüAYAXA
Alropelmlo nor um auto

O automóvel n. 105S guiado pelo•' chàuffcur" Antônio Augusto Mar-
tins atropelou hontem, á tarde, r.a rua
UniKuayana, o dr. Geraldo Ferreira de
Mello, que rccebe-.i ligeiras escoriações

c u,m- I Pela corpo.
O "chauífeuc" foi preso cm fia-

Obicnacecs
Mercado: firme.
Cambio: ie, firme.
Pauta: $7.io. .., ,De accordo com a ella, as qua...Lides acl-

ma do 7 não acompanham os preços rela-
tivo3i 5t".do sempre os <ic cor mais valo-
rifados; continuando depreciados os emes
b.ãxos. devido ãs entradas dc S. ra.1,0.

pinto. noPEs & c.
Rua Vloriano Peixoto, i;t —, Pres-

tam a* melhores cuntaí dc café.

MHRCADO nH SAST03
T.rr. 15:
Entradas: 7,063 sacer.'.
Desde 1: 100.300 saecas.•Méilie: 6.ÍÍÍ9 taccas.
Desde i dc junho: ii.ejf'.o:7 *a

iHxistencía: 9;'J..íoS saccr.s.
1'reço: s$6so por 10 kilos.
Posição do ntersado: íirrae.

Ccraes dl
limp. de 1Ç03. , ,
Dito de' njoij. . .'
Dito de 1:111. . .
Dilo de 19'^. • .
IÍ. do Rio (1 °i° .
Dito de 10:5. . ,
Judiciarias ....Dilo de 500$, nert. .
dlito Minas Geraes
Nlmiicip, <Íc í9'jG •
|iiir,i nom
Dilas de 190.1, port.
Ditai nom. . . .
Ditas de 191I. port,
Dilas idem, com. ,
Dilas de 1309, port.

Bancos:
Comnierciali • #' *
r.r.-.ii!
ll.nvount^ . • » * •
Commercio . . # v
Nacional Drasil * i
Mercantil. . . • t

C. de Scjuros:
Garantia. ...»»¦
llrasil
Minei va
Augío Sul-Amcricana
Confiança. ....
Indemnizadora . . .
Inteirridade, . . .
Previdente. . , . ,
Arcos

listradas de Ferre:
M. S. Jeronymo. ,
Noroeste. . . « •
Govaz 
Rêdc Mineira. . .
Norte do llrasil . .
Victoria n Minas. .

C. dc Tecidos:
Brasil Industrial . .
Confiança . . » »
(.'ovilhã. .....
P. Industrial. . .
Petropolitana .,.-.'
S. Felix
Jlagcénsc

C. Diversas:
Docas da llahia . .
ll. de Santos, nor.i.
Dilas ao port. . . .
loterias']'. o Carruagens. .
T. e Colonização . .
Centros Pastoris . .
Const. Urasil. cio°i°
Carbureto, dc Caleto
Usina? Naeionaes. •
Hanseatica
iMelli. no llrasil. .

Vclcr.tiircs:
Docas de Santos. •
M. Municipal. . .
Tec. Magecnse . . .
America Fabril. . .
II. Fluminense. . .
Brasil Industrial. .
Tec. Alliança . . ¦
Tec. Botafogo. . .
•P. Panli-I.-.na . • ¦
T. Confiança. . . .
1>. Industrial. . .
S. Felix ....
S. P. Alcântara. .
Tecidos Carioca . .
r.inl-.o de Sapopembra
Navegação Costeira
M. Progresso . . •
n. V. de -3. Paulo
Hanseatica ....
C. Brahma ....
T e Carruagens. .
Santa Helena . . •
Ind. de V.i',- ça . .
Tijuca _

;85$000
;^8?ooo

7;8$ooo
igcSotio
I<)6$oo'J
320$000
.U5$ooi
iS3$o.on
igo$ooo
:Ú5?ooo

2ooSooa
1J0?00l

85$ooo
laÇooo

600S000
950$ooo

23$000
7oJoüo
32$000

i8$ooo

S33$ooo
875Í00Ü
?83$ooo
775$ooo
78o$ooo
77$ooo
7?oSouo
7Ú0$0OO
4lo$ooo

18g$ooo
I93ÇOOO

'.Sc^ooo

i50$ooo

l.t;?ooo
i*)S$ooo
105S000
144S000
175S000
200^000

I2$000

f;$oo5

50SOOO
SSO$000

255000
II$O00
25$oüo

mundos. :i ordem; 67 caixas de banha, -
ordem-, :o amarrados de couros, a orüun,
d ditos, .1 Oliveira Irmão; fi latas de man-
teisa, ri Ribeiros 9 ditas, a G. Irmão; 10
dilas, a Conto; 13, ditas, a Ribeiro; U3
ditas a Assii'1 -t ditas, a Miinizi 6 ditas,
o Caldas; 11 ditas, a Costa; 10 ditas, a
Vasques; 10 ditas, a Lebrão; co duas a
'Coelho; 1 cnuradado, a Dolme; 14 h
de maiitciga, a Teixeira; 12 duas, £
nandes; 2 engradados do manteiga,
meida; 4 «ixas de queijos a Damazio,
.1 ditas, a M. b. C.; 4 duas, a A. Ir-
mão; 17 ditas, a Rocha; 5 duas a Da-
nuizio; 11 ditas, ao mesmo; 5 duas. a \a=-
quês; 8 dilas, 11 A. Irmão; 2 ditas a Ro-
cha; S dilas, a A. Barroso; 7 ditas, a
Corrêa; 5 caixas dc queijos, a Rodrigues
23 ditas,' a Rocha: 4 ditas, a Barroso;
ditas n O. Almeida; 4 ditas, a Rocha.;
ditas, a João Cunha; 2 duas
.( ditas, a Lopes; 10 ditas, -
10 dilas a A. Irmão;

mo; 40 ditos, a M» b
a S. Lavrador; n ditos, ao mesmo; 31
ditos, á ordem; 41 ditos, a M. Gama; 41
ditos, a S. Moreira; 40 ditos, n. 13. Alves,
29 ditos, a A. Pollery; 24 ditos, a U
if. Athayde', 6 ditos, a K. Rezende; 20
ditos, a C, Soares; 44 ditos, o, C. Pinto;
23 ditos, a II. Irmão; ia ditos, a 11.
Bluentc; 18 ditos, n T. Borges; 24 ditos,
a T. Borcos: 18 ditos, a, II. Queiroz; 20
ditos, a J. Moorc; 11 ditos, n R. üuci-
roz; 19 diios, ao mesmo; 23 dito3, n M.
Soiua; 25 ditos, ao mesmos 100 ditos, a
Simõe3 Macedo; 13 ditos, a J. M, An-
drade; .10 ditos, a Ferraz Irmão; 20_ ditos,
a B. Alves; 40 ditos, a Ferraz Irmão: 2.0
ditos, a B. Alvcss 40 ditos, a di. Quei-
roz; 10 saccos de milho, a M. Souza !
2j saccos do milho, á ordem s 57 dilos, a
R, Oueiroz; (ii ditos, a S. Lavrador;
106 ditos, a D. Carcia; 19 dilos, a Cuia
Ferreiras 10 ditos, a N. Irmão; 59 di-
tos, a F. Dantas; 30 ditos, a C. Soares;
10 ditos, ao mesmo; 5 diios, ao mesmo;
43 ditos, i ordem; 30 ditos, a A. Pollery
& C,J 15 ditos, a 'B. -Martins; ít dilos,
ti Oueiroz Moreira; 11 ditos,.a T. l.or-
ges;' 10 ditos, ao mesmo; 44 ditos, O IJuçi-
ros Moreira; 40 ditos, 110 mesmo; 10 di-
tos, ao mesmo; 10 ditos, a M. ZamithS
31 dilo", a Ad. Sehmidt; 12 duos, a
ii. Martins; 10 dilos, n A. Pollery;..13
ditos, a Siqueira Veiga; 5 ditos de, feijão,
a II. Lima: 13 dilos, a Joaquim Cardoso;
fi ditos, a C. Gomes; 12 ditos, a ordem;
11 ditos, n A. Pinto; 15 dilos, a C. Doar-
tec; so dios, a M, Silva & Ci II dios,
a Avellar & C; 9 dios, a C. Duare; 34
ditos de farinha, a Romano SC; 50 dl-
tos a C. Rezende; 109 ditos de arroz, a
A. Pinto; 2.1 dilos, a A. J. Ferreira; .3,0
ditos, a j. A. Ribeiro; 4 ditos de iudii,
a A. Costa; 2 ditos, a Joaquim Cardoso;
11 ditos do batatas, a C. Gomes; 30 di-
os, a A. Guimarães: 2 ditos de toucinho,
a P. Carvalho; 1 dito, n .13. C. Oliveira;
1 dito de car,ic, a M. Pinto; 2 ditos idem,
a T. Moorc; 1 dito, a A. Brasil; 1 dito,
a M. Pinto Sr Ci 1 dito, a T. Borges;

1 dito ao mesmo; 1 dito, a O. Irmão; 1
dito a J. R. Ferreira; 1 dito, a herraz;
10 ditos dc milho, a Avellar & Ci ;tq di-
tos a P. Almeida; 11 ditos do polvilho,
a M. Raupp; 30 ditos dc goiabada, a ,ov-
dem; 3 amarrados de couros, a Durisc.i
& Cs 50 ditos, a V. Serra; 1 dito, a
S Valle; 2 ditos do fumo, a Borges Ir-
mão; 1 caixa diversos, o A. Bragas 190
volumes dc residuos, á ordem; 108 ditos,
a d», 'feixclras 50 ps. -le estopa, ,1 A. Al-
meidaj 1 fardo de bolsas, u M. Motta.

CA1WES VERDES

Aiiinistlu rejcltnil»
Assmnpcâo, 17 — (A. A.) — d

Senado rejeitou o projecto sobre ainni»
üa polilica.

10.200 PESSOAS \
Já se utilisaram do gabinete que i

Casa Vieitas, á rua da Quitanda, yd
installou na sua secção dc Óptica, pari
exame rigoroso e gratuito da vista «
determinação do grão exacto que cada
pessoa examinada deve usar. IDa «tl«
lidade desse exame não é jiccctsarioj
encarecer a vantagem, pois muita genr.
te, por ignorância do gráo das lentt^
de t|ue se deve servir, tem visto aggru
var-se de dia para dia a fraqueza do on
gão visual, e não são poucas as pen
soas que pelo mesmo motivo têm càíK
gado á cegueira.

AVISOS
-<

C0RRI5I0— Fsia repartição expediri mm
Ias ptlos seguintes paquetes:

Itagiba, liara Santos, rarnni, Santa Cíl
tliarina c Rio Grande do Sul. recebendo luM
pressos ati ái 8 horas, carlas para o ini
terior ató ãs 3i|2, idem com porte duplfl
ate ás 9. _, _ , , - ,Itacohniv, para Rio Grnnde do buli
recebendo impressos ate ás 8 horas da mia
r.hã, cartas oara o interior ate as 8 i]íi
idem com porte duplo até ás 9..

Uciliib-í. paro Cubo brio. Victoria, Car&j
vcllas, llhéos, Bahia c Aracaju. rcccbcndiJ
impressos até á 1 hora da tardo, carlas para
o interior até ã 1 lU, idem com porte uuplq
alé ás 2 e objectos para registrar ate a»
meio-dia. , . - ... ,

Anna, para Santos. Paranaguá. S. 1'ranl
cisco, Itajahy, Florianópolis c Laguna, rcçei
bendo impressos até ás í lioras da manha/
cartas para o interior até as 5 i|a. Idem cou(
porte duplo alé ás 6,

INDICADOR
ADVOOADOS

-»v«i

DR. AMALIO DA SILVA __ Rua Cru.
ctiavana n. 7, i° andar.

DRS CARVALHO DE MENDONÇA
M I) e SALGADO FILHO — Ail(
vogados. Rua do llospicio, 27. l«lfl

DRsf!f. 
'n"1 

FERREIRA PEDREIRA K
ACR1SI0 FIGUEIREDO — Proeessol
judiciaos e extra-judiciaes, nesta capital
e no E. do Rio, adeantando custas. Dal
io ás fi K. Rosário 120. T. N. 1984.

DR. MARIO MONTEIRO DE ALMltfi
DA c TRAJANO LOUZADA — Alvo<
gados. Aceitam o patrocínio de cauial
civtis e commerciaes. Da 1 ns 5 uor«|
da tarde. Assemblea 63. T. 5801. I...

DR. MILTON ARRUDA—Processos civeifj
commerciaes e orphaiiologicos ; de apo.
sciítadorias, montepios; lcm represçutaii-
tes uos Estados e em Portugal e adeant»
cuslas. Sachet .1 (tel. C. 34fio).

AUGUSTO E8TRUC, DR. PAULO AU-
GUSTO GOMES PEREIRA (atiram,
dos) r. Álvaro Muniz da Silva (snhcU
laiíor); praça Tiradentes n. 75,
Central, -1.738.

Tel.:

OLINIOA MEDICA

Fer-
Al.

3fi
Ribeiro;

João Cunha;
_ dilas, 3 Borges;

fi dilas. a João Cunha; 4 ditas, a A. San-
tos; 2 ditas, a Gaspar; ,11 dilas. a Filial, 2
ditas, a Agostinho; 2 ditas a G. Almeida;
13 ditas a M. Pinto; 1 cesta de carne,

n C. llastos; 1 encapado de carne, o Arau-
jo; 1 caixa dc carne, ,1 J. Silva; 1. ene.-.-
rado de lingüiça, n Almeida; -i caixa.de
mocotós, a Soares; 1 caixa, dc requeijão,
n Eliass 1 cesto de requeijão, o 1'ornan-
des; : dito,, a Santos; 1 caixa do touci-
alho, a Pereira. ,.,..,

Pela Marítima - Cargo recebida;
saccos dc feijão, o D. Alves;
M. J. Fernandes; 13 ditos
22 ditos, a Teixeira Borge..
II. Albuquerque; 200 duos, aí ,
:3 ditos, á ordem; 19 ditos, a João Cunha,
fi ditos, a Costa Irmão; 12 ditos, a C .
Pereira; 22 dilos. a Marques; 7

dito. a
q' G, Irmão;

18 dilos. a
líamos;

Ko matadouro dc Santa Cruz foram aba-
tidos hontem:

fiou rezes, 57 DOrcos, 27 carneiros c 33
V'À 

matança foi feita p?ra os seguintes
ni 'írclinn tes i" 

Cândido E. dc Mallo. 53 rezes e 1 porco;
Durisch ft C„ 23 rezes; A. Mendes ii L.,
do rev.es; Lima 4 Filhos. 72 rwcs, 5 porcos
e 5 vitellas; Francisco V. Goulart, 91, rezes,
20'porcos. 3 carneiros c o vitellas; C. bul-
Mineira, 21 rezes; João Pimenta dc Abreu,
29 rezes; Oliveira Irmãos tt C. ofi rozes,
s porcos e 7 vitellas; Basibo Tavares, ifi
rezes e 7 vitellas; Castro 61 C. 24 rezes,
C, dos Rctalhistas, 21 rezes; Portinho 4
C, 26 rezos; Luiz Barbosa, 14 rezes; F.
P. Oliveira t C, 47 «zes; Fernandes &
Fernandes. 10 porcos; Aufusto JI. da Slot-
ti 8 rezes, 21 carneiros e 3 vitellas.'Foram 

rejeitados: 7 s|S rezes, 1 porca ci
V'Vigoraram r.o entrrpcsto de S. Diogo os
""'llovinÕ. , -. r . S4«o o í;oo•oniVlro. . . . . 'lt'" '|«'"

Porco .... 'S2"0 ' liim
Vitelli. 

"... 
. ¦ S400 a $800

MAKITDIAS
'AP0RE3 ESPERADOS

305300
4135000
^íoSooo

i.sf-51
TOSOOQ

Pereira; 22 dilos. a Marques; 7 ditos, ..
180S000 Torres Rego; 6 ditos, n Constaut.no Gomes; S-orr;irk e escs", ' Taquary^. .¦ v . '• >|
lasSooo ,- ditos, 11 II. Albuquerque; 13 dit03, Porto3 in ,,0ito.. Sergipe '
Ò3;oou Am.in.lio Pinlo; 7 ditos, a Costa Pereira, ,.„,,;,, "Canr.avieir.is.. . •'.'.•, S

,— 23 ditos, a Couto; 233 duos. a 1'. Joule, chri,tlan!a c escs. ' Rio do Janeiro ia
1C5S000 ,-]r, aitoj, 5 ordem; 4o dito?,, a Soares porlo3 do norte. Olinda '9
20$ooo alinha; 8 ditos, a Macedo Júnior; 10 di- porlo, j, norte, "Javary . ..... 9

fo" a D. Ramaiho; 4 ditos, ao mesmo; 3fi porlos do sul. "Saturno". - • . 9
',;?. -ii 11 v.-,ui,r... t3 ditos, a V. Santos. "Q. .Vll'.'.Ta .- „•••••• ;2
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i6Sooo
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;o$ooo

litos,

Da-
Ram

I40$oo? —
•JO4S0OO 20(1*000

i8o$ooo '5.ií,;o«
igoSooo —
205S000 —"
I00$ooo SSfiooo

46$ooo

ino$oao 180S000
i85$ooo

I30$ooo —180S000

acoSoco i8o$ooo
iSoSooo

I95$ooo —
lêoSooo —
S,i$oon —
iojÍoco — 

'
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llMRAllCAi [OES DESPACHA DAS

Conenhagi-e - Vap. _ dif.m.ar,V!"'M,,"tra
, ,):,g tons., consiga. I.-cdrieh I;ngelliOat.
Vários gêneros.

RECEBEDORIA DE MINAS
Arrecadação do 01a i". • • «•.Hitv»-U'

Bto°nteiros 67"'íilos." n"Ve:i'eira «oVgcs; C
E. Pinto; 100 a João Barbosa ,

saccos de feijão, a José Lcichesses -•;.
a Th. da Silva; so, a Marques i C: 02
dilos de arroz, a B. Albuquerque; .03
o-dem; ioo, a Antônio Cosia; 150,
masio & Cs 50. a C. Pores; rt. a
Torres: 10. a C. Borges; 70. o V. ^s'a.n^'100. a I. Antunes; 10, a loao Borges: 12-,
n 11. Alves 8c C.í so a Pinto Lopes; 200,
á ordem; .07. a L. Ramos; .310. à ordem,
4-, a E. Massa; 100, n Scauciram& C.; 1,0,

Ad. Cc'lr.1.1 138. a. F. Abralnio; afi ditos
de milho, a Cruz Veiga; 30, a Bcrnardcs &
Sobrinho 10. a M. Cunha; 10, a.ordem;
f. a Leitão Refe; w. a Justo Ribeiro; 12,
a M Silva; 12. a Conea Rezende; 10 saccos
dc farinha, a V. Costa: 21 fardos dc xar-
Jme a Cuíilia Pinho; 21 ditos dc carne. 11
Jl [). Lore-.o; 20, a P. Oliveira ;.17'.'. a
Tolin Moorc; 10. a M. Silva; Çopcaixas dç
acuas, á orlem; fi saccos dc pinhão, a Josc
Santos: 8 rolos de sola o B. Damasio; se
i F H. VValther; 243 fardos dc carne, a 11
Albuquerque; 26, o F.,,11. Walthcr; 32, a
T C Almeida; 218 ditos de xarque, a
oi.leiu; 34. ditos de carne, a M. Pinto; 72
iacás de batatas, a B. Albuquerque;. 51
rolos de sola, á ordem; afi, Damasio &

fardos"de íarcilo. e. S. Lavra lor; 330 caixas
de águas, a Gonçalves /etilia: 260 ditas ne
cerveja, ao mesmo: fios ditas de sabão, a cr-
dem: 33 baricas dc kaolnn. a J. C. I.opcs;
116 ô ordem; 3S0. barris de carbureto, a
Carlos Pareto; 4. barris de aguardente, o
¦\ Elias; 200 caixas de cerveja, a Gonçalves
Zenha; $- barris do sebo. A ordem; 1.439
diversos de nanei, á ordem; 22 quartolas ric
selo. a O. Irmão; 1 wae. de couros, a J.
Mcrer; r. barrica dc bacalháo. a C. Bastos,

.cotes Je fumo. a Macedo Tumor; 4
ideni. a A. Alves; 2;. i ordem; 30,

o 1.. Gonçalves; .us. a Leile Gomes; e. a
A Lopes; 4, a Vieira lt::;n; 1. a Pr.;».
Terr;,; 4 a R. Xavier.

102
rolo

Portos di sul, "Maroiru
Rio da Prata, "Darro". . . . . .
Nova Yirlc o escs, "Minas Geraes.
5,-vitos. "Uio de Janeiro . . . .
Rio da Prata, ''Garonna'.,, . . .
Inglaterra e escs,, ''Ortcga . . .- •
Inglaterra c escs.. "Arawaya ¦ v ¦
Portos do norte, "Capivary ¦ . . .
Bordéos c escs., "Sequana-. . v 1
Rio da Prata, "Desim . .. ¦„. '• <
Nova Votk c escs., "voltaire . . .
[unho: „

Calláo e escs., «Oronsa , . t . 1

VAPORES A S?!lK

Portos 00 sul, "Itaaiba". ....
Aracaju' e escs. "Ilaituba . . 7 ¦
Laguna o escs., "Anna . . . • . ¦
S. Fidelis c escs„."0-iileiense . .
-auios e Paranaguá, "Murlinlio" ,
Recife e escs., "Itaquera". . . .
Inglaterra e esc. "Darro .. . .
Kio da Praia. "Rio de Janeiro . .
Portos do sul, "Itatinga . ...
Portos do sul, "Maroim . . . .
Bordéos e escs., "Garonna , , ,
Calláo c escs.. "Ortcga'. .... .
Imbituba e escs". "Itaperuna ...
Maranhão c escs., 'B'0 dc Janeiro'
Bahia, "Oannavieiras'. . . ....
Amarração c escs.. "Mantiqueira".
Rio <ia Prata. "Araguaya'. . , .
Fortes do no:le. "llalua". . . .
Maceió c osc?., "Capivary • . .
Recife e escs., "Javary . , . . .
Rio da Prata, "bcquana". . . ,
Inglaterra e csc3„ "Desna ....
Montcvidéo c c-., "iaturno . .
Ceará e escs,, ^inazonas , . .
Camocim e escs.. "Piaui-.v'•• . .
ltio da Prati. "Voltaire". . .
Portos do norte, "O! :..!.,". . . .

Junho:
liverpüol « ts:s-. 'Oronsa*. . .

20
20
21
23
23
»4
25
26
26
30

DR. AGENOR MAFRA — Residência i
consultório: rua Riachuelo, 222; lelc
phone 1.024, Central. Consultas das J
cm dc.inrc. _ , . „

DR AGENOR PORTO -- Prol. da Fa;
cíildadc, Cons. llospicio. 92, das 2 M
5. Ros.: Marquez de Abrantes, 12, teu

DRb Á. MAC DOWELL.—(Doe. d.i Fac,
dé Medicina). Moléstias internas.—Appl;
dos raios X, para o diagnostico. Cons. í
r. llospicio 83, das 3 as 5. — Res. t
S. Clemente n. 187. Tel. 1710, Sul.

DR ALBERTO FRIEDMANN _ Mo.
dos pulmões, Form. cm Vienna, app. pei»
Fac Meil. do Rio de Janeiro. Cons.J
lt. Alfândega 53, dc 1 ás 3. Res.! Uom
Internacional. Tel. pau. V. 702.

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEIDA
— Proies'or da Faculdade de Medicina,
Cons.: r. Asscmbléa 87, (de 1 . as 3),
terças, quintas c sabbados Resid. tra.
vessa Cruz Lima, 21. Tel. Sul 893.1

DR ALFREDO KGYDIO - Esp.; Mol,:
dás creanças. Vias urinarias. Cons, Kua
(1. Bomfim 817 (Pb. Freire d'^fV>
das 8 ás :o hs e Sdor. Euzebio 50 (das
•r, 2). Res. R. C. lionilim 793. I.V785.

DR. ANTÔNIO PACHECO - Mol. broiw
dio.pulmonarcs. Trat. da tuberculoso
ior injeceões intratracheaes. Re». K. M
Bispo =21. Tel. I.K22.V. Cons RO*
Vidor 173. das 3 as 5 botas. Tel. 1802.N.

DR C. HRAUNE — Longa ,pra*ica do<
hospitaes da Europa, Clinica medica..
E«p. coração e estômago. Cons.: rua «í
S.' José. 112, de 1 ás 3.. *

DR CAETANO DA SILVA — Esp. mo.
leslias pulmonares. Cons. tua uruguayan*
35, daa 3 ás 4, ás terças, quintas e sao-
liados. Resid, K. 2.1 de Maio, 154.

DR. COSTA JÚNIOR (A. 1'.) — ü«
volta dc sua longa estadia na Europa.t
Con=.: r. Marechal Floriano 99. rei. Hi
1057. F.sp. em vias urinarias, syplulu «
peile. Cons.: das 10 ás 12 e 3 as *•

DR. CIVIS GALVAO —Clin. mcd., sfl
pliilis, vias urinarias. Exames de puí^
escarros urina, etc. App. o 6ofi e 31.4-
Cor.s. c- res.: r. ClnstituiçaO 4S> s,«r(
Tel. anii Centr. .

DR DARIO CALLADO — Clinica me.
di.-a. Docente da Fac. de Medicina. Lon".
R. Asscmbléa. 43, ás segundas, quartíl e
sextas-feiras, das 3 ás 4. „„ .

DR FLAVIO DE MOURA - Clinica me--
dica. Cons.: rua Conde Boniuni, t>S4,
das ii ás ia. Res.: rua Uruguay, z'j8.j

DRdGARFÍELDa'DE ALMEIDA - Do^
cerne de clinica da Faculdade, chefe da
serviço do Assistência da I.130 (.outra
a Tuberculose. Res.: S. Salvador, JJ.j
Cons.: Sete de Setembro 170. lei. 607,

DP. GUILHERME EISENLOHR, trai»
da tuberculose por processo especial :>.n,
do conseguido a cura radical em centena*
i'e doentes. Pratica o processo de lor<
nalini" Cons. r. General Câmara 26.

DR GAMA CERQUEIP.A - Mol Inter.
-is. Bynecobga, vias urinarias. Longon^s, gyu. Jt. ,_ n:ítiC3. recente noi
lmsn?"de ParS," e Berlim. Cons. e res. r;
xj S Copicaliana fizi- Pei. 1648, Sul.

DR' HENRIQUE DUQUE — CpnsuIWj"'0; 
nia da Asscniblea. 83. «sldencl»<

j:'j;;:,MAÍn'R&GIOLI_ Assis., d*
1 med. a Fac. Ex.interno do lospo

, ''!n 3' Paris. Serviço do prol. F<
Wlíiàl. Cons. e res.: r. Paulo Frontin*
è Tel 60C3. C. dis 2 às 4 h*.

ník 1 U .MONTEIRO DA SILVA «
GUSTAVO SAURBRONN —Cl. medlcj
-.¦'-al Trat. pilo tnipreiro exclusivo .laM

Slanüs mediciaaes da Flora Brasileira
Coas. das ia 4s 4i '. S. redro l«v
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A caspa não só é
coisa de importância,
como incommoda-
tiva.

Trícófero

¦¦ • ¦

CORREIO Í>A MANHÃ — Qiiwte^ii?», l&f4e$^^

conserva o penem*
neo livre de caspa e
mantém o cabello em

perfeito estado.

Ê rcfrcscanle ê deliciosamente perfumado.

<.„j*».s.,*,„..l.J_UI..ÍJ_J-l-llw

_<Hltl*RCH6Ba- DENTISTAS
Dfc BRLLO RIBEIRO BRANDÃO^

Kua Asscmblca 31. i« andar.
EM_XIp DBZONNiS - CirurgU.o_.d-i.tli.

ta. Diplomado, com longa pratica. Pre.
ços.e condições de pagamento ao alcan-ce de todso. Cons.: clectro-dentario. Alto«a Confeitaria Japjo, Est. do Meyer.DENTISTAS para obturações a granito,plat. hmp. e curat.pop a* mens. Prothese
(chapa, ponte, etc), abat. de so»|».Rapider, perfeição e garantia. Auxilia-dora Medica. Andradas 83. TeL .1.7.DH MIRANDOT.INO M. DE MIRAM.UA — Especialista em extracçõe» semdor e tratamento de fistulas. Das 8 is17 Iioras, nos dias uteis. Gonçalves Dia»
U, sob., tel. 5.G60, Central.

DR. LUJZ FERREIRA DA COSTA —
Diplomado pela Escola Livre de Odon-tologia do Rio de Janeiro, com 10 an«
2°*Í.w. Ç1?^' _.Co.ns-: r- Uruguayan»n. 31 (tel. C. 1679).

HOMOEOPATHIA

PHARMACIA HOMOEOPATICA — De
men'..,0 , 

^S*"*1 
. 4 C- Completo .oí-i-mento ele drogas homoeopat. recebidas di.ícct. Ivsç. pharin. ".Ninipbea Virilis",

para q cura da impotência; V. Pátria 20.

JOIA8, RELÓGIOS E OBJECTOS
DB AltTE

MANOEL TEIXEIRA - Joalheria e, te.
lòjoana. Compra ouro, prata e pedraé fi.
nas; Off. de ourives e relojoetro.. Con.certos garantidos de j'oias, e relógios.
Hodngo Silva 40, perto da r. 7 de" juro.

TENSÕES

1'ARTEIl.AS

DR. LINO DAS NEVES--Formado pela
Universidade de llejrlini. Especial nas
doenças do estornado», ficado c intestinos.
Rua da Asscmblca iu- 5Ü.

DR. MARIO DE GOUVÊA —O. medica,
partos c mol. de senhoras. Cons. i(. 34
ele Maio 64 (t ús 6), ás segundas, guar-

. tas e (sr..us. Res.: r. Pclla Vista .ao (Eli-
üenho Novo). Tel. Villa 161.

ÜK. ODILON GALLOTI — Kes.: Bou!.
;8 de Sctcmliro 329. Tel. V. 2.108. Cous.:
3*5.. fiBa. c snMxidori, das \z\\2 ás 14 lis.
;'t r. da Asscmldéa 72 c rm sua residencia
tbdüs os dias, das b' ás g c 15 ás \'6 lis,

DH. OSÓRIO MASCARENUAS—Cir. era
Eeral, vias urinarias, tntd, ele senhoras,
t-ir. infantil-c daí gasganla, nariz c ou-
vidos. Cons.: Av. Kio Uranco, asr, a»,
a ás s. Tel,9.10 Res. V. da Pntria 11.220.

DR. PEDRO MARTINS -~ Esp mols.
«Io estômago, coração, ligado e rins.
Con..,: ma das Andradae ti, 53, sob.
Tel. 1.736, [fes.: rua K. S. Copacaba-
na 11. oijo.

DR. PIMENTA DF. MELLO — Cônsul-
tas diárias (excerto ás _.»s-íeiras',. Ou-
live?, 5; áo 3 iioras. ltcsid.: Affonso
Vc.ui:. 11. 40,

DR. ROCHA BRAGA — Res. 1). de
Mesquita 221. T, V. 1108. Cons.: |"
«le Março 10, ás 4 hs. T. N. 1531.
1'harm. C1112 VórmcHin. It. de Mesquita
733; («i ás 2 e 6 íis 7 n.) T. V. 15.t.

DR. SEBASTIÃO TAMANQUEIRA — Cl.
medica, partos e mol. das senhoras, Cur.s.
r. S. .losé 112, ás 3"s. 5's, e sabb. elas
5 ís 6 bs. Tel. 0270, C. Ucs.: lt. José Ilo-
nuacio 52. T. os Sanlos. Tel. 1856,V.

Dl*. TEIXEIRA COIMBRA -- Cl. med.
peite, sypliilis e vias urinarias. App. Ò06
r .111. Cons.: r. Acre 3», daa 10 ás 11 e
tias 4 ás 5. Tel. .1265, N. Aitcnde cin-
tundüS do inlerior. Kes, r. Aterre i-p-A.

CLINICA MÊIIIOA, MODÉSTIAS
DAS SI.NHOKAS, SVflIir.l.S

DR ANl.ri.AL VARÕES -- Me.!, elas se.
tilioraü, pelle e trat. esper. da syphilis.
App, cleclr. uns mol. nervosas, do" nariz,
Etirganta c ouvidps. Cons.: Av, Gomes
Ercirc eni, das .1 ás f. hs TI. 1202, C.

DR. GREGORIO RISP01.1 — «Medico,
operador ela Rciil Universidade de Na«

polis e .Ia Eac do Rio ele Janeiro. Cons.
e rc=.: Av. (lemes Prcire 37. T.C.17.7.

DR. J. F0NTAIW1A - Clínica medica,
sypliilis, vias iniiiarias e mol., das senho-
tas. Cons;: R, j de Setembro, 11 f, (das
4.ás 5 1'-' hs,). Kes.: 11, Vnlparaiso, 25.

DR.'jlVLlO XAVIER __ Clinica medica
i- de moléstias eles senhoras, Eci It. Felix
«Ia Cunha, 43. Tel, Villa 030. Consultas:
«lt: 3 as 4 celas' 7 ás 9 hs., (la r.o:te, na
k. liarão dc Mesquita 541,

DR. JOSE' CAVALCANTI —Clinica mr.
(lica «: sypliilis, (.'«ms. Sele de .Setembro
1,10, dus 10 rj* á:i ti c das 4 ás 5 ijj.
Ke*?. r. Senador Oi-íiwn.s .0

DR. ALFREDO PINHEIRO — Ue volta
da Europa, onde praticou nos hosp de
sangue, Cous.: Assembléa 75, i°, Tel.
C. 70,(1 das 14 ás 16, Res.: N. S. Capaca-
liana 844, Tel. S. 182.1, das S 1I2 ás 11.

DR. ARNALDO CAVALCANTI — Da
Maternidade. Operações, inol. dc senho-
ras, vias .urinarias, parto3 sein dor.
Cons.: i" dc Março 10, 3 ás 5. Tel. N.
1531. Ito.: Bacncndy 13. Tel. 731. Sul.

DR. LICINIO SANTOS — App. do 6cb c
914. Cura rápida ria gonorrli. c da pn«
são dc vcr.tr**, do corrinti dus senhi c da
impot. Evita a gravidez nos casos indtc.
C0113, c res.: Uruguay i^4. T. V. -147.

DR. OCTAVIO DE ANDRADE — Cur»
liemorrh, uterinas, cúrrimentos-, suspensão,
etc,, cem operação, Nos casos indicados,
evita a gravidez, Cons.: R, 7 dc Setembro
íSC, de o ás n c dc 1 63 4.Tel. 1.591.

DR. RAUL PACHECO — 01. medica,
jiartos, mol. de senhoras, Trat. especial
dos tumores malignos «Ia pelle e «lo can-
cer do seio. Cons.: Ouvidor 173, dc 1
ás 3. Rcs. liadel. I.obo 383. Tel. 1S62, N.

1'Al.TOS E MODÉSTIAS DA MC-
MIEI. — TUMORES DO VEN.
THE 13 DO.S SEIOS

DR. MAURITV SANTOS — I... docente
da Faculdade. Kes.: rna Riachuelo ti.
247 (lc!. C. 948). Cons.: rua Carioca
11. 4; (das 4 «rn deante), Tel| Cent.
3.217.

MOLÉSTIAS DA KURGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

MME. HELENA DIAS PARODI-Par.
SòírÂ?da pe!??- la,°- dc -Medicina de-

ro,,. A,r^ c U,° de Janeiro. Res.cons.: rua Vicente de Sounallanibuia) _ Botafogo.
24 (antiga

CURA DAS IIER.YIAS

CASA GERALDES ._ Ii. Hospício r.8.Casa especial de fundas, do todrs as«It,a!i<!.-:d,:s para trat. das hérnias. De-,-.500 a i;J. Preços ECIn competidor.

PIIilRSIAÕIAS li DROGARIAS"

Cyano,

DR. APUIGIO DO REGO LOPES — Do
Hospital di Misericórdia, Consultas, rua
Sete dc Setembro n. 09.

DR. CASTRIOTO PINHEIRO — Eic-As.
£:6tc.-tc da eliniea «lu Prof. Drbonts-
chitech, de Vienna. liua Sele dc Sc-
tembro Ü2. das -¦ ni* 4 hs.

DRS. PECKOLT E PECKOLT FILHO
—- Especialistas: ouvidos, nariz, gartyan-
ta, \*ias urinarias c 0íicraçüt;3, Cons.
nia. Sete dc Setembro, 63, 1" andar. Kes;
Felix da Cunha n. 29, 1 ás 5.

MOI.IiSWAS DA GARGANTA,
NARIZ K OUVIDOS, 1IROX-
OllOSCOPIA E líSOrilAGOS-
C'01'IA

DR. FRANCISCO CASTILHO MAR-
CONDES-Assist. ela F, dc Med. Kx-
assist. «Io Prol. nriggcr (liresiait) c elo
Frof. Killian (llerlim), Uruguayaua sj,
1 ás 3 1Í2. T. 3;Ú2 C. Rcs. RusselI lei.
(T. 3750 C.)

DR. SA' FORTES — Medico elo Hosp.
da Gamboa e cx-awist. da-s clitias de
Paris, 13 cri ini c Vienna. Cons.: rua da
Assembléa ri, 4-1 (de 1 ús 3 horas),;

PHARMACIA COUTINHO mia

PHARMACIA fi" DROGARIA F CAIA-
V r-ATA r>rod .c.'03 ch'>m:-™-° e pliainac.I. l-iAlA. Completo sortimento de drogas¦bccpao de homocopalhla. R. Senador Eu'rebin 238. Tel.. 1186. N.

PHARMACIA E DROGARIA SANTOS-(.onde Loinnm 436. Drs. José Ricardo,elas 9 as 11. Almeida Pires, de 1 ¦'¦¦ -
Arseno i|ittr.ol, para os fracos.t...|iol e llleno-tnanata, gouorrliéáPHARMACIA CAPF.LL1TI - 

'ílumavtá
140. I. h. m.jS. Compl. soi-t. dc «fru-
eai e.--produetos pharm., Cons. Drs.tl',myg.iio Cabral (9 ás 10) e Santos1.1:1111a (10 a.*. 11). Grátis aos DobresPHARMACIA CRESPO -- Conde Ilonitini-*So I. 2470, V. Cons.: dr. Camacho(rcspei, 9 as 11; dr. P. de Souza, 8as 9 ela 111. e 4 ás SI dr. Lincu Silva,elas 7 as 8 n.j dr. !\ l.ima 2 ás 1

PHARMACIA IIADOCK LOBO --".".[
Capelllctil—K, llad. Lobo 264. T. V.
V^7,-.,.'* • ll° Cario-vieii-ato e!c Dorges,do IvliNir ele Cilro-vleirato e DcpursamCons. dns drs. A. Alves p \ -\.it 1**111PHARMACIA MACEDO SOARES -Tt
hend Euzebio 123, Dire,-. de .Samuel tleMacedo «Soares. Cons. dc 1 ás 4, Dcpos.
do Dcrmopbenol, cífieaz nas ulceraser..ema.«. etc,, syphilitic..s, ele. T U 

' 
702PHARMACIA MEM DE SA' -1 Av Mcmele Sa 8c Completo sortimento ele drogas.Sec<,-ao de perfumaria. Cons. tned.: 1).-.I.uiü ele.Castro,, :: ás 3, e- dr. Cliiillicrme.iih-a, 9 as 10. Pcrços de e!rogaria.

PENSÃO BRASILEIRA - Rua HaddoeVLobo im, tel. 1.716 Villa, a 20 minutos
da cidade, bonde* á toda hora, offcrecc
boas accommodações a familias e cava-lheiros de tratamento .., . >PENSÃO LA TABLE' DU COMMERCE—Av. Rio Branco 157. T. C.4138. Panfamílias e cavalh. de tra. Serviço (á Iacarie);-o a preço fixo (i$soo). Acceit;

^Jí.'!?!,0- -orn- a elonitc. c vendem-se vaiesPENSÃO NOGUEIRA-Marechal Floriano
193- T. 1S34. C. Esla Pensão continui
a oiicrccer aos srs. viajantes e extnás. fa
nulias comniodos confortáveis em condi
ções byRicnicas.—ltübcllo Varclla s C.PENSÃO SCHRAY—R. do Cattete 154. a
ido (cm frente ao Palácio. Tel. C. 1021.
Alugam-se salas de (rente mobiladas a
familias c cavalh. de trat. e mais apo.cn
tos. Cozinha i" ordem. Preços raioavcis.

PENSÃO CANABARRO — Excellente
aposcnlos j). familias c cavalh. Diária*
de 4$5oo, SÍ * 6%. Tem um bcllo parqueBondes ele Andarahy c Aid. Carnpista
r. Cen. Canabarro 271. T. V. 1212.

Prisão de ventre — Uores de cabega. Digestões
difficeis — Falta de appetite. -- Enjôo -- Zoeiras nos
ouvidos, etc. Não existem para quem usar as

PÍLULAS reguladoras silva araujo
2 á noite

Effeito certo e suave. --¦¦ Vidro i$500.

HOTÉIS

HOTEL AVENIDA — O mais 11nport.u1.
tc do lírasil. Accommodações pãrá 500
pessoas. Confortável. Dtstincto, Centra!
Serviço de elevadores dia e noite, en-
dereço telegraphico Avenida.

TAV11 ÁRIAS

PHARMACIA SAO THIAGO — RuaCondo dc Romíim, 240. Tel. Villa 1480
fr.?._..llta. 'l.iarias c grátis, Dr. ErnestoJiunau .lunior, das 8 i|a ás 9 1I2. DrErnesto 1'ossas, das ' ' '

9M2 JO 1 .

lÜSElüCIAIiTDA D13S PHARMA-
CEUTICAS

( I.1NICA MISIROA — l'Hlii,l!i lí
SVlMIlí.JS. — -CURAS 1'JüIiO"RADIOM"

O DR. ED. MAGALHÃES rura as doen.
cas rebeldes da polle c inticosas, ulcerasi-anrcropas, rbeumatismo, nevralfias, lu-
inorc.i lihrosciBi artliritismo, dyspcpsia,
syphilis c inorplitía. 7 7bro. 1.;;, is 2 lis.

AlOIiMSTiaS UO HSTOJIAGO, Kl-
GADO, MiTESTlXOS • 13 KBR;
KISA.S

DR. CUNHA CRUZ — Cura o liab. dacmbriag. por sugEcstilo, e com os nicd."Salvinis" c "Cotias de Sandc". A
l.rimcira rena. para veriii.i.r sc 0 bali.e etiravel e gratuita. R. Carioca,;:, 3 ás 5.
i»Oi:\(!.VS MMNTAKS E

VOSAS
M.R-

Dr«. HENRIQUE ROXO _ Proí, de' cli.nica da l'ne. coin (reqticncia elos iirinei.naes !ie.tp. europeus. Cons.: r. da Assem.1'ltHl, 08. das 4 ás f, 2.«s, ,|.»«, » C»«-
.,,.'-¦ v- (ln v-"rii 355 Tel. Sul 824.'
DR. W. SCHILER -aCònsiillas, Casa eleSaude Dr. Eiras, ma Marque: tle Olin.ela, 2\i, 4's c. f,.3 r.j. ... jjamullla-I". rriepli'. 1143, Slil.

-Op„ pnrlos e
estreit. dn tir:*-
Trai. r,p. da

CIlulRii iiii'_lii-o-i'ii'iu-(;ini tios drs.
,1'cliv tfogiiciru c- .liilio Sliintci-
n>. á niii Senador Euz.ibio. u.!S— Tc-lciilioitft, N'oi'to 1.181».

DR. FÊi.lX NOGUEIRA™
mol. de senh., liydrocelc,
ibra, fistulas c corrim,
syphilis! appl. de "i.t.f," _ . , ...-i Kes. trav. dc S. £ali'aelor -11

DR. .1ULI0 MONTEIRO — Hosp. deS. ScbãslifiOj Mol. inlcrnas; [iiilmftô,coração, fígado, cilomaíso c rins JIc,'.inf«ctiio..as (sypliilis, clc). Das 2 ás 4¦ s. Kes rua e'.i: Iliuirinia 35,

TRAI-1 MENTO OA TIIMMHÍUI.O.SE r.ll-.MOXATi l-lll.O I'M;V-aioTiioitAis AuriricuAie
(Drticesso ili- f.'()il:inlni)

DR. EDGARD ABRANTES — Cons.:r. S. .lesei 11. itiG (2 ás 3). Tel. C.
5-5.17. Ucsid : r. liarão de Flamciigo
n .17. Tel. Sul (jCu.

MOJ/ESTIAS DOS Of.HOS, GAR.
CANTA, NARIZ 1. OUVIDOS

DR. ARISTIDES GUARANÁ1 FILHO —
(l).cnçõcs c trai. das mui. de oihus, ou.
vidos, narii c garganta! Cons.: Uriiguaya.
na, 45. Das 2 ás 5 ela tarde. Rcs rua
.Iardim llotanieo 11. 175. Tel. sSíi. Sul.

MOLÉSTIAS DE OLHOS
DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL Dli

ANDRADE — Consultório: largo da
Carioca, 8 (de 12 ás 4), todos os dias.

DE. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Prof. da Faculdade ele Medicina. Con-
sultorio; rua Sele de Setembro n. no.

DR. PAULA FONSECA - Consultório:
Rua dj Hospicio' n. iro (iias 2 ;is 5 ho*
ras, diariamente). Deírunle á praça Cio:;.
çalves Dias. Tel:, Norte, 12.1t

DR RODRIGUES CAO' — __spe.ialiSsta
dc doenças dos ollio-í. Cons.: rua dn
Asscmblca 56, 2 ás 4 lis. T. Sul, iStn.

MYOSTHENIO, formuln do dr. J. M.ele Macedo Soares—Melhor tônico recnii-
stituintc, e imlispciisavcl ás creanças, ve-lhos, elonzel.as e* ás senhoras durante o
itravide. e anos .1 parlo, ás amas de leite

EMULSÃO DE OLEO DU FIGADO DE
BACALHAU, com hypophosplllfo dccálcio c sódio de Abreu Sobrinho. Re.
mediu por cxecllencia para curar aamol.
ptllmonarcs e ilcbilidatles. 1.. da Lapa 6.

EUPL1NA — Fona. de Orlando líanged.
Ka toilette elas senhoras não tem rival.
l.'sa-se no banho; como deulrificio; r.as
feridas e mol, da pelle; cm gargarejo e
cm itthalaçõcs.

GARAGES

GARAGE SUISSA -
de Sá, ti. liecebe
dia c iaz todo c
para o que dispõe
mecânico.

- Avenida Salvador
lutomoveta cr.\ c:;ta-
qualquer concerto,

de modelar officina

LIVRARIA ALVES, livros collcgiacs e
ncademicos. Kua do Ouvidor ióC. Rio
de janeiro — S. Paulo, rua S. Bento 41.

COLLECilOS, E.VrKR.NATOS E
GTMXASIOS

CURSO SUPERIOR, ile admissão ás- cs
colas—Professores: IJrs. Pcccguciro do

Amaral, ti. Mindcllo, C. Tliie-ie, M. dc
ríoca, Director-:"Anionio Neves — Aulas
elas l! ás 17 Iioras. R. Carioca ,11.

CURSOS PARA A ESCOLA NORMAL
— Dircce,'ão do inspector escolar Fian-.
cisco F. Mendes Vianna c de d. Rn.
chcl ds Moura. 1'roí.: os directores,• Dasilii) -Magalhães e ild. Luiza A.- 'V.
Ferreira-, Adelia Mariano, Alice Ferrei*ra, Antonictta Ilarreto, Maria da (.ilo-ria • de Moura DÍ11Í2 c Arinda Sobral.Mat, das 4 :h .*•. Preparatórios: Dire-
cção do dr. Omar Simões Magro c 1?.
Viauha; r. Gonçalves l^iai n. 30.

ESCOLA DAS N0RMAL1ST.\S —, Rua
Asscmblca 123, 2'\ Tel. C. co:'?. —
Acham-se alicrtafi rs uiatriculcs c ftinc*^
cionãtido as aulas pura exame dc .-idur-s-
«são e para as 2", 3" c 4" ttiics da Es-cola Normal!

EXTERNATO LYÇEU-R. Lavradio .-,0.
Curso primário (des 10 ás -15 hs,), me-
tliúdo das Escolas dc* S. 1'aulo. Curso
artístico (das 12 as 15). O curso Normal
deste lixicrnato (das 11 ás 17 i|-'í.

ESCOLA DE HUMANIDADES -- Av.
Uio ISvanco 133, 21'. Director: Alfihêu
Portella lr. Alves; secr;| Francisco Ma-
lhctros. Curpo docente dc :" ordem.
McnS, rol?, 25^, 30$, 35$ e joÇooo.

T1NTURARIAS

TINTURARIA UIO IiRANCO ,— Av.
Mem dc Sá 29. Aí tende immcdiatameu«
te aos chamados pclo te!. Cent. «is>.!4,-
para buscar roupa e entrega nas resi-
ciências, depois dc pago o trabalho.

I.l.ll.OKIliOS

AL1IERT0' IGLESIAS ._ Leiloeiro [",l-
blico — lvscri|HorÍQ: rua tlospicio ?.S.
Tel. Norte í?of. íiesid.: rua Haddock
l.ohc, eCq. (Tel. Villa 1747).

. A firma dc MELLO SAMPAIO .«. C,
composta dos sócios 10SE' «M.\«VOEL DF
«MELLO SAMPAIO c LEONARDO Dl
ARAUJO SAMPAIO participa a quem pos-
ia interessar que a mesma foi dissolvida em

..1 do dczcinhro dc ioii, nela retirada, pur
motivo de moléstia, do sócio LEONARDO
DK ARAUJO SAMPAIO, conforme a respe
ctiva escriptura particular, registada na M.

Junta Commercial, sob u, 73í39t-
Rk> de Janeiro, 16 de maio de iptC. —

José Manoel de Mello Sampaio, pp. Manoel
Alves da Kobriga,- ¦

TOSE' MANOEL Wí MELLO SAM
PAIO, ÁLVARO ANTÔNIO SARAIVA •
10AO MANOEL DE MELLO, o priinctr
soeio cessionário c os outros interessados ei
c.-.tiucta firma ele Mello' Sampaio & C. pari.
cipain que, a coutar do dia 1° de, janeitj
deste amio, constitui ram uma sociedade •¦et:
a razão social do MELLO SAMPAIO it C.
a qual suecede a cgttõl firma (|llc ate ;|l de
dczctnliro elo anuo findo operou nos cstalic-
leciiiicntos á RUA DA QUITANDA Ní_-i»i,
THEOPHILO OTTONI 58 — 1'OfiAO
ECONÔMICO, RUA DO RIACHUELO
N. 61 — FAUKICA DE LADIULHOS, ele
:ci;j'o activo c passivo a nova sociedade
fica elo posse e assume toda a respousahlli;
dade, tudo tle accordo cuni ei contrato ia
registrado sob 11. 73.4.0. participando mais
(ine continua como interessado o seu tintiRO
auxiliar ANTÔNIO FRANCO, ficando egual.
nicute Interessados cs sú:3 antigos ouxi-ia;
res SÉRGIO PINA DO.MINGUF.S e JOA
QUIM D'0LIVE1RA FONSECA. Rio de
lanairo. 16 dc uniu de 11)16. —- Jrsc Manoel
de Mello Sampaio', Al-.aro Ara: Saraiva
João Manoel dc Mello.". 

JOSE' MANOEL DE MELLO declara
íntie só para cffeitos commerciacs continua

,1 odoutar nue dc JOSE' MANOEL Dl;
MELLO ISAMP.A.IO. Rio de Janeiro, io
íK m:iio du iyiú. ('¦ 33*19)

3634 97GC 5489
T634.;.;¦:.- ÍT6C.I" 189~ 

3JL~ (.6 89
DKltAM HONTEM

Casa Giifm arSes
Rna Sete de Setembro' Ülv

Telephone C. 2563
Aproveitem a Grande reducção.

Calçados em todo o
Stock preços abüi.w do custo

Depositário das alpercatas
marca Miguou de

n. 17 a 37 . . 4SO00
>» 38 a 33 . . 4S500
» 34 a 41 . . 6$000

O BICHO - Lucro certo

Antigo ....
Moderno...
Rio
Salteado....
2* piemio
3-
4- •

420

457 Jacarò
4S0 rorú

Camollo
Carneiro

. SC2
. ti02'.
. 031
. 300

ÍMIKVIUK.VII.V
CAIK.V PAUIitSTA ÜE. PMíSOIib

Secção de Pecúlios
Tctitlo' fallecido cm Santos, noíisla*

elo ele São Paulo, õ st.cio Anionio .In
citiÜKi ele Oliveira, c em llccifc, no Es
la.lo ele llcriilinibtico, t) sócio João l'e-
reira clc Mendonça, iuscriptos , no .po-
cnlio F-i-pular, rognmos aos sócios per-
o-ticcntes no mesmo pecúlio, rcalizarciv
n entrada das quotas uo valor ele rs..,.
2Ò$ooo, ale': o dia ,.o elo correnle.

Rio ele- Janeiro, 15 tle maio dc itjlfi.
— .1 directoria.

S-rãâáÉRUílaU''

ayava
Garantia
A Real
A Hora

963
320
492

M 340

gKBMft

JFÓRfU«A'MAI5^

VlirillíI-NAlilOS
KAUL GOMES V11.IRA — Veterinário.

Telephone 2377, \'íil;t; rua Burão dc
Mesquita ti; 797,

liOTl.IMAS

CENTRO TUKF1STA — Ouvidor 1H5,
Apostas sobre corridas c* l»illictes dc lote-
rias. Filial casa Cliatiteclcr; Ouvidor 139.
rarames Benna & Cump,

O LOPES c nueiii dá íortuna rápida, r.as
loterias e ofierccc maiores víuitaeeüs ào
piibHcòj R. Ouvidor 151, lí. Quitanda.
79 c 15 ele NoVenibro 50 (_j. Paulo);

MOLÉSTIAS DA VVSUm
SVTHIJilS

'.H.AT.UM.Yro l>.\ 'xvci.r..
CUTiOSlil

DR, Ãi.VAÚT'okZ(ZÃTTíU,T'ZZZZ's.
«Sn ll..e.i elo Matln, «Meyer. Trata a tu-
uereiilo.-ío peltts ptocesso» niais moder-i'05, Kes. t*. Ksr.irclli 03 (.Mcyer). Cou-.
As..i;ii!,.«::i 13 (dss 4 ás G lis."

MÉDICOS K Ot'EI.Al)Om.S
PR. GRACILIANO CiONÇALVES CRU/:--- Mcdicu c cirürgiãQ aeliunto do 11*-*;.

lutai ein N. S. 1I.1 Satitle, !,'..-«. r. Tlico-
1 luio Ottoni i/j. T. ,i.s.\ \. Cuns:' 1.
1" dc Março 10, i.«, ;',t u'- li... 'V \ . :-;.-..

CLINICA (llíl lidlOA, VIAS
IIKI\.\I!IAS

DR. A. COSTALLAT ~ Do llosp.~i.a
Misericórdia, Com pratica tic* hosp, ile
licriim c Pariu. Cn-.: r. tin Ctiriocn
.10 (d:i. 3 ít 0 Im,). liesiil. : tua iiasLtimnieiras, üt. ttel. to;(i, (', 1

UR. ALBERTO DO RECO LOPES -
Ma. Hospital tia Miscrlcordin. \'ins u-i.1 mus openicões cr.i geral, iítia Sc;c eleSetembro, oo.

DR. C.-.i.LOS WEUNECK — Cirtt-ttiãodu í ut tiisa, Cir. de adultos e crem^as;un... «Ins vi...i urinarias e mol. e!.*.s se.nlior.", Imiis. r. Ourives 5, ás 5 lis, lies.r, .senador Oclliviano -,e. '!(!.(:'. m...-.
P.K. CARLOS NOVAES—Mcmli da Asíanceza dc llrologin. Trat. da blcnorr.

clirouica esl rei t, e prestai i te.1.
15 pelas correntes Iciicnio electri-

'. f.oii!». t. Carioca 50, das 12 ;'.-; ir.
JOAQUIM MATTOS .... 1)., Hosp.

a _ híi.ule, Mol, dc senhoras, vias uri-
iríxs, hérnias, liydroee.e-i, tumores dos

~.,e:;':. ? "Io ventre. Itiia P.otlriRo Silva. ..DR LEÃO DE AÇUINO - Da A.-a.i. eleM *.I. e!o Ho3. i!.i Cimliua, lvsp. viasur.narias, mol. das icnlioraB, operaçõesem cer.,'.. Res. Costa llustus .,-. T. C.
ÍT. ' ' ":"- f;i'!'" ('inar.i 11C. lias . ái 5.DR. NELSON MARCOS CAVALCANTI— Di/- llosp.t Miscr. e Ilcnrí. Port.I irurgia mol. «!.,f senlioras e vias uti-ntinas. Cons.: .io. Ourives. 3 ú. 5 I15¦-¦¦"-1 Passes Manoel 34. T. tio; C

DR. ALFREDO PORTO — Com pratica jdos Hosp: da Eur.. tucmli, ila A. de llcd. |SulKf, 110 sete-, e'e mols. ela pelle elo
Polyel.; etc. C. llodrlgo Silva) 5 (tel.

^,--'!:'-'-~lt* IIV' At'.amica,a75, t. ià.t.ioi.DR P. TERRA _ Proí. «Ia Faculdade deMedicina, .iiiec'...r elo Hosp. elos Lázaros ,Ti. Aísrinl)!,','! 11, 20; dás 2 ás .1 Iioras* IPROF Dli. ED RABELLO — De voltaua Europa, rcnliriti o consultório. Trata Ipelo radnun os tumores e outras doenças 
'

ein pelle cous.: lt. Assembléa. "r. I
DK. WERMKCK MACHADO—Esp. ela'Sta. Casa. Cliefe desse acn-iro ua Pe lv iclinica ('., do 11. ele Janeiro. "Só attcil- I

ile aos doentw dessas especialidades"; r'
tle Março e.. T. 1531.1\', Rcs. Carvalho'tio ba 5.1. T. -.(:;¦„ (. 1

PB fi»* Í!SJammm%~VWr\S_aK(MMX

MOXJ-.STIAS DE OltBAXÇAí»
DR. MONCORVO--Dir. I*.i*.i..l. 7e~i. de-A, á Inf. e!o 11. «le Janeiro, Cli. «le Serv,iie Croanças da Policl. Ks;.., iloençus eii*screanças c pelle. Con::.: r. C. Dias .1,as i.i Int. lies. Moura litito .8,DR. PEDRO DA CUNHA — i).l F.-.r. ile

..leilie. c do Insl. ele Aseist. á lnf. Cl.medica c das creanças. Cous: Gonçalves
Dias ,ji.'T. -oCt, C, elas 3 ás 5. Rcs.:
b. .Salvador 73, Cattcte. T. iC;j, S.

""  "^
É a n-.cüior e mais pura que sc fabrica. > A " fasc/ke CheséSrtugh"
BrancaPeifi/aaifaçan a cutis.pellé c aind'.icoínouQgucntb,íclelieat.ii-
mente aromatízack e amacia a pelle. Experimentem-na c vento quào
macias e fisias manterão a sua ctira e maus. Insistam ciit recebei- a
"Fuseline C/:cscírough" como originalmente acoudicionada c vcjóm
que tem o nome da: *

.l*»kií<w.:t ^^«^y
CHESEBROÜCH MFG. CO.

\Conjo!idatcd)
NF.W YORK LOJJBRES MONTREAL

A" VENDA EM TODAS .^S DROGARIAS E PHARMACIAS

1'13USEV1Ü1ÍAK0.1
INTEUNAOrOXAIi

iri— AVENIDA RIO IIRAXCO —17.1
Grupo de Economia, 11. 2

Resultado <io .-d" sorteio supplcmen-
tar. realizado cm 17 tle maio ele 1916.

Matrículas:
t«.157—contemplada com tuna malri-

trictihi rcmiela ela 5* serie do
(Impo C. Predial Excelsior c
outra da 3" serie elo mesmo
Grupo:

459 — iileiu, idem'iKj- — eonl.euqilada com t-.ma malri-
-cuia remida da 5'
(Impo C. Predial

t.SúS — iileui, i.letii
50S —- idem, iilcni

I.5I-* — i.lel!', idCtli
931 —¦" i!*.!ii( idem

1 ."33 — iile-in. idem
306 — idem, itle-in

1.31.fi — idem, idem
As malricttlas icrminadas cm 57, rc-

cclicrão 10 bilhetes prcdiacs; as termi-
nadas nu 62, receberão 5 bilhetes .pre-
diaes c as t.rminadas cm 7 c 2 recebe-
rão 11111 bilhete .pròdial ela 5a serie.

serie elo
Excelsior;

MUTlfA rno-
KKGKXUO 1)13

M

GIKUntilA «KI1A1., MOLÉSTIAS
DAS SEMIOI-AS, VIAS Ulti-
NARIAS

COSTA — Cons.
(eu.

DR, BONIFÁCIO DA
c re-iei. Avenida Comes Freire i_m
cima «ia pharinncia). Consultas das te¦ as 11 c elas 3 ás 3 horas. Tel., Ccti

DR.' NABUCO DF. 'GOUVf.A _ Tro-t-s-orela lac. ele Medicina. Cliefe do scrvlc*
cirúrgico do Hosp. da Saude R. 1» dMarço, 10, das .1 ás t.. Tel. s'16 Centra!

MOLKSTIAS DA.S~S1..VH031AS 13!
1'AUTOS

DRS. FRANCISCO Dli CASTRO ARAU-
JO c CLODOM1R DUARTE-Assist. daMr.t, cia .sanla Casa. Cuni pratica elos IHosp. ua Ltiropa. Cons. r. Carioca 6o, .103 -\,.'.. • -7"\- ''• Kc3' Alzira Brandão '

:'. o. 1. Maternidade r-,', C
DR. TELLES DE MENEZES — Consrua da Carioca n 8 (das 3 ás s lis.) IRes.: Av. «Mcm de Sa ;-*. Tel. C. 914. I ...Luamados a qualquer hora. ! ¦/-'

m\m UVht
DKTiLB MATTOS

MANICURE
Especialidades cm pr:paros

linhas..
Sele He Setembro n. f.3 (-'"

pr.ra

.adar).

II1

ÍOIIMICIDA MlüItlND
cxtii-niiiiador daa formigas.

laury, rua Ouvidor
«t^*^V^SBr*-*-iatrf»-—-

ti. 163.

1MI'A17UI)1SM0
i J..C.VREPAOU.V — 11.11 A 00 GO-

VERXAOOK — ACRE
E' enorme a procura das pílulas do

DR.

-Mdl.l.STIAS DAS Sl.XHOl.Aí.
Ol'1'lUAÇõES, 1MIITOS

DRA ANTONIETTA' MOP.PURCO
Soe. eie Med. c Cirurgia, com praliclinsp, d.\ LCuropa. Kes t con-- H
José, *.*i. Consultas á.s'a'., 4»s'c (->

1 as .1 os. Tel. ,1,., ('.
DR. CASTRO PEIXOTO — Che.'.serviço ele |i:.rle>5 e!r Po!

•inçaá d;i Santa í
Um. R. llaelel. Lo!

• Di
ilesa
São

:¦ *!o

V.
( re.
.-¦6*J.
Cru.

:os e
Ü.1T1-

ia. Tel.
462. Ct.*:s. It

r.iayana. ej, elas ? ái 4 lu,
DR. CAMACHO CRESPO — Pc

tuolti. de senhoras. Una Conde dc
fim *¦"• Tel, i.i,. VÜIn.

DR. DACIANO GOULART — D.i Polr-
cii::!ca dc 'Jrcanvas. Cous,: H. Un-tj-.tayã.,
ana as, elas 4 ás 6 lis. T. 3762 t . itci"
A, IL.lel. Lobo 13o, T. 11.10, Villa.

DR. 1/AMIEL DE ALMEIDA _ Cura
radical dus heratas, Hcsidcncías r.:a do
Hospicio :i. f-3 c r.trraiti ti, y.

DU. 1SAAC VEKKET -- Pirtu.-e. oper.v
çiães, m<ilc4lias dst emboras. Co:: *i!:o.
rio: rua da Quitando n. ti, de
!'. . . irav. da Uuiversidade 3
Vell. .1. Vel. 6(9, Villa.

PR. MASSON DA FONSECA —
ta eU l'ac. ele Med. c medico
II,",;'. da Mfec.-iccrdia. C'c;rs. i
t'uaya::s 'i?, daa 3 ás F- Tel.
tv*..: Lstatijciras 354. Tel. sf..?, C.

iÜOWlsíÜAS HÁS SliNHORAS,
1'AUTOS, OniltAOMiS, \IAS

i íík-.akias

partos, «molí.vhas 1)13
MIOKAS — TUMORES
V i:\Ti; (3

SE-
NO

DR. ARNALDO QU1NTELLA — Doce-it«livre da Fac. ele Med. Cens. R As.-ctólile.i. eS, terças, quintas c sabbados, ...•I horas da larde. Ktj. it. D, Cailcta 63
DRA. EPHIGENIA VEIGA — Molestiat

iie senuoras c partos. Cons.: Kim 1'rii.
Kuayana, S, Rcs.: rua iias Laranjeira:
n. ..74.

Dli. RODRIGUES LIMA ... Professor d:l-aciildnile dc Medicina. Consultório: rAssembléa (.6, resiel.: Flamciieo SS.DR. TIGRE DE OLIVEIRA _ Cons.*Assembléa, a«: .-."s, «|.«s r C.".s. das 1i'S 4 Iioras. Tel. C. 1000. ites. Praia dellotalogo ::. 100.

JiEnicos ii().Moi:i'.\Tii.\s

Carlos Xovacs contra scsôes (im*
paludismo), pílulas que têm a sua reptt-
lação firmada no Acre c regiões palti-
dosas elo Amazonas .icla cfficacia com
qui: combatem o impaludismo em suas
diversas fôrmas — agudas, clironicas
u larvadas.

A' venda cm todas as bra. drotjarias
e pliaruiacias.

Deposito: -- Rua da Carioca n. 50,
i° andar — Telephone, Cen'.ral, ;:'*io.

-«w-o a na—

DE. PEREIRA DE ANDRADE
Ar. domes freire lai (- ;.«
ele Maio !fi6 (il.is G
tle Dentro tef,, das
r. I). Anna Nery ,1

O; medico; não sú receitam aos scr.s
clientes a " Smtilsão de Scott", couto a
npplicam nas pessoas dc sua familia.
"Attcslo mais uma \ez a eííicacia da"Emulsão de Scoit", cujo empreso cin
iiintimeros clientes c pessoas <lc minha
familia hei colhido sempre sitrprchcit-
dentes resultados.

lia. Alfredo A. Rego
Maceió."

hs, Eng.
111 t;e ás li :'e. Res.
-'S (Roeilai.T. iéf'.',V.

AXAJ.VSES 01.IMC.VS là
MICROSCOPIA

DR ALFREDO /
rrof. ela es.*e_;ai:
>nst. P.istcur dc
diagnostico med.

•Fi». DR" 
«i,

I C". V

j. doi C
l':*l-i ei'. C. DR.

• DE ANDRADE _
I. ia Fac, de Med. dolar», rraluluos paraanalytcs cíiituicas cx-

^nÈf^f^^W^" ARTHURmuMib — Laliorat. L, ela Carioca. -•
a", tel. .(..-;_., ('.. t«.i. úa te=.- s
l.iotc.M c S. iot*. l*|x. dc urina, escarrofcí.J R. dc Wuswrnianu, ete.DR. SILVA AKAU.lt» (PAULO) _ Svpnilis: 014 _ tu6 Mo!, iu.i-cluasa.: vacc"ele Uriglit. An. «Ir urinas, «anet-c ttv-
pio, inalaria,, sypliilis), escarros, etc. i» ele-Marco 1,;, o as n e «!c i ás s.T. sjoj, X,

CíiIXlÕA IIROIOCÍÕÃ
ESTELLITA UNS—Assist. eirÊãc.
Mel. Cir. dai vi. l tiriiiariaí, e!cc:t-»•: urethra, próstata, lieiiiga c rins.n. 1!» cjttct. c eh lilcilorril. "c'3-tii-i.: Andradis -;;. T. N. 1716
SYLVIO REGO — Do Inst. dc* As-
..a Ii-.tancia. Cir. ftral, [..'irto.s, ci-
Sia «'e creanças. Rcs.; y. };3..lm „.

ro .Vortc). Cons.: Gonçal-
(tei. C. 5..61).

-— - —«^jg-«»*-ctt>-«r* a»»-- - -.. '¦

CAIXA GIlUAIi DAS VA*! 11.1 AS
FUNDADA EM tíSt

¦dade
vtda

ve- Di,

I>R A
pra! i.a
•en

BARRETO rRAGUES
na Europa: Partos, t

IM* c das vias urtti
Unigiitivana B, das 3
Mar«i*.:ez ele Abrar.te»

!*
142,

J OnURGTA TXFAXTlIi
— .ComJDR. PINTO PORTELLA _ Merab. dar.ol. das, A. ele «Med. c do lior.p. S./.arharias.Mol.t e,r>.: , meti. cintri;. «Ias cre-mças. Cir. a—,-.!,Iie-.: espee. c ii*:"ar.'i: e orthnp. Res.: pr. S.2-i9. o. S.«..ulor 61, C. Quitsa-ia ¦,<•, | j, 5

«-1 mc,:s antiga
seguros nobre

Avenida Rio Branco n, S7
Sinistros pagos Rs. 4.000 :ooo?ooo.
Pagamento ele Rs, j-.oooíooo.
N'a nv.alidade de procurador «le dona

Custodia Guimarães Comes Brandão,
rccc'ii da Caixa Cera! elas Familias a
Cjiiaiitia dc cinco coutos dc róis pela
liqu_!lat.feo «Ia presente apólice n. lii^4,
instituída cm fcu benefício por seu
fallecido marido Virgílio de Oliveira
Gomes Brandão, pelo que dou plena e
geral quitação ú lueim,-. Sociedade Cai-
.va Gera! das ,'Eamilias..Rio «lc Janeiro, iC dc maio <le 1916.
Etrcuxio dk V.M.:.\D.\o C.vir.v Prsta.

Pana: :mo dc , R?. itoooSaoo.
qualidade de- .procurador de donaJlaria lortttnata dc Aguiar Carvalho,

viuva c invcntnriante elo; bc::s dc seulalk-eidd maiido Fernando Alves eleCarvalho Jmuor, c cumprindo o alva-rado cxmo,. sr. dr. Alfredo MachadoGuimarães, v.-.t.t dc direi.o ela i* vara
de orphãos c ausentes desta cidade eloRio de Jane-ro, recebi da Caixa Geral
das Famílias a quantia de ura couto dc
réis (t :ooo$ooo., pela liquidação da
presente apólice dc n. 143J, pelo ouc
coii plena c geral qukaíão á mesma So-
vii-lade Caixa Geral das Familias,

Uir, «lc Janeiro, 13 de «maio de 1 .:G.
Fraxcisco pa Cl-.mua Machaoo.

AMKíAIj 1)0 Dil. M.VCIIAIIO
'E' o melhor remédio, por via gastri-1, para curar a syphilis. li' de (.-esto
;radavel c nao lem dieta. Vende-se11 Qualquer plinrmacia,

* ..¦.™i.'3*o^at>--»..

Josi
AGRAI) líorjfB.VTO

Antônio dos Santos lí** o c
sua esposa, Julia tios Santos Rebello,
não sc achando com forcas sufficicti.es
para agradecer pcssoalincnlc a Iodas as¦pessoas qtte lhe foram gratos na morte
de seu querido filho josú dos Sanlos
Rebello, vem por este meio agradecer a
todas as pessoa:-, que nesse momento
lhe serviram dc conforto, não sendo
necessário mencionar o nome dc loelas
as pessoas, damos os das <iiguas pro-
fessoras do elito altimno. Dona Ame-
ii.i Dias da Cruz. Rocha, directota
da Escola Modelo Eslacio de Sá; d.
Alayde I,. S. Barbosa l.ima c d. Ma-
ricta, ii. Cora «\r. F. França que ao
alumno muito estimavam, e egualmenlc
a toelas as pessoas eitie neste golpe nos
foram fjralos. (327S lt)

Eíünal L i-\

. ;VA ';1-m:'-:ai;iv r de .maio1 os orifiRAinos no aksi;-
NAL 1)1. .MAIlIMiA'Dc ordem elo sr. presidenlc, convi-elo e,.; assejciados quites a se reuniremem asscmblca geral ordinária no dia 10do corre.,-,-, á3 I0 ,|, i:D..asMarechal flonat-.o 11. 1?.
Ordem dn din; _ Disrossão do p.recer, da cpimuissão. ile coittaa c elei-e;ão ei:: i-.oya adminislravão.
Secretaria, 17 de maio de irjte, —

U i" secretario, Julio Rosa, dc
S,

SOCIEDADE li
ORGSSO DO
Dl.hSTUO

R. ENGENHO DE DENTRO !
De urJim dr, sr. presidente c d

cordo cçiiii a loira M do-art. .|t dos
estatutos' convido os srs. associados a
s^ reunirem cm asscmblca geral ordi-
liaria, cm segunda convocação, 110 dia
18 do corrente, ús 10 horas, afim dc
ouvirem a leitura -do relatório tio pr.
presidente c balanço geral do sr. (hc-
sotirciro, assim como eleger a comiriis-
«soã Ho contai;.

Secrelarià, io, dç .maio dc 1016. —
Antônio Lopes de Carvalho, i" secre-
lario. (S. 3051)

UAXtin'
As festas do S. Sebastião e Sanla

Cecília, que deviam ler logar nos dias
27 e jS elo corrente, ficam .transferidas
para o dia que i'1'.:' anm-.uciadõ. — A
Comniissão. (3272 . J

_ .ÍÍÒTERI_#S'..- Ç pAClll(ÍUUH|IU_.|
lpFFERE« MAIORES I|CAHTOoaJ doNÚHCJO
b-A^KTAliEíisJ: M«o OU*500R,Tffl'

>To cômico tém 5 fúria do icãO;

co e.n seguida

13, per íint, com o

Xarope PeüoralUe Oèsessartz
rUícatrfo íaUoruega

Hy.
ouro

FORMULA DE BRITO
Aiiprovado pela liupev,oriB de

pene e premiado com medalha d*na Exposição Nacional de toou* )*-.,maravilhoso pcito-al cura radicilmen ebronchttes, eatarrhos ch.-onica., coiiusInche, asthnia, tosse, tísica pulm .!„".'dores de peito, pneumonias, tosse¦ n»vosas, coilstipaeScs, rouquidão suffoa.'
ç3es, doenças de Bsrgant.-i b'rvni.G «li'fluxo astainatico, clc. Vidro ifjoôDepósitos: Drogarias Pacheco AndrTdaa u. ,15; Carvalho, rua Prini
Março to*; Sete de Setembro
e á rua da A'3âembli!a u. j.j. [;;i-t.-.Pliarmacia Santos Silva, rua Dr *\
lides Lcbo ií, .".'o. Tclcnhoiti"'
Villa.

uro ii:
9i

¦ |00,

Cio rn a parecem,

porca besuntáo.

lüs o que acomece aos que íimíni»
o bicho, ás victimas da embriaguez ai-
coolica, que é curada rápida, c radical-
mente coai *os remédios "Salvinis' e
"Gottas de Saude", com lucro ccrlo
para o corpo e para a alma.

Vendem-se nas drogarias: Pacheco,
rua dos Andradas 43, diio, Ilarucl &
Como., rua Direita 11. 3, S. Paulo.

(A 571)

PROTSGTORA
100

RiO"—17-D-9IG M 3130

Caridade
192

i 3388

Fluminense
3S70

0338

300

,1 3001

.0-35-02
Ilio— 17—ü—910

-G3-S0
J 3302

Americana
746

1ÜO--17--..-10..Í, J 33TO j

I «o dyiio^o» j!

CAYÍWURU'
Com esto poderoso remédio,

qualquer Tosse, Asthnia, Ilrou-
cliite-, Tuberculose, I.scarroí de
sj:isue( iremopíiss, Inflúeriza.
eura*ic radicalmente, p»i pouco
tempo. (J preço i!c tini frasco es*
tá ao alcance ifo qualquer pcssoai
póil custa- apeiiaj 2$oou, Qúcni
nftí poderá despender tão parei
quantia para sa ver livre de uni
mal que desprezado traz, a mais
dai vezes, ..mesta.* consequen*
cias ? ICstc precioso preparado]alem das virtudes meuctonadae, ú
um poiit-ro-ío tônico reconstituiu*
te, e nSo comem narcolicoi, i_.i>
rante-se,

Kijeohtra-sc em qualquer pliar*
macia, drogaria c mis depositas
— JUias Uruüuayaita 91, 7 dc
Setembro Si, e Andradas *n *i •!"•

(Ii 26)

PEIS A PRESTAÇÕES
V. ex. quer comprar ntovts

íjrcstações, po,- {ireços liaratissimos
sem fiador ? \ isiíe a casa Sion
Senador K>.i_:cbio ns.
phone, .saco. N'ortu.

rn

u?

MOVEIS
A prcstncõcs p melhoro* comll.Cites 0--S6 un rua SimiiuI,,,. |,; "'

bio n. 73. — Ifelèpli: 8S.*Í I.

PROFESSOR
Diplomado pclo I. N. _e jIus;com, pratica dc ensino, offercce-se paialeccumai- em collcgtos ou outras iiisii,ttuçucs. Cursos dc spllojo, liieoriamoina e. piano; prepni-a ttlumnos'

qualquer estabelecimento ot.icia!
ções a domicilio, ou na escola. 

'Cartas
Una da Carioca, 14,

S 277-f

'liar-
para

a Donato Crocc.
a" andar.

60N0RRHEJ1—IMPOTENCU
Por mais antigas c

iam, curam-se certa- c
meio de plantas medicinae:

itioffehsivas. Milhares dt

GRANDE HOTEL
— LARCO DA LAPA —

Casa para famílias e cavalheiros dc
tratamento. Optituos aposentos rica-
a-.entc mobilados de r.ovo. Acccssorcs,
vcntiiailorcs e cozinha de 1* ordem.

Etid. Tblegr: "CrandHolelV

IMPOTÊNCIA I
RSTEMUHUDE,

MilíllASTIÍI.XT.1,
ESI.B1ÍMAT011RHM

Oura rerltt, ratlical c rápida.
Clinica olooíro-uictlica especial

DR. CAETANO «lOVINfi
das Faculdades dc Medicina deNápoles e líio de Janeiro.

Das 9 ás 11 e das 2 ús 5.
liuru.0 <la Carioca, 10, sob.

têm curado

rebeldes que se-.rapidamente poi
iuialiivei.1

Pessoas sePor mlei-medio dcsles mdlcamcntos. A' venda u'A KIom llrasilargo do Kosario 11, t, telepiione
Norte. ') 19.1,

GRAVIDEZ
Sciilióra

iiifallivfl
elcsaútc, que fu rmtil.i¦para evitar, «Ic Brande vonua turopa, onde a mesma sempre esi.i.e de .effcitos inoffensivos; indica a

quem pedir ciiviandu endereço e um scl«lo de «ioo réis a mme. 1'anv Garcia noCorreio da Manhã, Kiu dc Janeiro
(R sS;S.;

PREDIO EM BOTAFOGO
Precisa-se dc um, próprio para tran-

de collegio, com chácara sufíicicnte,
nas ruas tranversaes á praia de Hom'
fogo. Aluguel por contraio. Carta paraesta redacçâo, com as iniciaes I„ C

(]. J«)X"

e suas complicatjeles. Cura radical poi
processos _eet:uros e rapielos. Ur. JOÃOás 11 c dis i) íi t_

Pedro, St
UiRSU. Das 8
«•oras: C< rua de S.

ACTO-iIOVI .IS-C.. MiNllOBS
SAVKÍSK

de .1 c 5 toneladas, em perfeito csl.vio.
Vendem-se á praia dc tí. Cliirstoviu
II. 1^0.

socTKDAiii. i!i;m;ik i:.mí; .\r-
AlI.IADOli.V DAS AI.Tl.S _"IK-
CÍNICAS K lillJIll.AKS

•ji, RUA DO LAVRADIO, 111
(Ivdifieio próprio)

Assemlilca sl-i;;\ ordinária, sexta-
feira, 19 «lo corrente, ás 7 i|e horas
dá noite, na sésle social, jiarn discussão
e votação do parecer da commissão tis-
cal sobre- o relatório do bicnnio «le-

de ioi;,
conselho

Resultado dc honlem:

Antigo, .
Moderno
Rio. . . .
Salteado.

Cornei
Pcrú
l«eão
Cabra

ro

iOtl-iei'*; e con!...s elo anno
bem como eleição «Io novo
administrativo.

Secretaria, 1- tle maio de
Anionio Monteiro, i"- -ecret;

toifi.

(*¦ 31S;)
ASSOCIAÇÃO nos KJiriUXlADOS

NO CUJIMlíUCIO DO líio DU
(. ,i.\m,ii:o

EMPRÉSTIMO DE Soo:ooo$ooo
.Communico aos srs. dcbeniuristas

que, a partir du dia 16 dc maio coi-
rente,, será feito na Thcsottraria desta
Associação, das 12 ás 13 i|a horas, o
pagamento dos juros vcncúlos em dc-
zcnrhro de 1915, do empréstimo dc
Soo:òoo$ooo, p,.'.-i seguinte ordem: —-
dias 16, i3, jo c 23 de maio, letras A
a D; dias 10, _-n, 22 c
Iras lí .1 ü; dias íS,
de julho, letras II a '/..

Só depois destas datas serão atlcnd
dos os que não lucrem comparecido
chamadas acima,

Rio eh: Janeiro,, 15 de maio dc ir,iG— Joao.iiim Manoel de Campos Amaral
thesourciro da comniissão directota.

27 de junho, lc-
0, «.2, 23 C 27

as

Variantes
13—03—01—12

Ilio, 17 —o — 010

Propaganda,
829

DiO-lT--

I.
Hio—17—5-016.

i o

SÜLADA DE FRUTAS
Ainda _e sempre a mais aperfeiçoada,

a 300 réis, entrega a domicilio, liar
Carioca. Telepiione, 1053, Central. —
Largo tia Carioca, t.

VIAS URINARIAS
S-plii-í*? c moléstias tle

senhoras
DlVi O.U.T.IXO «TOV1.YH

Formado ]icla Faculdade de
| Medicina 1I11 Nápoles e liahili-
tado por titulos da do líio do
Janeiro.

Cura esnreia! c rápida de* es-
tréilxtmcntos urctltraer (sem opera-
ção), gonorrhéas clironicas, cysti-
tçs ,hydroce!es .tumores, impoten-
cia. Consultas das o ás 11 e elas 2
ás 5. Iinvíto d.i Carioca 10. SÓI).

WÊamnzBmmmcmm gt*f*****ea**aiB3r**awwct33ww_w>

BOLSA LOTERICA
0L'F.I!I5IS TRAVAR RI.1.ACÕES

co.M a í.oKTc.vA ?
Cómprac billictos na I10LS.V 1,0-

TIIKICA — Avenida liio Uranco
112, csqttiiiíi dn rua da Asseinblén

l.a oiicontntreis a realização do
vosso ideal.

Aluga-se a casa da rua N. P. de Cn
pacabana 11. 10001, Trala-se na rua
Benjamin Constam «io. cS.t.ij ,1

CASA PARA FAMÍLIA DE
TRATAMENTO

Precisa-se de uma até a rua Sena,
dor Vergueiro, e|iie tenha .. quartos,
pelo menos, e .porão habitavel. Infor.
maçGes com preço para a caixa daCorreio lòr. -|C_,Tííf

ADDICIOXAFS
Escrever ao dr. Aeilio'.
'lí-. do Ouvidor, 6S — 'Kio, (¦Si 317-9

GASA NA TIJUCA
Aiuga-sc á familia de tratamenlo s

casa da rua Conde de Bomfim 11. 56S,tendo tres salas, s.alcta, gabinete, seis
quartos, banheira e aquecedor, "gara-
ge" e quartos para creados, chácara ar.
boi-iaad.-i, etc. Acha-se aberta para pin.tura c trata-se á rua do Carmo, 50, so-
brado, das 2 ás 4, U-^iS?!

DENTISTA
Prccisa-sc 'le um rapaz que dispo»

nha de 1 :ooo$ooo, pata associar-se a
um gabinete dentário.

Para informações com o dr. Assis,
Avenida Passeis 11. .:i, sob. M 3^51

Águia de Ouro
067

I '"¦ .'  —-¦¦¦•vi
lUTEP8*4*1*óo u,licoS

GELADEIRAS

nio-io -: 17—13—0—17
-1'IG 1131 ;g :

to unicorÃ8 !"*!M ro 01 ódio
que cura FLORES ul*. ANCAS e os
Corrimentos das Senlio.ws.

Vende-se nns prineipaes pliar*maciuse na Drogaria Araujo Frei
tas «t C.

Vendas etn prestações.
L. Rttfíicr, fabricante.
Kua Vasco da Cama ri. ií..

WtSispüSai
S62

Iiojo :is (1 horas
liio—17—5-'.iJ6. M 3118

*
1 ¦^*fc^*-T***^M*awTjg**ma***n***^^

Iü. lifipia

rua

Urilo.

COO1M011ATIVA MILHAI: IIO
H KA.SI1.

C4" UlVlüEfCDO
Fio dia ..j do corrente mez rat ile-ante, rias 13 ás 16 híras, 110 escripto-

no desta sociedade, á Avenida Riobranco 11. :.--.) c 253, 5crá pago o 24"üivi-l-ntlo, correspondente ao annò fin--azãa ele 10 "',', ou ..=000 por
sabbados '

Tenente
.'lorecs. I

"A I1_UÍ1JACH.\'E\S13"
59" PF.CIH.10 PAGO NA SKRIR \- .6»NA Sl-lillC 11. e 5„. N,\ SKRl.:'c.

bao coiivil.vljs toj<15 .-,, sócios Primei-reis Loutrihiiinics e Contribuintes lia st-
r:e pe io:oa«.$oon, inscriptos alé c «lia i!«le janeiro «lc njij, ela se.-í; ele cotoooS.inscriptos ote o dia ;.( de elr«:í!ii_,ro Oe:oi.|, c «Ia ser.c ele 5om_iD$ooo, iuscriptos
ate o «lia 9 «!e janeiro «ic. correnle atino,
a mandar pagar, óentro do proio ele .10dias, n contar da presente data, na srtleoti nos liaiKjupiros Íoc;ics, .ii quantias res-
pcclivamcnte de sete, quatorre e trintainil réis (;StJt>o. i4$ur.o «: |o$ooo), quolas¦kvid.is pelos f.illccimentòs d» üíssos cen-
sócios d. Ur-utinn Pereira dc Ser.aa. ce-
corrido cai Corinlianhn, listado ei.. Dahia, I
João r.iulino Ferreira, occarr'<la c:-.i Car- I
nio do lèi.) Claro, Sul ele Minas, e I.uiz. R. 1!
dilos lleln-.ot.tr, oceorrido r.a capital da
Parahi-lia *!*. Xorlc.

;j¥liioiFra^^
Cartomante brasileira, tem u-.n breve

com que se consegue tudo que se qui-1zer, Guarda-se s.ürtüo. Consultas ver-
baes e por escripto; na rua da Carioca!
n. 1,^, sobrado. J rqo.j j

PENSÃO RIO BRANCO
Alugam-se a famiüas distinetas r *

cavalheiros respeitáveis, esplendidos apn.
sentos, a preços razoáveis, Cozinha dr
1* ordcui, Kua lüalho n. jo (Palarete
Fialho, Cattete-Cloria). Telephone Cen.
'ral 373Q- (R410I

UM--B0M ESCRIPTORIO
Com c

Trata-se
013 conipartiincntos por 70$.—
na Casa lltiniz, Ouvidor, 71.

S l(,.\6

m rcLIGIDADE Sil
Romcttc-se blllietes do Ioi.--rias parn o interior, ínotlinntco norte ti«, Correio.
l)á-.sn vanta.josns conimissõosaos srs. cambista!) iihü eiicom-meudits superiores o 1008000— Rua K.iiImi u. íi 

I'I!A.M iSCO & C.

ANGO LOTERSCO
isarlo 7*1 o I!. Ouvidor 7"0 PONTO"

li Tf RN
Jois e cerros ile pedreira

~—~°^ I — 1J . i_^«lii,j»Mlicir«i»a-m»i ¦ 130 —

A11IIIÍIS
RODA DA FORTUNA

R. OUVIDOR — 130
cnsns une offerecem amaiores vantnguiui c tMfan-tias ao imiilieo.

tlicina , c;\. cuja composiçãc
| figuram o alho c o acrião, dois ve-
Igctaes reconhecidos por vários

uenlistas como verdadeiramente'
I maravilhosos na cura da tubcrculo-

1 se. produz resultados st-qiuos em
lodns os períodos desta terrível cn-f

| fermidade.e cura completamente no
grãos. Na bronchite, as-

lliinn. influenza, coqueltiehe c prin-
Icipalmente na bronco-pneumonia o;isultado é infallivcl.

Depositários: Silva Comes .t CI R::a de ... Pedro ,;o e 42,

J Vendei
carros de pedreira,

; boas carro.;.'!., e !rc
| macs, arreios, < :c. ;

', por bois ii
quatro ou cinco

«ti quairo ani
negocio urgente

I informações á praça Tiradentes, S, casa
I 
'Leitão". K. 

2033.

JAGAREPAGOA
Vcndc-se uma magnifica chácara,

lendo casa com 0 quartos, 2 saias, etc,situação excepcional. Bonde elecíriro ;'i
1 porta, Terreno próprio, ile cerca dc ..<)r.ul meiros quadrados, com inuumcras
arvores írutiferas. Trata-se na rua da

&aasm&bmmmmmmB3gm i ---—~—i~ i-l':."!:.-íií!.?''

acção, ficando reservados c
para, dividendos atrazados.

Rio, 17 dc maio dc 1016
coronel Anionio Mendes 1
presidenlc. .

.YÍ..Y. "EX1ÍPIOKXTR DOS OI-K.HARIOS DAS OIJRAH ITÜMCASSE Dit, — LOCAR Do COSTLT.\nE
De orelc::: do sr. presidente, convúloa Iodos os srs. associados a compare-

çereni ;i assembléa ..coral ordinária, nodia íS do corrente, às 16 horas.
Ordem do dia — Prestação dc con-Ias, do sr. tliesourciro.
Secretaria, no Hio de Janeiro, 15 demaio de 1016 — O 1° secretario. Ar.-tomo Dario da Silvo. I -no*

EB&BSSBBSSBtok

GONORRHÉASI
sem
tia-

cora

cura infallivel em 3 diai
arder, usando "Conòrrhol"
rante-se a cura completa
um só fiasco. Vidro, 3Í000, pclo'.orreio s-joo. Deposito ger?l:Tavares, praça Tira-

Uio dc Janeiro.

SOCIIOI.AI).. EllllflCADORA
... MOMI* IMIÜDIAJ,owle — ROA riíEZE DE MAIO iS
c -, (sobrado)Sorteio cm 25 de junho próximo enlrcM "cios q:„,es ,1o mesino m™ 

™q
1 sc-..sar:j, Josc A. Carvallw.

CM. 2-V;) i

1*61 .J-C-» 7*(r*ft<-2v 1 J
1248 7601 ÕÍIOS1! ,_____ 1 jj 1 narmacia
24:S G01 G()g % dentes. C-
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SA
toe
- Rio

„.,. , l06' MA DO OUVIDOR,
Filial a preja 11 dc Jenlio n.

dc Janeiro
COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os premies tio pajojtueiino dia da extracção.

FERNANDES & Cl
T*lc?!ioní í.r.51 _ Noric

LEILí.0 DE PEilOHES
i:m as de maio

L GONTHIER & G.
lii;.\HV & AHMAXDO.SitccPSsores

Casa fiiiidndn cm 1SOT•li» i;r.\ l,ri/, »K CAMÕESFazem leilão dos pcplinresridos e avisam aos srs. inutuariosque podem reformar 011 rescatnr
;is suas cautelas ntC- á vcspci-a do"______  _t;'_--':<)«|

ierfaeÉlosüilli
Médium vidente e curador. Consulta

em todos os sentidos, descobre qualquersegredo por mais oceulto que esteja,
farendo dcsapparccer os atrazos c riva-
lidades da vida. Uas 9 ás 4 da tarde t
das íi ás 8 ela noite. I ua StiuJor Eu-r, sobrado. ) ij._(

TÍIIIIOI,'ULU.UL QtT|FI
BSifll SsJULièu

Tosses, bronchites, infiuínza cm ^
horas

Depositários: — Araujo Freitas
rua dos Ourives 63 c Pharmacia
ques, praça Tiradentes
de Janeiro.

c*
Mar-

43

zebto

Professor Baçu'
Mystorios da Fida — Innumerostrabalhos realizados pclo occultismo.

Combate a loeio. os soffrimentos. Kesi-dcncia: Una de São Christovão n. 309Urtas, dirigir a capitão J. «.cão.
2IQ7 J

CASAS A PRESTAÇÕES
A Companhia Brasileira de Immoveis

e_ Construcçeies, casa bancaria á ave-
nida Kio Branco 11. «)S, vende cisss a
prestações. O terreno é paxo á vista,
tem actualmenle algumas -:asas prom-
pias. Informações ua sédc da Omna-
nhu. ^ (J. ;,-,sy-,

PnOFESSOÍíA DE ROUDADOS
(A Me. S1XGER)

I.ecciona com perfeição e a preço*
módicos, cm casa dc familia: traia-se
á rua l'rci Caneca .;o, sobrado.

 (J. 2p6.1l

CADEIHA ?M DENTISTA
Vende-se uma Ideal Coluinuia, nt>

va, un-, arniariti americano e uma me*.*
ajudante com (irateleiras tle vidro iryí;-
tal. um espelhei c nina tabolela de crys-
fai; na rtia Ur.tgua.vana n. íl, sobrado.

U. -V3>

"M
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AVISOS MARÍTIMOS

YD BRASILEIRO
PMAp ÍÍAS MARINHAS

ENTRE OUVIDO R 15 ROSÁRIO

LINHA DO NORTE
O PAQUETEB-am..

Sairá 2* do corrente, ás I-.llO-
ras, para Vietoria, Bahia, .Ma-
ceio, Recife, Cabedcllo, Natal,
¦Ceará, Mar.inhr.o, Pará, bania-
rem. Óbidos. Itacoatiara e Ma-
nãos.

LINHA AMERICANA
O PAQUETE

1 ll Jl
Sairá no dia 2.1 do corrente, a;

14 horas, para Nova York, caca*
latido na Bahia, Recife, Pará <-
San Juan.

LINHA DO SUL
O PAQUETE

SATURNO
Sairá sexta-feira,

rente, para Santos
:6 do cor-
Paranaguá,

Antonina, São Francisco, Itaja
liy, Florianópolis, Rio Grande le
Montcvidéo.

LINHA DÊ SERGIPE
O PAQUETE

JAVARY
Sairá quinta-feira, 25 do cor-

rente, ás 16 horas, para Cabo
Frio Vietoria, Caravellas, i,.
Areia, Ilhéos, Bahia, Aracaju,
Penedo, Maceió e Kecife.

MOVEIS
A cas» quo vendo mal» barato ô

"A COMPETIDORA"
RUA SENADOR EUZ1SBIO, 75

Camas de peroba, para casal, 28$,
30?. 35$, 40$, SO$, 70$ e 80$; toilettes,
70$, 80$, 90$, 100$ e 110$; mesas
de cabeceira. 20$, 25$ooo e 305000,
guarda-i/cstidos, 45$, 50$, 90$, 100$ e
i_o$; giiurda-lottças, 30$, 40$, 50$ ate
130$; meias mobílias 80$, 90$. I00$.
i_o$ até 180$; guarda-comidas, 25$,
30?, 40$ e 50$; guarda-casacas, 140$,
170$ e 180$; colchües dc capim, de 3*
a ii%; ditos dc clina, de 12$ a so$ooo.

Nota — Toda a compra superior a
100?, será eutregue gratuitamente a
domicilio. M 400S

MAGHINISMOS

SAFRA DE CEREAES
jmiWAZEIlABEafl E VEMPA Kg RIO

RE-EMBABQUE PARA OS MERCADOS DO NORTE E SUL
^JANJ^ENTOS^E-PAgAMÊNTÒ^DE FRETE EIMPOSTOS

A COMPANHIA NACIONAL DE ARMAZÉNS GERAES ~- fundada cm 19.11 — com excellentes armazéns
e trapiches para deposito de cereaes e quaesquer produetos da_lavoura e industria — encarroga-sc dãquélles ser-
vicos com Dcducna despesa de armazenagem 011 embarque marítimo, cobrando sobre 05 adcantamciitos o juro cor-
respondente aos descontos da praça. ESCRIPTORIO CENTRAI— Rua General Canuira, 33-RIO DE JANEIRO.

ACTOS FÚNEBRES
Dr. Francisco fla Sil-

véira Lobo

REGISTRADORA NATIONAL
Completamente nova, com Cila c cou-

pon, vendo-se uma, por menos da me-
tade do prc;o. 30, rua da Carioca, 30.

J 3370

CURSO DE PREPRAT0R10S
MENSALIDADE, =3?»oo

Diurno e nocturno. Professores do
T-Vdro 2". Rua da -Assembléa 11. 98, 2"
andar. .1 2974

MODISTA DE GHAPEOS
Habilitada, executando qualquer figu-

rino, deseja collocar-se em alguma casa
de moda.;; carta., por favor, nesta rc-
dicção, a lí. M. (R 3**3

1 t

¦ SITUAÇÃO
Compra-se uma com l)o;,s tòrras r'ara

tereaca e cnnm.. Trata-se com o «.

Julio, « rua i* dc Março 11. 9». spwa-
do. Não ae admiito intermediário.

U 33/?

DR. VIVEIROS

PEITORAL BRASIL

ADOLPHO WOEBOKEiN &. KREBS,
rua da Quitanda, 147, offefcccm o seu
grande stock de MAOHINAS ALLh-
MAS de superior qualidade para Ul'-
FICINAS MECÂNICAS c SERRA-
RIAS. Grande stock em POLlAb,
FERRAMENTAS para mecânicas, MO-
TORES ELECTRICOS c ÓLEO CRU,
ROMBAS GOULDS, DES NATA DEI-
R-VS TUBOS DE AÇO para CAI,DEI-
RAS. MANOMETROS, BUSliNAS paia

AUTOMÓVEIS, etc.

PHARMACEUTICO
Precisa-sc de um pharmaceutico para

dar nome a ir.ua pliarmacia, que já está
funecionando. Informa-se á rua Frei j
Caneca 305. (I. 3184) 1

ORRH£'A

Marca registada
eipac. pliarinacias. o drogarias desta Cidadã o dc todo o Brazil

Dlbnorrhngla ou qual _uér corrlmento da urethra, cura radical om t a 8
dias! Com a maravilhosa injoecão seccatlva (¦ cápsulas 40i. Quando tudo
falhar, esio extraordinário preparado sempre triumphara. O unico allivio
da mocldade.l Experimentao o vareis o effeito assombroso 1 ,Não tia go*
110rrh.11 que resista a esta prodigiosa descoberta.

Vende-se na Drogaria Granado á Uua 1. de Março 11 • 18 e nas prin-

Cura radical, de 1 a 3 dias, coii.i-.d-
tas grátis, escrever a mme. Maria, a
rua Senador Euzcbio _'. 7->> lo*'!l-

Í.I* 30.i)

¦o* mie dá consultas nas segundas e
Sexta», de 1 ás 3 da tarde, na phar-
«..cia Mallet, á «ia Frei Caneca n. 52,
telephone C, 105». continuando nas

qua
1.IIUUC "**•» ->«_»-. _._...---

ria» t «Aliados, na jiharmacia lo-

iul»r, fc m» General Pedra n. 6. tele-

phoni m. PT». «Io meio-dia as 2 horas.
K. 750,

TERRENO NO MEYER
6 ;coq$ooo „

Vende-*, «m írente á estação do
Meyer, logir alto . salubre, excellente
terreno, cerca de 9x50, frente para
.luas ruas, oor ««contos Ac réis. Ira
«-se com o sr. Elas -Elvas, a rua dP
Ouvidor n. 58, sobrado. J. tão**

Cura a bronchite em tre? dias._ !
fallivel na tosse, escarros sangüíneos,
asthma e rouquidão. D..DOS1Í0: Lenini,
rua llospicio iS. ___________

MÕtõTÍt^azPol)íe140H?.
VENDE-SE, completo c conjugado

com Dynamo de ceo Volis.. Quadro
distribuidor c Motores electricos per-
tcnccntcs ao mesmo. Para maiores 111-

formações, dirigir-se u rua do OUVi-
DOR N. 7'. 2" andar J LEU A.

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R. DE BRITO

Approvada e premiada com medalha
de ouro

lnfallivel nas empigens, darthros,
«iarnas, lepra, comichões,. uleeras,, ec«*
mas. pannos, feridas frieiras c to-, as as
moléstias da pelle Pote i$soo. -Dcpo;
sito: Drogaria Pacheco, rua doi An-
dradas n. 45 o Sele dc Setembro.v8x.j

s
üo

(ein íórma tle pilulas)
O mais poderoso especifico para a cura de. SypHu 1.

; de iodas as doenças resultantes da impureza
"''^DEPUBATOL 

6 imminenlcnieiüe superior nos

Isous effeitos a todas as injecções.
f!aranto-sc a cura.
Tubo com 32 vllulns, S-a 10 dias do tratamento,^SOO^polo

[Corroa mataVréiliÒ tubos. 37S000,polo CoproitmoU ipoO^

1 DE1.0SIT0 GERAL: Píiarmaeia Tavares
63, Praça Tlradenlès. C3-.R>o de Jaiu-i ro

ELEVADORES ELECTRICOS
Dc construcção garantida, com todos os

melhoramentos modernos, perfcitú fu.neeionanlento
c segurança absoluta para papeis, cargo, ou passa-
gciros, com cabina simples qu de luxo c manobra
de qualquer systema.

FUNDIÇÃO INDÍGENA
RUA 3_.RfiER.--C., 150 - T.Iqilioiic Norie, 887*È_mwmmmÊàmÊmmmw<mmm&?

Vendo-se 14 loles tle terreno
á rua de S. Francisco à\:uier. entre

números 574 e tá 10; trata-se á rua
do Hospicio
está a i.láula.

í>5, com Ronião, ouJc

ESCRIPTORIO
.\!-..!ra-se um dc frente, cotn sala ile

espera c telephonc, na rua do- Rosário

(ENGENHEIRO CIVIL)
Gnliriclla N. da Silveira Lobo

e filha, dr. Julio da Silveira Lo-
bo c família, Pedro da Silveira
Lobo c familia, Cliristiano E. da
Cunha Pinto c senhora (auson-

tes), 2o tenente Octavio Hor..es ila Sil;
veira Lobo e familia, i° tenente José ,
Sérgio Ferreira c familia, Ernesto Ta- j *,K..,',l,lm
vares Freire dc Andrade e familia (r.u- r'.1Ul, ...
sentes). Augusta Tavares. H-uioura,
Leonidia Tavares c demais parentes,
agradecem ás pessoas que acompanha-
ram o enterro tio saudoso marido, pae,
irmão, cunhado,, tio e sobrinho DR.
FRANCISCO DA SILVEIRA LOBO, e
novamente convidam para assistir á
missa dc sétimo db (pie se 'realizará ás
9 horas do dia 19 (sexta-feira),, no ai-
ur-mór da ctir.ju de São Francisco dc
Paula, pelo que desde já agradecem por
este acto de caridade. (M_45.t)

Januaria Fonseca Ro«
quette

n. i-o. 1"
Motiriscó.

andar; trala-se 110 Café
(J 326.I)

iUnU8UIiN!.LRIBi.Campauliia _c Loteria? Nacionaes da Bra3il
! lís: .racçoes pnbiicat. sob a flscalizsçãa do govarno federal

ás 2 U2 e a_3 sabbados ás 3 boras, á
RUa VISCOe30__ DE ITAíSO-IAHy U. 45

Amanhã
íü-1 O'

HERVANAR1D
Vcmle-se uni, bem soriido, 'com mo

radia para familia. Tratar á rua Gene
ral Bento Gonçalves ti, Engenho d.
Dentro.

BOTEQUIM E BiL

iiSiOJE HOJE Amanhã
nm 15:0Ò0$000 20:OÍ

HaHES !

Casimiro Ferreira de
Barros

J-oaitna Ferreira de Tlarros e
Rosa Ferreira de llarros, Kmi-
liana da Silva, participam e cou-
vidam 03 seus amigos para as*
sistirem á missa de sétimo dia,

que será celebrada ua egreja de N. S.
da Conceição, cm Catumby,; ás S 1(2
liorns, e de«le já se confessam penho-
rados. (J ___

Anna do Amaral No-
brega

(DORK DO PIR.MIY)
n.ic.'. Nobres. , Eduardo do

Amaral e irmãos, tcncntc-coro*

(XITANMIA)
Sobrinhos c cunhada ila fallc

cida convidam os seus parenles
e pe.sjo.-.s .le sua amizade para
assis;Irem á missa Je 7' di.t
que, pelo descanso eterno il.i

alma de sua pranteada tia e cunhada
JAMUAKIA "ONSECA R0QU1ÍTT1',,

rezar aiiiniihtí, 10 do cor-
O horas, ua cgrcjti de N, S.

de Lotittdes; no Houlevard 28 de Se-
lemi.iro (Villa Isabel), Desde já se
confessam agradecido *.
«Ea*B8M_B_gE______ÍBH9B______»

Anatole Costel
Maria Arlelai.le Costel, Elisa a

Herviclte Costel, Ren-.': Costel,
aiisent-a, -Maitlui (Cuüel, .jiat-jicõ-
p.im a todos os .parentes e amigos
o fnlleciniciito dó sou cxtrcmòso

esposo, pae e tio, ANATOt/li OQSTEL
e ao mesmo tempo convidam para nconi*
penliar os restos mortaes hoje, 18 do
corrente, a-i 4 hora;-, da tarde, par o
cemitério dc São João !',..[.;!.-;:., saindo

|o feretro da rua Üruguavaua n. 41,
1 2" anilar, pelo que desde já se confes-

saiu agradecidos. .l-|lio.

Commendãdor José
da Silva Cardoso

A familia do finado comrnen*
d.-i.inr JOSiE' DA SILVA CAR-
DOSO manda celebrar uma sai»
sa, ás 9 ile horas, hoje, qiuu.a-
feira, iS do corrente, em sui-

fraglo dc sua alma, na cariclla do ce*
miterio de São João Daptisla e terá
logar após a missa a inauguração do
manso!..', agradecendo, penhorados,

t
ÍDacio 

Nobrega, Eduardo do •"*-"' :T" •' '"---•'.- '."".k."•"•.-. »'
¦V,nara c irmãos, tcncntc-coro* '"--usoleo, agradecendo, penhorailos, a

,„. o é Teixeira" dc llarros No- °<-°s ?s seus p:i,i-n'c, c amigos qut
teia c filhos. Antônio Dias assistir a cie acto de religião,

s-.ia mulher. Aristides .Mello c . .,.,,„  , ¦!«¦ ««¦¦¦ninii" I

Vende-se em boas coadiç.es, com
con.raio, modicò aluguel, á rua Caro-
lina Machado 551, em Rio das redrai.

CJ. 318EI)Ifi. 3032) 1

m^tmaznukmm—fsm— iimmèummmvsanam—fãa iwii ¦innn i m m rrcwinr n ri"i"iTT"nr , {

I IIIMIl illllii.
no$ooo f

1 «s

àVciifastlionin, tlArcs tio cabeça, hystcrln, insomiii.t. fraçuiczii
de forcas, sau curadas coni cvundu exilo cnm os líAXtlOjS Dl.
KLlXrntKlDADla KST.VTICA o os UA-N-HOS 11 VDKU-lM.l.cnU-
Ci)1-''

Hstus apiiliçacõcs, intcirnineiitc inoffensivaK, iirodir/.om pobre
o systcmii nervoso umn ncefio ctflca/. o, tliiratluurii, ic.sttlttiitili)
ao doente n calma, o soiuuo o o bem cstni'. 

tiiibiii.'!..' (Io i'!i'i:U'iriii:i(li' lllutllt.11 lio Dll. *>!.\ feS — «O, a\vo-
nida Rio Iliitni.i — ltio tio Janeiro. .,,___,
Preços moderados. Dus O liorns dn tiiniiliu ns -.1 da tarde. (.Il.»li )

fír-r1_Jr^^it-V7^-B-^^KUWaRiSPl

CALÇADOS E GHAPEOS
Traspassa-se uma loja fazendo mui-

to negocio, no centro dá cidade; trata-
so com o sr. Frias, rua da Alfândega
11. 147. U :-'-.;)

PHARÜG1A
Vendc-sc tuna cm um dos pontos

mais concorridos da cidade, rar:. ia-
formações com Granado _ C rua 1"
de iM.irço 11. (R .j.^íJ

¦E!!«iíM!..!Bi!;H!i:BlííiB!:i:'ia:.:,B1«ai.!:!Bi11:

A CTIHA BA
STPniLIS n

1
Ens:na-sc a todos utn meio dc g-1 sabor se Ictu syphilis adquirida g

S 011 hereditária, interna ou exter- _
como podem ct.r;.l-;. fácil- gj

RUA 00 SENADO N. 35 - Esquina da do Lavradio
AliiRa-so eí*io predio no todo on cm parte, complctamctito

reformado, com bons ncconiiiioilaçõcs no sobi-nrto :.¦ Ki-ande loja
nos bui.vos, com imstitllncüo própria 'inra Imr. i-afó c restau-
rante, T.ntn-so na Cnmpniilil>. Cervejaria llralinia, rua 1 iscou-

de de Snpiicali.v n. !£i)O. _____ ______C______________E_^^

I'or .$800, e:n Intolros i-„,. j $üoo. etn nteiòsi
Depois cie íxniíti-ihiK.

A*ai 3 horas cia tartle—-fíCíij,--,*_:•

cm ^St_a_y Va».' ^-atan

""Q" I «700 o'ii mi.

Gran.e e Extraordinária Loíerii de S. J3Ã0
EM TRES SOKTRIOS

Sexta-lbiríi, 33 e Sabbado, ~'L <lo junhoA's IJ 1UUIAS L)A TAI.UH A's liei DA TA11UEaoo - 3a
I' sorSeâo . . . Ioo:ooo$ooo
2- soja_e.o .. . Ioo:ooes$ooo
3- sorteio .. . 2ocsooo$ooo

' "premiou 
mali.ro. 4O0:O00$0O0freço do bilhclü inteiro iüíOOO em vn-esimo.. dn 800 réis.

Os pedidos de bilhete-, do interior devem ser acompanhados de malj
Co reis para o porte do correio e dirigidos ior. agentes perues Nazaretli&C,
rua,do Ouvidor u. 54. Caixa 11. 817. Tcleg, LUSVliL, e n_ casa F. ílui*
in-iãcs, Rosário 71, esuuina do Ileco das Canrcllas, c,ii.\a do correio' au*

•O I.-C7.1.

espos:i, agradecem a todas as pessoas,
que acompanharam o enterro da sua
adorada esposa, irmã, nora c cunhada,
ANNA DO AMARAL NOBREGA, e
dc novo as convidam para assistirem a
missa de sétimo dia, que em suffragio
da sua alma mandam celebrar na egre-
j.i de N. S. das Dores, aiiianlia, sexta-

1 feira, 10 do eorrenle, ás n horas, an-
I tecipaudo o a seus agradecimentos.

(-M ,. 200)

Éuclydes Cancio Perei-
ra Soares

(FAZENDA)
'Palmyra _ filhos, convidam a

todos i::\ parentes c amigos do
fallecido ÉUCLYDES CANCIO
FEREIRA SOAR!-'..-*, ninnnueu-
se do Correio Geral, para sasis-
:i missa que será celebrada ás o

ninnliã. m do corrente, na egre-
tn de S. Francisco de Paula. (J___!_5)mmtsnmnmmwBmmtwtwaían
Joaquim José Palha-

res Sobrinho
Adcli.-i ila Rocha Faria Faliu-

res, Julieta da Rocha Faria- Ha-
Ih.-.ivs e Aurca da Rocha Faria
1'alliares, esposa, filhas e mais
parentes ngradecem penhoradis*

simos ás pessoas que aconipniiharam os
restos mortaes ile seu idolatrado esposo
e -pae. t- convidam ns .pessoas dc sua
amizade para assistir á missa de sétimo
dia, que será celebrada amanhã1, sexia-
feira, 10 *do corrente, ás 10 horas, no
altar-mór da matriz da Gloria do_ largo

| do Machado• S 3333

GI.NI.RAla DE BRIGADA

Henrique Joaquim
d'Avi3a

horas,

f

í Angela Maria dn Silva Ávila
AMi.i.i Adclina d'Avila, Amo
lia Ávila de Mello Olivciri
<¦ (ilhas. Luiz Ortiz d'Avii.i. ir
mias e cunhado e M.uio Lnpei
Gonçalves e familia, sunimainen-

te agradecidos a tolas as pessoas qui
os tieonipanhai.ini no (doloroso transo
que vem do soffrer, convidam-nas a
assistir á missa de sétimo dia que.pelo
repouso eterno do. seu idolatrado filho,
irmão, lio è pndi-iulio GENiERAL 1I1'.'N-
l.KHl- lOAiUIM U'AVi!.A fazem
celebrar depois do amanhã, sabbado,
20 do correu:e. ás 0 '!-* horas, na
egreja dc São Francisco de .'aula,, re-
novaiidoi :por esse aclo, os seus sinci-
ros agradccimeii os, J- .1.1.1: •

Dr. Luiz Pedreira do
Amaral Gurgel

=~csr_r.g-aaaa '¦'*-¦¦¦ K~wm pgBHgauae-acgg-gca

Machina Singer para coser ! DAGTYLQGBAFHO
Dc pé n mão cotn caixa, vende

lima cosendo bem, por soíooo
desoecupar logar. Rua Fre
rosn' 11. 115'.

Precisa-sc dc daclilographo par»
para [.serviço nv-ulsu. do dez ;t qiiiiuc .cli:
Bar-' Avenida Rio Cranco 11. 5$, 1" andar

incite em todas as nianifcsraçu.
El c pciiodos. Escrever: Caixa Co

reio, 1686, enviando seüo para w
resposta. \%

¦iiiHiiiiBiiiffliBiaiiàiiBfsaiii
M 349*t

___i. -; "".'Li —.

Ouereis vos habilitar com segurança para exames de

(.1 3315) j

RETH_&_C,
Unicos Agentes Geraes da Loteria Teiienil, nesta Capital
PiCCO-Draondamos aos nossos freguezes do íntorior a próxima

íla-otcviti tit* S. João, a cxlmir-sc em aíl-c '-'A de .Itinlio-—
l*il )0:0008_00, cm '¦'• sorlcios. Ltiloiros em vigésimos
Íüi.000. Vi.tiesimos SOO vs. Enviem mais üUO rs. ptira u porto do-Correio e clirijam-se ..t

__^__à__z;.ií__.3e^i£.,!x,JE3: & c.
rívin ão Qu.Ticlok-.n. !>*l--Otvixtt í-i IT—1 lio dc Janeiro

Sua familia manda celebrai
íi missa de ;!.'" dia do sou fallc*
cimento, amanhã, soxta-telra, in
ílo corrente, ás 9 i|a lioras, na
egreja dc S. Francisco de Paula,

e para esse acto dc caridade convidn
aos seus parentes e amigos, antecipai.,
do seus agradecimentos. (.1 33,4!

í

u IA&
à Comprani-sc niachinisuios aperfeiçoa-

WXWVts. V1K1TA3
(' .¦.Tí-.VIANTIi estrangeira, vencedora

em 1" lo.iir 110 rírands concurso ne «'¦
c.ai.-ii.-ia do aorctui.lo (.cm-aiiiinii U o"»'
•u-bano" iralralha com pci-íeiçao na sc.en-
cia do occultismo, dir. o presente e prciiz,1 tutiiro: (Icsvcnila qualniicr mysterio ua
vida, (....cena qualquer (Uificiildailo cm ne-
¦rocios, fa- reinar ti rnr. nn br das fami-
lias, une ca Utsunidiis. 1'ossue .... íerda*
(leirâa pedras do Sival, vindas illrcctameii c
dc Jerusalém, raderoso talisman conliccmo
"iilu^da 

Carioca 65, *-° «tn&lf. entrada
nclo becco Ua Carioca 23 1. raa ila carioca
Cs, casa dc liiii-riiis. Domingas c.dais le-
.inibi nté ús -1 horas da tarde.

(_!_•. 7/ J

DUA. M. DE
Espoiülista em creançás, e com lon-

ga praiica nas moléstias de senhoras,
trata de todas tis doenças
.-sim como attende a chamados
mo fora da capita!. A's qtiittlas-feiras,
(.ratts aos pobres. Consultório, rua do
Theatro, 10 1° andar, das 2 ás 5. Rc-
.'.-leneia, rua Ibituruna' 107 (antiga

infeccionaes,
l-.ies-

Campo Alegre). (J 1843)

GATO PEROIOO
Perilcii--se hontem, um galo branco

com pintas còr do cinza. Levava ao
pescoço uma colleira com um g.ilaio.

Pede-se a quem achal-o enircgal-o á
ma Senador Dantas 57, que será gra-
iificado. (J 3236)

quer academia 011 nn 1" c ,1" annos da Escola
curso de 1'reparatorios ou curso Normal do
cionaiu professores d.? toda a confiança, eu:
Normal. Avenida Uio Urauco. íoõ e toi-'.

Normal
!'ln;.s=ão cm :,1-

dos
| Ümbcliua,
! nior.

... pouco .-.*'.). Cana á rua Dona Margarida Ferreira precisa í

Regina Rezende de Castro
A"ni<.-1 de Juiz de Fora, Sua amigai

Maria Alice Gonçalves
Lima

(SANTINHA.
O dr. Francisco Li-opoViino

Gonçalves Lima c sua familia,
d. Atra dc Paula Lopes (auscii-
te), José dc Gouvêa Varella o sc-
nhora, dr. José Emigdio üonçal-

ves Lima. dr. .Mlii.io Gonçalves Meira
tle Vasetncellos, filho e s.nhora (au-
sentes) •¦¦luvidam os seus parenles c
amigos para assistir á missa dç sétimo
dia que mandam rezar amanhã, sexta-
feira, íp. do corrente, na matriz (le .São
losé, ás 9 1'- horas, por alma dc sua ' 

Central
prant-ada filha, ncia, irmã, cunhada
sobrinha -prima c afilhada MARIA

I ALICE GON_ALY,ES LIMA, c desde
j.i se confessam agradecido.-. (R Hi-i-l

Elvira Augusta da
Costa

Ri... Fantoja e filha fazem c«
lebrar missa por alma. de sua
sobrinha, afilhada e prima EL*
VIRA AUGUSTA DA COSTA,
hojo, quinta-feira, iS do correu-

te, ás 9 
"horas, 

na egreja do Rosário, (
agradecem ás pessoas dc amizade quu

dignarem de comparecer a este actu
de religião e caridade (J. 3087)

CASA JARDIM
participa aos seus amigos e fiT.uezrt
que sc acha sempre prevenida d«
flores fará qualquer éiicoimneiida. d*
cornas de flores naturaes, a rua Gou-
çalves Pias 11. 3^. Telephone 11, ní.-' —

-•S..-1

1, Fritai:

— Matrsculae-vos 11.0
nslituto l'oly.lolico, onde (ce-

os quaes alguns da Escola

(amos lu- Rua Voluntários da 1'airia ... .
(.1079 J i .1.

r-llu-

-'•i-l-l •

FAZENDA ATTEiOlO
'Compra-se

boa casa de
aliriiinas matt
(tfirf_)

uma pitra criação, com i A rifa dum trom
moradia, boas aeuadaa ¦* per c um fo__ao n ia

ts. Offertas á Cai)..-. A. !'¦. r.o dia 20, fica trai
•:.-lj|i).I BlSUll Ifi-li-I. li.

,.*V**i"VI*H"i:i>'(,.

«¦BiiaiaffliBBffliBiiaiWM
•*- 1

O carvão g |
especial 1

para casa §j úá^SiS^ci.
u- de fami-1! )). ,_^<i___. Para
El lia e hotéis. Máximo de duração n
t| c mínimo de dispendios. Unicos g
_\ agentes, Francisco Leal .S: C, p

1" de Março ti. 91, telep. .3" A ¦'¦ j_
ü_ Entrega a domicilio. fâ

irai 1 iHffiaiMBSiiiwailw ibb i» »

niiMi;

inchina Sin-
a extrair-sc
para .1 dia i

(M.4IS) E
plll.a

WM PÉRSIA
MRRAFA G-RANdE

Antônio Severo Lage
João Severo (.age. convida os

seus amigos para assistir á mis-
*-a dc sétimo dia que por alma
.le seu irmão ANTÔNIO SEViE-
kl) LAGE será rezada amanhã,

feira. 10 do eorrenle, ás B ilj
, tia matriz de Nossa Senhora da
nelo que desde já agradece,

11. 3310.

hora

_5LTJr-_,o_ibía:^__T__'icos[ SSi-»_r_â__?_'Oí3
;*. Oceasião viitíoív l

ulqtiirir musicas pura lMnno Automático

c celebre c afamado pó. pelos seus rcies efíeiins ua mortandade das «
percevejos, mosquitos, formigas, baraias. lagartas, piolhos, bicheiras e 1

dos animaes, lem conquistado o primeiro logar cmre todos os ir.sc-

Tenente Valeriano
Alves Vieira

rornou-se um indispensável familiar.
Não suja a roupa. Não é venenos o.

:i-te
aroma rui nada prejudica n

o

a ifpOO. Duzia 15|000
Musicas superiores, grutulc vtiricdiidc á escolha

iV GUIXARKA í>IC PRAXA
37 - HUA DA CAISIOCA - B7

perturbar-lho
do rippllca.ão, conforme

Prccisa-sc tle uma mentiu
caule tle caixeira. No cou-
ordenado. Constituição ,*,!¦.

para pratt*
;o, pcífiteno

(.1..-."/.)

G0H0I.RHB e ASÍfiA
TRATAMENTO fiSPECIFlCO

pelo l)-\ Lemos Duarte, Clinica medica
mo les; ias cie senhoras -o. operações.

OPTIGA
Tii!;io:- .cão direcla d.- óculos, pitice¦i.iros e tudo mais que faz parti

ramo de negocio. Vendas por ata*
Cons.: .! ás 5: rua Evaristo da Veiga, I cado .- a varejo, rua 7 tle Setembro.
3_. Telephonc, 3191, C. S. 963. '133. Rio de Ja:

dest.

.neiro. (-137 M)

mm
W\- .-_'---1- -w'-- .*.¦••-:-

J__i_
p-:J'.^íCfe.f.A-Sí.ii#__^|w^

IP

PB«Er''
1;. ,'l-V -.Li.-.- íit•-¦'.- . -:^n_ws^ú\\^M i
WmêÊmblê-í____t_jav_íSih_l__Bi. í'íí_iMmè' í»--¦

I! FoüRA SI\FiOA l ÍIADiCAl
. 1 I dos Fliizos anliííos | i
lío recentes o dc todaa as g;'A ' 3 Doenças da Bosiga |I c' dos Kias. m

¦Vflà.- Lalior.i tortos Kl O NAL __4§lj
ÇÍÍ^!íl>v. NANCy í'!''n!',''"''_^!Í:l_M-_, ¦

mm BAi^ams -s \X!).., % lll
iim ri-.iiiA

——KsDncialidadc cm concertos dc Pcloaioi o i.ii:.-. ,-i nvocos liio.licos-—-
Oiiii.I.' sorti 111 nulo di- rolutri»-; *>¦»¦_ npüimti simiiki .. .ij.kij, '..jaiA

"Cl.nis AIAISOXXKTTIS" — .Ii.í.ií: .' i'i-l(.-;i.i.. ;, prosiaçücs somaiincs
de 58000. — 1;KCI'",I11-:.,]-S1: ASSIR.VATiniAS.

PHARMÃOiA DENTADURA MS
Pessoa que lem .?. vende tuna, fazen-l

do bom negocio, .-.i.i. v.o local, tciiiln
moradiii c niodicu aluguel. Estrada jl!
Real de Santa Cruz *..|.,6. Piedade.

(R :i.'.r.'

-..-mpleta (sunertor r inferior) faz-se
) curso de prolhc.-o do profe-snr Cer-
.1 e Souza. Dirigir-se a rua da Uu-
ido:-, 152, das «1 ás 11 d, manhã.

.'.! 276a

H& _
V. Èx, não quer mobilar soa
oasa sem gastar dinheiro ?

mm h PRESTAÇÕES
Que vem comprar moveis em pre-ía-

ções. por preços baratissimos, cnlre-
pr.ndo-ac na primeira .presia.ão, sem
fiado-, na casa Sion: rua do Caltetc,
7, teleplione, .-r1'0! Central, í?. 185^.

PÍLULAS BE GAFEBINA Ab___rl
ClíBAiW

Sozões-raialeltas
i-^ebi-cis píiltistros

Inter mi tt eni. cs
1ST cvral

Jlulto cul.lnilo c.-ni a«i iiiiltuçfios c fiilsHic.ições

Unicos depositários, Braiiança Ciú & G. -Una da Hospicio 9

nho

ias

E' o i]"e pôde conseguir fac:!::-.
por aluguel mensal c módico, ti :
inoveis; rua do Riacliutlo a
r.-t-s.-esso.

Casa

P /,-jo e?~ /--i-f'-*-^.--^//

1 MOVEIS A 1-niiSXAÇOKS10° ' '
P lina Visconde ilo Tt.-iún.-i

. uyituihhi Jinim^iii^wmn miiiinjninnn ¦-•-*-«¦««

(.1 2090)

CABELLOS BHAr.COS
I'-:ac " Ilrilhantina Triumpho" para

acasianlial-os. Frasco 3$ooo. Vende-se
nas seguintes perfumarias: l.azin, Nu-
nes, Casa Postal, (iarrafa Grande, Cirio,
Ileriuatin.v.e Perfumaria Lopes, n.a da
Misericórdia, 6. Mme. C. Guimarães.

S .'-..-o

PENSÃO ESTRANGEIRA i

2
__/ Ourives" r.io cm

CÜHA Dl IBB5-12JL9
DR. A. DANTAS DE (.IKIROZ |
Modernos nicthodos de tratamento jmedico c ciniigio. conforme a melhor

indicação. Cr.nsulias, das S ár. 11 da !
«auhã. Rua Uruguayana a. ai. !

B 3-180 I

1-*

PARA VIDRAÇAS'
JÕMAÜm

119 OURIVES
-RIO —

para 1;
cellcnii

i-.-s c solteiros, tratamento cx-
aposentos liem mobilados, pre-
cos: ..;; rua D. Carlos In. 39
Santo Amaro), Gloria.

IR 309S1

VESÍI003
Fazem-se com pron

ittír Ciüiirino, aos ;
..sa:. : 

'lã. 
_oSooi>,

Rua Larga, v.,3

tuiao 1: por qu.-.!-
:.;us dc: 15X000,

snla; =5*000.
- i." andar.

(.124 IO

TUBERCULOSO?!... PORQUE QUER!

Pode ~.lvílhar-se ita cama de qualquer creança s
ronino.

No *-nt"lo vão indicados os differentes medo
•ssnecte üe nsectos que se queira Iestr'uir.

O que convcir. -* procurar o PO' DA PÉRSIA DA GARRAFA GRAN-
DE e paia obtcl-o, o unico meio é dirigir-se a nós.

Nosso PO' DA PÉRSIA í preparado 11nicamcnt3.com a. flores frcscasdas
jilantas c não é para se comparar com o pó de accão quasi uulla. feito das
raízes r-i (!:i planta toda, cjtianHo nião o c* coni subítauciss offônsivas á saude.

Cuidado eu as IMITAÇÕES BARATAS (incites ou prejudiciaes á saude
e á roupa).

Sempre que nr, freguezes sc têm queixado do que o Vc, da Pérsia não
ilá resultado, teu. si- verificado qnn não compraram o verdadeiro PO' D.A
PÉRSIA DA GARRAFA GRANDE

ATTENÇÃO — Em todas as latas com o PO' DA PÉRSIA vae gru-
dado utn rotulo com a seguinte marca rejistraca

lQ_f§__]

ilIARRAMGRAííDip^1

MARCA ni-iüi.TH.VüA
rortanto, rejeitem as latas que n"o tiverem rs:a mares registrada 110

rotulo, como não tomlo íai.lo da c:.:-a Garrafa Grande.
Laia .!?ooo. seis por u-Sooo c do?.e por coí-ooo, Rcr.ietlc-sc pelo Correio

1 l_'..i por -.tÇeoo, sris por i-'.?-> e do;:c po r --;$oo-i.

A' GAERAFA GRANDE
66 RUA URUGUAYANA 06

Perestreílo fã Filho.

Maria Cândida da
Silva

Os fillios, genro, nora, nelo*^
bisnetos c sobrinhos, agradecem
penhorados a todas as pessoal
que sc -dignaram acompanhar oa
restos m.rtacs (le sua iiicsqucci-

vel mãe, sogra, avó, bisavó e tia, MA-
RIA CÂNDIDA DA SILVA, ç dc nove
lhes rogam o caridoso obséquio dc as-
sistir á missa e "l.il.c-.a-i.ié". solenne
que pelo repouso eterno de sua alma,
fazem celebrar sexta-feira, io do cor-
rente, ás 9 i',2 horas, na matriz da
S.S. Sacramento, sétimo dia (lc s.cii
passamento, pon, cujo acto .dc religião,
ficarão elcniaiucutu agradecidos.

31 \2 J

i
A viuva d. Jcsuina Alves Vi-

ci.-a c tilhos, genro, nora e nc-
tos agradecem, penhorados, a to*
dos os amigos c collegas que
.-.emp:;:.liaram o-- restos mortaes

dc VAI.I.RIAXO ALVES VIEIRA, ç
novamente os convidam para as-is:ir á
missa de sétimo dia que mandam ce-
lebrar segunda-feira, 2: do corrente, ás
,S horas, na egreja do Soecorro, em S.
Christovão, pelo que desde já sc cou-
fessam gratos, R. 33' -'¦
çr_tT.'._aklirf--BILiTf-fiJTlflmrn^lfWWfÍTTO-raMa*,!*1-*^*:-*1 | l;s'-.o agradecem

Antônio Pinto Montei-
ro Coimbra

-Nelson Firmcnto, senhora e
filha, Alfredo de Castro Alnici-
ila c senhora c demais parentes
agradcccni, penhoradissimos, ás
pessoas tjttc. se dignaram compa-

recer .1 missa de sétimo dia de ser.
saudoso tio ANTÔNIO PINTO MON-
TKIRO COIMBRA, e participam que
a iniisn de 30' dia será celebrada ama-
nhã, 79 do corrente, ás 9 lioras, no
aliar de N. S. das Dores, na egreja d
S. 1'riincisco tle Paula

Mlle. Corina Lima
1" ANNIVERSaVRIO

Raphacl José da Silva Lima 6
filhos, pariecipam aos seus pa*
rentes e amigos, que hoje, 1S do

correule, quinta-feira, ás. o i|2
horas, na egreja de S. Pranciseo

de Paula, no aliar de N. S, das Dores,
fazem celebrar uma mitsa para stifíra-
í.io de sua alma, e por este aclo de rc

as pessoas que assis
(.1 3=01:

f
Antônio Lopes da

Silva
(DESP .ClIANTl. GERAL DA AL-

FANDEOA)
D. Rosalina Cos'a Lopes da

Silva, Rodolpho Augusto 1.-pe»
Alice Guimarães I.opes c fiiho,
Alfredo V-eiga, senhora e filhos,
I.uiz Veiga, senhora e íiii.os e

mais parentes, agradecem ;, iodos qiw
j acompanharam o enterre

f
do'¦«" **^tt ^',l_-...

incisco lie í-ntiia, antecipando a | 50 . ' 
oso .,.„.. s0(.,.o, ,;0 c avó -\N-

s que comparecerem o_=._ protestos j .j.qxjq j.niliS DA SILVA e noyai.
| dc. sua immorrci

tj 33C3.
mWMVÍ*TTTkr-n . "1í..ycj(.-í:.,-.'-_ _£*:¦-¦«'¦i-a.n ,o»j_»____

Guilherme de Oliveira
Maia

PHARMAGIA COSTUREIRAS
bom ponto, fazendo bon
r.iiii*.!.'.'¦'. ca<a para mo

\. :...c-"-r e
negocio, tem
radia, chácara, etc. Trala-sc na D
ria Azevedo, Asscmb.ca 7.;. (J
"¦m

\
Pr

a- I do
'•ííl ! larq-o

•risa-s,' de .(luas perfeitas co-!;:-
.- lambem -le duas saieiras, ca-a

modas dc mine. Lina P.illiter, *i.
do .M.h-ii.i.bi. Í.I. ,*,-:.to'.

Pi
greza, com dy
ias *• mo.as;

frac ::--r, febres C •-''carro?; c;"
ícpâia, vertigens; fíôres brancas ...
eurasthcnia ¦ produzindo i impotência,

=07 S

Prata, tiriihan.es. cautelas do Monte
.r ..vcorro, compram-se; na praça Ti-
«_d.-.':c> 64. Cuja Garcia,

• SALÃO TERREO
Miiga-se, per jjoSc-jo, um grande s.v

lão e ouiro . cgado. rroprio para aula
dc gyninasiica, atelier ti. costura, ty-
pographia, barbéaria ou arniai-em. Rua
das Laranjeiras n. s6, quasi pegado ,10

dí Machado. T.r-. no me
R. i

pulula?, anemias, ma-
i-rmi.nto.-.) nas. senho-
falta de memória, des-

animo, palpitacõe., mal eslar, dores de cabeça, insoninias. só sc obtém a cara
com o STEXOLINO, sal.ia descoberta mundial, receitada pelas notabilidadcs
médicas da Europa, Rio e São Paulo. Estupendas curas no mundo inteiro"
Depositários: Granado & Filhes. Rua
Correio, rSíoo.

Uruguayana, 91* Vidro, *?ooo. Pelo
(R =3a-''

NEURASTHENIA
Eu soffri horrivelmente deste ma', du-

rar.te muitos annos, tomando . tudo
quanto me indicavam «em ter tido uni
pequeno allivio. Hoje .cho-me perfeita*
ni:nle boa, graças a ura remédio que
uma casualidade me fez ce nhecer. Era
agradecimento, indicarei aos que sof-
irem das cousíquencias deste mal, como
sejam: an:mia, moléstias nervosas.
palpitaçfies do coração, etc, como po-
dem recuperar * saude. Escrever a
D. Amélia _., i Caixa do Correia 3íS,
Rio de Janeiro.

15 ilILilUlii 9
Velhos, r.-ecs e risonhos, t.-.i-.ços for-

tes e trii-fs só depois do uso do STE-
NOLINO, formula descobtrta rcccc.e-
nicntc por um sábio suisso; não falha
nas fraquezas genitacs, ncurasthcnias,
cansaço physico. magreza, tuberculose,
convaleãcencias. anemias. Vidro, 5S:
pelo Correio. 7-.;oo. Drogaria Granado
S: Filhos, rua Urugtiayana n. 01, Rio
de J-:r:-:;ro. (R jSr;)

è'».i
Bra 1s
1_¦

1 l___i SSÍBm

^\i^__f^iim^^^^w^mm^^^^-¦
<0®Rku„ „ üoiüpeÉia Industrial e Den truetora f

o
\(_>

qli>-íò^_____^c---í: iç 1'

"BOaM-llETIliU"
(CAPITAL ItKAIilZAUO. .'..'..'-.--.Soo-V

lâiieorrega - sc te CliXSTKCCCOE
PRKUI.ViíS cm lermos próprios ou. era g
tírrc::.:-!? (ios clientes, inciüaatc '-condi.-.,
limito vantajosas, ser.lo o paEr-rnenlo
piaz-i Io--.-) e e:il feriei,".: l'cs:a.;;c.t.covTitrcrfiirs i.mm.kdiatas t.0.

.L\THRiAKà iu-; i« ü:;di;m
I.r,carrirg_-i-_ tunibcai:'
— da conservação de predios. r*co

. .r-.KÇ-íCS, recebimento tí*** alugueis, cot
tir.i e vc-.ila ile Itrrenos e dc toJ.s 05 11
cocios n-.:_ *.- rcheionem com i:nmove's.
i'ifA.\l PROSPIÍCTOS K EXPI.IC.
rõF.S A :¦:!'.'. 1)03 0L:Kl\"li5 N. ...

1, ;: i N : - . .-1 — K_ .- i ¦ •- ,y.)

Enseipemenl graiui! do chant; CARTOMANTE ORIENTAL
Madame Scsuin élèvc de Mr. Tsnar-

don prof. du Cor.servatoire. de Paris,
continue ses cours de chant a son ecolc
de musique 1-7 Avenida Central 2'
etage. tons les samedís dc S a 11 heures
ct jeildi :i|:á4 i|--

Cours de piano, prof Arthur Napo-
léon, les lnndi dc 2 a 4 heures.

Cours de violon, .rei'. V. Ccrmc-

Raa Central Pcdr
cor,?.. ;?. das 9 ús_
tudo o que se deseja

sobra-lo
enl clareza

J 3372

BARRACÃO
rrer:sa-se um barracão com terreno

para montagem de uma pequena fabri-
ca. Cartas para r?te jornal com as ini-

1 ciacs M.E. . (R 331.V

•? Aurelia Ramos Maia, Fmn-
_J-Í i-.sco (Ie Oliveira Maia, Joaquim

<!e Oliveira Maia. Antônio dc »
1 lliveira Maia, Augusto de Oli-1 «
veira Maia * esposa (ausentes),

Humberto de Oliveira Maia, Anlonio j
de Oliveira Maia Sobrinho, Manoel ...dc I
(lliveira Maia, Manoel Tapajós o e.-po-'
,:a, Manoel Ramos c Silva, esposa e íi-
il.os, Ilonorato Ramos c Silva, esposa c
«'iilios, ai;radcceni a iodas as nessonsde,
sua amizade que acompanharam os
restos n-.orli.es de seu estremoso espo-
ão irmão, tio e cunhado GUILHER-
Mlà DE OLIVEIRA MAIA. e* de novo
o., eenvidam para assisiir á missa do
sciinto dí^, íjuc será celebrada amanhã,
19 do corrente, ás o i\a horas. 1:0 ai-
•ar-mór da egreja da Candelária, con-
fessando-se profundameme ngradeci-
dos. (J 33-50)

Maria da Silva Couto
Moreira

Manoel Francisco Moreira c
seus filhos, Daniel, Manduca,
Domingos, Emilia, Maria, Carlos,
José Francisco Moreira, esposa e
filhos, José Valentim de Aguiar,

esposa, c filhos, Anlonio de Pinho llran-
co. esposa c filhos, Ftorinda dc Oiivei-
ra' Braga e filhos, -Augusto Antônio dos
Santos, esposa e filhos, Manoel Gon-
çalves Martins, esposa c filhos (ausen-
tes), Arminda Co.uo dos Santos c fi-
lhos (ausentes, agradecem penhoradis
simos a todos aqucllles que prestaram
homenagem, acompanhando os restos
mortaes dc sua idolatrada esposa, mãe,
socra, avó. irmã, tia c cunhada, MARIA
DA SILVA COUTO MOREIRA, e de
novo convidam a todos os parentes e
amigos para assistir á missa de sétimo
dia que, por sua alma, será rezada ama-
nhã sexta-feira, 19 do corrente, ;ís_ 9
horas na matriz de N. S. do Bomfim,
em Copacabana, praça Serzedello Cor-

i rêa. coniessando-se desde já .-um:**;.-
mente agradecidos. J ..."7;

mente convidam para assiílir :. niisjii
que e.n suffragio de sua alma, mandam
celebrar no altar-mór da egreja de S,
Francisco de Paula, boi'-, quinia-fcir,.,
18 do correi, c, ás 9 t|2 horas, pot
caio coinpareeiincntu a esse aclo reli-
aio.so sc confeisani penhiáiadus.

S. 3 .'Ho.

,?.5.___S^'5^--*-'^
t__g____c__ar*e______SEC8_^^

BENZOIN
Pir., n cmbcncz.ime.-lo do rosto r
ttns* mãos, refresca n pelle irritada
pela navalha. Vidro 4$ooo. Peln Cor-
rcio =-r,f.o. rerfuaiaria 01(1, AM UU
KAXGK...

tJ!BiÍ2^^^^-^'^!^S^SlS}3íWSsiES3l

oueo i$soo a mm
Platina, praia p brilhantes compra-?!

qualquer quantidade, na casa "Míiidia-
no", rua UniBoayana, 77* S .nl-P^"

NEGOCIO OE OOCASIAQ
Vcndc-se 'por cf> conlos a casa n. ,il

Ja travessa Alice. Gloria, precisando d'
concertos. Situada cm centro de terre*

metros dc frcnle por 10c1103 om
de fundos. Tra',a-s
Sampaio <>J. I. .ie.

r.a rua
J -9-1-

EEGniPTOHIOS
Para médicos, dentistas 011 massagi»

tas. duas mágnificas saldas com ja-
nella para rua Gonçalves 1-ias e uma
sala espaçosa, interna, nlugatn-*e; tra-
tar á rua Cruguayana n. 8, "brado.

'J. jri7í)

MALAS
Quem quizer comprar malas boas 1

baratas, só na "Madri.cuha" —¦ Maré-
chai Floriano 140.

Ponlo á joor e picol, 300
Piicé a iso. trabalho perfeito c ra*

rsido: só na officina dc mme, Cosia. 4
r.a Sele dc .-.cN-'_.*iro 1C7. (J. 3198)
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_ C0HKK10 1)A MAÍ.HÃ — QuinU-ièira, 18 de Maio „ò 1»16

PEQUENOS
VENDAS EM LEILÃO

J. LAGES
escriptorio e armazem, rua

do hospício n. 85
Telephone n. 1901, Norte

-eilões a realizar-se de hoje a 20 dc
maio de igid:

HOJE, QUINTA-FEIRA, 18. ás .
horas:

Leilão dc predio á rua Antônio Var-
gaa n. 98, Piedade, espolio de Auto-
nio Francisco de Vargas.

HOJE, QUINTA-FEIRA, 118, ás 5
lioras:

Leilão de tete predios _ rua Silvana
números _., 24, _ó, 38, 30, 32 e 34,
Piedade.

AMANHA, SEXTA-FEIRA, 19, á 1
hora:

Leilão do pequeno predio á travessa
11 de Maio 38, Cidade Nova.

AMANHA. SEXTA-FEIRA; 19, ás 5
horas:

Leilão de predio e moveis á ru» D.
Marciana n. 107, Botafogo.

SABBADO, 20, á 1 hora:
Leilão de moveis á rua do Hospi.

cio 85, armazem.

PKECISArSE 
de um meio oííicial de

.carpinteiro, peira trabalhar cífectivo,rio interior, próximo desta capital; r. 7dc Setembro n, i;_, 10 andar. (3.137 D) II

PK.1.L1SA-S1' 
de ,u mpedreiro para tra-balliar oífectivo, no interior, próximo«lesta .capiial; r, 7 de Setembro n. 172,>° •"«dar. (344, D) M

1ÍRECISA-SE 
dc uma menina até i.. annos; dá-se roupa, eaaa e comida e

5$; ru_ Marechal Machado Bittencourt
n. 73 — iliacluielo. (360 D) B

TOSSE
Tomo I__TOKA_ MARINHO
lína Sete do Setembro 1S6

IJRECISA-SE 
de uma creada robusta,

. dc cor branca, para todo serviço, me-nos cozinhar, casa Uc familia de tratamen-to; rua Gustavo (Sampaio n. 1S6 —
Ll*""«- (.1341 D) J

IMPLORANDO A CARIDADE
F«r inlairaidio deita redicção, appellam

|>ar« a «orid»Ue publíc_, ut Bcguintu
unhem-!

VIUVA ANNA DO AMABA-, cega. *
além 4iiFO doci.tr t tem nin. mm para su»
comptrhii, recoIliiJu ¦ um quarto;

VIUVA ANGEUA PECORARO, cora
tt «iinoi de cdadr, completamente cega c
ptrtlitlti;

VIUVA AMANCIA, com ÍS imno. de
«dade. quni .et;. ;

ANNA KMT A ROSA, pobre velhi-
lilia, viuve, _..(. 70 innos de edade;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre, cega
lem «rniniro i.c .«milia;

FRANCISCA DA CONCBI.AO BAR-
ROS, erga dc _inl>o! oa olhoa e aleijada;

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-
Irrrado, icm reursee;

VIUVA LUIZA, com oito iilhoi me-
noiea;

VIUVA MARIA EUGENIA, pobre Tt-
lha ira o uifiiur recurso para a aua sub.
alilaneia;

SBMHOEA ENTREVADA, «Ia rje Se-
obor it Mattoeinlioi, 34, doente, impo.'»-
bllitoda de trabalhar, tcado duas filha*,
tando uma tuberculosa;

VIUVA SOARES, «velha, (em ;.dtrtrabalhar.
VIUVA SANTOS, com Í8 annos de•dade, granem.nic doente de moléstia in-

cur-iTel;
THEREZA, pobre ceguinlia «em iiixi.

lio dc ninguem.
VIUVA BIÍRNARDINA, com 78 »:*•

1100.

AMAS SECCAS E DE LEITE
)JKK--LSA-S('- 

dc uma rapa ri ca pnra ama
. secca r serviços leves; â rua dos Ar-

listas 11. 24—Aldeia Campista. (_8__AVJ

1)RKCISA-SE 
de uma anui secca; á mu

Dionysio Cerqueira n. _ü — Largo dos
lidei. <_ç)_G A) S

COZINHEIROS E COZINHEIRAS
,1 LUGA-iSE unia hoa cozinheira do trivial,

_C_.podei.dQ tambem arrumar; exige I.nm
ot deitado c dorme íôra; rua tias Marre-
ca.1__l. (.',!00 II, I

A 1'UÇA'SJÍ uma perfeita co.inlicira «Io
__A.triv._l, codueta afiançada para cnsa de
pequena faniilia, só nara co.ilibar; aluititel
35$. á rua *J-> Livramento iò_. (3351 Jí) J

PRECISA-SE 
dc um bom ajudante paraobra de mangas; 4 rua do Lavradio

"• 3». (.1319*-)) 1<

PRECISA-SE 
de tuna servente para um

casal sem íillios, e de uma arrumadek
ro, á rua do Rezende n. 193. (3335 1»; J

AW-CA-SE uma boa sala dc frente, um
-t__."quarto com pensão, ou sem pensão; na
rua do llospicio n. .4, a" andar. (3"jE)
A-LUGA-SK uma optima sala de frente,
Cisem mobilia, com luz e Umpesa; na
venida Central 103, por 70$. (3383E) J
A LUGA-SK, nor 280$ por mez, o predio

•_T_L_e dois andares, d rua Menezes Vieira
(antiga Inválidos) n. 34; tem boas accom-
nieilaç.cs c auintal: para ve" e tratar, á
avenida Mem de Sá n. 20, loja. (ji_.-l.)J

A LUG.VSE o i" andar da praia Tira-
_t_Ld-m.._ ... 46, completamente limpo, para
familia ou consultório medico, f-._._-_)S

A 
LUGA-SK um bom armazém, e uma
Kraudc sala de frente, no primeiro an-

dar, na rua Goueral Câmara n. 84,
(2S12 E) 3

A IiUGA-SE sobrado novo com 6
-eViliiíiitus, 2 sala., banheiro,
\V. C, copa, dispensa e buiu ter-
raç.o coui tanque; na rua dos Ar-
cot» u. *1; as cliaves estão na loja.

(S 9S7) B

ALUGA-SE 
uma espaçosa sala e um quar

to, de frtnte com sacadas (sete) mm to
_ própria para um gabinetedentista, pura ver o tratar á rua Marechal

bem localizada
dentista, pa
l-.t-riano u. (23ii E) J

A 
LUGA-SK. casa familia rodeada jardim,uma formosa sala mobilada o um com-

modo, barato; telephone, luz electrica; Ke*
zende i.l. esquina Iliacluielo. (=043 E)J

ALUGA-SE 
"Confortável sala de frente

com entrada independente, a casal sem
íillios ou a cavalheiros; ua avenida Henri-
que Valladares n. si, sobrado. (3320K) R

A'LUGAM-SE o i° e 2° andares do pre-
__dio da rua do Tlieatro a. 9. (3304!-;)-

ALUGA-SE 
um segundo pavimento, ten-

do bom terraço, anua c fiaz; na praça
Gonça'ves Dias n. 5, sobrado. (3082K) J

ALUGA-SE 
o 1" nndar do largo de S3o

Francisco de Paula n.
da Perfumaria Nunes.

3, «por cima
U0S0 E) J

ALUGAM-SE 
a 100$ os sobrados para

familia e o armazém novo da rua Se-
nador Pompeu n. 101; ebaves na leitería
e trata-se ua rua Uruguayana n. 89, so-
brado.  (3053 E) J

ALUGAM-SK 
dois magníficos onosentos,

com luz electrica, banho quente e frio,
em casa de família; na rua do Rezende
o. 103. (3057 E) J

'¦* 'LUGA-SK um predio, na avenida da
_-_Lr_a Frei Caneca n. zy\ as chaves na
mcsiiia rua 11. 20, preço «ji$. (3357 E)I!

A 
LUGA-SK o cxcellente predio de tre*»
pavimentos da rua Kvaristo da Veiga

n. 47. hygienico e reformado. Tara ver
das 12 horas ás 4 da tarde c tratar >xui
rua do Cattete n. 33S. (3067 E) J.
AlLUCA-SE uma loja para negocio,-nn

-A-rua ele Sar.tWnna n. 40; trata-se na
Caia Fortuna. 1'raça Onze dc Juiilio.

(3073 E) J

¦i-BII!»llllB____B._On:_Bi_V._HJ. MMixmmc3wmjm:wm:<<&:'w:>a,;wm
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Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, não queima, não
mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do cabello e cx*-
tingue a caspa com tres applieaçoes

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS
PHARMACIAS E DROGARIAS — Preço 3^000 rs.

¦_E M:';;£.::;i::»

PRKÇISA-SR 
de uma menina para pra-tícante de caixeira, No começo pe-«lueiio oídeiiíidu. Constitui.ão n. 36.

(31 . D) J

PUECISA-SIS de uma
X m.ulcira, cai
rua Christóvão

copcira e arru-
. .ueni

Colombo n. 68  Cat-
(3121 D) J

CASAS E COMMODOS. CENTRO

A 
LUGA-SK uma sala dc frenlc, com tres
janellas; ua rua Theophilo Ottoni, no.

(3'53 K) J

A 
LUGA-SK cm casa
pensão, um grande c.

de iamilia, com
quarto, claro e are-

jndo, bem mobilado; ua rua do Rosário
11. 157, 21 andar. (3._o E) J

1 LUGA-S 1. um bom quarto, cm casa dc
.-.Xíauiilia; na r.a -Marechal 'Floriano S..

(3.163 K) M
AtLUGAM-SK bon- quartos a 20Ç, 25$

XXe 30$. com lu_ eleclrica-, na rua liarão
de S. Eelix _0I. (.1461 E) AIA I,U(.A.SE, na praia de Santa Iaizia 13S,

^*k])eito dos banhos dc mar um quarto 1110-
büado, para soltciroa, visivel até ás io lio-
n„ da nianliã, 55Í mensaes. (3.38 )',)
X\,I,UGA-SÉ uma s..'a de frente, com n-.o- I
XVbiíia nova, por estrear ou sem mobilia, '
muito independente, cm easa dc uma se- !
nhora; na rua i,ar_a 11. .ii, ,» andar. | DE AIiBKftTO  T fl *_ *_ C1 .15 10 S kr„ico infallivel nalU-Út

XAROPE OE JUCA'
_l'I,U.IA-SE o i° andar da rua General

xxCainarti n. jS; trata-se na rua do Ou-
vidor ns. ço c Qs, coai o sr. Kstevcs.

(--021 V.) S

Í3>KKC1SA-S]- 
dc uma creada para c.ozl-

nliar c lavai pnra pequena familia e
que durma 110 aluguel; rua Pinto (hic
dos ii. 110 — Mu. da Tijuca. (3107 li) J
TíHKCISA-Sli do uma cozinheira; na
JI- rua Jockey Club 10.1. (33,12 II) 11

AI,L'('.\-S1* 
em casa de familia, nndo Kiacluielo n. ni, chácara, um

rua
im bom

quarto com pensÜo, i>or preço módico, ascnliorc3 solteiros. Trata-se 110 nnnazemem frenlc. (_._.•, lj) S

«Ias
crcan.u. c adultos, Amiliculo com
evito em todas as moléstias du
arvoro bi-oneliicu.—Vidro _i..OOO.
Em todas as pliarmacias e droira-
rias. I)o|). Av. Mcm de Sá, 115.

A LUGA-Si; por 50$ uma loja eni frente
_ç__á Prefeitura,f para negocio 011 escripto-
rio; na rua Joíc .Maurício u. 144.

Í3363 E) -

ALUGA-SE 
o primeiro «ndar do pre-

dio dn rua do Caitcte a. 9». Trata-se
na "loja (pliarmacia). (2928 G) -S

excellentc casa da rua
63, para familia

de Iratamento; as cliaves na mesma rua 7:.
(3195 O) J

A 
LUCA-SE
Paulino Fernandes n.

4 LUGA-SE, muito em conta, na rua De-
.TSezCTiove (le Fevereiro n. 171, uma casa
pura família; as chaves catão na rua P.ui-
lino Fernandes 72. (3195 G) .1

A LUGA.M-SE salas e nuarlo3. a cav.-iliici-
.Cleros, perto do.s banhos dc mar; rua lt.iar- |
quc dc- Alacedo 32. (3191 G) J

ALUGA-SE 
por ?;o.

da rua Voluntário,, da Pátria
mensaes o sobrado »

71, tem
todas as occommodações para familia dc |
tratamento, forrado e pintada dc iiovo£ tra-
ta-se- na casa de ferragens. (3C38I1) .1

Â LUGA-SÍC um bom predio. com duas
xXsalas, dois quartos, coziuha e quintal; ná
rua General Caldwell 12; trata-se na praia
de Botafogo siS. (3199 G) J

ALUGAM-SE 
salas para cavilheirei dis-

linstos; ua rua do Cattetd n. 0. so-
brado. (2-d G) a

,i LUGA-SE, cm casa dc familia, espao
__sa sala c uni quarto; na rua (Io Cat-
tele n. ^7, pro. imo aos banhas dc mar.

U.6. G) S

AIiUGAiM-SE 
espaçosos aposentos, sala e

quarto ou separado .1 eas.il de Irata-
mento. ou cavalheiros, índpcndentcs, i com
jaiiellas para parque, muito bem mobüadoi.
com lu_ electrica, telephone banho rjuent**
e frio, local alto, cozinha dc primeira er-
dem. Kua Taylor 26. Gloria. (30.-SG) S

ALUGA-SE 
unia casa a rua Ilumayt. nu

IlUTO 203,
nc sul 1014,

Qualquer iníormações, telepho-
(2t)4i C) J

,i I.UGA-SE n casa da rua D. Maiianua.
_lii. 121: trata-se uo 11. 117. Alugue! 100$
Botafogo. (2.2 G) R

,4 l.UGA-SE unia lin.Ia sala e quarto, ou
_rVqv.arlo só, com bella vista, para o mar,
lui electrica c todas as commodidades, rua
Chrlslov-O Colombo n. ta antiga I3ui_ de
Dezembro, quasi á esquina do Flamengo.

(2SS2 Ç* R

i LUGA-SE n casa n. 1.1. da rua T). Ma-
......ia Amélia. S.|, um ármaitciil. i;o$ trata-
sc '.-.o nl (j, Casa Vil. Villa Volandit.

U010 G) R

4 LUGA-SE o predio di rua Alice n. 44,
__XLaranjeÍra.., pintado c forrado dr novo,
coni 4 .uartop, j salas, entrada, despensa,
banheiro, cozinha, c iurdini, trata-se no uu-
mero 56.  . 7 . Ç) -J

\ LUGA-S lí á rTia General Severiano nu-
_ÍXmc*ro íoo. boas csaas, - nuartos, duas ?a-
1í;5. electricidade, etc. a 90;; informa-Se n:
mesma rua 108. (2920 G) l-I

DrG0aria_Granado_& Fillios
iWÃ VnUGÜYASíA N. 91

S©!*_B___@E_"Si© §_"-__--_© © W-__*3
DROGAS NOVAS

Remédios g-írtrantidos
Preços baratissimoa
_M3_____. '. tllM_.._wi-mi.-,Marw-n"_l

Balança americana sensível a 1 gramma para pesagem
gratuita da nossa freguezia.

AlLUGÀ-SE uma boa casa com dois quar-
_Í.to's, duas salas, cozinha, banheiro, etc.;
na rua Vinte e Oito dc A_oito n. JJ;lapnc-.na. Tratar na mesma. t.»',l7l») 1

\ LUG.V.E a casa da rua de Santa Chi-
¦il—a n, ,tc Copacabana, a poucos passos
Uo mar. própria para familia dc tratamen-
ío; informações por obséquio no n. s,-. ou
com o proprietário, á rua das Laranjeiras
II. __6. (3099 10 1*-

A LUGAM-SE 3 bons commodo,, na rua
XXBarroso; trata-se no n. ato. C-*í»36 II) J

\ I.UGA-SE a casa n. 71 da rua 2% do
_—..gosto cm Ipanema, cora duas salas, 4
qvartos, banheiro, cozinha e auintal, ebaves
111 barbeiro, de Ipanema. (jSe-8 II) J

\ LL.Í.Y-SJ. a rasa <la 1:1a Bar-
^•íicdllos D. XO, junto íi AveuUI-
Atliuitk'!». 00111 5 quintos, 2 salas*,
cúim, despousu, ét. « nuintal.
tem al-iimi» mobilii» o iiúrto sei'
Vlstn a qunlquci1 liora. Ahi-iiel
mensal 420$000. Alusd-O tam-
bom u ousa du rua Guimarães Cai-
lióra 1». Sa, coni Sfliiitrtos, 2 salas
«luni.ii «Ui liuiiho e bom ouiiitiil.
Preco 350S000 mensaes. «rrat»»-
se ú Avcniila Kio lU-auco 11. -18.

(J 2S07. M

4 LUGA.Slí barato, t-m Copacabana, o i>re-
iVlio da rua Nove de Fevereiro. 90, lendo
t; quartos, c mais commodidades modernas.
A chave c.iá no ..ruu.e.i perto. Tclcp. 17^6
Sul. «.-_>i7 II) H

a LÜGAill-SÉ, por 5o$ nicnsaes, uma sala
A_Le quarto de frente, a nessoa decente,
rom installação electrica e entrada indepen.
ilenle; na travessa Mavarro n. ._, Itapiru.

A LUCA-SE uma pequena casa, nara
-""J-pequena faniilia, logar muito saudável
e muita larsucza; travcs-,a do Navarro 25,
antit-o; Informa-Se na rua Itapiru .0, venda.

i LUGA.SE eni casa de familia, â rua
_H_.Aristides Lobo n. 23?, masnificos com-
modos a canes sem filhos, cavalheiros ou
icnlicras de tratamento e bons costumes; a
riu é servida por d«versas linhas de bondes
de cem reis e a casa, além de ser muito lim-
pa, dispõe de um grande terreno próprio para
recreio dus seus moradores; trata-se ua
mesma com o sr. Oliveira. J

iigiisi^Bnn^aiiiiiasffiiiBiiiiiBiiaESn.ip
_ AO DEITAR... g

TOMAE UM CALIX DEm

I Guarane&ia
TmmmmmtiM/wmmiímm^i

LUGA-SE unin Ríánde e boa. casa logar
saudável por S.tSo.o, na rua Mtvarro, S7,

c por 6o$ooo na mesma rua 11. *"i»\ unia
outra com bastantes conunodos, as chaves lia-
piru' n. ijo: tratn-sc no largo dc Latumuy,
esquina de Coqueiros, armazem. (aoc-n J) _

ALUGAM-Sl", 
2 casinhas, ns. II e V, á

rua Dr. Costa Ferra. ii. 10, com 2 quar-
tes, 2 salas, electricidade; Drcço 76$.

(,»2S<i J) J

ALUGA-SE 
a hoa c.

validos n .i;!*!, oi
casa da rua Uos In-

om todos oá ui'.- liora-
mentos modernos; trata-se na rua ila Aò-
semlile-a n. 1 . loja. T. j;o. C. (J113IOJ

AIjUGA-SI-1 uma loja jio beco"-*.(I«is Ilitrlxth-üs. Ti-utii-sc »io so-
brailo. (,J :»)58) J.
(VI.ÜGA-SB o 1" amlnr tia ruii

rV_«tilpiici'iil Oaiiiai'11 11. 58, íuu-ti es-
ci-iptorios ou iiiiiriiiliii »le r.ttniliii.
Tiala-so á rui» Ouvidor »(> o 93.

A LUGA-SE o magnifico 2" nndtir da pra--T*Ca Tiradcntes n. ¦._, com Rrande terraçti,
esplendida vista, tendo _a_ c electricidade,!
irata-se na toalheria.. (3.120 F.) Jt

A I.l.'t.A-*SH com ou sem contrato o • ií*
XJLa.tílar da rua do Hospicio n. 120, de-
fronte á praça Gonçalves Dias. l'.-csta-se
ipara officina c atelier de costura ou cha-
peos. IVata-sc no mesnio. (..J04 10 U

ALUGAM-SE 
uma bon sala de frenlc

um quarto, em casa dc familia.
rua Theophilo Ottoni _ nndar.

(.1.3. lí) w

ÍJUECISA-SE 
dc unia creada para lavar

r cozinhar, »uic durma no aluguel; á
rua Frei Caneca Si, sob. (31,71 11) J

ÍÍEECISA-SE 
dc uma creada para co-

aiinhar e mais serviços, na avenida
ltio llranco ti. 243, 2'' _;i_j.. (21)21 li) H

t)fl.KCISA-SE 
dc unia creada para* cozi-

nliar e hvar para um casal, quc dur.
ma no (ilu.ucl; rua Maria Antonia 11. 14,
Kng. Novo. (jo;8 li) J

1>HECISA-S1. 
do

para cozinhar,
uma ei)ipre_ada só

^ir.i cozinhar, para easa du um ca-«al; rua do Aqueducto n. 321 — SaptaThereza. (13^0 ri» I",

]>1U-.C1SASH 
dc uma perfeita e-oziimc-

ra, para easa dc pequena família dcIratamento; na rua Maria c Barros, 21.1.
Náo dorme 110 aluguel. (aS.s 1») R

|!-Efi_l!_n_i_!!.a__l!<*_ll_MBUM_|
.. AO LEVANTAR. . . TOMAS 1
I UM PEQUENO CALIX DE i
1 (xuaranesia 1
I ¦_;  B
¦l!IS_33_Si!_:ilí_ilW_Í!tl__Mut!_i.:;_iliili.llíB!!i;ia

CREADOS E GREADAS
t A hUGAM-SK boas cozinlteiraa e nioci-Xvnhos do roca. honestas e fieis. l'e-«lidos a Agenor Portusal, na estação dcVassouras. (Enviem sellos). (3.101C) M

IÍUEC1SA-SE 
dc uma pequena para ser-

.. viço3 leves de um casai; rua Dr. .Ma-ciei ,1. ia8A, e. i, liui C) J

1)RECI_ASE 
dc uma pequena dc 12 _i-l annos, para tomar conta de tunacreança dc do:s annos; na rna Silveira.Mat;..-. 11, ;o. Paga-se dc 10? a i..uoo.

(3332 C) K
I3HEÇISASIC dc uma creada para _e7J- pçira c arrumadeir.j na ladeira doKusscil n, 41. (330g (:) M

Í)HECISA-Sl. 
de uma emnrersida pareum casal; rua do Senado n. S5

_.**7 C) M

ItHECISA.St 
de uma mocinha para aiu-. dar nos serviços de casa; traves-,ionoeca Lima n. 10, Mangue. Cj tio C) S

pill-XlSA-SE para casa de um cisai,-". uma creada para lidar eom ct^uw.c alguns serviços leves; rua dn Cariocasi, .-o, sobrado. (2828 (_') I

pUECISA-SE de uma creada para e-.v-»- peira c arruniodcir.-i c mais serviços«ove-., em casa de iamilia de tr.-.tauiento;•1-c crja moça; ua rua Kiachucln 11. 6;.
i.iif.íi D) J

EMPREGOS DIVERSOS
A LUl,A-St-, uma moça hespanhola, che--iv_.i.J.i ha pouco para lavadeira, engom-nna-.lcira ou cozinheira, 36 c,-n casa dc 1.1-«uiha; na rua Estrella 4-.. l.»iísj C) J

rtOHTUREIRA - Precisai de unnV' p.ue tenha bastante pratica; Av. Kiollranco 11, 137, 40 audar. sala 2, eleva-«lor* (.1.1.5 S) lt
rjOi.TUKi.Il.AS, prccisanK-ae habilitada,v. cm camisas paia homem e alinhava-«lciras e .ncspontadeiras dc collarinhos; nat.ii.ri.a, a travessa do Sc-i-lo r. 81 na-
^:l';- "*•'"¦  

_ (jo-;. S)_J

(Wl-Itl-.I-.S1_ uma menina bronca;\r ed.i.lc i.i annos, para um casa! semhinos, para serviços domésticos dc ra-cma do Çaliiçu' n. 5^ ca;a 4. (2908 C) K

pÜEClSA-SE de üma p.s«a rarVTabTi-_. rar sabão, com perfeição; trata-se naxua henadür Pompcu n. 128. X}0 estando:•«• «as condições é ir.-.itil opre3cnt,ir-.c
:: (293; D )_S

3>RECISA-SE 
de moças (jue saibam bor-. dar á machina de ui.iuivcila ou iiuc

queiram aprender; rua liarão Ilapairipc
"• 154. (.)2.,a Dl .1

1JUECI5.VSE 
de costurei ms, pan tra-balliar na oilici-.ii, lu.iiitadis em c_-misas para homem; Ínto.n.;.s'.H.\. ni rua

Viúcondc J» Itauna :;.;. (-«jc.j U) S

1>REC1SA-SE 
dc um aprendia dc reli-

. jo-.-iro; rua dc ã. Christóvão ti. __t.
Oi . l>) J

1jKEClSA.SE 
dc boas corpmlieiraa e

saiclras; rua d.» Asjciublca n. *.*>.
 (2-3.17 ln j

1)RECISASE 
.'e mn proies<or dc fr.-.n-

c*_, para d.ir liçées praticas desse
idioma, 1'rcfcre-se Quc seja tl« oiigcm
france/a e resida nas proxÍm_l_»les; rua
do Rtiiiu.. n. 126. (.-S.i-i In lt

Í>RECISA-SE 
de ema moça ou menina

p.ira serviços leves: rua do Senado
m. 10, loja. Cíí-1 dc família. (21,12 131 I

]>RECISA-SE 
de'-j:u.i boa corpinheira e

boa Kaicira; raa S. Clemente 11. 114,
«obrado. 0.9 D) J

ALUCA.M-blv 
uma sala e um quarto,grande e espaçoso, com todas as com-nioilidades; na rua Menezes Vieira n. ,10,sobrado. (3266 _•*)

COLLYRiÕlmlilT
NOME REGISTRADO

A LUGAM-SE uma sala c um quarto, bem-Varojjdos, em easa dc familia onde não
ha maia hospedes; á rua dos Inválidos 100.

(3209 li) J

LAPA E SANTA THEREZA
A WÇA-SE uma bella sala, muito bem-Xinouilada, completamente independente. ¦ acasal ou cavalheiro de probidade, eni casado faniilia; travessa Mnrato . 12. (2640).!

Cura ini.--t.ni.a_t._s e purgações
dos olhos.

Pliarmacia MOURA BRASIL
_7, Kua Urugnayaua. 37

A LUGA-SE uni pequeno sobrado; na rua-iidos Inválidos 12. (3457 K) M
A LUGA.SE o sobrado da rua Visconde do

^Xh:. Branco 7. (.042 E) S

Al.üGA-SB nnri» oscvintoWb o
^Vsolji-inio »li» run VisiKindc ücIiiliniuuu 99. Irutti-ò i»a loiu.
,_  (aiso) b
A LUGA-SE o 2" andar do predio da rua-í.V-.cro n, 82, com boas accommodações

para família c bom quintal. (1247 )•") J

Mie. ili
Cartomante distingtiida com honrosas

referencia, pela A Noticia, Jornal doBrasil e Plalva. de S. Paulo, continua a
residir u rua Haddock l.obo 11. 113.

i\'. LI. — Trabalha com um novo ba-ramo, intcirameiilc desconhecido
Brasil. (R

no
3122;

ALUGA-SE um bom quarto com pcnsfio,-«-«-a um cusal ou a um senhor dc traia-mento; na rua Senador Damas 32.
___e!'L__-__

ALUGA-SE o 2° andar da rua do. Ou--CXrivcs 11. 29, o qual foi conip>ctanicii:creformado. ,JBli S) ._

Maisou Moderne
bom c alc.re.

larjo do Rocio, loira
(3228 E) J

ALUGA-SE 
o sobrado do 1° andar da ALUGA-SE o esplendido sobrado do lar-

.. .n,a -ri"2. Gania n. 1.1, cm Irente á -CX^o da Gloria n. 7; te.n .1 quartos; 2
salas, quarlo dc banho, lu: eleclrica, etc;a: cliaves, na luja, botequim; tratar, traveSáhde S. Francisca 32, Confeitaria do Anjo.

(£100 1-') I

VLUGA-SE 
em casa dç familia francoza,

um quarlo mobilado em 45$, nu,da l.apa
"• 57. (2808 IO J

ALUGA-SE 
um confortável commodo, em

casa dc faniilia. a nm senhor de todo
respeito; praça Tiradcnics 31, sobrado.

_io_ E) J
A'LUGA-SE um bom. quarto a u.-n ou dois-at-Lmoço- do eominerc.., em casa de íami-

lia; ua rua General Caldwcll n. ili:). so-
brado, (_.',i.i E) S

VLUGA-SE 
uma boa sala de frente com

. ianellas, á rua da Carioca n. 2S, scitnn-
do andar, onde sc trata. (_Si4 E) j

A LUGA-SR o Rrande salão corrido i"
^—andar na av. ltio llranco 11, i;o, Cafi

se no mesmo. 1760 K) >IS. Paulo; traia-

A 'I.UGAM-SIÍ quartos com pensão-Xavenida Henrique Valladares n.
brado.

64, so-
Í1708 E) S

A r.UGA-STO, na avenida Passos, esquina^Teda rua da AlfandeKa, uma sala c palii-nele, rodeados de ianellas, com agua cn-
canada, própria para escriptorio o-.i cônsul-
torio; a chave na pharmacia. (ao.|SE) I

ALUGA-SE por 300$ uma rjarasc com
duas casas, na rua J .üo Caetano iS.

a 199: trata-se na- rua d» Lavradio 133.
(.17*. g) B

A UGAM-SE boas casinhas
Ximuita agua; rua Visconde Sapucahy nu

.om quintal
apucabv n
(3,-59 E) S

\ F.UGÁ-Sl. cm casa d: familia, uma boa
_T__sala, á uma ou ditas senhoras, á rua
Marquez de Abrantes 11. ..2. casa V.

,_ LUGA-SE bom predio na rua General
XlScvcriano, ij2. lloi.iíoao. com cxcellcntes
accommodações para família; tem luz ele*
ctrica, ríi_, banho., de a-.ua quente, fria, etc.,
as cliaves (".ão no n. yi c trala-sc na rua
U Marianna, 83. (2.»S G) J

A LUGA-SE por 260$ .1 casa da rua Da-
¦tXrfio de Guaratiba. 18..; trata-se na rua
da Alíandi-f.i 11. 12. Peixoto c C, (270(1 G J

A LUGA-SE a pessoa dc tratamento, bella
Asala do frente, dr. Corrca Dutra 11. 23.

(2803 C) J

,i LUGA-SE a casa n. 9 da rua Ueiito
XJul.isboa 11. 70; as choves eslão no 81,
tem trc.i quartos, duaa salas, cozinha, oc-
qiiciio (luinWd c jardim. (30_(-S

A 
.LUGA-SE o so
:i. r-.l as -ciiavces estão no n, 71; tra-

Ia sc i.Yrú.i Bcnlo Lisboa Si. ...o.sOS

A IíUCM-SK o esplendido predio
^""i-ti í-uii Liirúiijeiri». n. 358; está
aborto. Ti-ii.ii-se ií »'»la do llospicio
i». 11. sobriiilo. (,T aSOl) G

A LUGAM-SE «nn.nificjs casas, a 115J,
XjLna confoTtavel avenida Uella Vista, na
rua l.unbrasia Corrêa .2. próximo ao larjo
co Machado: trata-se com o encarregado.

(1261 G. J

,i LUGA-SI! uma sala de frente, com tres
-CVjnncliaa; na rua Voluntários da Pátria
it, 451, a .ifssoaj quc não precisem de
lavar e cozinhar. i-i.ii-* •¦'') K

,4 LUCA-SE, por as$. cm es_ de faniilia,
Xi-um quarto dc frente mobilado, R:.r. e
rcupa dc cama; rua D. Carlos I g., Cattete.

(3027 G) J
A LTJGAM-SR a 180$ lindas ca-

^2-sas confortáveis, á rna lt. Sra»*-
ciana SO o a _S0$ á do n. !>».

(It 1702) E

A LUGA-SE um atiarto, _ mo<os solteiros_C_Lou casal sem fillios, oor 40$; na avenida
Mcm dc Sá 15. (2332 F.) M

A I.l*Í.A-SK uma casa, com 4 quartos, para-T_Lf;;:iiilÍa* ds tratamento, entre Senador
Vergueiro e. avenida da I-ipação; trata-se_na
:*.ia Senador Vergueiro _iy. (-Í077 G)R

130.,A LUCAM-Slí niagnificas casas,
A LUGAM-SE dois bons quartos, com luz ! -.V'!' "»t»«"'-*"> '*11«»'!<-*a.., na. Avenida
-.electrica, limpeza, cn cnsa niuilo areia- . Lm", na rua tuphraêi. Corrca 41, pro-
a. por 40$; rua Cesta Ilastos 10. (*_.sl .R I x:""í ao írS° úo Machado; trata-se com oJ~Aü

da

A r.UfíA-Rn o predio assobradado da rua
-tCJ-Jícraes e Valle n. -.i, L,apa, recentemen'
lc construido, com 2 salai,, 4 auarlos c todas
as commodidades precisas; trata-so na rua
da Alfândega 14, 1" andar, sala a; as cha-
ves eiião 110 local. (507: l-'i T

\ 
LUGA-SE a casa da rua Moraes c Valle
n. 11, com 4 quartos, salas e mais depeu-

.encins; ir.ita-se á rua Asscnilil.a 1"; chavesua rua da Lapa ti. 2., armnucm. (,)u_4_ )l

A-Í.UGAXf-Sl. sabs e quartos, com ou
—A.5CH1 mol.ilia, a cavalheiros dc muilo
respeito, em ponto muito saudável, com
bella vista para o mar; r.o praia da Lapa
11. ío. (3442 1*) M

encarregado.

A LUGA-SE uma sala,
Xlmobilia, com 2 sacada
suas do commercio; rua «

(11(12 G) .1
independente, sem

de frente, a pes-
o Cattete n. 21.-

(*75I G) S

A LUGA-SE o sobrado da rua da Lapa nu-
XA-inero S7, por aoo$ooo cotn .. quartos, 2
sa.as, cozinha, banheiro; iiirorniai;õcs, tele-
pliunc, sai lui.i. ú'S,)i I-') 1

_w^k^íTí«Tsr_ffl_^ ^^^m

Sí-__»•••'¦¦-^í___á______l&_l_^JS.I"-'-1"''¦ wW&ifc*'Jd*"íí?i • 1.ii3*\*<\&*m
S¥ir-l____r*iP^la^^^^^^

^^yBEâHS_____3iKS3_»_^_tóO-

A 
LUGA-SI; em casa ile iamilia um bom
.(tiiarto. mobilado, sem pensão, próximo

aos banlios dc mar. Travessa Marquez do
Paraná .-li. (s8_J G) J
A LUGA-SI-; iior 150$ mensaes-£*Mmi» casa com dnas salas. Ires

Ouartos. cozinha, ái-ea, tnnom
cir.; na (i-uvcssa Cru/, Iiima üí)
(lidln.ocu) ; as chaves òstão na
vciiil.i; trata-se na Avenida líio
Branco «"iO^l^ andar. (,i:i:i56)C.

¦? LUGA-SK, -próximo aos banbos dc mar,XÜLconfortavcl apoáenlo dc frente, com ou
sem pensão; na rua .Silveira "Martins, 140.

l*_6 G) M

hfcniiijyblÉiH
Para yencer difficuldades piiysicas _ moraes, dominar vosaos íninusos,

destruir invejas c malefícios, ganhar dinheiro em negócios, sei- feliz em
aiuiiiades c gozar saúde e bcin-ttstni*. compre já um CASAL de PfcUKA.
DE CEVAR, poderoso talisman rece bido da índia Oriental. — Retnetto,
GRÁTIS, informações minuciosas e in tcreaiantes a quem enviar 300 reis em
sellos novos do Correio, dentro de carta. — AR1ST01ELUS AT AUA,—
RUA SENHOR DOS PASSOS, _S, SOBRADO — CAIXA POSTAL 604
— RIO. (J 298.

A IíUGA-SIS o predio novo da rua Almi-
XXrantc Gonçalves 50, quasi na avenida
Atlântica (Copacabana), com todos os rc-
ouisitos, para pequena familia de Iralameii-
to; trata-se ua praia dc Botafogo 51S.

Ü141 ü) J

A l.UGAM-SE. à rua Haddocle Lobo, ....X-Vlions aposentos, com 011 sem pensão ada-sc comida a domicilio; ba bons quarlos nS"*- _27.»o K) _

ALUGA.SE 
a casa da rua De.embargadofIzidro 11. 85 (l.brica das Chitas)'; a,ebaves çstao no armnzcnn da esquina «t-.rta-.se iia rua Bambina t_... (3105 K) j

A LUGA-SE, por cdoj, mensaes, a ca«i dn^-.ru.i Ur. Josc Hvijino n. ^67; as ciiavcoestão na rua Antunes dos Santos n, 50.oude &o trata; tolepbohe Villa 1131,
( .34 K) H

ALUGA-SE, 
a família dc tratamento, itcasa da rua .Conde dc llotnfim .4. ten.do Ires quarlos, duas s.-ilas, norão liabitavel,

assobradado, luz electrica, iardim, u(|ucce*dor, quintal c pequeno jardim; eslá aberta
para pinturas, c trata-se ua rua do Carmo
5G, sobrado, das a ás .\, (jiS6K) J

A LUGAJSE uma casa, com a salas, 3XXq.tartos e mais deoetidoncias, na rua
General líoca iu, casa III; as chaves ts»lão na Padaria Estrella Matutina, largo da
gabt-ica, (jjj, k) J
A LUGA-SE, commodo nreco. prc.iio S37,-t-Lrtia Conde Homfim, Muda, com 6 qu.;r>tOí, 2 salas, copa, banheiro, quente e frio

(_), gaz, elcetricidade», porão habitavel «
grande (iiiiutal. (j.tu K) M

A LUGA-SE a bonita casa da rua ll.-.r.J
Xxdo Amazonas n. i .6, casn n. y; está aber-
ta das i! ás 4í tem a conunodos, f.i pintadae forrada, tem elcetricidade c ÍorSo a gaz,bondes de íoo rs. S. Francisco Xavier o per.to da largo Segunda-Eoira; por ;6$ooo.

(.1307 K) n
A LUGA-SE uma bonita casa, para fami.

xVli.i. na rua U. Dclnhina u. 13 (Muda (ia
Tijuca); as cliaves estão no armazem di.
esquina; Irala-sc 113 rua Sete de Setembro 8j.

(33'i.) K) 1

S. CHeiSTOVÍMNSHT
E VILLA ISABEL

A r.UGAM-Slü na Avenida Pedro•^Ivii 11. 61, cana, 11. 3, _ luniilin
do tratamento, pelo jireco mensal
ile irO.S«>00, DANUO-SB 1 SIV.A
DIO UONlFIOAÇtfO ÍOI CADA
ASSO 1)1. IMíUMAMíNCIA. ina-
f-UiftCM- «-«sus com -i «luartos, l»n«
nheiros <lc ncru» nuonto e fria,
outiniii installação electrica, tloi.
foirôe... sendo un» a siuz, (lois W.O.,
bidet, etc. (J •Mli-l) li

AI.UGA-Síí 
uma magntficn ear-a com duu.1

salas, dois quartos, c6j.*o, cozinlia, for-,
ração c lu?. electrica; ua rua Ferreira Por..
tes 11. ..7; trata-se na mesma, Andarahy.
Preço ;i$ooo. (233 ;»

A LUGAM-SE as seguinte, cxcellcntes ca-
-«tVsrts: Copacabana — rua Hilário tle Gnu-
vêa _«j; Botafogo — ma Ca pi tito (Salomão
21; centro — 111a do Hospício 307, rua do
Propósito 29; Pauta Tbereza — rua da
Concórdia 51; S. -hristovilo — rua liareel-
Ios 39, rua S. Franci-CO Xavier 555, cisas
17, 22, i'*, .10 c 33; Villa Isabel — rua Silva
Pinto 114 e nó, rua Torres Homem 308;Kincbuelo — rua Barbosa da Silva 5»-. rua
Victor Meírcllca 7;.; Sampaio — rua Aliuas
_i; Mcycr — rua Miguel Fernandes 48, nta
Majffaliiilcs Castro Si; ISitcsntado — rua An-
Kelina 55- Preços reduzido... Tratam-se na
Mutualidadc Vilalicia, rua '1'hcnnliilo Ottoni
11 21, sobrado, (j.PJ-t 11) B

* LUfiA-Sl*. tun bom predío, com todo o
xxconforto; na praga Ferreira Vianna 70
(Ipanema); trata-se na pharmacia oil rua
do Ouvido.- 73. (3134 11) .1

— __, __>!¦¦ n-___ mnm i__*-__ji___*m**m**c*__________________í

SAUDE, PRAIA FORMOSA

A LUGA-SE -por -)5$ uma boa casinha,
Apara pequena iamilia; na rua da Paz

(3-*<53 J) J

A LUCA-SE motade de uma casa muito
XÍ.ÍImpa por 50$, na rua Leste, 43, casa a.
Uio Cotnprido, z (aí>4c J) J

4 LUOA.M-SE pequenas moradias de portas
__.e ianellas eom sala, quarto c cozinha, na
rua Colina, 26. Estacio de ¦_. (2843 J) J

AI,UGA-SK um sotio. com Rrande sala
_f_L.i unia alcova, cm caia dc família, para
um casal; na rua Dr. Mesquita Junior n.
7 antiga travessa d.s Saudades. (163; 1)S

Gonorrhea
n — --¦ ¦ ¦-———'¦——"*

cura-se em 3 dias com

Injecção Marinho
Kua 7 ae Setembro, 18_

A LUCA-SE a casa n. i da Villa Maria,
X*4.sila á rua Gonçalves n. 40 A., com duas
salas, 2 quartos, arca coberta, quinai, instai-
l..ãn electrica, etc, chaves na casa 4. 1'reço
G0S000. (2760 J) b

LUGA-SE uma boa casa para família,
-com 3 quartos, bom quintal, rua do

58. (3023 ¦) a
A
Cunha n

ALUGAM-SE 
a 7.$. S_ e 90$, casinhas

muito decentes, próprias para familia rc.
ítvdar, assobradadas, bondes de $iooPi pm-
tadas c forradas dc novo, "a rua Frei Ca-
neca. 252; irata-sc ua avenida Salvador, (lc
Si 11. 114. (2740 •/ ía

À I.UCA-S1. uma optima cisa, á tina Jocl.e>r<^"l-GIiib 331; para ver c tratai-, i mesma r-.ia
(3131 I.) K

ALUGA-SE, 
i6.j*(. unia boa casa,a íaiuilij

de tratamento, com cinco quartos, tr.a
salas e mais dependências, luz electrica, árci
da Tijuca; rua Leopoldo a. 262. (.ii.-jDU

ALUGA-SE 
uni bom oredio. na rua Viu

ele Toledo n. no-C, com dois quarto.",duas silas, cozinha, banheiro, Installação ele.
ctrica c fogão a Kaz, com Rrande quintal; 11J
chaves, (10 lado; para tratar, com L.urcn-
tino Mendonça, 1)311=0 Nacional Ültrania-
rino. (2947 L) ci

ALUGA.SE 
uma boa casa, na rua l-'ian«

cisco Eugenia 11. 47. casa 7: traia-se ta
avenida Rio Uranco 45. oa na rua de S."m
Francisco Xavier 395, (2343 ¦¦*) 3

A LUGA-SE uma loja na rua Miguel da
_í.*_L. Frias u. ^'i; trata-se na avenida lí to
Branco 45, ou na rua S. _riin.i_ii X.i-
vier 393. (2.3.15 I.) rt

A I.UGA-SE uni iiia.nifico predio; aluguel
_l.mo.lico; rua .Soares 11. 58. (3-'.|3 L) ,f

A líTJGA-Sl., por -"$. uma casa, própria_r\.parn pctiuena faniilia; fiador cíloncoj ít
rua O. Marín n. ai, Aldeia Campista} «!t
chaves no 19, fundos. (3245 L) J

Quadros de Formatura
FotoBRASIL- 7 Setembro 115

Teleph. 0. 4324

A C£_s_- que maior numero cie qua-
dros executou ein 1915

Especialidade e_i trabalhos pliotogiviplii.os modernos

3385 J

A Í.UGA-Slv u:n armazém com tres por-
jfVt.s; na rua da Saude n. 269. esquina.
preço i_o$ooo. (31 . d j

A LUGA-SE o casa VIU da avenida da
_tj_.ua Furani n. 4.-». as cliaves estão na
casa 7; trata-se na rua do i.avradio soa,
officina. Í31S3 G) J

A ÍíUGA-S-Í uni quarto, bonito, sem mo-_C-L!)ili,-., em-casa dc ne-uicna familia, a se*
nhor ou moço dc tratamento; rua CorrêaDutra 172. (>.ç)4 t'.) ]i

A LUGAiSL pequena c.-.sa, á rua Soro-Xlcaba 31; 7.1 f; trata-se á rua N. S. doCopacabana joi). ^aS8 G) lt
A LUGA-SE confortável casa, paraxjLtmlia dc tratamento; rua Sorocaba ....,BotafOKOi -6o$: as cliaves no armazém, -«lc-

iroutc: trata-., á rua _.', S. de Copacaba-
(32S9 G) It

A I.liGA-Sl-; un ouarto. aXjLlhos 011 a moços solteiros
nu avenida .Mcm dc Sá i

caiai
aluai

:. sob
(2511 K) JI

40$:

A I.l CiA-SK em casa de familia, uma boaXY.;iI.i mobilada, com iodo o conforto, acavalheiros de tratamento, Av. 1'assos. 40,sol... em irente ao Thcsouro. (--99; El lt

trata*..

GA-SE ura lioa ca*"a na avenida¦uso. 11a ru.i Barão dc S. Feliz. 97;: na mesma rua 11. •_.-. (3042E) ri
ALUGA-SE uni quarto em casa dc íami-•íUl., rua Visconde Itauna n. iu, casa i».

(274O E) S

V LUGA-SK a um casal ouCXiihores de tratamento, um
a dois se-

bom quartocom pcus.o, mobilia nova e com todi oconforto, cm casa de familia dc tratamento,Kua Juiio Ccsar 11. 06, 2" audar (Carmo).
 ... (27,-j E) )

ALUGA-SE a casa n. 11 da ladeira do.«ri-Castro, próxima a Riachuelo, pre.lio uovo,2 çiucrios. 2 salas, ilcpcuilciicias. c luz ele-cirica.cliavcs 110 u. o ü., trata.se r. Gonçal-ves -:..•', jt. das 2 is 5, (.,-.,5 i-;i j,
A LUCAM-Sl. bonsj XUospicio u. zt).\.

iinnoao. . a rua ¦¦
(3019 E)

A I.UGA-SE o i» andar da rc, Sc:c dealM-.ffliir. 11. 3.; tratasc na loja ou .1raa de s. 1'cdro n, ;4| t» an.hr.
h (>i3 E) Ji\

A LUGA-S li; o primeiro javKrWuto dn pro-«¦i-aio Ja lalcira do Senado, ;», por i.-sj.
(2927 E)' l<

Auri;.\.si
j- t.\ icira n
tclepli

) Sobrado da :
20, jj^r iou$;

s.U 1014.
J.l Me-nec,
iiiiorm.i«òe
O904E)

A !,l(l.-»ll.si! im Avuuiilrt ('itiitcil-'•ii. 15. xihruild, 1'oiisüo Minei-
ra, iiiiiírnifiçiis snlus o (iiiurtus tlefreutü «•li'!i'iiiiloiiii'iitc inolilliulos eetnii pensão: pnrn tiniu pessoa «li»
100.S á 150$000; ptit-i» duas, «le
íjoo.s i» 300$ooo. (.1 :í*íi_:) i_

A MjGA-SE, por 100$, uma casa nova,XJ.com 2 duartos, 2 salas e mtiis dependen-cias, luz electrica, etc, á rua S. loão lia-
-__-___.'__ '"'°''3 G) J
ALUGAM-SE dois quarlos. com o-.i semXxmobilia, cm casa de familia séria; m ruaS. Salvador 11. 14. Cattete. (3373 G) J

¦fJ-ti-nvessa Muratori -£í>. <**-:;. e..-
(•('Iluiiles iiccdiiiiiKxiiicõc-i liara fa-
uiili.i. il«> cratidc iraliiiiiciild. Acha-
se aberto ilas S ás 5 da lartle.

(J 2S15) P

A LUGA-SE, por 90S. um clialct, com duas-S.-:-.las. qualro iniarlos, despensa o boacozinlia, acua encanada c grande terreno;na rua Botalogo 11. 47 (antigo), Piedade;te.',!--.-.' r, rua 1I.1 Tí.iíaii. So, 1» andar, como dr. Álvaro Brasil. (3072 G) 1

A LUGAM-SE os
¦tJ-neral Pedra us

rmazens da rua Oc-
20... 207 e _u9. com

e.\ccllcntes commodos pau faniilia. Chaves
no u. 201, (.voo E)M

A rOSEXTOS com entrada independeu-
_TV te, mobilados ou nulo. com uu «em
pensão, aliisra-sc -\ rua Taylor 1'. .17.

ALUGA-SE uma
_ Y7.:ferina n, 33

;.i casa por s°?J "a rua j33 Mcycr; informavücs na
r.-a da Carioea n. 16, sub. (2906E) K

A LUGAM-SE uma esplendida ^.'.!.^ a (juar-¦CXio di frente; na rua Uruguavant) irt.
sobrado. (3444 lj) K

Corrimentos
curam-se em 3 dias com

Injecção Marinho
liua 7 do Setembro, I8(í

A LIGAM.I-, conunodos e- casinhas, muito-—amadas e por preco razoável; rua Ge-neral Severiano 74; trai_-sc com o sr. Eliscu.
(.11163 G) J

AliUGASI-SJü n rapn.es iio com-J-V,ii('i'ci() e casal sem filhos mtar-los- o snlas are.iatlos; 1111 nraiii «lc
Botafogo n. ISO. (B :tlli7)(j

«EMC. __...¦ ¦- •_____ 
'

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

A LIT.AM.SE boas sala•._.__. a rua da Uuitaad

A LUGA-;
-idclaria
landa íó.t.

ara escripto-
"Ç2...' 

E) J
mazeai _a r-ia da Can-
truu-sc _i rua da «Ju-

(2S03 E) .1

VLUGA-SE o sobrado da rua Consclhel-
.ro Saraiva n. 21; trata-íc na rua da«Jaitanda 105. (:c-.,., j.;) t

PRECISA-SE 
de «ma menina ate i«

annos, dr muito bons costumes, c-.m-
_.c:_ HJançad. palia cl-tA e »i"lir

a iirri.niar casa, e uma nas nteima* (•'•¦'•¦
HqCes fvu» a_r. =c:.a; a rca 1'rei Ca-
t-ca o. 6, »3.'jo D) 1

\ LUG.\-SE parte do i« andar d-ASacbrt n. 11, com _ b«is quarlos.

A I.UGA-SI. unia bonita casa na rua Au
.iArca 11. 11?, Santa Tlic.-eza, i nova
bons c arejados coinmodoa. banheira eâ
mallada, gaz electricidade jardim q;ii_ta!- quasi na esquina da rua Aqueducto, on-
dc estão as chaves; -i\y, casa do esmu.
sr. .ir. Octavio Severo; trtit.i-so no Ela-
minense Hotel, praça da Republica 20.-. Si-
ln -õi, ou l.ui_ dc Camu-5 n, ia. anna-
zcm. (31 .E)
-ILUGA-SE o predio dn rua M.uto Gros-
_-"Vs,i n. ... morro da Concciyão, jiara fa-
milia; para ver das .ro hora. as i_ c paratratar na rua Senhor dos Pa.sas n. 39.

_ (3093 EYJ
A r^UGA-SI'. i>or joo$ a loja da rua de | «xi.ta.-f ou separadas, seni mobilia, 

* 
preçoiXSant'Anna n. _ió; trata-se na rua da1 50S cada uma, casa de íami.a; na rua Car.Alfândega u. 12. Peixoto í< C. ic;o;i-;i .1 j vailui I- Sá r.. 50. Cattete, (33Í5G) J

\ LUGA-SK unia confortável c-.a, no lar-
±Aw 1)0 Koticario 11. 32. Águas Férreas,
eo:n pranac chácara c jardim, coai gaz e
elcetricidade, aau-.i nascc-itc. 1'ódc ser vis-
tacai qualquer hora; para tratar :n rua
Primeiro de Março a. Sõ, t°, oa Senador
Octaviano 260, (2.33 G) S

A rA-CA-S.*. um quarto independente,
jTXcom duas janellas, e;n cisa de fami-lia. cnm ou sem pensão, preco razoável.Rua Canstovão Colombo 117. Cattete.

(3402 G) M

ALUGA-SE o prc.iio assobradado da rua
-0-.lenia.mn Constant n. .\-, ns chaves
estão na mesma rua n. 30. Trata-se como sr. Vignal, na mesma rua 3.3, O pre.liotem ^ duas salas, cinco quarlos o mais de-
pendências. 1.' todo illuminado a gaz c luz
electrica. (_5i,i G) K

ALUGA 
SE a c.is.-.l ou cavalheiro, espa-j

coso aposento, muito próximo cos bu- :
nlios de :-iar. cm c.-.sa de familia; na rua
Hiiarnitc le Macedo iO. (cqi.-Ü) S

AI(Ul»A;SK o confortável predio da rua-CXVnrsandu' n. 196; n3 chaves no anna-
zcm. Trala-se na rua do Ouvidor i_.\ comMagalhães. (,»._ G) M

KBfSH!'_:_.__!_: il E E B _.'
| A'S REcEIÇOES...

VM CA'.'." DE f"

1 Guaraiiesia _
i-i__._i_i.i_ ¦_.:_ b, íTmàiM\

A LUGA-SE um soláTXc íjrar, com .. qua:le.r.-.ço; predio novo; i:¦.'r.ldiv.-ll 11. 324; ,Iá irc„u. Dan a avcnidaMcm de Sa; tratasc ua loja. (4317 I*) M

A LUGA-SE
XV..-. <• treí

. cas, de luso,matto «te pintar 100$: na rua Dezenove dc fevereiro2 sala--, bon ' *
rua General

ma casa nova com düss sa-
quartos, installações electri-
ífão a ra*'. e a lenha, por

5^»

wla e dependências; tratasc nu i
preço «3"$. (15..

A LUGAM-SK t.rnoi de cas.-,-a.
.TViM.ao.i. sin\.kings n olackí; *•_•: ri
conde do Kio Branco a ..ti. l'.!c;
H'5. (:.*.

E) J

A LUGAM-SE dois saperiorí¦ii-íiíh dc jo$ c outro dc S'..*S
QiiiUiiida sli. (Tem tclcplione)

È,c}!

A LUGAM.E ama sala dc fretti.£\quarto, a pessoa» docente-; : , ;r.-:-.-.- doi I'l3S0S a. sa, t» andar.

'3íriptorÍos. í
na rua da
(343aE)M ¦

- .._ i

r.otaío.to. Trata-se na rua Sete de 116.
as 4 horas. (.2932 G) S

A I.U--AM-S1Í dnas bojs c;.sas com gran-J*_-.!c nuintal; na rua Fernandes Guima-
rtes ?.íí não *• avenida, preço, 2.10$; ascl.aves estão na mesma ea=j, e trala-sc na r-.iada Carioca 21, cambaria. (2940 G) S

Aluga-se nor 2sos mensaes«piirniia I»on casn com torto con-fiii-lo imi-it familia; na LravcsRii
Cru. I.iiK.t 25 (llotafoso) J ns«Iiíivcs estão 11.1 ventla: trata-se nn
Avenlilu Uio Branco 50, 1 anclnt*.

(11 liliõS) O

LEME, GOPÃGÃBlíi
IPANEMA E LEBLON

àLUGA-SE 
a pequena casa da rua ,;

ncl.iros n. t_; trata-se ca traça Icapcaapan (\illa E-ulina). 0.47 II)
A LUGAM-SE

_fi.com doi.

¦¦¦¦,, A LUCA-SE. na rua Gliri.tov.o Colombo- I ^Vn. 62, clialctzinlws p.»ra pequena ítmilia;Macedo 16.
C3195 0) S¦¦'.) }

ai cl:_',cs iü ra_ Ua,,r.|_e

duaa esplendidas casas,
.lurtot, duas saias, cozinlia aítar, banheiro. \\ . €., luz -iecírica parapequena iamilia; ca rua P.v.iía Fr-:i.is11. 59-A, Copacabana. Tratar uo C-.(3"4 II) R

ALUGAM 
SE boas casas, a

rãe 'r;tC5 tatpyra n*.. u6 c i.|8ifesma raa u, 120, Copacaijau, (-43H)*.

A MJOA_SI'. um bom escriptorio, com fina-
XXtro ianellas de frente nara á rua Visconde
Inhaúma, rua da Quitanda u. 178; trata-se
ro café. (2813 I) J

A LUGA-SK por.preço baralisainio, o gran-XVdo sobrado da rua 'Ia Gamboa, 137, c o
espaçoso armazem próprio para qualquer ne-
Recio, ver 110 mesmo c tratar á rna São José
n. __, (2330 1) J

A LUGA-SI. o armazém da rua General
-TVPcílra n. 208, próprio fiara seccos e
molhados, ou botequim, etc,; tem accomom-
duçücs para pequena famdia, com installação
electiica e g-nz; trata-se no mesmo, do 1 ás
2 horas da tarde. (.c.ioi I) R

\ LUGA-SI*. o andar tetreo do sobrado á
_C_k.rtia do Propósito n. 2- (Saude); e?tá
limpo, pintado, tem luz eleclrica c é grande;
a tratar, á rua Ilumaytá n. 5_. (3293 1)13

A 
LUGA-SK uma sala mobilada indepen-
dente, cm casa de uma senhora súj na

rua loão Caetano 11. C13, peno do Mangue,
.'ii D J

A 
LUGA-SK, por preco barato, boa easa,
cum dois quarlos, duas salas c bom

quintal; na. rua Cardoso Marinho, Praia
l-ormosa; informa-se na mesma rua Car.toso
Marinho 11. 7, escriptorio. (3.71 I) J

A LUGA-SB ti
iVte. Rua Cc

uma sala e quarto de fren-
oronel Pedro Alves n. 51,auti.a Praia Formosa. (3,-23 II Jt

A LUGA-SK n casa da rua da Floresta
jCXii. 75, Catnmliy. por 86$, com 2 salas,
2 quartos, ouintal e lu.. electrica; a cha-
ve eslá no sobrado da mesma, onde se trato;
está pintada dc novo. ('.ISC J) J

A LUGA-S15 o sobrado do largo do hs-
Í.Vtacio dc Sá n. 77. todo 011 .parte,
servindo tambem para commodos; trata-se
uo mesmo. (3397 }) M

A LUCAM-SK duas boas casas, uma na
Atravessa Marietta 31. Catumby ,as cliaves
1:0 .j«S; outra na rua Theophilo Ottoni 202,
trata-se na rua de tí. Tcdio, ondo eslão as
cl.avcs, 110 n. iSSj (3-97 J) I!

A «LUGA-SK por preco módico, a cr.?a da
xVrua da -Strclla n. 5., tem seis quar-
tos c mris dependências, iardim e quintalt
informações na rua Sachet n. 7. sobrado.
Tele. 333 Central. (3'ij J) J

KADDÜGK-LOBG E TIJUCA
A LUGAM-SK commodos limpos, nn casa

Jr.Vii. 45 da rua =8 de Setembro (Muda da
Tijuca); trata-se ua mesma, com d. 11 em vin-
da llaptista. K

,4 LUGAM-SK grandes e confortáveis ca-
jCVsas, por 110$, ú rua Conde de Bomfim,
220. (jS.ji ".) R

A LUGA-SK uma sala dc frente em cn?a
JT-Lde máximo respeito, dispondo dc banhei-
r<j, e electricidade, á rua í.adcmackcr, n. 47
-Muda da Tijuca. (zbS. K) K

_l____M_____3-_

A 
(LUGA-SK bonito c uovo sobrado da rua
Mariz c Uarros n. 35.1, grandes e sa'J«

dáveia commodos, com ou cem mobília.
(p . J-) J

ALUGAM«SI" 
tres casas, na Villa P.ainbo,

rua Abilio n. i. com boas accoruntodtii
çc"ei c luz electrica, pelo alunuel mensal dd
Ho$ cada uma; as chaves acham-se na ru:*
Amazonas u. _i, S. Christóvão, onde so
trata. ___o D J».,  ¦——- —4

i LUGA-SK o ciccllente predio à praça-l-Ar.cutisia u. 3J, «J. Oiristovão, a 30 ml-
nutos da Avenida Centro], tendo bonde í
porta, log-.r alto, solnbrc, livre de (i.ichcn-
tes; o predio tem 3 pavimentos, fi nuars
tos, banlieiros, electricidade varandas lato
raes, jardim, ele., c maia admirável terraço,
de onde sc descortina soberba paisagem,)Moradia dc tratamento. Chaves no mesmo,

(aoifi L) 8

pi'IK!l*_!!_!
müZAR A

ilIIIBilpiH-111

I Guaranesia
a

I1S
_' PROLONGAR A VIDA H

::!Bi!»ii!;vii.a!-H»iin;!i!n;ii3i!;;:K;ii.;ttt
A LUGA-SI. bom qunrlo, com janella» <Í

-íXcavn llieiro, cai,a do pequena familiaS
Mattoso jq-u bonde dc íoo réis á porta.

(29a.» L) S

A 
LUGA-SK, por .0$, na Villtt Marina, ít
rua Uruguay io«j, uma casa nova, coirl

duas baas salas, dois «randes quartos, cm
plcndi-lo nuintal e )u_ electrica; as chaves
na mesma villa, casa VIL (3106 I.) _

VLUGAM-SK 
boai casas, por iu., coai

?, quartos, 2 salas, etc, á ru. Mourão!
do Valle- e Jannii.zi; as chaves na pr.iade S. UiristovSo n, 161, e trata-se na ruo
do Hospício n. 1.14. l0 andar. (15.í lj $

A-l.UGA_I.SKi por iie$ boa, enf-s, eoni
-V.i quarios, 2 salas, etc., á rua Januz.íUourfio do Vali-
S Christóvão 161,
Hospício n. !((jt 1*

às chaves na praia dé
trata.se na ma dt

ndar. (ii?3 L»S

ezes
Cura rapída, effieaz e íiifalüvol-Astlima, Bronchito

Coqueluche
¦_¦*¦ ' ¦¦"¦ ' «¦ « ¦"¦ ii—iiiiii -_______í__i"Vicla-o 3$ooo

Em qualquer pliarmacia, ou na rua Uruguayana 66
RIO o_3 j___à._Kr__ai_F?o

A LUGA-SK uma boa
C\.2 Quartos, jardim, quia ladeira do Faria n

casa, com z salas,
Intal banheiro, etc.,

trala-sc no 64.
(,I3H D J!

ALUGA-SE 
o bom oredio da rua da Gani-

boa n. _c«j, fundo?, com 4 quartos, 2
salas, jardim c mais dependências; aluguel
1-0$; trala-sc na mesma. (3061 )> I

ALUGAM-SE, cm casa dc tratamento, 2j.1.Lons quartos, mobilados, com pensão, acasaes icm filhos, senhores e rapazes detratamento; rua Haddocl; Lobo 13.
(oSi K) 1

A LI G.\._L, por -joS. uraa casa, na ave--."T-nida a rua iSanto Christo 22S. com sr.m-de quintal. (_.-,(',. 1) I!
A LUGAM-SE ..lias e quartos, todos o«-—.conunodos têm janellas, grande quintal,e cozinha; rna Affonso

(3i8l I) lt
,.níjue. banboíro

Cavalcanti iri-

.. LUGA-SE
-íicto Hyppo
too$ooo.

bom sobrado, á rua Hcnc.li- !
o iS.|. para íamiii:..; aluguel 1iiiuguçi |

D K !

GATUM&Y, ESTAGIO

A LUGA-S lê par 70Ç rac.-isaes a cr.;a da
XXtravessa de S. Carlos n. 24; tratar
rom Manoel l?crreira dos Santos; 29, rua
Vi-conde de Itauna. (31.14 J) J

ALUGAM-Sl. 
deis confortáveis aposentos»

-co:n ou sem mobilia, coai pensão, c;:i
agradável moradia, e::i ca=a dc familia dc
todo receito, a casal distineto ou a cava*
llieiro sério; ca reu Arislides Lobo n. 23.

(3097 J) R
AILUGA-SE a casa da rua Itapiru' 33S,-TVcor.iduas &alí.s, tre. quartos c mais d.-

pendências; trata-se na rua do Rosário, id-.
(3080 j) 

'j

A LUGA-SE per 43% a ca*a X Ja trave.
..lía Navarro n, 91; tratsr com Uorat.
rua d_ Andradas 59 (loja).

A LUGA-SK boa caía para familia de tra-—Xkimcnto, a rua Gari'jaldi 11. f.o. onde so"•""¦ (-KCS K) K
A LUGASE a casa da listrada Volha da^.-.iijtica 11. ..4, as chaves 110 11. 300.

(c8o6 K) J

Juventude
Alexandre

ta. com (ine os cabellos bran-
cos fiquem prelos, não queima,não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desrn-¦volve o crescimento do cabcüo
e extingue a caspa com tret _p-
ldicaçôcs.

Vende-té .m todas s, perfu-manas — Pharmacias c droca-nas. Preço 3$ooo rs.

A LUGA-SI', a casa n. 30 da rua CosK
XjLtiulinarãcs, proKímo i praça ArRcntin.,
bendes de S« janurario, com commodidade*-
pt.ra iamilia regular; preco 120$; as c_»ives estão na venda nrosima, com o ....
Brandão. (2645 I.) R
-*  ¦— —-—.

A LUGAM-SE casas novas com duas s».
-ÇXlas, dois bons quartos, quinlal, há*nheiro e \V. C, dcnlro ds casa, electri-
cidade, entrada independente, etc; ¦:,!, ru«
Joci;cy('Iub 11. 157, casa II, d,M 6 il
12, menos aos domingos. Trata-se ua rua
do Ouvidor n. 183, Tclcplione 3117 .'or-
te. uas 4 ás ó, com 'Jliacou. Aluguel, 91Í.

(91. 
X.) J

A LUGAM-SE .*t_ casa. da rua¦LZ-1). Jlaria 71 (Aldeia Camnista),
transversa) á run Pereira Xiiik*»,
«ovas, com <ioi_ fiuurtos, duaa
snlas, cozinha, banheiro c trinimo
«ln lavneem, todos os ooiiiinudon
llliiiuiiiailos n lu/. elecü-ica. Aa
cliaves uo local. Trata-so nu run
Gonçalves Uins 31, próximo da
cidade, a iioiico. passos dos liou-
des «Iu Aldeia Cam pista, cuia p.ia-sanem em duas seoeões 6 do 200
réis. Aliii_ueis 100';; o 90S000. U

ALUGA-SE 
uma casa pequena, por .oj;• na rua Lopci Sou.a u. 14. S. Cliri».

tovão. (2481 I.) IS
A _~JG'A3f>S_ muito cm conta af_**»n»s«s da rua Jusó Viccnti) ns.-li o90 (Andnwiliy). As chuveana vonda ao lado 9JS.V.(I{_'87_)1.
A LOGA-SU uma casa dc 2 quartos, 2 st.XJelas e counlia, cm oouuena arca, etc, po«to.ooo, na rua Josc Llemcnte 11, 81 (praiice S. Christóvão), orcfcriinos familia cora

reuc-is creanças, ou mesmo 11 inhumas; irat».se na rua Senhor Jos Pcssos . 316, com «tr. Miguel. (_, 53 1,1 a

ALUGA-SE |.or :oü5 a casa da rua Du.
.. ouc de l.'a:<ia.-, n. 133, no Uoulcvard\ mie e Oito de SetembroIas, tres quartos, Cozinha,

luz electrica e quintal.

com duaa sa**
banheiro, tem

(2S31 d j
A IX'GA_v[--.l'_ duas casas na rua Thcth._~Xd.ro da Silva 11. 412.Il c 4I2-A, teudd

a primeira duas Brandes salas, tre:,- ., lartos,
I salas, cozinha, ii.-inheii. com agua qr.cnte,
| te. entrada nobre, jardim c |ioiãu habita.
Ivelj c a^scKtinda com tre3 quarios, -.lua.
| salas, cozinha, banheiro com aqua quente]quintal c iardim. '1'anihem sc vtn.de espe-1 ran lo algum dinheiro. Trata-se dc frontí
\:'"> n< 42.. (2371 ).) |
! ALUGA-SE uma boi casti com quatr
j XXquartos, todos cora janellas; na rua dLuiz liarbosa n

. de
.5; as chaves estao n-j io5-

(2702 L) /
A LUGAM-SE os prédios ns. 387-XEarão dc S. Francisco Filho

c 19, à rua Wernc

á rua

A I.UGA-SI
_XRi
dccia "• "• Peixoto,e&, (,794 K) j

i LUCA-SE
¦¦3e._om.in]

j A LUGA-SE o predio da rua Vinte e Ci«-
1 -íjlci dc Março 11. 10 (Campo .ic SSo
I Christóvão), com duas salas, cinco magnl-
: fi.'Os quartos, copa, quarto de banhg r. co-
| zinhtt. rata-se 111 rna de S. Luic DurSdn. ii, onde estão __ chaves. (:;;...) J

ALÜGÃ-SE pe7-rva Matto Gi

••¦» liabitavíí;^*c.__:Cme?qMrl°'
casa da rua Con.le de

e
cir" tr.». >. -»»•.« estão uo açou-Bi.c, .ra.„-se oa rua Moura Brito n. ío.

(-"SS- K) R

tommodos
Haddodt Lol-o

\ LUGAM SE bellissimos
, ¦'-"•¦'cspeitavcl c.-.sa da ru_(.o;ol)j t „. 36, _,...-.. J5,™ ^ 

ru»

;j. a casa n. 130 d.
_-jsso, com bons comutoudos (proitmo ao !i,rè;o da Cancela».

(jooi mm;
ALUGA-SE a casa n. 42 da rua ...are.Xlprojomo a pr.;a .Ia üaiideira, 1 ... dailpavixe-ntas, quatro quartos, dc-as salai, «oa-

lois W. «.'., com terraço, quintal <í-irnodidades modernas. 1.,!... ve»quilQ-aer hora c trata-se na ru, -lo Ou-

alie
mais

U .7 K) K | vidor o. 173. cJ-arutari. Culaa. (jSovWI
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iMniimna^
DESCOBERTA ASSOMBROSA!..

TONIGOCAPINETTES
(Mocidade dos cabellos) ¦

A cura da calvicie, da queda dos cabellos, da caspa, dos |
| cabellos brancos c daa parasitas que vivem no couro ca- |
Í bclludo. , I
i Com o uso dc 2 vidros obtem-se o resultado satisfatório. I'7 

Possuímos milhares de attestados que confirmam o nosso 1
I successo do 30 annos. I

VIDRO 4SOOO 1
f Vende-se ms Perfumarias Pharmacias e Drogarias §
_ caixa Postal n. 59 Rio de Janeiro
l_.!':i!K;IBW»l!«lilBII»»^ aBílIBIIIliBSsiBÈiiíBilííiiltlBBBIWWIiiaBlSBIlítBlliiiB

A I.UGA-S13 a casa da ma Senador Soa-
iVrrs •_.rolor.Eiiineiito da dos Artistas,
XXXVI (Aldeia Campista). eom duas fa-'-;, d.iis quarto», despensa, jitrdir.'. e quiu-
1.,!. Altupiel í")5. As chaves estão no pre-
dio an lado. __ _ J

I fí I.lT.A-Sl. por oo$ a casa da raa Clia-
./.Vvcs 'Paria n. üi-lli lrata-sc na rua da
Aifaiidcea n. ia, l'eI_olo & C. (2,-971,) J

\I.UGAM-S_15 
.uartos na

-II
rira líomfim

/Vil." ga-, lim imiila oeua c muito ter-
ic.io, a ro$, 2jí. .10$ t 33$ooo. (2753!,) J

A l.lHtA-SK por 1.0$ unia casa com tre»
J%..i.artc-; 11a rira Senador Furtado 100;

(2..B4 li) li
Liii.a

1 .Ia sc 110 n. 09-

! \ l.ur.A-SI-, <i casa n. 44 dn rua. dos
.1Y bandeirantes, perpendicular íi Mariz e
liarros, com Iodos or. coniniodos para fami-
lia dc iraf.imcnto; as chaves por favor, na
mesma rua n. 3:. Trala-se com o pro-
ilirictario á rna das Laranjeiras 11. s3o.
Telephone 2270 Central. (nSrC I.) R

A LUCA-SE » casa n. 12 da rua Miguel
j-Jule Frias, com duas silas, cinco quartos,
banheiro, co.inlia e quintal; trata-sc na rua
«Ia Alfândega n. io, 1' andar. (a.;S,i I.) J

AI,UGA-S1? 
um liom quarto com jaiícll»

a moços si.llcii.is 011 a casal que traba-
lhe fira. na rua llcntdiclo Hippolylo 177.

(3-lo3 1) M

\ LUCA-SE o pequena ca.a <la rua liarão
-ti.de Uom Retiro n. 38; as cliavcs estão
no m, 32; trata-sc na mesma, das 8 as
10 da 111'anhã. Aluguel módico. (_8-4M)R

ALUGA-SE 
o bom ormazem da rua Ba-

rão dc Bom Retiro n. efi, tem. moradia
para familia. serve para qualquer ncsncio,
chaves no n. 32, onde sc trata, das 8
da 10 horas. (2864 M) R

ALUGA-SE 
o grande c confortável pre-

dio á rua Vinte c Quatro dc Alam
n. 94. por 300$ mensaes. As chaves «10dio i rua Vinte

94, por 300$ mensaes. as cua.
mesmo predio. Trata-se na rua do Hospl-
cio 11. 144 (1° andar). (-77S M) J

ALUGA-SE 
boa casa pintada e forrada

de novo. com duas salas, dois quartos,
co-inha, quintal, cie. Chaves na rua Dias
da Silva 11. 1. casa 9. Trata-se mm
1'araKuay n. 30. Mcyer. Aluguel módico.

ALUGA-SE 
'Para armarinho ou outro ne-

Jocio. untt-a.a. ein frente . eslação
do Riachuelo; ver e tratar ua rua D. Aano.
.Ncry S-8-. '-^ 

M'

ALUGA-SE 
por 35$ nma casinha com

dois quartos, e duas salas, q_intol,S£
cozinha com bastante agua: na ^ ¦«««
Gomes 11. 55 (morro do 1'into). (2829»»

ALUGA-SE 
a casa' da rua. Silva^-Í-Ko

n. 22; cha'chaves a rua
Aluguel 80$.

Viuva Cláudio
(2893 -2-1) R

BQRLIOO MAIA it C.
CASA FUNDADA KM 1878

Únicos depositários do cimento inglez "WHITH.

e BROTHKKÍâ", tinta hygicnica OLSINA,
MVKI.OL TRIPI-llí para matar o carrapato

do gado

TELEPHONE 274 — Rua do Rosário 55 58

GRANDES I.EDUCÇOES nos 5>re-
ços como sejam: camas para solteiro,
25? a 35$; altas ristori,. para casados,
40$ • e 45$; lavatorios inglezes, 50$ I
toiiettes commodas. :oo$ e 105$; guar-
da-vcçtidos, 35$ c 45$ I guarda-louças,
35$ e 45$ooo; guarda-pratos,, supe-
riores, 110$ c 120$; guarda-vestidos de
desarmar, 100$ e 110$; mesas elásticas,
50$ e 55$; mobílias estofadas, 130$,
140$ c 180?; dilas Siil-Amcrica, 100$ c
jio$; cadeiras para sala ou quarto,
75$ c 80$; cadeiras dc balanço, 35$. .
40$; dormitórios, 420$ « 450$. superio-
res em arte e fantasias belgas e estylo
alleiuão, 500$ e 510$; diversos modelos
a escolher; sala de jantar, 380$ e 400$;
ditos estylo allemão, 390$! superiores
de fantasia, crystaes c cadeiras dc cou-
ro. 830$; camas dc arame, 10$ e 12$;
colchões de crina, 12$ . 25$; capim,
3$ .1 10$; e tudo novo e de primeira
qualidade ao

IRESLEÃO Di
LARGO DA LAPA N. 110

TEÇAM CATAT-OG09

E' 0 MELHOR TALISMAM DA SORTE !
Como obter negócios proveitosos, e induzir ¦a pagar-vos promptameníe ?

Ver a' imagem da pessoa qtie se deve esposar? Cti_ar-se faellinentfe com quetri
se quer"? Conquistar bom e-permanente emprego ? Obter das pessoas podero-
sas tudo que se lhes pedir ? Ter grande memória, . aprender línguas fácil-
mente ? Impedir que se apanhe sypliilis ou moléstias venereas, sem se eni-
pregarem camisas ou drogas ? Obter alguma coisa que eijpei-aes vos recuzem ?
Fazer vir cabello aos calvos, ou qirs os cabellos. que devam ' nascer sejam
pretos e não brancos? Descobrir minas de ouro, prata, • brilhantes ou outras
preciosidades pelos Raios X que se ensina a desenvolver em si próprio ?. Fi-
car com grande força na vista ? Curar moléstias sem drogas ? Corrigir vícios
ou máos hábitos ? Ganhar em aualqucr jogo ou loteria, sempre pela certa ?
Vazer vir uma pessoa da qual se tenha separado por qualquer causa ?
Destruir malefícios? Fazer a felicidade no commercio ou na fami-
lia ? Adoptac o OCCULTISMO PRATICO, o qual se remettc prompta e dis-
cretamente pelo correio, a quem enviar DEZ MIL RE'IS cm vale postal a
LAWR1.1.C1. & C. representantes do ELECTRIC & MAGNETIC INSTI-1U-
TE DK NKW-YORK. KUA DA ASSEM BLICA N. 45, RIO OE JANEIRO —
RESULTADOS GARANTIDOS. GRÁTIS O MAGAZINE. __I£II

\7BN_*E-SE tim tiredio .empado por ar-
T ítiazõm dc seccos e molhados; rende

100$ jior mez. c tem contrato. Pri\'i>'f:«ob£;
trata-se com o sr. üiiaUcr, largo- de São
1'raneisco dc Pauta ü, _(., i" :.n_„r.

(I! 335.) K

\^KXDKM-__>K 
cm -prestações ca?as e ter-

renos, «o Realengo, ua tKsthida Reol
dc Santa Cruz; lrata-sc com o sr. Mar-
quês, na il-.sLrada Real de Santa Cru?, 105;
mais informações á rua da Alfândega, 28.
Companhia Predial. N

VIÍNDJÍ-Sd5, 
na estação do 'Mcj-cr, tini

lindo c èólido predio, ttítulo .lois (ittar-
tos, duas, salas, cozinha, tanque, -banheiro,
luz cleclrica, jardim na frente, gfftdil de
ferro, terreno c outros melhor_uueatos. Tre*
ço 6:000$; trata-se com o sr. Gualter, largo
de S. Francisco de Paula n, _.(i, 1? amlar.
das 10 ús 5 horas. (li 335-0 '•*

TTE-NDIS-Slv tiraa ca?., nova,.com terreno
V próprio, na rua Maria José m. ei, em

I). Clara; trata-se na mesma. (5 1:938) '->

ALUCfAM-SH 
ou vendcit.se duas casas

novas, na listrada Nova do hiiccnlio
da 1'cdra. entre Kamos c itom.succcsso
próximas ao n. Coi, onde se informa-
ta-se na avenida .Rio Hranco n.
panhia Perseverança Internacional.

(301.7 M> J

tra-
Com-

A LUGA-SE n confortável cnsa
-tiniu run JI. Lobo 11. Ü32. roççn*
temente reconstruidii c com tortas
as coniinnilidudcs imra familia fle
tratamento. Trata-se «n rua «•<>
Hosario «a. (M 3211)-J

lioa ct.sa <lc
ALUGA-SE 

ou vende-se,trata
recente construcção, á rtta _«...-.u _»-

Mendonça, na villa Cerson, estação «le Ka-
mos; iiiforniaçõc. com o capitão Magno,
era Olaria e tratar.. íi avenida Uio,liranco
n. i-i, Companliia Perseverança
•cional.

Interna-
(..oro _,!) 1

VLüCASI. 
a casa da rua Barão <le Co-

lei-ipe 11. 1, iwlo aluguel mensal dc
..$. lendo duas salas,

1.1I; para tratar na
Francisco Pilho

doís
lll;

289.

quartos e quin-
liarão dc São

(3180 1.) 5

\ I.IT.A-SIC. por 1:0$, a ca.a assobradada,
_(_.«¦.,..1 d..is diiarlos, duas salas e mais
dcpciidciiuas, 4 rua reliiipe Cninarão 11..I
11. cliavcs t-olão na rua Santo Ltuüa 51. _«la;!.-..-i!_i. (3413 D M

A _.Ui'.VSl. a c;
«.Vn-lia 1'ontcs.

,\ I.IÍIIA-SIÍ 
'

,i V. sala con1

usa 11. 37 da rua Per-
(339JI.) li

cm cnsa de íamilm, itmía
com ^ciisãOí a oasal on 2 pes-

.-...,. (U-ctii.esi iua Mi|jucl de Frias n. ii,
-...ii-.„:... 

:¦ (31.1-1 D M

V I,L'(1A-Sl. o esr-lcndid.i sobrado da rim
_f._.Tot.-«'.ã II1..1.«.iu u, cio, com cinco bons
(.iwrtüs e doimitíitiu-i, duns aalos c demais
(li'|i}ii(l«'iici.-«s. Vrcço, 1O0Í; lrata-sc.no n.cs-
mu. (íue so acha nbi-rlo lodo o dia.

(.1333 T.) 
**

VLUGA-Sli 
a casa n. A da Villa Coe-

Um. siuitida na rua 1 "ouscc-a Lima S7.
..-.ii duas sala... dois (Hiortos, co.tii-.lia. (itiin-
;..!, cleclricidade em todn.s os cammodos,
j-it.i.-i com abundância; o chave está na casa
n. 6. (3040 1.) J

AJ.UC.A-SI; 
11 casa da rua -Corta Gui-

marães u. .7 (licliro da America),
«-)-... porão liiiliilnvel, ittiatro quartos, salas
dc vifítás e dc jantar, cozinha c o mais
«íue t necessário para casa de familia.
Tem «_'.? t- luz eleetrica cm t.iilos 00 com-
modos; está pintada e foliada de novo;
o chave está uo n. 25. Aluguel. no$ooo.

(3039 1.) J

A 
LUCA-SE por 63$ tr._-it'.ac«.
consumo de hu,

incluindo
uma boa casinha coai

jr.ln, d-iis quartos, cozinha, etc, tem hom
quintal; ver e tratar na rua lencnle 1-rau-
ça 11. 136, bonde josc llouifano. -Mçyen

ALUGA-SE 
por 90$ a casa _ da. rua Ca-

vale;ante n. 23. cslatão da Piedade, tem
ires quartos, duas salas e mais dependeu-
ci.13. Chaves na mesma; tratar na rua lor-

Iloaic-ni 11. 131. V. Isabel. U953J1,1ro

A LUCA-SE
ilMeirelles n

um porão; na rua Vietor
(jo.-.;M)K

ALUG.\-SE 
por

Vlci 
100$ o predio- da rua

ictor .McircHc. ti. 83, tem dois quar-
to-, dua. boas salas e mais dcpeudcncias.
As, cliavcs estão na rua Pigucua 11. 1=9.
onde sc trata. 0943 M) j

Ã 'LUGA-SE a casa da rua Conselheiro
jtl-Agostinlio n. "5, com duas sa'as, tres
quartos, cozinha, luz eleetrica, chuveiro,
etc, por 71$; trata-se 11a rua dc b. llraz
n. -'. fotios ou 'Santos'. (•.)5-- Ml J

ALUGA-SE 
o rredio da rua Goyaz 464,

ua estação da Piedade, com duas .salas,
quatro nuartos, cozinha c porão habitavcl,
cotn electricidade c Rrande tcrrciiu; trat.v
se á rua Adalgisa 61. (-oc.-M)!.

AI.UG.VSI. 
|i . .

«ção n-.odcriia, da rua Senador Alencar
133 casn de constru*

n.. 1.1;
rliica .1
.'.«¦fi.

com ires (ittartoa, i-ains-, luz ele-
V...'_uda 11.0 lado. As chaves estão

1= L) R

A LlTíA-SF, comnlctãmento livro
jtl-o (lcscmbnrnctulo o pretlio fln
run S. l.raiicisito Xíivíit 757; mo*
diito aliiuucl; trata-so no iiiosino,
com o iiropriiíturto, ilas 9 ás 11
ila mtinliã ou 1: (la Quitandu 157.

(,l ;t_!SO) M

AtTjUGA-SE a casa assobradada da rua
-rt-Gencral Uellcgarde n. 50. ct>:" d"»5 5a-
Ias, Ires quartos, porão, jardim na frente,
grande quintal. Eiigcnho Novo. leio alu-
Igucl mensal dc i32$ooc (,_o.W J

a cn.-a da -rna l'cr*
trata-í-íj na nicsnia.

(3333 M) J

VEXBE-SE 
um bom lolc tle terreno, com

uma casa de sapé, bem aborizado, com
acua á porta, luz. logar alio; ver c trator
á rua .Ivmilio 11. 3, Jacarépaguá. Ponlo de
100 réis. (R 31.1.1) «

VENDE-SE 
uai bom terreno, com C me-

Iros de frente i.or 43 de fundos, tendo
ineiação oa parede," na rua Affonso Pcftn-sl
junto -ao n. mo: trata-sc cojn o dono,
rua da Misericórdia -n. i5of -oja.

o nono, :i
(U3123) N

A Cura da Paralysia
pelo Magnetismo pessoal dc D.
Monte ro. Chamados i travessa de
S. Francisco u. 22. (3390 J)

TTiEN*0E-:9E por 14 contos, urgente, o
T predio da rua dos Artistas n. 35. com

.) quartos; ver e tratar rua llncnos Ai-
rc3 u. 19S. (Jl 3'oi) <N

\rK\J)H-SH 110 citutro dn ciilnflo
' um crnmli. preilio com «riuiilo

terreno nos fundos por 55 contos;
trata-sc na i-uu da Assembléa 80.
charutarin. (M »4S_9) N

ViENDE-SE 
nor 15 contos o predio da

rua .Pvito de Figueiredo n. Oo; ver ç
tratar rua JJuenos 'Aires 198. (II 3-01) ^

TT.EXl.E-SI. por 10 contos, urgente, o pre-
V-dio <la rua General Cimabarro 11. i»5!

as chaves no a. 23; trata-se á rua Uni-
nos -\ircs n. 19S. (M 3-'0i) -N

X7*Jí.\DBM*SH lotes do terrenos
> de 10X50. n prestações de 15$

mensaes; em Mndureiru, VILIiA
»l'll!A.M)KLLA. — Informa-se 110
lar'e'0 de Mitdm-eiru 38-1, com A .
Mirnudcllii, junlo á licencia ilu
Vieleitura, o trata-se «a rua da
jprainlm 7, Querino. (M 315»).N
"ireN'L>l--SU «m terreno mas Laranjei-
f ras, tendo SXio, próximo ao -palac o

Guanaiiara. cm rua aspliallada, livre ,c (les-
embaraçado; trata-se com o sr. -Cua-iter.
largo de \S. Francisco tle Paula ti. 30. i°
audar. Preço BtsooÇoc-o. Vale o dobro.

(D 33311 N

\7.EN'l)l-:-SE\ '44X460, um frrande terreno, lendo
bondes :'i -porta. Pre.o .1:000$;

trata-se com o sr. Gualter, largo de "
Francisco de Paula 11. 3'.'. ¦" iir-d-ir,
ib ás 5 horas.

ALtíGA-Sl.ti a 11
415

.mbiico 11. 129;
líiigcnho de Dentro.

A-LUGÁ-S10 a casa da rua Altcç 38, cs-
JCLtáçÇó do Rocha. Chaves ao lado c «ra-
ta-se na rua Felix di Cunlia Ji. 3-1 •

(3.S0 R> c-l

casa da rua Duque Estra
n^. com quatro quartos.

Trata-so na rua Minas n. itl. Mcyer.
\3~7j •*') J

ALUGA-SE 
tt

da Mcyer 11.

A -LUGA-Sli um quarto, independente;
Í.Vrua Dr. M.lanocl Victorino

(3=05 Ml lí

A T,UGA-S1. -por lodo o preço a rasa da
i'ü_rua de S. Paulo 11. 45. estação do
Sampaio, pintada e forrada de novo. elo-
ctricidade, com duas salas, dois quartos,
cozinha, tanque, área c Rrande terrenoi
ns chaves estão na casa pegada c trata-so
na nta D. Alice n. 126 estação do Ko-
cha. (3-°- Ml lí

A d.UÍ-AM-SE rai casa dc familia, um
XXqtiiirlò o tuna sala, n um casal; na rua
de S. Braz 11. .;?, Todos os Santos.

(,;i..-o .JI) J

A 
LUGA-S 15 uma
il. Francisco Xavier

hoa casa;

A ILUGA-SE uma casa de avenida. Alu-
Xi-guel 1.6$; na rua João Rodrigues 60.

(._..- JI) E

ALUGA-SE 
11111 predio na rua Va_ de

Toledo 11. iio-C, Engenho Movo, com
«luas salas, dois quartos, cO-ihha, banheiro,
installação eleclrica e foftão a gar. por 1)1$;
ar. chaves ao lado; trflta-se com Laurciitino
.Mendonça, uo liauco UltratiKuino.

(33S.I JI) 3

das
(li 3331) N

^iiinpiiuiBiiiuiBiaiiUin
Fortalece a raiz do ca- f

belio e elimina a caspa f
CASA~CIRIO |

OUVIDOU, 18» §
ai;?iaaà_.LiiiiBH«

t^T-ENliEM-SE co metro? dc terreno,, cm
.- Híòtáfojrq, prosirao á 'rua lí«-:i! Gr.vn-

dem. O "terreno é cm logar alio o n.10
encho. O lerreno -tem de frente 20 metros
e dc comprido .10» cija-is ou ancíios. Preço
4too..?; trata-sc no largo de S. Francisco
do Paula 11. 30, 1» audar. (lt 335.) -N

V.lvXDE-S-E 
lima boa

strucção dc pedra, cal
solida casa, con-

lijolo, tendo
jardim jia frente, ires quarios grandes;
diias grandes salas, luz •-eleetrica, tres -li*
nhas de bor.dcá quasi â -porta, cmiiio ter*
reno, agua, porão habítavel c írorites de
csintaria, livre e descniliarjçado. Preço
ioh.ooS; trata-se com o or. Gualtor, largo
de S. Francisco de Paula n. 36, i° andar.

(lt 3351) '«

lillililIBüf
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¦
i_iã__-_!I
! m„i^'_UHi- 0?,' íc"di,t?r'ã cm todas as suas maiiifestações.' Hheumalismo, -
gimoléstias «la pelle, Feridas ua bocca, nariz e garErnnta,. Ecitemas, l)arthrds,B;*unjnculp., dures mtlsoularçs. Inllammaçlío das glândula!, Lateiaiuento das ar-BB teria», Dprcs nos. ossos, Ulceras, Tumores, Manchas da pelle c todas as do. ¦euças resultantes de impurezas do Sangue se consegue

-LiUBTYL 1

ITENDK-SE vim grande c confortável pre-
V dio, tendo dois pavimentos, os.quartos

todos rodeados dc jancllas, muito. terreno
todo arborizado, entrada ao lado. So o pre-
dio custou .0100$, -fora o terreno; vcn.lç-
se por 1-4:000$; está quasi novo. O predio
é o ([tie ha de 'inais solido c moderno; Irata-
sc com o sr. Gualter, largo de S. 1'ran-
cisco 11, 3G, i" andar. (H..3S.).-*

^rll..\n.E.\[-Slvlegio Militar.

I POÍIAM

"íifflfiiiai.iíHaiEiiíasfaiiiiHHass.Biii

[ratNDií-SE eiii unia dai melhores esta-
. -,...., .... _,'.iln:rbio5, eom lod-aa as eon-

dições, um predio tendo ires quartos, duas
talas, bom terreno todo murado, boa con-
sti-ucçao c peno «le bondes, cozinha c agua.
iPrcço 3!50oÇooo. 'Eslá livre e dcsemp.ra-
çado; tratn-se com o sr. Gualter, largo de
S. Francisco de S. Francisco dc P.111I11 3".
iu andar, das 10 á» 5 horas. (113354).^

\_r_.2iDI.-S.?, 
r.a eslação da Piedade. 111111' hoa cr.-:., -tendo dois quartos, duas sa-

Ias, cozinha, limita agua c grande tcrrctiQ
toilo pltintado; rende 40$; o ¦predio o «e
cot-Strucção moderna, Preço si-iòo^; trata-
se com.o Br. .Gualter, largo de S, Frr.n-
cisco «lo Paula n. 30, 1" andar, das 10 as
5 'horas. (*.'• .-.3..I) -N

XflIXl-i: SE. na eslação «Ia Piedade, tnu
V lindo terreno, tendo 11X...., 11 metros

<!«.- fri-utc e 55 dc comprido, a 3 niilitt!».
da estação e um do bonde da P.edaac,
está próniplo a edificar c tem ga?, agua
e Itt-.t cleclrica na rua, logar alto c muito
saudável. Preço i.-too,.ioo. PóderS.e lazer
tres predios; trula-sc cmn o sr. Giialtcr,.
largo dc S, IFrancisco do Paula n. 30, i'_
andar. (U 335't) «

terrenos, próximos 00 Çpl-
egio militar, a 300$ o metro corrido,

promptos a edificar; trata-se com o sr.
Gualter, largo dc S. I-rcíicisco «le l.tn_a
n. 3., i° andar. 03 3354) ->

ÃbS DOENTES
CURA radical da conorrliín cliro-
nica ou recente, em ambos os sexos e
cm -p«. ticos dias, por processos nioiler-
nosiS-hi dôriiiarante-se o tratamon-
to. IniDiiteiicia, cancro syphllltiçp,
(lnrtliros. eezemas. feridas, ulceras.
Apiil. «06 o 014 — Vaccii-i de
Wrighf—estreitamento Uc urethra; appl.
do poderoso especifico contra moléstias
vcnerca>. etc. Pagamento apus a cura.
Consultas diárias das S ás 12 e áas_2 at,
10 da noite.-— Av. Mem do h(\ --lo.

7UÍN0E-SE, cm Um dos melhores porVtp.fi
de S. Christovão, um predio cora tres

quartos, duas salas, grande varanda (to la-
do, tendo ao lado grande terreno todo or-
borizado com arvores frutíferas, rua muito
boa, ulla (. bondes quasi .1 porta; so o
torrcr.o vale o dinheiro. Preço 18:000$;

•trata-se com o sr. Gualter, largo dç S. Fran-
cisco n. 36, i° andar. (Jl .1354) K

Üc.

Licor Vegetal Bi-iodado
=i . O mais poderoso aiitisyphilltlco — O mais enérgico depurativo. Approvado •>.
gj pe«a U. C. de Saude Publica c regristrado ua Junta Commercial. O 1.UETYÍ. B

P0.?".!* ura valor therapeutico e scieuiifico incontestável; comprovado com uma SÉ
g| lUflnidoa. de attestados médicos c de pessoas que com cllc sc c_r.i..un de-oU M

de j.i estarem sem esperança de obter 11 cura. Este prodigioso remédio c ilsalvação dos syjllillitlcos desehganados. Cura a doença, putrifica o Sangue e for. atal.eçc o organismo. O LUETYL é dc palladar ngiadabilissiiuo, tema-sc ás re- Bteici.es, nao tem dieta e não produz Estòmátites, enterites, máo-estar, etc. _
''.ÍVS._J5Í".os *.e """ sil"llar,í!- Tomac LUETYL o UNICO que com UM 9V1UK0 faz desappareccr as manilcstac.Scs da Svpliilis c as doenças do Sangue. _J.iicoutra-se em todas as Pliarmrcias e Drogarias do Brasil. Preço sjooo, BFabricante: Phc.-Chimico, ÁLVARO VARGBS |

Av. Gomes Freire, 99 — Tel. 1.202, Cent. |
KTiii»|!lll^«

Af-ENDE-SE uma pequena chácara, mediu.t «to 2: metros de, frente por r6. plan.taüa de arvore* frutíferas, com ca^a, salae quaito grandes, despensa, cozinha, ba.•ilieiro, caixa grande e muita agua. á ru.Mia» da Silva n. it*. cinco minutos da-estação da P.-.d.-.dc; trala-se na mesma. ¦}'..
'-¦ livre c desembaraçada. (R-ixj.34) N'

1
1
^,'E.,JJE-SE. barato um barracão, ua rua

» RcS'Ua lieis- n. 22, eom um lerreno quemede 11 por 60, com frente para duas
ruas; trata-se á rua ¦.\o,.ucir.i II, 44, es-
tação Quintino Bôcayuva. (J 3158) N

HfdiXl.E-S-F. utn terreno ria travessa lio-
T racio, com 6 lotes, c-Mitmido 63 de

frenle por 50 de fundos, com casa, e plan-í;ido dc laranjeiras c servindo o terreno
para plantação «lc hortaliças; travessa Ilo-
racio n. 13;. (J 114S) N

VENDE-SE, «
? va. 1'rcço 3

com urgência, unia cnsa uo-'reço 3 contos, na riu Faria, 7*.e.tação di Piedade, a . minutos do bonde
de Cascadura; trátá-se 11a, mesma, com o
proprietário.  (J 2031) N

\7rI.N'T_ti..SI. 
«m Copacabana um solido

predio, ainda não habitado, em centro
de terreno, muito perto da avenida Atiau-
lica, cc-ii cinco quartos, gabinete, etc;
trata-sc i rua lilaritilio u. S4, Copacabana.

V 511..') N

VJ-.N-DE-SE, 
cia Aldeia Campista, uma

casa construída recentemente, habitada
pela primeira vez. com quatro quartos, duasMias, t-.'.pa. banheiro, agua quente c fria,
porão, habitavcl com dois quartos, salão,
banheiro e ... C, terreno com 10 p«-.r 50;lrata-sc, por favor, com o sr. Dias, á rua
do Hospicio n. n8, 1» onda.-. (I -S30) N

T7'ENDli-B'E por 11:000$ um bom pre.
V na rua Nnbuco dc Freitas, Cldnde -No-

Ylcxi)E-.SM um terreno de SX-J17,' na rim Otlo de Alciicnr, muito
nroxiuio do Colleirio Militar; trn-
ta-se na travessa S. Salvador -t3.
l'reçb de oceasião. M «"lltOl _Y

V'I-:.\nfi...E unia boa
> Meycr, com tres qua

nooa casa nova,
. .. ¦ - -¦-- (Jiiartos, duas r;!!as cbondes a porta; Irata-se .. rua Archias Cor-

. 100. Preço - barato. (J 39.3) Nüciro

VI-.«\DI-.-Sl-..por o:o,.n..''u:i_i avcnM.i com-posta dc «ittas cas.13 novas, c um outro
predio dc frente de rua. por _:.oo$; tratarcom .0 proprietário, á r. Souza liarros 1.-2,dl. .Novo. Mondes i porta. Xão so (ittendeA intermediários.

do Hosario «1. 15 U •obrado,
ij 3040

AI.UG.-.M-Sl. 
casas dc 45$ a C5Í, com

todo o conforto, bondes dc cem reis;
trata-sc com All.crlo Kocha. á rua Cândido
Bcnicio 11. 50--, Jacareiaguá. (.tajii.M) li

NICTHEROY
(33 _______

A l,Ul'..\M-SE cm Icarahy, rua Gavião P..'i-
.fXttoto, cm frente ao Parc. de H. licito
cinco casas para familia! irata-se com o^ sr.
Faria, rua Nova n. so;, (-833 i1) 5

AtUGA-SE 
uma casa á rua do Fundador,

,lS. Icarahy, as chaves por favor na casa
junta; tràta*se ú avenida Kio Hranco? 125.
"A Equilativa", o dr. -Manoel Pinto.

(2912 
')') R

mÊmmmmmmmmmmmmmmmmMKmWMmml-mm ¦lliiWH.i I

XriíNIJtE-SK por .|tl-""í uu
V nn rua Capitão Hcscndc,

do Kosario n. 151.

hom iiredioi
Mcyer: rua

(J 40-13- N

TTiE\Dl.M-SE sele prédios novos. írente
dc cantaria, sendo -uni de negocio, tendo

sobrado e cm esquina, sendo os outros seis
um com tres quartos o ditas salas, entrada
ao lado. c cinco com dois quartos, duas
salas, cozinlia, tanque c banheiro, luz cio-
ctrica; o terreno das casas é todo cercado
c são- to-las dc construcção moderna e cs-
tão rr.-i-íciido 600?, já renderam itoooÇ.

¦Pr«fo 3S:ooo$ -tudo. X. H. — So o.pretcn-
«lente não tiver o dinheiro todo. pude eu-
trar com a metade c pagar o resto em'¦prestações; trata.se com o sr. Crualtcr, largo
do S. Francisco dc Paula n. 36, i° ;.n«l......

(» .1354)'"

Tri.Nbfí-SI. uma cliacarvilia cm S. Chris-
lovão, tcn.lo uma casa com ires quar-

los, cm centro de terreno, tcit.io um lio-
rão muito alto, cozinha, tanque, banheiro,
bondes quasi na porta, -luz eleetrica: o pre-
dio rende no.òoo, Preço _:..oo?; recebe-se

¦li metade á vista c o resto a prcslacões;¦.rata-se com o pr. Gualter. largo dc S. Fran.
• cisco de Paula 11. 3i;, i" audar. (13 33..1) .N

HEUMSTHEKIA

¦^TEJíDBM-SE em pennenas liíes-
V tações <le 8$, «t.. 10$. etc.

mensaes macnificos lotes ile ter*
renos na niasiiifica localulailc uc

& lifVâ^lVfilS

(It eS..i) X

\TONDE-SE 
Itm grande terreno comum»

pequena casn e tciulo capoeira e olgtt-mas arvores frutífera., uo Estado do Rio.villa. de S. Gonçalo, dislantc dos bondei6 minutos; trata-se i rua .U-r-.iming. n. 19.l-.ste lerimo é al.o, logar saudável, livrne desembaraçado. (j _.,_),) fj

^?r!•:^-ln•:.M-S:i¦: 3 casas, . na Estrada Kcal,Para negocio e familia, com contrato;rendem 195$, c outra «a rua Gomes Seípau. ;_S; rende dsf; trata-se com o «•apitailwm.ro Kibeiro. u_ travessa Ileúriqueta«•¦¦: 16. :Piedade. (i. .¦«,,,;i x
*\7*1CX1)IÍ-SR 

na run Valparaiso,' (.'omle Uomlini, um terreno, fl
por 15; rua do Kosario 151, soli.

(It SStt:,) N
A tndi.g ôs (]tio sof
from do ([ualquer mo"
lostinv 031 a suciodadi'
enviará, livro de qua8
quor relribuiçilo, o
moios tio curar-se. ICN-,„.„ O.-. F*V. II

_i01nii.a1.11 Sane, servida pelos ! VIEM PELO CORREIO, em carta fechada—nome, morada, symptomas ou
trens da Linha Auxiliar. O escri*|.manifestações da moléstia - o sello para a resposta, que receberão nt»
ptorio é cm frente da Estação de volta do Correio. Cartas aos INVISÍVEIS- Caixa Corroio 1125.
Siipé. Ainda existem nlcuns lotes
na Práca ilas Terolas, muitos nas
ruas Oisalns, Tnrquezas c Sanlu-
ras. Os prospectos com plantas
são distribuídos no escriptorio da
rua dUI-anilciía 11. *J8. *-',,nl*»\-
nhia Predial. «"2.

\pl.XDE-SE 
uma casa por -preço módico,

•11 rua Silva -Manoel; tratas? tia tra-
vessa Muratori n. 4r>- (J3375) *

^r.l-'N'Hl-:-í.i; 
o prc.lio, com grande -ler-

' reno, da rua IX I.uizn 11. i-7. Gloria;
tr.-.ta-S" o preço com a proprietária, a rua
Bento Lisboa ti. 131. Cattete. (J 3"93)^
"rr*ÍÍN_>i.~sS' 

o predio da rua Joaquim
V Mcvcr 11. 18, com S quartos, 3 sa'»3

e todos cs mais dependências para gramlC
f.ttitiüa; para ver c tratar «io mcs-..;o.

T71BXDEJSI. 1
V ilhãü c meio

¦terreno, medindo ttm mt-
io dc metros qtiadr<ido_í, tciulomtfta lenha do copocirão e bastante agua,

distante da estação do Rodeio 4 kilo.i.c-tros, com estrada dc rodagem, livre o des-
embaraçado', pelo pr.ço «le DOIS IifíIS or.iein. quadrado; para tratar com o dono,
em Campo Grande, á rua Angelina 11. 5;com I,ui_ Pctrini, (á coio) N

FERIDAS,

F.-. T.-.
Curas mugnelicas cm distancia o, auxilio da mais pode-

rosa iiistiUiiçuo occulüsla norte-americana, cuja representa-
ção no Brasil está autorizada conformo o Diário Official do
12 do Maio dc 1011. Garante-se melhoria do sorte. Grátis o
prospoclo da Theozoüüa. No Instituto Magnético,
rui. d;i/lss.mibii'ii'15. Capital Federal. Paga-so só
Dez mil réis, uma vez por atino.

COMPRA E VENDA DE 1
PRÉDIOS E TERRENOS

/XÜMPl-A-SIÍ um predio, M. G conto',
i vV nos arrabaldes, ate 1'icdade, próximo
J dc bondes ou trem, í\\\c tenha jie'.o.mc-nos 3 cjuartos c mais dc-jicmlcncms; cav-

tas a esta redacção, para 1.. V. (-'9o.|K)I.

1 'I,U('...-Si; por {¦'«.. uma casa com dois
j\.<í.i,:...... duas, eiitas, Iu;:, etc: na rna
¦Cüosclliciro Tliomaz Coelho n. 58; as cha-
\.-á no armazém .Aldeia Campista.

(.l.ilú I.) R

,. l.l.V.A-SK o .sobrado da rua do Matto-
-V.o ... .11, novo., com toda '.i liygicilc,
luas entradas; lrata-sc ::o mesmo.

(.!..__ I.) K

. I.UC.A-SIO u csa IV d., rua Miguel
-__.de 1'rias n. io, com quatro quarios,
«luas salas, banheiro, cosinha e quintal.
l'havcs na rua da AU.it.d.ga 11. io. i" a-.i-
dar. (.lioiT.. .1

_ \ i,t'i;\-si-: o cxceiicni.
x.Vrão de *Mc_>uuil;i n. S

casa da rua Ba«
ío. As chaves ntí

f.5to5 l.) J

\ MCA SM a casa ... iS
riuLcmbraíiça, Aiidarabj*. lem
fl«(is Nilas, ete. Ab clinvea esti
Trata-se na i"a da Allandcga

WlliHIIIIlIflUIIIMMI-WM

SÜBURBIOS

.1*011-.

. Ili.
(li.)

*\ l.UOA-SI- a casa da rua D. Clíira n
JrXem Todoâ os Santos, cotn 2 falas
quartos, jardim, quintal e luz cleclrica
chaves estão no n. 20; alufiucl 7^; trata-so
na rua figueiredo 15, «Mcyer. (;i.|o.M)l

O10PACABAN.A — ¦.''endem-sc terreu
r.a vv?. do Ros

com o proprietário. (2S43N)

V;IAS A nova -
;• 2 :20 0$
Coelho 1

Vende-se uma na V
informações na r.í.i
cc, peto do Mang-I-

(3-io N)

Ma-
IC.

.1

A F/UGAM-Sl'. confortáveis casinha?, paia
X_k_pc(itictias famílias, na rna Grcgorio Nc-
ves n. 32, li. Novo; aluguel siS; lrata-sc na
rua lí. do Hom líoliro -«j-A, das $ ús 10.

(,;iti«) .M) .1

A I.UHAM-Sli as casas. .11. para grande
Xi-familin, c 43, nara oequena íai.-.dia.. na
rua 1'ropicio; as chaves estãn na rna her-
nandes -i; trata-so na rua ü, do liom Re-
tiro 10-A. (3:90 M) J

'.ASA — Compra-se ate 10:000$ raats
ou ineno<=, distante da cidade 10 a 15

minutos. Cartas á rua redro Américo n.
90 — Cattete. (c-j.u- K) S

V

Cr
"COMPRA-SE de particular, mn peque

no terreno cotn ou sein cu-a. i:t"
subúrbios da K. 1'. Leopoldina, até Pe
uha; cartas, cnm preço a demais iníor-
inações, para llclmiro Dantas, á rua il*
de Itapagípe u. ,*íq. (3J2G_M")R

\ I.L'1'.A-Slv -in.r 76$ a casa II da r.ia
_c_LSouza Barros 11. ir-', tcoui dois qtiar.
toi, (luaH salas, cozinlia, quintal, clcctrici da*
dc. Pondes na poria, li. Novo. (..SS.. Milt

A l.U-.A-Si-. unia casa moderna, com dois
jTjLqttnrtos, diras salas, etc. Teça jardim na
frente e grande quintal. Kua Conde-ssa Hei-
monte 11. io.|. Preço, ua?ooo. (--Sç.;M)l-

•.OMPDAIIBE predios ou barracões parapOMPUAM . K
V^ demolir; t\v.

aWM% H FALTA de FORÇAS, GHLOROSE
lüiiM CORES PALLIBA3, FE3RESa ETO.
CURAIXAS pelo V__-_.JPAI.BJKO

(FtR BRAVAIS) Eni Rottns concentradas, som cheiro nem sabor
Rc-Oi.inieiidaclo polo? Medico» .is Pe.ss_.ris oiifraqueclda3|

pela Anemia, «s Prlvanõos, a Moléstia e.ia Febres,etc. |
Dl em pouoo Umpo: SAUDE,VIGQR, FORÇA, BELLEZA'_Proispectogratisi

\Di:ton!_tr-ii!b'B(c.!.TídislhiradiicDrsjtrb,Deposito: 130, r.Lafayette,Paris .
p—__*!,. _rr.Trr-y_T---r*aTiiiir_WT ¦¦ffrwuiwr ym BMt

A^-IINI.ii-SK um solido e confortarei pre. ''\TiKN'DK-;-'.lí, prot.imo ao Caos do Porto.
T dio, na r.il.r.c. das Chitas, tendo*'tive, V um cxccIU.tte _ predio, ç tres. prcdi.õ:

eo7Ínhu, -tanque.quarios, duas saliis, eorinhti, tanque.*- h;í-
nheiro. luz eleetrica, afjtm, torrenn; rende'
ibii$, está livre c .deseiubaraçailo c porto da
praça Saem! 1'ina; -preço iá:ooò$'; traia-
se com o sr. iGualíer, larffn Üe H. Fran-
cisco de Paula 11. 36. 1" audar. (Ü.1.1...I X

\r-lCNUIv-SH tuna hoa casa. tendo <1úU
V (jtmrtos, duas sala?, cozinha, tanque; o

terreno está todo plantado e 'limpo; rende
65$, tendo Ir.*-: eleclrica c bendes de íoo
riis, prosiiito á rttíi de .*-.. Uiógo, Preço
::Soo$; trata-se com o sr. Gualter, largo
de S* 'Francisco dc .Paula si. ,i(í. i° an-
dar, livro e desçuiiiaraçada. ;N. :li.—Sc õ
prclendonte não tiver o dinheiro todo podo
ficar devendo alítti.u. (II ..354) N
"ITlENDiH-Sl. um solido or«.-:lio, dc .-.ti-

V strucção nova, com to.Ioü 03 requisitos
ria h3*gtc:-C c da lei, tendo dois .(plaVlos,duas salas, cozinha, Water-cíosct, banheiro,
Qlfiuui terreno, luz cleclrica, muita agua,
logar alto, nüo enche, bondes du 10a réis,
r_ytde 70S c es.á livro e desembaraçado.
Preço 3:sbo$ooo. (,K* uma ptclracha...);
irata-se eom o sr. tíuallcr, larga dc 'Suo
Francisco de Paula ti. ,r\ i" oiular, das
to ás fi heras. .K-ite preilio fica próximo
;'t estação de S. Diogo c rua D. FeHciana.

IH ,1.,:,) N

jiic.torcs, boi.les de íoo. réis, distante da
.cidade tí minutos, estão livres c descmtia*

laçados c rendem iodos 320$ por me?.
Preço iS:,ooo$ todos, ou vende-se separados,
tendo ainda um çrande terreno para fazer
ílõis predios muita agua, Im. eleetrica c
esgoto; trata-r-e com o sr. Gualter, largo
dc S, .Francisco de Paula :i. 3-'> *° andar.
das :o ás .. lioras. (B ...i..i'l M
~_T1-:.N])1.-RH um solido tiredio, tendo .1

Y quarto?, 2 salas, jardim na frente, tendo
varanda no lado, portão de ferro. éhoa cn*
zinha, uni lindo mirante todo cnvíilraçado,
ioigar alto c muito saudável, distante da
rua Hom jardim 3 minutos, licfides de 100
Téi?. .Iv' uma linda vi venda; só a iu-ta!-
.Ihçp.o eleetrica custou Sooí, está t lív.o 0.
desembaraçado e rende 150$. se nuizer alu-
gar. Preço 9_sooÇooo. U.Ç' grande pechin*
cha, ou troca-se por apólice**; trata-se eom
o sr. Gualter, largo, dc S. Francisco ds
Paula 11. Ji, 1" atilar, «Ias 10 .'.s 5 horas.

(II J-5-1) -V

TirilCNDI-i-SIÜ uma casinha -tom lerreno dç
VsaX-fi, todo plantado, ú r-.:ai Marechal

Àrgollo n. :t»; informa-se i rua rinto l.el*
•les 11, 105, U n-.otii-o c o dono querer se
retirar. Jticarípaguâ. tJ .'"») «

e ra p 111-
Cens, dar-

tltros. cc.cinas, sanlas, pannos, cü-
micllôès, etc, destipparecctn rapiila-
mente usando Pomaila I.ttsliana.
Caixa i?ooo. Deposito: Pliarmacia
Tavares. Praça Tiradentes n. 62.
(largo do I-ocin.. (A .10,10)

¦\/-.i;N!)K-S".v por 10:300$ a casa dc nego-
> cio c moradia da rua Frei Caneca 271,

eom sete commodos, portadas dc cantaria,
.elido duas portas do frente e 30 metros
>!e fundos, c.lugucl i-or me_ iSnS: trata-se
na mesma. U 3' c< 11 X

para o
iniciaes

escriptorio desta folha, com
.1. C. (.l.i? .Vi

icai;as, terre-
para pedidos

\ l.rü.A.SlC o predio da rna IgttaESti, em
_f\.Ca-i.?adura. com qtiatra nuartos. duas sa-
! -í, cozinha. dísjK-nsa, foyíío econômico, com
'.;.i, taniue, agua encuiada, W.-C, no cen-
*rn de. uma crande chácara. (:t'.'(í M)S

V I.CO .SH, rm Mcrlty, uma rasa para
jT.V nceocio, servindo paru pliarniaeia, bar*
bearia, botequim ou d-i.o-!io; tem aecommo-
-f-içfle.í para familia; vrr e# tratar, com Cor-
if.i c JíOmha, defronte á cstaç5o; preço
li.i$ mensaes. (iCí.; Ml J

A I.I.T.A Sli o confortável pred
.lA.fü-.-.t,. i eslaçãu do lloch.il
.\ni;a N«**ry n. aí"- as chaves no
c trat.: $c n.i rua General Ca^.ara

(liSi

', ft.l
a rua
mesmo
.. So.
Ml M

i I.UOA-Sl", por 20$, um bom quartinho.
¦_r_Y.cn- porão, com janella e entrada tndepeu- Mcy
dente; á rua llarbosa da Silva 42, lv. .1"
lítachucto, (.loS.t -M) K

\ r.XÍGA-SM, pot -.5$ mensaes, a casa lll
X-Lda avenida da rua Auiclii .ir. Mcyer;
trala-se na rua l1?. Sil.a liahello 11. 98,
Meycr. (,U5- M) .1

A I.UOA-SIJ, por 90S. n hoa casa du rua
X.V.de Sant'Anna do M.ithcus ... .|.\ fionto
dos bondei hifís da Vasconccllos, na Boca
do Matto; centro do chácara, luz eleetrica.;
ttata-sc n,i mesma, Avelino, estação do
J.cvcr. (.10SS Jl) K

i I.LTC.A-Sl-:
iAtc á estai
moradia,
tc; trat.:

cm

pre

\'igario Geral, em fren-
hom nrmazom com< boa

para tiimttjner ,'principian-

/ 'H.I.MPKAM-SK 
i.rcdios

\J nus, sítios e fazenda
na T.eiteria Leopoldineiivc, ijuitanda O.t.
;. o. ii.-.t. ¦ (--.183 xi j

XTEGOCIÜ de oceasião — Vcndc-se por
l.\ 3 1 :ooo$ooo, preço inalterável, um grau-
le predio em boa localidade da estação do

com as seguintes accomniodaçõcs:
1 sala de visitas, i -sala dc Cípcra, 5 qua-.-
tos, 1 sala dc jantar, i dispensa, Ia grau*
de cozinha com fogão dc tonio, 2 \\*. c,
1 banheiro e enorme porão habitavcl, 1
rico jardim bem ílorído, tendo uma cha-
cara medindo ^2 metros dc frente, c 100
dc. fundos, arborisad-i, com' diversas fru-
tas. A casa tem 3 sacadas-de frente, va*
randa dc um h.-.-*¦, e janellas cm tudo-;
n$ aposentos, com installação de lu;. cie-

I ctrica e 'gax nos momos, c bem assim
agua com abundância. Está em ctnt-plc-
to estado do CjU-servaçi-o, c tem bonde de
Jpsú Itoniíaeiií ounA á porta, \-v.x ir
ver c tralar, ,\ rua S. Luiz Gonzaga n.
soo ,eom o sr. Caldas, r.té ás 10 horas
«ia man'...., todos 03 «lias. (_i;uX;J

Sete úc Setembro jo;.-.
(333- Jl) .1

12Ü- ANNOS DE INTEIRO SUCCESSO
O insííicaraento de mais confiança e de seguro effeito

em todas a» DOENÇAS DA VISTA
A'vou>l,i etn lo-lus íis bons flihfràftciiis o Drogariiv.

í 
DMi'ru-:'8US 

GRANDO & í.:.-_RIO DE JANEIRO I

d.
islrnem-se

d to c vin-
etc, liellos

om 2 salas.

_3__S8__3-H_E__f_!-___«8_^^

TELÜÃS "ETEIIÜST"
l.M DEPOSITO

HOX.MBERG, JZttCTI. «&
üua General Oanxara, 10,'_!

"-^_a_K__3__a_-B8_---a_-a_--S^^

pOMl'ItA-Sl. um predio em Bot .'nf.0,
V-' nté _:?:ooo?uoo; informações a ,lo>e
IJello, para c...a redacçã.). ....1? Ml J

O.

\ I.I OA-SK linda sal_ 0:1 .
XVpe^s.o, a fanúlia ou c
ititaiiiento; rua Wavliado «le

valheiro <ie
Assis s.
(1515 -M) J

ra ....
módico e clia vei

4 LUCA-SE á rua Fr..nris«*o f raposa n. 10
X\.(Knr_nl.-do), um lindu clialft. cmn mm-

;v,:o, (taz c lim ciecCiica
ll(. 11. 21.

A 1,1 t.AM-Slv dois predio.
j:\coiistri.i.-. sendo tü" IKira
rua Maria t.t.i/a ns. 73 c'.M.itt'. Alt.suei uoíeoo.

A I.UCAôlí «•¦ predio*da rm
_tX(Mey-r), com Ires Imns
«...ai-, cozinha, disneiisa. i'-'-':
tal, cc.. 1'uiuies á oorta: v
rua Tc-nciil- L'.-r'.a --S.

(_;.-S Jl) _

iC-iba-U'S de
iies«ic!i>; na

•¦-. lioca do*(*?:i 
M)JI

3 1'lllii.a :.. o
(litart--. (luas

ia, bom iiuU-;•r o tratar, â
(.St- il) J

A I.LCA SI
fida rua Cau-

r-ir.ri bastante conrortavel
iiln Denich n, ..Co. em
p tratar 1.1 mesma. (M)

A Ll-GA-Sl. o bum predi-j da rt.a
JtS.dc. d; o.ar.ti.1- 11. f.t: a.i cliavei
r,cfj'i. n. -', ond* s: traia. (

Viscon-
ua rua•533 >

.i M'(l..-sl. por 81S uma cxcrl*
-íVlcm.' r.i-:i nova, com II Iions
<iutiii'is: ntí «-im rto C-ilut-U' 1-lTi
bomle liua il<- Víisionc llc<.

(II t:;>-_t;r M

tA-SlÇ uma. casa com dn
aibs c mais iiertcnces,

.iriea. acua com (,t.-.itid:.nçia
mio, per:., da .-ta.iii, «1

AiS

1;.-:ii!.«

quarto*,
luz c"e*

entrada ao
Todos o- Santos,

«•ço t'-4; Itala-Sí na rua Josc
8i. arnuem. c&taçao dz loJo»

(2S93 Ml R

lAnIGA-Sl- muito rm ronla 11
*f*.ii-n dn riitt Hon Vista. .'miH' .-i"
ji, .1 (ToddS os Siiiitoi). As eliii*
ívm ii run AiThins Cortlcirp 'ISÜ.

(K 28711 M

i LCCA-SR iirti.-i e.-.-.i c-.-mi tres quartos,X.Vduas salas, cozinlia com mesa e jiia. gran*.li ¦: .im d cercado! ua rua -Maria Varga*
11. 2i. 1'icdade. (.1094 XI) K

A I.UÕÃ-Slv um
J-"_____r.v, á rua ila

tiuartn, n rapaz soltei*
KcpubUca 4.-. Ouit-t.uo

(2-140 M) S

fiAisi.MiTi: mi:smi:i:i.vn(>
riiiiiidrii i' unico 110 15t':i'-il

A cura «la paralysia, «la. impotência,
da iii-Oiunia, da neitrastlieilia, «lo rlu-n-
niati-iiio, da má digestão, fraqnez.. da
vista, tuberculose cm 1" gráo, "Suriiie-
nagcn", etc., jil'«) Magnetismo curador
.!«' Dr. Monteiro.

Aviso — Xão sendo possível atien-
, der em lioras certas .em. meu gabinete,

resolvi tratar a domicilio, cobrando o
mesmo pre<;o dc consulta, de 10S, clia-

i mados para travessa de í>. I?rancisco dc
I r.-.ttla. 22, loja, As coii-iiit.-.s são pa-

gas á vista. (3.3$6 }

\ LUCA-SIÍ. pnra necocio, o predio n. 77,_-_.d.i rua liarão do liom Kctiro, esquina;.rata-si' á rua l>r. I,m$ üe Vuscottccllo3 ií.
(30-2 Ml J

4 I.CGA-Pi;. p
_l'Vi,,i, _• sala?,
D. Francisca n.
¦>. -o. onde >c

r 7ü>. a casa, ceai 2 tiuarr
quinta! e iardim, da rua
7 (Cabuçú); n? chaves na
trata. (2923 il) S

¦\Tl-:\DI-;-Si; o pr.-.li.i .Ia rua Camerino
V 11. 100; iiifonnaçõC-i com n dr. Peixoto

de Castro, rua Primeiro ile Marco n. Bo.
t.l 3--I--? N

A LLTOA-SK p*"-r r;,1; tnn por".o índepen-
-i_L.il--.te. .-. cisai soai fillios; na rua ü.,'-..j
11. 3m, 1'icdade, cm frente i listrada,

(31-I Mi J
A I.CílA-Sl; tpor :noS un:a lioa c:if_i, san-

-CLdavcl, muito quintal, cícc* ri cidade: í'.i
rua l...'s-: 11, _:)S, ftrtinlio da estação daPiedade. U.3- M) U

"\Ti:XI)l-i-Sl-', 11 IlielIlOl' (ci'11'iio (lo
y Aiiiliirnliy. silo imito ó osiiniiiíi

ilti run l!ui'í.o ilo Slcsnuitn, pvlo
ovti-iioiiliiiiiiio preco ilu .!:í).SO!>;,
com (iiiiiivnlti melros de ruiulus,
murailo tíc um Indo, o liondes ti
liiutii. Ti';itti-s<" com o dono ti run
1' do Muito OU. Cns.i dc <'tiin!>io.

(.1 318-J-) \

V .KNDivSi:, ilitro"S -por dez, nuatorzcte contos de réip, ele
«• artísticos palacetc-*,
.1. I c 5 quartos c mais dependeu-
cias; c, por r:.'"*.?. eleRaiilcs c
Jiysicniciis prédios, cmi duis salas,
«lois quartos, co/in!;.. com fn^áj
econômico oi o gaz» clvaveire, etc.,
<'tc., cür-teudo installações eomple-
tns de ngua, esçoto, cr-upainlia oJlluminaíão. cleclrica; cemst .ttcçícsfS-olidíis, críiioríaveis c, dc -estyio-mô«:'*
.lerno. Material <ie 1» qualidade.Rigoroso cumprimcnlo oos contra-
los e rápida execução «Ias obras.lfi' facultativo ,105 interessados per-cor.r o« predios c-i.i construcção
e pedir em setts <! ..n.tiiio.. 1'IIUS.
I'.l-,CTO.-. cAin plantas, fachadas,

orçamento., e mais esclarecimentos.

cçúeá e reformas, cm condições vau-
tajostis, Pagamentos; parte nn de-i-orrcr das obras c [....rlc em [ire.--taçücs mensaes, depiis da enlrcfa«los prédios, comnletamcnte prompto..

v> habito veis. t Pedidos directos oa
engcniieiro-arclú-tceto 'Kucas Mar/u,
avenida Pcssaa u. 73 e rua í-'c*
nitor dos Passos ti. Ci, sobrado.
Tcíephouc, Norte, 2,; 10.—Importa-
ção directa dc ca!, cimento c ou-
tros imleriaes de eonstrueçOes. Xão
confundir esta casa com sociedades
ationyaiaã c por mutual idades..,

(j 337.) -.

H7_RN1)1.-S.I. o predio da rua Visconde
ile Tocantins n. 34 (estação de Iodos

r.s Santos), construcção linda e_ moderna,
cotn imiilas aec-íiimodaçõcs, porão ¦liabit.n-
vel, jardim e terreno, a 2 minutos «lo irem
c bonde; lrata-sc na mesmo. (113595) ""iIíoTeTcTã ""

A curti da impotência pelo Magneti-
s.-tdor D. Montero, membro da Socteda-
do Mesuii.riaiia dc Barcelona e funda-
dói- do gabinete Mcsmcriano 110 Rio^de
Janeiro. Chamadas á Travessa dc São
l'--ancisco -;•;; applicações, íoíooo para
a cidtidi'; as consultas são pagas á vista.

_iL8:L-_-L
TpvNDE-SIÍ uma situação cm Guaratilia,

a 50 mifiutos da estação dc Campo
C.rande c a 30 do ponto'dos bondes do
Mo-iil-iro, -pequena casa de -C-ll.as, com
sala o dois quartos, grande cozinlia dc pa-
H1.1, diversos arvoredos frti.iícros, bom ca-
fesal c plantas miúdas, morros próprios pa-
rn. bananal c varffens para outras 3avoufas(
capinzal, ele, bastante matla c.u capoeira c
matto virgem, boa agua -nascente c lc-sar
saudável; paga 00$ de arrendamento an-
a 111 ai mente. Preço 2:000$: *Íí-forma-se( uo
M'.itto i.Ajlto, botequim do sr. Nominato,
prc_i-.no oo silio c por onde .brevemente
•'assarão os bondes clcctricos, cuja litil.a
já sc .".clia em construcção. (tt .l.loS) -N

Rezende ou Campo Bello
Deseja-se arrendar uma chácara . mi

sitio, próximo á cidade. Negocio serio.
Cartas ncsM redacção, a T, Cr. II.

(J -956

Vl-\1>--M-Si; quatro lotes de terrenos ua
Avenida Atlântica, Jures e desenha-raçados, juntos ao palacetc n. <jo3. fa-cii-do trente para tres raas, e um lote comiS.Y.s tns., tia pivça Scrzedclk) Corroa,(.opacanana, todo murado c prompto paraser cdlficodo. 1'rcço de oceasião; trata-secom o proprietário, t't rua N'. S. de Copa-cal.ana n. 535. 0.5 terrenos já tem alicer.ces e bcmfcilorlas. (Ni_8i)J

\riv.\'Di;-si':,
V na o" Pr<

cm executivo hypolliecárlo,
retoria Civil, tim predio e ter.

reno á rua Viuva Cláudio 11. 4i, atitigo 41,íeitio clialet, tr.i\ centro de terreno, eom
6,111 s.[o larí. por 10,15 compr. O terreno
tem I3,iiu.44 Por 81,44, Avaliação baia!»
-':..oofo'.-o. Vide eJital Diário Official «1-
d-5-ili. (N ?7i> J

um crupo dt 4 prédios, de
2 quartos, -eu. cada utn. Pre-

co vantajoso. Construcção solldlssima, á rua
liarão, de Mesquita 958; informa, rua doRosário it(>, com o dr. Severino,—. . -.., -—_.__

tr_.XDij.si.
V 3 salas,

T^l-iXI.HÍ-Slv um correr de cinco .prédios,
. com. frente de cantaria c phtiliandas,todos, reformados de novo, com installaçãoeleetrica, nas condições liygienieas, cm rua

transversal á Machado Coelho, próximo Ao1'Staclo, estão rendendo soo?; para infor-m-lÇõ-8 na raa da Carioca id, com o sr.Abel Morgadoj não se faz negocio cominle.-diicdiarios. (1951 N)J
t7.15NDl.U-SI. por i :.•(...$

t torías, com .bom pomar
umas bernfe'.-

: ngua do bi-
ca perto, l-.stra-la Santa Cru.. 404, Cam-
po Oraude. Entrada pela rtia Nora.

(N -89) S

YKND-.JI.Sl. «n "Villa Pnnm»"? excèllentes lotos ilo tciToiio»
em pcaiionus prcstácõos do 5$
eni demito. Os srs. preto..dentes
poderão tomar os trens íln Liiilii»
Auxiliar do "Itio .1'Oiiro" o pro*
curar em frento íi listactio da
Pavuna o escriptorio du Conipn*
nhiii Predial. Prospectos o piau*
tas são distribuídos nu run d»
Alfandcsa n. i!8. (Ti)
triiNDlt-SIv por 47:000$. a pre-lio A rua

>' Voluntários da Pátria 435; trata-se
na rua da Alfandeea i.. Peixoto & C.

(1747 X) J
"\^1--XD]'!-SJC um lerreno e barracão, .ia

. rua Francisca Zieites n. 43, Inlia.ima,
livre c desembaraçado, por j-ooíS. (Sjofn) O

tr.EN])EM-Sl. on, prestações ma-» ciiificor. lotes de terras, na rua
Silva Telles, eni Copacabana. Trn-
Ia-se á rua da AHanilcíra _!S, Com-
panhia Predial. K

«la rua Dr. Pa.li-
4. lí. de Dentro, tem boas

accomnmdações para familia, duas linhas dcbondea á jiort.t u próximo di csiacãú; tra-ia-se 110 mesmo. (1SÚ2 S) J

tri.---DJ5.SJi o predio
V Dlia 'li. 24. H. de

trííNUH-SIi uma cnsa nova. sem s.-r lia-
> -bilada; tem tnn crande terreno «Ie cs-

quina, 110 valor de o contos, por 4;..o«$.
«•a frente á estação dc Torra -Nova; ma
I). Clara -ti. 7. d' *l.oo) X

t7il5XI>K-SB uma casa, situada á rna Ma-
V jor '1'onseca n. c;. ponlo dos bondes

dc S. I..'1-.i.-ric; i 11 foram-sc ato 11. 2:. Vrç-
Ço StoóoÇcoo. (K 3301) -N

tM-íD-ÍM-S
V -nos, tt rtia

frente, 11. i;r.

Ií esplendidos lotos d: terre-
JJisno: informr.çScs cm

(II 3.117I N

\ r l.MH'.M-Sl-i com urgência, por ir con-
• \ tos, (livalro prcdÍQs novo.-, constriicção

dc 1" ordem, com dois nitarlos. duas salas,
coziiiliá' ele., inalo ;'i estação Ue 'An
renda liquida, i..5$òon mens.T_cs; por .
predio cliic, com dois quartos, duas
deSDci.-*.-.. em fcciilro de terreno dc
em Madureira, c por (, conlos, 11.11 predio
com dois (itiario-, «Ut.s salas e terreno de
*.X8o, junto á rua l1. Komrfia: lrata-s.
com M. Vieira, á rua da Quitaiida n. ;¦'.
sobraibi. 

(.' 3-rAi >•

DENTES ARTIFICIÂES
lNTao os colloquo V. Ex. sem examinar os nossos

trabalhos o preços
N. 11.—A primoira consulta para clomonstrnçrto do novo sys.

tema, cujo resultado ú deveras surprchondonto, mio importa em
compromisso algum para o consultarão.
IDr. B^ _Fte&o, ESPECIALISTA

EUA DO CARMO 71-OANTO DE OUVIDOR

tri.N'DH-Slí uma excellcnte chácara, com
^ hoa casa para família de tratamcntOi

grande terreno, lindo nomnr, frente par»duas mas, na .lloca do Matto, bondes á
poria; iii£orma*sc no escriptorio do dr. Se*
paclas Vianna. á rna do Kosario n. uo,
cem o sr. Netto. (K 311;) N

t7*ENDHJt.Sl. u prestações de 13$ men-
^ sa'cs Soles dc 10X50. logar alto c sadio;

tem a^na c luz electrtea, tem bonde o trem
á poria, construcçi.0 'livre e nãu paga im*
posto predial, O coniprador toma posse na
111 prestação de i-Ç. na eítição iic JMadu-
reira, Villa 'Mirandcll.i; para infonnaçõí s
cnm Querino, rua da 'Prainha n, r. e tratar
cnm o sr. 'Antônio Mjrandclla, íio tlargode 'Madureira .11. .1 S.i, junto á agencia tia
Prefeitura, Lotes Jc 200S a 8oo$ooo,

(.1 aó.-t) XI

tH-ixi-i-:---.'.
V José Ilonifaciü, uma

tTiEXDK-Sli
T itlOcl \'i.:lorii*n

em Todos os Santos, & rua
bonita e soli<I.i ca-

acabada dc construir, própria para fa-
milia dc tratamento, tendo duas salas, qua-tro quartos, cczi:;!ia, banheiro, \V, C, va-
randa ao lado, installaçSo cíectriiM, -agua
com Abundância e edificada no centro de
terreno, com jardim á frente, medindo
11X88 metros. Boiules dc Inhaúma _ porta;para mais .informações com o sr. Carlos
Monteiro, A rua Uruguayana n. 109, ai*
faiataria. Kão sc attende u Intermediários.

(S 12!,) X

t^l-XliM-SIí mim confortável cnin
y -'onslniccno moderna, poi1 oiinl-

nucr nrcco, com tres (iiinitos, ilu.-is
Kiiltis, cozinha o urlradii, varanda
ao Indo, terreno IX metros de
frente por 50 do fundo--, madeira*
menlo todo novo, na estação do

Falas,
nX .o,

t7ÍEXI)H-SI- muito barato, preço
T «-..sião. uma casa com porão I

no Mcyer; trata-se á rt.a S. 1-r
vier n. 5.(1, casa í t. 

de

anc!sco Xn-
(J 33361 X

triixiJüM > 1-: pi relld*
o.'S cinco prediost,11 .150S mensaes;
et ii, 7, sobrado.

(J .Vi-) X

A UT..-M-SK. Iiaratiss-m-i. e_ct_letitcs ca-
X\.sas novas, com duas salas, dois qunrtos.cem t janella?, terraço, lava*crio. cowuUa,
W.-C. com viu; vei ro c bom quintal todo
murado, cuda casa tem duas entradas índe-
pendeu ie.-!. pudendu servir Pira dií.ts 1.1-
mílias; aluguel £>..? c 75$. c outra, monor.
pt ,".0$; im rua Silva Rego n. ,",;, Iii,*;*
clitüio, tio • lirjfj Jacaré, lionde de Cas-
cadura. ü-'to JI) M

A I,UOA-SI-; o casa da rea Aticti-ta .1. r I.
-kVcli.ives no cc.. com quarto, Jttas r,.-.'as.

•c.*.zi:i!i-;. liarracüo:r;n',;o, muito terreno, cn-
trada ao lado; ttula-:c ita rtta Sete dc Sc-
t-_it.ro II. IO'. C33-7 M) R

l LUGA-SK. por
_«-\A-c!.-.i<!c n cc;
(Boca do MalW).

tOIí a cr.sa
as cliáv

da tua D.
no n. 210

(.103 M) R

TTi-.Xnií-SI. por riücoí a casa Ja rtia
> Xova ii. .a cít.iião «!.-> 'Mcyer. ponto

«Ias bondes de Cacli.ititliy; as cliavcs estiVi
na easa tm frente. Vende-se por-t::oo$ uma
chacarinlia co.r. casa, ua estação de Madii-
reira. Vcudcai-se bons Jotes de terrenos, cm
•Madureira. a *?u$ e a 'ja$ cada lote, para
liquidar. Vcndc-se por 316.1,$ uma lina casa,
cm Caseadura. tem agua e 4ax \ endeai*" t«-rrcno5. cn CnscaJura. V

Ar.i:.Nl>l-:-Si; por 1:5.10$ sramle térrea.,
S todo p-antado de batatas doces, aipim,

miilio t- oulras miudezas, •iistr.-.te de Mus-
ifail.i ia minutas, «li. !•'. C. do llrasil; boa
casa, boa agita, grande gallinheiro dj leia
dc arame; tratar e mais informações, rua
S. d-uiz Couzasa u. cC, S. Cliristovâo.

(J .110.;.) X

tri.X!>l.M-Sl. cm iK-nucniifi pres*
V tações, ao nlciinee dc todos,

ínimnifleos lotes de terrenos no
ni.i-iiiifico ò novo bairro dcnoiiii*
nado "Cíimiios dos Gordosos".
listes são os iiielliorcs terrenos
«iiio são vendidos em prestações.
Sito servidos pelos trens da l.inli.-i triüNTíE-S-l- uni predio em unia das »
Alixililtl-, con. ns CStll.ôCS «Cnviil* > lli„vcs aven.das .lc?!.. cidade, oecti, a o
emiti e |.,n-tcnheiro Leal . ! -J <¦¦¦ 

r';,,,•',V;$-,,.„.' :„fz, ivc.o 14:009$;
BoildS de C.iscmllira e Kstrada de | trata-se eom o sr. C.ualtrr, largo de bao
Perro Central pela Estação iic t Vraiicisco .de Paula n. 36. '" o.t.lar, d.y
<'iisi'ti(liii':i. Userlptorlo, rua (los. t0 as ; horas. - '';
Cardosos .".";_!, (JasciHlura .• Prós-; —• —_-_-_*
jieclos coni iilnnliis nn run fl'Al* I t7"'i.N'I).i;-SI_.
faudesi. 11. US, Coinimiiliiti 1'rc-
dinl. (X)

. .-.indo terreno, na esta-
proxi.no aos liondes,

t^l-NIilí-SIC, á
> tio Conile du

l.ra lo

rua Itacurufsá, junto á
.Momfim, um terreno dc
rua do Rosário n. !,;t,

t.l 3043) x

. cão do 'Mcyc:. .
do 11X50, 11 nictra* de frentefundos, ou v«.idc-se a -tnclade, todo 8o..f' ¦ trata-se com o sr. Gualter,

l..,n.i:-0 dc Paula n. 36,
(I! .1.-54) N

'.¦__í_M_KÍK3Fm«íKff1^^«3(^

c metade
largo de

terreno á rua Ma-
ü. líiiKcttlio de Deu- ,,,..,,,., , ,. ..tro, medindo i-'\S4, .por \-tc-:--> dc oceasião; Cordovll, li. l'ei'1'0 Leopoldina, ít

tralase com o sr. Pinto, á ma do Kosario minutos da eslticão; triltn-so com
n. t.ti, tabellião. ou á rua doi l-!acliue!o 0 sr. Francisco dos Santos « nual*11. 3'Ji, .b-rniacu. (R _*8-o) N 0U01, |lol,Ui (,| i(!79) JJ
¦\7T.N'!'K-i.lv uma casinha por. (ioo$. com

V terreno próprio do ia de frente por $2
dc fivido?, todo cercfiJiuljo: a casinha é
coberta de zi/ico, toJj (ímpinha, modo dc
um cltalc., com poço, aí ua hastantç; o_ mo-
livo ê o dono querer retirar-se, sita á rua'jMieodoro dc .Araujo 11. 2 CKealcngo); tra*
ta-se na mesma, com o dono. (.f 2S40) NT
'\ri-!N"l'sl-'.-SIv 

nor 14:000$.ttm maftnifico
> predio, c.n centro de terreno, á

rua Paula Ilritc, te.ido duas salas, qua-
tro quartos c mais com mo didática, perto -do
bonde, etc. etc; rua du Hosario i.*.**, sa
brado. (J 2845) .V

tri,.\'_>l.S!., na praia .
V propriedade com 10

por setenta tli fundos,
para vi formações com o
Silva Cardoso, .1 rtta du

o llotafogo, uma
metros dc írente
mais ou menos;

?r. Joaquim da
Catlctc 11. 248.

(J 2939) N

XTT^HK-Kl-l uma c_«a novigslim, a«o-
V bradada, com jardim p grande terreno,

íendo a quartos gp-ndes, 2 salas, banheiro,
W. C„ cozinha e mais depenclcncJas, luz
elcclrita, c!«\ á nta -Ias Aii-lorintias ". ...".
Ramos, por prevo baratissimo. Vendem-se
lambem lotes dc terrenos dc. 10X30, liara-
tissimos. Trata-se a rua Visconde de Inlia-
uma ;S e So, com o sr. Sucena, das 7 á*.
o lioras da inanliã, ou «Ias .. ás 6 da tarde;
ou com o sr, Joüo, na venda próxima, en;
Kamos. (iR;6 N'l S

t^iEXWÍXr-SrK, paiV Anna c Piedade,
rua Uncnos ,\irc.s n

renda. ár. ruas H.
6 prédios; trata-sc a

19IS, das 1. ás 18.
(S --;=M N1

t7T.SI
V cian;

tu a Uu Atrcs ti. ifi*J

ta rua D. Mar-
ver e tratar 4

(S .;•..-) !*

tr.KXDMM-Sl
. c.-.rs mensa

na Villa (If-rsc
iventila

rua L'r-.l..ltaya.ia li. o. 2°

a dinheiro on a prest;
!, bons? lotes de terreno;
, estação de Ramos; tra!
líio Bronco ,-a. í-i

.tida- O 30-7) N

¦sfl__HM0B__ni

! CflilAÇl
17i-:XiM-:.M f.l-; bons Kites «Io lerrenos., cn-

tre as rua** Augusta c !»r. if.uiz Silva,
Engenho de Dentro: trata-sc na avenida
líio Hranco n. 171 ou á ru.i Urtiguavaita
n. p, a" c.-idar, (J 30G8) -\

tri.SD_iXf.SIi casas a prestaç-li.t de ...1$
i-3r itictt; l-.ti sul«. quarto e cozinha,

fclha franceza c tijolo?, agua eneanada c
luz eleetrica, tcrrc-*io dc 11X50. 1103 sub-
uVfiio?. Preço 1:700$, sendo 000$ ã vista c o
¦rcsianti» a prestações dc 30S, t-.ir.ando o
comprador pci.se da cítave na primeira pres-
(ação; rua' da 1'rainlia n. ;, cotn Que-
rino. (J .--".l.i -N

Bexiga, rins, próstata e urethra
A UI.OFOKMINA cura a jnsulíicicn cia rcr.al, as .ystí-cs, |

uret-iritc3, catarrho da bexiga, inflamra-iç ão da próstata, Dissoív
cálculos de ácido urico e uratos,

NAS BOAS PHARíVIAClAS-RUfl V DE MARÇO 17 - Deposito

«, . nepl.ritt-,
arcas t o»

Tome PEITORAL .HAlllNHO
liua «S.-lc de Set-Ji-ilu-ò 1SC

\ri;.\r.|-;-SE uni terreno tendo ta metros
\ de íretite e Co metros de fundo.-., ua

estação do Mcy,.,-, perto dos li.ndea. 11'rcço
1:400$, cs'..i pronipto a ciliíiear: trala-se
com o tr. ..ualiqr. largo de S. Francisco
de P.i
horas.

i° t: i-(
a"

1! .1354) >*

ITabrica <!'-¦ malas c «bjectos tle viine
in«'iiür sortimento c os menores preços do mercado

l,mSKSIí!IMOYÊÍStlevimce
taçao ne

.ope:-¦Madureira.

tT-!iN'l>_-Nl-: por !.-.toot.$.
1 do Coelho, :im boas \,

quarto?, duas salas c mais
grande quintal. AcceUain-se
veis; trata-sc ceai Correi-(
iieca n. .iS;.

ilüiL1.^.)'Sií.OleaÉs
i rua l-'rci Cr.-

(1. 3109) X

tricsnu-SE a <_
V a. í, Ilora d«

vcã c iut.-rtii-.-.-s

;:i da rua de Saní**>."«¦
Mrtto («Meyer); as ch

lt. 11, 8. 1'riÇo 7toco£
(U-.-c. -N

tapeçaria
p..ra cira - -e baixo

de mez.., para
forrar 3alns o

prateleiros

TArtAt. Roletas, Jnmirns
I i B3-tlSS Mascutea,Xadrc
dvOl/W gominos,Lotos.

ns
Damas, etc, elo

Fooí luills c mais
artigos para sport

;xdk-si- l.t
de p:

X
^ predio todo construi

c madeira dc lei acabado -.': cs-.i-tri.lir, cjtn
duas a'.".pir.s salas dc visita e «lc jantar e
tres fraudes alcovas; este prc.l'o .1 stlua-
dn nuraa -ias ma. mais cetitracs «la e-ta-
ção dc Ramos c fica bttu c:u frente a «te-
ia de Santo Antônio, á rua João Ko-mariz,
varanda ao Jado, grande terreno, .arvores
frutíferas, e.-níim próprio para família dc

-• trala-sc á rtia ."..ta Mendes
tcs.iia -£!s;:o, dista apenas s»

nuto?. ('Mi -V .'
tralatne

¦vrEVDKM-Sl. '"les de termo? dç 11X50
V a prtàtaçõe* 'ic 3°*, <"¦" Ma-lnreir..; tra-
.ar'c.-iiii Querino. rua da Prainlia n. 7i
ac? doi'ii'i'.---?. r.a Marechal Ransel. \ aü
S.ch\ Madureira. (S *;M,.) N

tT-EXDE-SK, aa a-.-en.-la
> ti--« \-ivira Souto, tm

fivíite ao ir.ar, utn predio.
gente: travessa 3. 1'r.r.icií-**
casa Cruz (no escriptorio).

Xíeridioaril. an*
Ipanema, cm

por offcrta or-
. dc Paula. ifi.

(à a,-.|4l M

T7I-;N'l.l.M-SK lotes da terrenos o. pre;-
V laçSes de isS. em Todos os Santos,

de 0X4; era Olaria, SX30 c em Madureira
10X50; trotar á ru.-. da Pramha n. 7,

ni '-:Ouerino.

"VTIiXDE.SK uma c.-õ;S na travessa ...lo
> Guedes .1. ii; trata-se na praça Tira-

«Icitlcs n. S;, íjbrado, cotn o Sr. Afiuiar.
(J -.03) X

X7*EXD.M-SK tres predios, na .Alie;.'.
V Campista, por ¦ S conto;-, -trata-se á rua

di Ouvidor n. 108, -.ala .1. 1.1 3700) N

V i-;\i-.-.8i-: um tciTwio tcntld ura' iiciiuciio hurrncãn, iior preco
muito reduzido, ;i dinliciro nu a
prestações, 1111 mn Vulerio IJO,
Campo ilos Cardosos, Cnscadurfl.

(II 2855) V

"ÇTEXDEM-SE por 10 contos -.luss casas
V novas, oa Fabrica das Chitas; trata?.*

á r.ia «b Ouvidor n. 10., fala 3 .(Ja5oi)X

tTJ.SDI.M-SI., para li.uidar, duas casas,
V ra estação do Riachuelo, tinta alugada

e outra vusla. próprias t.ara neií-icio; 011-
tra, na Boca du Matto. para familia; uma
carrocinha dc mão, nova; tratasc com o
dono. i r.u Maria -.tiiza -". !-'-'. ponto
do; bondes Je l.i.ts dc Vascoucellos.

¦\TKXD6M*SE lolcs de terrenos rlcn\..o,
V cm f.-ente á estação do E.r.i-n.io Xovr.,

tratar á rna da Prainlia ti. 7,
(J .-.ioo) Xpor 1:700ai

ccn Qucriiin
t7iEXI>E-SE a .to réis (trinta réis) o

V metro quadrada de terrenos,, .n .3 .sub-
tirbios terrenos próprios para sítios, lotes
d* ioX.iío por 1-0S: tratar i rua da Frqi;
nha n. 7, cot.t Querino. (J rtito) «

TiTKXn."M-S-i"
\ d«-s crtelhor

100 réis psrto.
I;|t:-.si ira-

! 1:4 (• IlS

:.t S. Ciirisl
1 pontos, CP!!!
cs predio

num

traí

SEGURA CAMPOS &c — 84 Rua Seta de Setenihrfl 84
nemette graus para o interior o catálogo geral .Ilustrado a quam

reiuieitui-.

-.obrado, cias

-.10.
boiulea 'Ie
tsobradados

rua Francisco E.iíí-tiio
r-.ta da Alfândega 3.1.
da tarde. (:•. :i N) R

XrivXDEif-SE d^is lotes dí terrenos ar-
V borizados, canto de duas mas, c. uma

casinha, bem 1».ali .ado.: Imo-Sia-se a r-aã
1 do Hospicio n. _..*, dentista, o presta-
1 ções. CM y-2i) M

"tTEXDE-Slí barato um bom sitio, em
V ¦¦¦!..f.dieir.- X.iva, Ií. 1'. C. I!.. plantado

com .laranjeiras todas de -e.txcrto, ii dando
frtita=, -uma casa <ie telha e terreao r.i
graiitle. ecresdo c->m arame farpado:
iiiformaoles á rua Urttguayana n. 11.1.

Vietor Brasa. (2737) N

VENDAS DIVERSAS
tri.KDEM-SE owios c jilnee-nci «

V apromptam-se concertos com rapiilez, \
preço; módico;; ca=a Rocha, rtta da tAsscm-
lia Ji. í6. (J .;;,%>) O
t7iEXI)BM-S'E superiores thcrmomoíros pa-V r;i febre, a prcçüs snodicoâ, c para os•ri. pharmacíuticos, i-n du/âa, com vanta*
josa rcducçSoj «r. r»**i da Assembléa *.i. 5^,casa Roclt 1. (J joSi) O

EXD1.-S1. tuna leit-tria po- ii.tioí, livre
e desembaraçada, fazendo I»om- rugúcio;

N. S. de Copacabana n. 11o.
(J .vi--.. O

VEXIU--S1.nora, a t:
1...-.1 boa carroça gary. qtia'

trabalbar; itifonua-*e na. av.
n:.'.a Salvador de Sá a. v/>, ''

(R 3'--o) O

"7-1
tT-vXni.-»!- ua 1).-» próprio t--ra cru
o trabalho; r.:a uos
pr..-«b,._a.

aça I.

II
para
Co-

(J ..o,-7) O
sr.

TTEXIIEM-SE duas casas de constrcc?ao
V -rodcrtta. com dois (Jiiartos c dua; sa-

Us. .perto tia d?, -do Mcyer, por latoooS;
informa-íe ó rua Ar.-iiias Cordeiro ti. itM.
cor. Freilas, da» 5 ás n horas. (Rrgia) X

A r-l-'Xi>K-SI'.. para numerosa familia, Imclo
> predio, á'rua Haddock Lobo:,informes

e traio; r, «lo Hospício n. t.8, Cs-rã-) -'

TT,vXl>!',M-SK armaçflei, balcões, côps*-».
nitsaspara' botcqniin e .itèr.3!!-.; para

todos os ueita.ios, a;;lm orno sc t-r. qual.
nucr ar.-...ç.í,. a «Oito co fríRtiet e a ».!¦
I, tem eompelíd-:; ua tu» Senhor dor. ?aj-
sos ci. 47. <-*¦ ¦-*?> O
*VTEN'r>E-SE á rtia ITaddook I.obo. 411,

canários franceses c bclza;. do corcj
diverssJ. (">-1 <»*-. *

I

.-¦ 
¦

-•¦•:..:¦-Í-

-'*

m

¦J
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3MPOTENC1A
Cura radical sem o auxilio de remédios e em sua própria residência

Consultas grátis, verbaes ou por carta, das 9 da manhã ás 7 da
noite. —DR. M. T. SANDEN

LARGü DA CARIOCA, 13-i-andar— Rio de Janeiro
R3395

iTTiENDtySÉ um deposito de pão; na rua
I » S. 'I.tiiz Gonzaga n. ao. (II 310B) U

flTiISNDlJJI.&E diversos niateriaes dc de-. t molições, portas, janellas, caibros, ri-
f as e soaloa c uma escada dc caracol, com
5 metros dc alto; na rua A 11. Vi, em
írente á estação da Penha. (R 3116) O

VICXDESI-SiE 
uma «arroça de boi

cliarrete, por 150$, precisandorete dc
D. 341
ate lg

: uma
oliar-

reparos, oa rua 
"da 

Banca Velha
Jacarépaguá; trala-se diariamente

o horas. <a346 O) It

VENDE-SE 
um cavallo, novo e um car-

rinho com arreios, preco de oceasião;
trata-se na Estrada do Rio das Pedras, 12.
Jístação do intime nome. (2150 O) J

VENDEM-SE 
armações,

ninlias,
balcões, «icriva-

. copas e balcõea dc mármore,
mesas de dito para botequim, mesas para
hotel, divisões paia repartimento e escri-
ptorios, istantes .para livros e papeis, cai-
so» de ferro para agua, vidraças e vltrl-
nes, cadeiras diversas, ditas para barbeiro,
e espelhos, ferragens e ferramentas, vare-
jos para fumos, dc tttdo lemos novo e
usado, assim como tombem fabricamos e
recebemos qualquer encommenda e nos en-
carregamos de installações e:n casas com-
iiicrciacs e eicriptorios; na rua do Hospi-
cio n. 180. (1550 Oj S

VENDEM-SE 
tecidos de arame -para cer-

cai e fallinhciroí, * ioo réis o metro;
ftbricain-se gaiolas* c ratoeiras -de todas as
«•l.isei: Avenida Pa.joi 104. (Oioji)K

VENDEM-SE\ lidades,
plantas de todas as qua-

para pomares e jardim*, no

Standt 
estabelecimento de A. A. 1'creiru

> lomcca, á rua Torr.i Homem n, 174.
Villa Inbel. (B 4?33) O

VENUE-SE 
uma copa perfeita: na rua

do Mercado a. 32. (S 30:2) O

V'ENDE-SE 
um Ruarda-vcslidos, uovo,

por 50$; rua da Prainha ti. 7.
(R 3017) O

\TENDE-SE 
um etagere novo, com eipe-' lhn, por 70$; rua da Prainha n. 7.

(R 3016) O

VENDEM-SEcelebre
um importante piano do

........ autor Kittcr, novo, o melhor
formato, com 3 pedaes c 7 oitavas, e um
dilo Pleyel, por-preços hiodleos; tambem
trocam-se, concertam-se _ e afinam-se. Ao
1'iano dc Ouro, do Guimarães, r. do Ria-
cliuel.) 11, 423, sobrado. (S 3764) O

VENDE-SE uma
doeci

boa machina de fazer
:cs japonezes, e uma boa carriciuha

ijva, Indo pela melado do custo; Irata-sc
Villa 32 dc Julho 11. 23. cm Dcodoro,

eom o sr. Hebello. . (J 28-1.1) O
«a

TRASPASSA-SE
TRASPASSiVSE 

um armazém dc seccos
e molhados, « boa caso, informa-se

na rua Floriano Peixoto n. 142, Café
Cruzeiro, com o ar. Ferreira. (3007 P) S

TRASPASSA-SE 
ou acceita.se um «ócio

para uma boa casa de .aves e ovos
e mais artigos do fruto; c casa muito
antiga c muito conhecida; o motivo i o
dono ter outro negocio e não poder at-
tender; para informações, com o sr, An-
tonio, na rua do Rosário 11. 77, i° an-
dar. (2748 P) S

TRASPASSA-SE 
um botequim, aberto

ba poucos dias; bem montado e com
licenças pagas; vcndc-se por motivo de
moléstia. Eaz.sc qualquer negocio, Infor-
ma-sc nn praça lira dentes n. 27, com o
sr. J. Ferreira _ C. (34i|) 1') M

TRASrASSA-SE 
um armazém do seccos

e molhados, fazendo bom negocio; é
logar de futuro; informo-se com o sr.
Freitas, á rua (Jcucral Câmara.n. 4°, so-
brado. (33--CP) R

rpRASPASSA-SE um botequim, fazendo
A bom negocio, livre e desembaraçado;
trata-se na avenida Mem de Sá n. 32.

(2594 D M

TRASPASSA-SE 
uma boa pensão fami-

liar, 110 centro, com 9 quartos c, 2
salas, tendo bons pensionistas, O motivo
explicará o proprietário; rua da Allandc-
ga n, 144, 2° andar. (3222 P) J

ACHADOS E PERDIDOS
JOSE* 

CAIIEN
3. Perdeu-se a

ta casa.

rua Silva Jardim n.
cautela n, 121.237. des-

(.1.181 Q) J

JOSE' 
CAIIEN; rua Silva Jardim 11. 3.

Perdeu-se a cautela n. 102.499, desta
caso. (2835 Q) J

IJERDEU-SE 
a caderneta da Caixa Eco-

nomica n. 105.427, da 3" série, cm
favor dc Serafim Rodrigues Gonçalves.

(2918 Q) S

dc ideuiida-
J. C. Aze-

:do. Gratifica-se a quem entregar á rua
S. Leopoldo 11. 94. (320a O) R

PERDEU-SE 
uma carteira

dc 11. 5.682, pertencente

PKRDEtJSE 
,

3" serie da
du Janeiro.

1 caderneta 11., 97.5-19, «Ja
Cai.xa Econômica do Rio

(3438 Ü)P

ESTÔMAGO - ¦ FIGADO E INTESTINOS
Dieestões difficeis, trastriles, tlôY o peso 110 estouinco, vestlfjciis,
asia. eiiterites, heiJiilites o todns us molcstlas do iiiipnvcllio «tas-
tro-liitèstiniil c.uimiii-sé coni o KMX1U ElilMíPTlCJO do Professor
Dr. Ilcniclo do Abreu. -— A' venda em todas as iiliarmacias e dro-
Karias do Kio e dos Kstudos, — Depositai-los : Alfredo de Car-
valho & O. — V do Marco 10.

trENOE-SE ua geladeira grande, com 7
\ portas, nova e envernizada, própria pa-

ra qualquer ramo de negocio, muito barato;
i rua -Senador Pompeu n. 30. (S 3027) O

bom piano, perfeito, ?.'-¦
por preço módico; rua Sete de
315, relojoelío. (.Sj/(>5)0

\7"-ENDE-SiE um
ia»tid»,

Ü^tembro n,

\ri:Nl>ltM-Sl'!: 
uma cadeira de berbeiro,

uma idem de Vienna, giratória, duas
ideni de sala, uni hvatoriò com espelho dc
Crystal e pedra-marmore, uma mesa de ccn-
fro de sala. um jogo de lavatorio, uma vi-
írine de crystal, lioa para dentista ou bar,
Itipetes, etc, preço barato, tudo quasi novo,
vende-sc junto ou separado; ver c tratar
lio becco dn Carioca ti, 18. Í.T .iq»***» O

\7"IÍN1)KM-SE: 
por 20$, uma ui.ilr.i-.-

more de i-m,3a por 0: de largo;
carrinho dc máo, novo, 20$! nm vio!
novo, 10$; um violino, 30$; rua líü.is
Silva II. nr. ÍR 3(1.1 !'i

ViISNDI
V va c

¦SK uma carroeinlia de mão, no-
barata; na rua Mariz e líarros

u. 157. (11 285.1) o
XrHXDKM-SK, I>am desoecupar logar, um

V bnlcSp grande e um pequeno, uma caixa
dc madeira fone la \\r zinco, qne serve para
Htiardar millio, c foi geladeira. Preço de
Mdo .(0$ e separado 15$ por cada um;
111:1 Figueiredo Magalhães 11. 70. (.'opaca-
liana. (11 zihG) O

!-SK um magnifico piano-automa-
dc SS nolaa, grande modelo, «le

nfcrcditado fabricante americano, peçi Ka-
rantid.i «: moderna! na CASA FREITAS,
rua Uns dc Vadcii ícellos n. 2,1, em frente
» esthjí.i do Enguiho Novo. tlt .191.1) O

alho usado; rua Tavares
atado. (R2SC6) O

\rHXl)!i-
' tico. «1

T7'liíllMi-SIÍ
> ii. 1.-6. V„

trUNDEM-SH dois cinaluis d<-, «cila, «u-
V re*iutost nm preto, dc 7 palmos de ;tl-

tura, servtfido ttambcm para carro; outro,
iibüir.iiii.j pequira, próprio para creança;
trata-:c 1 run Jockey-Cllill n. 221.

(K s8Sg) O

qualquer pitar*
Travo dc AX-

melhor ronie*
ir a sypliilis '•

\ rl!Nli-i-.-.-íl-: nor 4$. em
V mareia ou urogoria, um'nuAL. do dr. Machado, .

dio da actualidade para c.:r
o rheumalismo,

\7iIíNI>K«!?.Jí um nngiiiíico píano ÍI!
\ gruiiH.! modelo, cordas cruzadas,

dc
ÍI.

uctai t armação uc açu, com pouco uno.
particular, barntissimo; avenida Passos
jo, loja tle elccijici.lode. (.1 31S2) O

üfi;.VIUÍM-SE lindos casaes ,1o Kallin!
V jíamiziís brancas, menor tamnnlioj i

Engciiiio «lc Dentro 11. 2:8, bonde de 1'
¦'"'•"•¦• U J34.Ò

11,
casa d.

CERQUEIRA
infles, 54. p

115..ÍI7.

54,
deu-s.

Luiz dc Ca-
cautela desta
y.W) ü) J

DIVERSAS
A' RUA 7, 109, 2", professora rom os

melhores antecedentes, carinhosa c
chegada dc Portugal, ensina: po'rltiçue2,aritliinciii-a, fteogr. liint,, costura e corte.
Vae d domicilio, USa; S) J

AVÍCUI.TfUA-G. Dart, rua
leria.

- Vendas e trocos com
da Quitanda ri". Ca, lei-

(3284 S) R

A l.UGA-SE em casa dc faulilio, uma sa-
xilo dn frenle, o ca.=al sem filhos ou o
pessoas de respeito, mobilada on náo, com
pensão. Kua Uruguayana n. 202, 1» an-
«iaf. t3l<iS E)
A 11JIA/IOJI — Almrn-sc «111 eom-^*l)lotauiente «ovo. uronrio paru

neiioeio, om loaar do futuro; ua
rua Heal Orandezu 'JtH. Ti-ata-so
na mesma rua 11. 4.1, com o sr.
Anionio Guimarães. («T ill-iS) li

ADVOCACIAmercial
Criminal, civil e com-

Notbcrto Lúcio Bittencourt;
nu rua do Rosário u. 170, teleplione n.
i.Sis, Norte, (2021 S) j

AGENTES 
t»)«

na fabrica d
a rua
Çõc* a

Estados, *cceitam-se
carimbos e gravuras,

Sacbet 11. 18, Kio. Peçam condi.
José Xavier, Optima commissão.

(2164 S) 13

ATINADOR «le pisi-of, muda o som
de eit.-lilente para «flautado e pe-

«liieno reparo, tudo io$; Café Uuarany;
praça Timdenlcs 11, 87. Tel. 4191 C.

(543 S) R

AÜI.AS de conversação: francez,
á\. de propRgandn; 25 lições por

preço
.. . 10$,

das 7 i\z ás 11 lioiati d* noite. Matricula
e<:á aberta; çl, rua Sele de Setembro,
Sió. Professor Alphonse Levy. (1523 S) J

A UTO-caminhão para
CX. de-*e, rodas duplas
pto a trabi
c tratar cc
11, ip;—V,

iliiir. iireço
11 Jirnesto,
Imbcl.

f.000 kilos, ven-
t ma-isiçes, prom*

unico 2:900$. Ver
rua Sotira Franco

(1,-14 S) K

211 ¦

Ã~ÍFAIATES
XX ajudante,

l.AS diurnas e noctumas. Externa-
to UrandSo, rua General Argollo n.
— S. Christovâo. (3104 S) R

pi ccis.'.m-sc bons oificines
para tãtlleur, nn rua Sa-
andar, esquina da rua do

(31S4 S) J
ic- uiici n, .\-
O ' Ünvilor.

1 DOENÇAS DO CORAÇÃO E ASTHMA I
jjg . S-.iff.wações. br.uu-llilf• aslliinaticii, chiado no peito, pí.lpilaçíes, cansaço; I
BB mdMdo?, Jiydropsias, uila Je ar, vertigens, batimento ex-g?r;i(!o das veias ____{KM e artérias, ni-tcrio.ic'«i-ose,a;iciir intuas, dores c agalbadas do ludo esquerdo, WS
gm -li j-c-m.i da aorta, , irtvralgias cardiaoaj, synlulis c-rlieiimatisnío no coração, EnOT| .-uai'-, :¦; com a rccíila do sábio americano dr. Isins's Palmer, ou o Car- BS'"'««ilo!. Mil.iafes .Ir curas no l!:os:l. Deposliaiios: Drogaria Granado ________
jgn luiios, 111.1 da Urugiiavana 11, 91. \ nlr.. «Jí-..-jo. IVlu Correio 8$soo. (cSit.ilè.i __K
*i^mgÊmm_mimmWM^

y!^']'P'" -a',tn:,1)«1 iloulile-1'hac- rilIACAIU r~Vciidc.se uma. de 18,50' lo.i; lua Lirugsayaiia 11, 122, umeiue. \J por 100 de fundos, com todas as nua-iR 287O U lidades d
"\7"ili N lílv^ii-âiõ"7içãiismT—

» Sócio, á rua Aususla
de Ueiitto.

fazendo bom uc
o, 60, Kntfcriho

(J 3)33) O
¦\m;mikm-S!-

» copa, sujier
te.,.ii
' eiidi

y.E.VDi: 
-'

sobrado.

mm armação, tirdoão c
.'s paru qrmazom ou bo-

rua IJ. Carlos I 11. ,-e,'.I 3052) D
tun (íorla-bibotots por 20$;

cuida Henrique Vallodarcs n. 27,
(11 .1.14-11 O

VriCNIUOM SK umaV p( lio o o centro.
Ivida

rs.i.-, oüiccl
rua l-Vci

us propn.
Caneca n

u do Ro:

armação com cs-
do • tinrttióre e

pura ,-nié; para
n.l. Accciiam-se
¦1 ii. 11;. 1».

(11 30O1) O

Vi:E.VDE-SE por !-.«
1 i.iN's,
-Nova !>.

t$ um;
com

V-á: o
lo;b

«•ir,
tB .

1.1 pno-
;;, pei-

Cosca-
-•-JS) o

Y! !'.X!'E-SE -.rai bom piano de niit.ir»;ir.Ti,-e>-, por prcç0 razoávelj á rua da
Qllil.íld.l 11. ,:, (M3454) O

V'"" 'A"-'- ,w;a quiiíinJa, em ponto comv inercir,!, In-rc ,o desembaraçada, com 1110-r:..li(i para família. O motivo ;'i vista Si«lira; ir.it.i-se ro becco ,|. Rosatio 11. ;
Jioxu-io «,u Lrso dc S. I'rancisc,i «barbearia). , M ,

li 1,1

\r.ENDE-AE um bo!
\ zudo, tendo um bo;

01 c?sa do ; aííuj vci'
riiu 1). u,3.

\7i-:fípiíM^stí ÍTÜ7 t
V vestidos •'.*• peroba,

um, etagere dc cam-ÍIa
teiro c uma iv>cu\ de
jiovo; p;;ra ver r tri
¦Meyer 11. lS, Mcycr.

enl.ee -ira,

:-t. O

nd.1 lie
11:11 balcão;
*ibr.id,..
'R Jbv.) O

para bilhares'. riu Cirne-
(R .1118) ü

11111 cnard.l-
di-lnuça e
ua dü sol-
tn.l.i onasí

:a Jcacinimni

comarvores frutíferas c í-:i«:i
.: quartos 3, salas, c:e., cm Todi ._
Santos; tratar á rua do llospicio 11. 95,sob,, com Ribeiro, das 10 á 1 e das 1aí 4. ííSooN') K

pAR'1'O.MAiNTE, trabalha com 3 bar.-..v> llios c desvenda qualquer embaraçocnimncrcial e 110 lar; - -
Meyer.

nÃci 1 < Mtito ._ v'c
XJ z \\z mezes; rua

», João 11. 13
«3i.|J S)

-a Ulmcr, co
Pedro 11, 173

(=94.1 S)

pOMPRAM-SE pi.\.> cantes, ua rua
A Parreirinlia, dc 1

S
10a de bons fabri-
Ia Alfaudcgn n. iji.

áá •), com Freitas.
(2.-50 S) lt

ÍVVUTOMAXTK — Mme. Tliom.V usou — Mttdiiiin vidente 
Consultas grátis, neconoiliiicõesem 8 dias. resiioiisos, afaslamciitodo i-ivaes. etc. 'IVnb. irarantidostuna afastar rusnoiisaliilidadus donetos Íntimos om más condições,
Ma.viniii reserva—73 rua Mnkrify,MaiiKiie, dl ao-lõ) s

pernanibu
impossível;

da noite;
ndàr.

riu t!o
U23.1

Ici.t ;
a das

lios-
Si M

vai:

pARTOMANTEV.' mas, vence o
S da nuniià ás ic
picio u, 10!, )" .

("UiM.M01.ins .. Ahigam.se dois esplcn-V.' dido» cm oa?.i de lainiüa respeitável,a casal sem filhos, eom sr.mJe jardim,bons bamiciroSj boa pensão c preço mo-dico; rua Maii! c l)arros 200. t.iri.: S) S
Vio.MÍ'ítA.si:~r~~

Jo ru (Casa
Uiis 11.

/ 10MPKAM-KE
\í objeetos de 1

inijii-sc bem; ua
t*oníÍaiK'a); á ri,a

Tel. 4.'ar, C.
ti.-OS Si R

íf, :ojo,i< c mais
Carla pjia U, liui-
tuição n. sr, quar*

(a8n SI J

\rKNiii:--'i-; «nu i»m
V bílii), para ilesaeciip.i.-

ia Barbosa n. :8, .Ml.-yer.
"tT.ENTJiE-SE 

uma estante par,' * urimiÁ tiimanho niaior, com

c
da Cens

to ::. ;.

f.lHTOMAXTE — Mine. Annita,1 dá consultas dus S da inanliã _is
S da noite; r, Haddock Lobo 113.

(•I lilS«) S

1.1 para bar-
r; a r*.:a An-

lR ,1,1'iu) O

d

GQMEKA-SE 
unia pensão oem aueguc-

zada, uo centro do commercio. Enten-
dase com Querino, oa rua da Prainha
n. 7.' (352 S) J

4%
CIIAPÊOS 

— Enfeitam-se a 3Í, ..
5$ por figurino; enfeitam-se a 2$,

lavam-se e tíngem-sc plutnas c ai^rcltes;
rua da Carioca 48. Saia Elegante,

(3460 S) M

CASA 
Cosmopolita, a primeira Baratel-

ra no Rio, em moveis usados; tudo
compra c tudo vende banato. Vetrínas,
copas de centro e de encostar, mesae,
elásticas, mesas dc marmoro para bote-''
quiin. Armações para todo ramo dc ne-
goeio, balcões, etc. Praça da Republica 59,
Pegado ao quartel dos Bombeiros.

(3409 S)

CARTOMANTE — Mme. Annita.^-"a mais perita o verdadeira, ó
na rua Marechal Floriano Peixoto
n. 47, sobrado. (J «384) S

is, eoropie:
reguayana

i'cute nova;

TTffi.MHi-SIí.
.Vc.,fi:.i!, vci
r i is-C-o p-,ii

ver
«lo

trata-se a
tir loaças.
1» .1279) O

retira dejta

17

Ü/".E>" V tra
Tre. o

IamtMd <p
ilu- garantido nm cseellente
... dc iicrediMdo fal.ricí.ite
tle aço c cordas cruzadas,
itado dc conservação; pai.i
raa do Cunha n. (12, sobra-

(J 3.14,-) O

ues i-arrns paia |)a;i?.u:
l'*ifc Oceano, cem o cnp»uu

t.|JÍ4) o

pOMER BEM
V-' no resicurant
ne7e: 5 pratos Viria.
por i$joo; comprando
roj; manda-se em qu;Buenos Airta n. i tS.

ror preço moineo. .-.u
pensío mineira e chi*"¦?«, cem maiitetf,a,

cartôei 60$ { súrfl,
l.li-er paitt; i rua
loja. (1813 S) J

ru barata
O í-r. ji,.

laio M.

TrAI.ES —
V ua tabecoi

*>;:¦!« ?p dão
<«.:, «ti _} e

«Ia
Laminam

ia da rua
per U.Ijs ai maic
10 r»i«5 tm ca-la

ü .iu.-) ü

panara se bem.
,5>embléfi, "-'.i.

le eigar-
lei.-a.

ti 4«S4) S

~1AR'1
e.' 0«

uES DE
rives, io,

VISITAS -
papelada.

to ei

mARTAS dc íiançaa e papeis dc cisa-
mento mais barato que noutra parte;

rua General Câmara 124, sob. (3097 S)J

COMMODO, 
aluga-se mn para «cultor

só e que trabalhe fora, por 30^ cm
cnsn dc casal sem filhos e sem mui Ur
«íuilinos; rua II. Maria n. 25, bfcnie d
Aldeia Campísta. (3928 S) R

CASAMENTOS: 
civil 25$ o religioso

20$. Waldemar Alves. Trata dos pa-
peis, á tua Visconde Uo Rio Branco 49,
sobrado. (2815 S) 

'J

COMPRA-SE 
qualqucü (pntidc/lc dc

jóias velhas, com ou sem pedras dc
qualquer valor e oautcla6 do Monte de
.Soecorro; paga-se bem; na rna Gonçal-
vea Dias n, 37, Joalheria Valentim. Te-
leplionc 994, Central. (2947 S) II

COMPRA-SE 
uma prensa de ferro bati-

do por preço módico, jnas perfeita;
lí., á av.
(3105 S) II

carlaa com
Rio Branco

preço para L.
27, i" ondar.

DINHEIRO 
sob hypotbccas, juros c

caiiçSo de apólices'; L. Monta; Ro-
sario n, 170. (3284 S)J

DINHEIRO 
— Empresta-se sobre 1110.

veis; rua da Prainha n. 7, coni Que-
«no. (2741 S) S

DINHEIRO 
— Empresta-se sob hypo-

tbecas e inventários. Compra e venda
de predios; A. Ealeão, rua do Rosário
u. 158, sobrado. (3400 S) M

DINHEIRO 
sob

nas melhores
não se trata com
Senhor dos Passos

hypotheca de predios,
condições possíveis;

intermediários í na rua
18, Borges. (2747 S) S

DINHEIRO 
rápido

negócios sérios;
is

sob bypotbccas, sú
na rua Buenos Ai.
18 horas. (569 S) M

DINHEIRO, 
pequenos empréstimos

alugueis de prédios; pagamento
prestações mensaes;
de 1 ás 4,

Camerino
(1572

sob
em
99.

5) J

DINHEIRO110 centro
fandçffa n.
ás .1 horas,

Dá-se sob hypotbccas
cuburbios; rua da Al*

131; »a "A Parreirinlia", dc i
com Ercitas. (2756 S) M

JQAME
ind.

française enseigne prntiquetiieiit
Candelária 06, 2" andar. Encontrada dn._
9,ás u da liianliã, Va au domlcile «les
-'¦vos. (.-809 S) J

hy|>5IPRESTIM'0S sobre
MJ pollutcas e alue-:

Misericórdiarua «Ia
Silva.

promissória
redios,

com
(3103 S) J

Tj^MPRESTA-SE i
MJ de contratou iii

llllllllítciro com garnntmuton lie arrendamento, na ci-
dado ou bons losarcs, assim como sc
adeanta dinlicim sobre alugueis de pre-dios e descontiini-oc juros, do «ipoliccs,
com o sr. Gtlaltcr; lar;;o «lc S. Eraiicisco
dc Paula n. 36, 1'' andar, das 10 ás 5horas. IJJ55 S) j

JjiMPl«íS'rA-.SE 
idinhairo sob Jiypol|ln

J cas dc nredios, aqui c Nictlieroy; rua
da Asscmbléa 8o,
"TICRIPTAS; áni
lll nii

chartitaná, (3431S U
china, rçcebé*sb qual-

..' copiado, me*
diante o preço ile $6oo por pagina'; r. 7Setembro 172, 1" andar, (3440 S) JI

J^SCKIPTOIUO, 
com mobiiia, ieleo,"io-

J nc, etc, aiugn-sc por ,io$ooo, "jor-
nal do Brasil", 6" andar, sala lt. 1, cie-
vudor. (3i.|'iS)j

FORNECE-SE boaTT1X domicilio, com promptidão
ida comida n

. _...  rua .Mi-
gucl de Frias n, 6, sobrado. (3^33 à) JI

I STÒREsJ
¦QlSR^lTTCi

/"1RAVAD0K sobre mel,ri,
VYsinctes, blocks para marca';
relevo dc papel. Tiinbragem a
ce. Gravuras sobre cr:«ues c
1* de Março 87, n" andar,

oarMul/os,
to em áttó

lailte dou-
porccilàttai'.
(17393) H

pHAMOPIIONES '
V_í se de $500 a ri

3$.
graiiiopi
Compra.

chapas — Trocam.
Vcndcm-se dr $,s"í>

(-'ompnimíc usadas, Concertam-.se
unes e vendem-se a 211$, 25$.
fe, r. Unigtiayana, 1,15. (1635S) S

Graphit_- Plumbagina

n.i
fe:
ras.

T.JVPiVllll r.'-.S

1'OTHKCAS no centro e subúrbios;
fazem-sç com módicas conimíssôcs,

rua Archias Cordeiro n. io.í, loja de
igetis, coin l;reÍU!j, das S ás it im-

C7S? -s) M

CÁPSULAS RAQUIN
OOPAHIBAtÒ oe SODA

ÇAPSIIUÍ, R4ÜIIIN.
CURA RADICAL

das GONORRHEAS
Antigas ou Recentes

e suas complioações
SüíiroSomt ieHAQVlNe o Scllo di" Union des Fabrieaate"

Mas Pbinoipabs PiunsiaeiA» do Mundo
. Eatabeleolmentoa FüMOUZE, 78, Faubourg St-Danli, I

MODISTA 
perita de vestidos e taillcur,

ensina a ¦ cortar e armar no mane-

3uÍUp 
sob medida e por fig-urino. Vae 'a

oimcilio; preçoâ baratissimos; rua Sena-
dor Euzebio n. 129 c Asscmbléa n. 7. 1

(4ji6 S) J
Tl.TECANICO, prccisa;se .. de um pratico,

para trabalhar effectivo em. uma fa-
brica de tecidos de malha, no interior,
próximo desta capital. Trata-se á rua 7de Setembro 172, 1» andar. (3439 S) M
•TV|"E'NAGE français dísire trouver un
iUtout pelit apiiartcment nieublc, ind&-
pendant,(avec bonnc (icnsion; çcrire a \V.
X. V. Z,t ou Correio Ja Ãlanhã.

ARTOMANTE
com doi-

Rocha n, 35
0a M. Parnaso, ti«ii1>alliJi

baralhos e búzios; rua do
— Eslação do Hoe-ba.

U931 S) S

nWOLKSTÍAS DAS SUXHORAS—IM-Pártcira Anna <;. Arloíf, de
volta da Kiirona, trata dos corri-
ini'iitiis, coiii|)lic:i«.'«"i«'.s dos abortos
o faií aDitureeer a iiienstriiiieãóí
etc. Consultas uratis, dns 3 ás S
horas da noite. Acceita pailurien-
tes em pensão com todo conforto,
llua da Misericórdia 57. 1° andar.

(J 3X02) S

MME. 
OI.GA — Alta cartomante—Fai

com que os amantes e os esposos se
entreguem de corpo e alma e luz todo
e qualquer trabalho, sendo os mesmos ga*
rantidos. Consultae í$ooo. Tem um bre-
ve para o socego do lar. Preço io$ona;
correspondência com r$ioo, em sclloa para
a^ resposta; só attende a senhoras; á rua
Fernandes n, 19—Engenho Novo, da« o
da manhã ás S du noite. UJ54 S) Ê

MOVEIS 
usadtB _

Harios completos,'
Compram-se mobi-

avulsos, objeetos dc
rlc, antigüidades, ornamentações, pianos

dc bons autores, etc; rua Senador Dan-
tas ri. 43, térreo, com E. Ribeiro.

(.1133 S) J

MOVKTS 
— Compram-se mobílies,

nos, quadros, tapeies, trens «ie
pia*• - , ,  coii-

nlin, roupas de cama, cautelas do Monte
dc Soecorro, clc; rua S. Luiz Gonzaga
u. 20. (1910 S) B

UM 
moço solteiro, pertencente a nma

das principaes familias paulistas, |>n>-
cura um «luarto mobilado com pensão
cm casa dc familia de tratamento. Pede
preços. Carlos neste escriptorio, a Souza
Aranha. <3"4 S) J

UMA 
senhora, vulva, s6, oíierece-se

para tomar conta da casa de pessoa
sô; serviços domésticos ou para balcão
ou cozinhar, em casa de negocio, portu-
gueza; rua dos Inválidos 30. (2752;>) b

dc
VAREJO 

para cigarros — Vende-se
volta, quasi novo; rua do. Cattete 11.

105, loja. :"¦>.:-.(3334.-S).-R

MÉDICOS

Consultas grátis
Por me-

dioos
operado-
res ospo-

cialistas em moléstias dos OLHOS
JOUVUIOS. GíHWAMTA e NARIZ,
enfermidades das senhoras, pelle,
kyphilis, venereas, blenorrhagias e
das vias gonitaes e urinarias do ho-
mom o da mulher.. Todos os dtAs
dns 3 íls 6 horas datarde. Rua Ro-
drigo Silva n. 26.1- andar (entre As-
semblea o 7 do Setembro). Consulto-
rio perfeitamente. apparelhado com
todo o material preciso para os oxa

Professora Ensina portuguez,
francez, inglez e

piano; informações com o sr. Peixoto,
rua Haddock Lobo, 3=7- J. J998-.

1 CAMPOS" DO JORDÃO —
ções identificas sobre o local,

PROFESSORA 
de canto, iplfeio e thee-

ri*, - pelo Instituto Nacional, acceita
alumnas, assim como para bandolim. Era
sua residência 30^000 mensaes, sendo duo»
veies por íeraana; rua Jardim Botânico
n. 125. <52?i S) A

PROFESSORA 
de piano, portuguez,

francez, arithmetica, geograplna,
historia.
Ouvidor

informações,
AS-

na casa Bevilncqua,
(2597 S) M

PROFESSORA 
de piano, leceiona pelo

methodo do I. N. de Musicaj preço
razoável; rua do Cunha n. Ca, sob., Ca-
tumby. (33°3 s> K

PROFESSORA 
de

acceita discípulas,
nida Rio Branco 127,

bandolim e piano
Chamados á ave-
Caüa Mozart.

(3287 S) R

VAUto a i$5oo; rua
303,

AI/ES Souza Cruz,
to a 1$
sobrado.

compram-se, o cen*
General Câmara .n.

(2925 S) S

tfíjaeuflações Prc*
iiiaturas, fraque-

xa sexual, cmina*
gjrécinlèrito rapi-

d o , depaupera-
menlo de forças, curam-se rápida e radi-
calmeúie pelo poderoso tônico muscular VI-
NHO DE CACAO 101)0 PHOSIMIATA-
DO, de A. A, Costellõcs. Vende-se â rua
doa Andradas, 45. Drog Pacheco. (1170 S)

Impotência

Perolina Esmalte — Unico pre-
parado, que

adquire e conserva a belleza da pelle, ap-
provido pelo Instituto de Belleza de Pa-
ria, premiedo »a Exposição de Milano.
Preço 3$ooo. PO' DE ARROZ PERO-
LINA, suave e embellezidor. Preço 4$.
Enijam «les preparados, á venda em to-
das as perfumarias e 110 deposito desle e
de outros preparados, & nta Sete dc Se*
tembro n. 209, sobrado. 0737 S) JRc Cario-

mante
diz tudo
com cia-

reza o
que se

deseja
saber,

realiza os trabalhos por mais dil-
mes o os tratamentos constantes aos flce)s qU0 SBjam amigavelmente e
sas especialidades J 1283

DOENÇAS DOS OLHOS
DK. HODRIfilJKS, CAO'

Com longo estagio da bondation Ro-
tuehld ele Paris. Assembléa, 56, das 2
ás 4. Telep. C. 337<3.

bota o' mai para «tinia do quem o
faz, â rua da Constituisâo n. 29, so
brado. 1Ü051

CARTOMANTE brasileira
Ro»a Jardim

— Inspirada e verdadeira. Consultas,
becco da Carioca, 26. Entrada pela rua
Silva Jardim. 1280 J

MEIdc um; rua S. Jorge 11, 57, com
IUO offici.

um
Ventura,

1 dc marceneiro, precisa-se
57, eom o

(3404 S) M

VTO.S SUBURHIOS? Iodasli «itio tenham necessidade de
as

OOEHÇÂS DQ APPARELHO D1GES niivo edo systema nervoso-Casamentos
DR. RENATO DE SOUZA! w**wu»»w»,fc«"
LOPES, docente na Fa-
culdade» Exames pelos
raios X, do estômago,
Intestinos, coração, pul~
mões* etc. Oura da asth-

trata-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

vil, 25$, c religioso. i*4, inventários,"
montepio e inefò soldo, justificações,
ete.. com Uruno Scliegue, á rua Visj
conde do Rio Uranco, 32, sobrado. To-
dos os dias, domingos e feriados. Al-
tendem-se a cbantados a qualquer hora.
Telephone 11. 4.542, Central. S 1644

Indica-
seu va-

lor e sua adaptação a indivíduos enfra-
íiuecidos ou a tuberculoso». Dr, von
Dollingcr da Graça. Mem de Sá, 10,
sobrado, ás 3 1.2. Telephone, 4.810,
Central.

Dr. von Dollinger da
Pr A Ti» do HosP' <ía Beneficência
VTltt^a, portUgUeza e com estagio
na Real Universidade de Berlim. Do-
cnçaa do rim (exames com a luz). Ci-
rurgia, cura radical das hérnias, he-
uiorrhoidcs, estreitamentos da urethra.
Operações sem chloroformio e com a
anesthesia regional, Mem dç Sá 10,
sobrado. 11 ás 13 e is 3 :|J. Tele-
phone 4.810, Central.

Duchas massagens, «tc. Insti-
tuto Physiotherapico
do dr. Gustavo Arm-
brtut. Docente daFa-

culdade. Doenças do .eatomago e intíi-
tino, neurasllienia, artliritismo, obesi-
dade, diabete, etc. De 7 ás ti da «a-
nhã. Uua Senador Dantas, 48. J 49*

Greme de Amêndoas —
O legitimo está registrado 10b « n. ie.au.

e traz impresso o nome do fabricante
pharmiceutico Sântoe Silva, etc.

Indisptniavel ua toilette das dama, tlt-
gantes, Embellcza O roato, tirando-lbe ai
rugas e as mancha*. Pote a$ooo. Vend».
ee no deposito. Drogaria Pacheco; 11 rui
dos Andradas a. 45- O044 S) J

PRISÃO DE VENTRE —
Doenças de figado, estômago e intestinos,
curam-se com as Pílulas de Bollo Compôs-
tas do pliurmacettlico Santos Silva. Vidro
i$5ou. Deposito: Drogaria Pacheco, ú rua
«los Andradas 11. 45. («043 S) J

Collegio Sylvio Leite - Rua
Mariz e Barros 256 e 258
Telepb. Villa 1.252. Internato, aemi-in-
ternato e externato, Cursos preliminar
(para auatpliabetos) primário, secundário,
commereial, artistico (Musica e pintura)
e especial de preparatórios para admissão
ás escolas superiores, de accordo comi o
programma do Pedro II. Ensino pratico
de línguas vivas. Instrucçãò militar (l«-
cullativa) sob a diiecção de official no-
meado pelo Sr. Ministro da Guerra, e
dando aos alumnos direito á caderneta de
reservista ao terminarem seus cursos. In-
strucção moral e civiea. Abolição com-
plctu dos castigos corporaea e dos, sports
violentos, como o "football". liusino de
gvninastica sueca e de apparellios, para
o' «pie dispúc o collegio de um gymnasio
provido doa necessários elementos. Trat»-
menlo excellente, lendo os alumnos as re-
feições em eomniuin com a familia do di-
rector. (M 3Í09)

pessoas. . ... _ remediou,üevem dc preferencia enviar seus pedidos
ç receitas; :i pliarmacia c drogaria Silva,  '*_.._. g_ »__„__! «Jm -_»_a rua Domingos I.opes 11. 306, estação «3» " "Ua O. *lOS& J», O© AS B»*»"SU| ___)_ '_*_____*__ Ade Madureira. Tem dc u.do «.ue sc prc- j 9 ás 4. Gi'atÍS SOS CSC- 1 **B« ¦ itiaÊI I B38WIU'-cisa. em casos de moléstia <• n precò's I * **** T* wf •>5,a' "¦»• #*•* '"m,imus- (3337 s) j! bres às 12 horas.
OEFERECErSE 

uma moça de
para dama dc companliin ot

ínmilia
.. gòver*iianfc dc uma senbora ou i^ira uma fãtni;lia distineta; quem íjiiízcr, dirija-se parainformações, á rua Marques dc Olinda n.

•I

48, Obra «le Prole.'Ção. __ (33a 1 Sj R

1JKKCISA-S32 
de doís companheiros paraum bom quarto, )5$ooo cada; (pie-

rendo dá-se pensão; rua da Misericórdia
n. 57, 1» andar. (2050 S) II

um commodo até
, no centro. Cartas a

rua Torres Sobrinho 11. 43 —
(2S57 S).J

PRECISA-SE alugar
JL 2SÍ000, arejado,

pur.riSA-siX diurno:
(Vittele n,

de alumnos c atumrias
e nocluruos; preços módicos.

4S, sob. (_:85S S) R

pRICClSA-SKi. ccz c allemão.
nluninòs—In^le-z fran-

Pòrlugiicz pura estran-
gcírps c ánalpbabctosj desde iu$. Cursos
espcciaes dc sciencias, etc, rua da Misc-
ricoriba 57, r' andar. (3160 S) J

1JIAN0S 
USADOS —

bons fabricantes; n'
rua da Alfândega
com lücitas.

Gompram-sê de
n'"A Parreirinlia"t

131, das 13 ás Ki,
(2751 S)R

IJESPONTAR 
e cascar calçados finos

ensina-se com perfeição, c rapidez
boas condições. Üíi" '
José Maurício n, 1-9.

Colombo; ã rna'" 
(3049 S) S

PEDE-SEções; n
caridade, aos bons cora*

. rua Frei Caneca n. 383, quar-to 11. 6, um vellio com 75 annos, doenle,
passando mal, rio tendo o pfw, pcJe aos
íillios do bondoso Deus, unia esmola.

-(i;6.4 S) A

1)IA.\0, 
violino e

íor. Cartas por
para Arion.

bandolim — .Pruies-
favor nesta redacção,'

(503 S) J

1>ENSA0dc Abrantes n. 26.
ABRANTES
mtes ii,

optimos commodos

— Rua Marquei
Teleph, 151, Sul.

alugar. (1144 fi) K

A3C2

Df), ALVINO AGUIAR
MÕriRSTIÀS 1XTKRNAS

ESTÔMAGO — PICADO — IN-
TESTINOS — RINS — PULMÕES,
etc. Consultório; rua Rodrigo Silva(
n. 5. Teleph, 3.271, *"* ^)as a ás 4
lioras. Residência: travessa Torres n.
17. Telepb. 4.263, Ccut.

íticnlo urico) e; todas manifestações trheu-
matismo, molcjüas da pelle, areias do fi-
gado c rins e impurezas do sangue) etc.
Cura Rorànlidá pojos Banhos (Suadores).
í.uz. Vapor. Sulpliiir.osos, Massagens. Ave-
nida (Joitles l:rctrr, 00. das ií ás 20 lioras.
Preço ao alcance de todos. luslitnlo de Pliy*
siotherapia. (M3713) S

©ra vãdez ?:

MORPHÉA
Tratamei lo especial, seientifico,

dertio," pelo prof. dr. I.eonissa, da
demiti de Sciencias de Portugal,
Cliniea géfiil, operações c panos.
sultorio: rua da Carioca, ali, da
3 horas da ia de. - -

IiêítíítTT

mo-
Aca-

etc.
Con-
1 ás

Usem
o iu-

jector — NanleiTO. Fácil.
commodo e hygienico.
_A' vendit nas cnsns do (.'iriuiíiii.

dartliros, empigens,
eccemas, frieiras,
eariia!, brotoejas,
etc, dcsapparecem

fneil e compietiiiueiitc com o DERMI-
CURA. (Não i pomada). Vende-sc em
Iodas a3 dregaiias do Rio c Nictlieroy.
Deposito geral: Pharmacia Acre, rua
Acre. 38. Tel, Norte 3265. Preço ?$ooo.

Gomichão

Ex-
5$;

DR. SIXiVI.NO MATXOS —
traeções, absolutanieute sem dôr, a
dentaduras a 5$ cada dciiic; concertos
em dentaduras a íoi; obturaçoes
S$. Trabalhos garantidos e paganien-
tos eni prestações. Rua Unguayana
n. 3, esquina da rua da Carioca; das
7 da manhã ás o dí. noite. Tcleplnue
"• 1.555. Central. J .134S

Furnecc-sd bem feita, dc
rua do Catteíe

liado. 12770:1) J
'.'la;

Ma
ma

•DE.NSAO —
iX casa de fa;;:
11. su/. largo do

PHARMACIA -1 Vende-se uma
X magníficas condiçue/, faücndo uaiuito
bom ncjíocio; traí«-sc á rua do Rosário
11. ij4, tabclliào, com o br. Pinto-

US6.)

em

S) R

pIIAKMACIA —
X a phaintaceiuiíM
ou telephone Sul ;í

D,i-se
, rua

o nome.
Pulixeita

«.•ti.

Cartas
o. 57

iS) J

]J1A.\'Ü.S 
— Cotnpram-so

autor c estado, dc 1Í2
dc qualquer
armário; pa-

pani-sc bem; cartas nesta redacção. com
iniciaes !__,. S, V, (,H9JS).A

Coiuiirti-1
so onalqvier I

qiiiuiüilado,'no-,1110 minas in-
tetras-, ou ivn'<m«lu~.se quulqtior i
lugar para explorar. UlTerttsl
com ninostras a Ed. Uuai-to
Hio do Janeiro, Caixa do Cor-
reio 15(11. 11 nio

IJRECISA-SE 
de

rencia cstràug'
mu casal: trata-se
3, 1" niiilar.

lima creado, de prefe-
ira, para serviços de

â rua dus Ourives n.
(,1|6S D)

1)ER:'UMARIAS—"A' 
Garrafa Grandelw

tem uma Rarrafa de gtande foomato ás
vistas do publico, pendente da sacada do
predio cin que íc -cha, á rua Urttguayájtô
n. 66, sendo por ííso muito fácil nao sc:
dcix«r enganar. '.A 2737)|

OENTÍSTÂ
II. liítldas Vou 1'lnuekeustein
Esp. cm obturaçoes a ouro platina,

tfinalie c extracçõcs completamente
sem dúr: eolioea denles com ou sem
chapas, a preços reduzidos. Garante to-
do e qualquer trabalho c aeccita pana-
mentos parcellados. Das 8 da manhã,
ás 6 dli noite, Rua Marcelial 1'loriano
Peixoto 11. ,|i (.sobrado), próximo á rua
Uritgtiayana,

AMERICANO
DR. C. FIGUEI-
RHDO espeeialis
ta cm iT.lracçôes

complctain-n..-
«em &âr e outro» trabalho» garantidos ,•TStema aiwrfeiçoado. preços modicou, 9
era pre.staçõc, das 7 da manhfi ás 9 da
noite, rua do Hospicio n. 223, canto da
avenida Passo»

mm

ENXOVAES
Recemnascido
MEIAS

completos para
collegio, e bapti-
nados. 1'arwizo
das Crianças. R

7 de Setembro,
134.

Enxovaes com.
plctos pura re-

c e muuücidos,
inclusive o

berço. R. 7
dc Selem br",
U4.

e roupas bran.
cas para crean.
ças, no ParaUo

dus Cirança», R.
7 de iset., 134.

Cartomante
ra 11. sir.

scmctifica —
única tio «e-
nero. — Rua
General Ca-

3'94 J

Artigos para chapéos de
cpnlii-irn "ortS. 'õrmas, aigreltes, pa.scniium, Tiúis, fites, etc, artigos de
gosto, parisienses. Aos senhores negocinn*
les e niodistas do interior remetteremos
qualquer encoiumemla contra vale postal.
— J. I.obo * C", importadores ;iua do
Hospicio 11. 120, «obrauo, defronte á pra-
ça Gonçalves Dias. Ttleph. ia.',3. Norte.

(1960 S) J

COLORINA,

ESI

PÇECISA-SE tradiüir um
J. ctíü pam o porttigucj!;
cal li ií rapina c paga-tsu bem
K. 1., neste jornal, com o
?e tralar.

vro em iran-
<.'\ice-<c boa

Resposta a
udcrc<o para

(3038 S) J

p0M.PUAJf.SE dentaduras velhas, den-\J tes arlificiaos velhos, trabalhos velhosdc boca, em i
retalhos; rua platina

Asscmbléa platina cm
ifi, loja.

(3110 S) J

tica
ta, rua
«los.

ttr.iiiile':
juro modii

tiu Kosario

da«!c 11 suburbina ci'
icnuenas quantias
. Inioniui o ;r.

PRATICO 
.ic pbarnia

quc dá attestado i
competência o não íaz
nado. Cartas paia M.

oíferece-se um
iiii condueta c

ilS-I

; rapi- j
Piincu* :

l, !UU- ;S) .1 !

J1C.-.1C
(.19.

jornal.
7 S) S

condi
j suir e

1 lUilÇÒr--,
i sobrado

cutista, compra uma cadeira
vMãgcia, uma vez quc esteja em
:0<-s e não prin cara. Quem a-• «iiiircr intender a cMe, deixe i

na .Marechal Eloriano 11.

W u_3 £5
<l t;. P
UíOn 
im « e/i tU n _—.«_._. liflf __«.

£%s* t íIDli 1UD
SÃ°0 ^ 
s s §» o m MAVNIÍ

Tintura ideal ja-
rantida. para res

liluir ao cabello a sua cor original pre-
ta ou castanha. — Preço io$ooo; pelo
Correio, mais 2$ooo. Deposito geral, run

de Selembro ti. u". — R. KAN1TZ.

Digesliiies
difficeis,

pordti de
appoüte,
uyspop-

sia, Uor
de cabeça, azia, máo hal'to, enjôos
da gravidez e vômitos: — cura piem-
pta e rápida eom o ICLIXIR hSTO-
MACAL. A' venda na Pharmacia
Uragantina, 103,rua Uruguayana, lOii.

enxaquocas, in-
digestões, dores
do cabeça, in-
ílammaeào dó II-
gado e dores
nus cadeiras: —
cura radical e
prompta com as
pílulas DR. MU-
RILL0». A" ven-
da na 1'liarma-
nia uragantina,
105, rua. Uru-
guayana, 103.

Lavolj2|
dá um f -$>

Aliviolnstantaneo
Soffre de comlchllo picante, da terrível dAr

de eencma e outras enfermidades da pelle»
Aqui tem alivio Instantâneo. Só umas gota»
de í.avol, a grande descoberta Londrina, o pc-
deroso remédio liouido para uso externo, e
toda a eoiuictiSo desaparecerá. Pode V. S.
imaginar como se sentirá quando a coinichün,
irritação e dòr desaparecer cui uni iu tc-
gUIKlo?

O tavol cura. Os pedidos por «ie remédio
foram tremendos logo que foi posto 110 nin-
eido d'cstc paia porque bem depressa ie ,ou-
be que os centcnares dc curas que tiniu
eftcluado eram permanente»,

O Lavol i um liquido noderoso e poter.tr.
Fenetra ua vel alacando os germeni ria
doença de pelle que se encontram escondidos
noa tecidos e 09 quaea lio a taii de toda
0 ma'. .....

SA t necessário uma aplicação para limpa»
a pelle de espinhas, eiupçõcs com comichio,
mordedura dc insectos, defeitos far.iaef, e
os casos mala graves dc doença de pelle, cha-

5sl 
abertas, cezema deitando agua, cron.s

ura» ou eicamas, cedem rapidamente a esta
grande deicoberta moderna.

Peça boje mesmo ao seu droguista um
frasco de tavol. O preço i raioavel. Conv
pre ao mesmo tempo um pouco de álcool

fiara 
diluir este poderoso liquido. SA Ibe

evarâ um momento e terá o n-.elboc reme-
dio receitado para doenças de pelle. -Nic
demore a sua cura um minuto.

V«td«-M cm toda» u drogaria» ¦
botku prioeipM».

Granado&Cta.RtodeJaneirí

SÓCIO
Prccisá-se de, um, com 5:000$, pára,

ficar na gerencia de um negocio já in-
slallado e bem encaminhado. Garanti--
se a retirada de 300$ por mez. Car!..«
a D". F. P., no escriptorio deste jor-
nal. (3464

CARTOMANTE "AFRICANO"
Diz com clareza tudo que se deseja.

Desfaz todos os malefícios. Garante os
seus trabalhos, Consulta, das 9 da m.
tis S da noite. Rua do General Câmara.
n, i;S, sohr., entre o largo do Capim
e A. Passos. (M3211

PHARMACIA
Vende-se uma, com vasto espaço p.tra

grande laboratório, 110 centro da cida-
de; trata-se com o sr, Rczk, á Avenida.
Passos, 5;, sobrado. (Ai 344.

VENDEDORA
r>nPrecisa-se dc uma para vender

eas.is particulares artigos finos, pro-
prios para senhora. Dá-se boa'commis-
são e exige-se fiança. Para informações
eom_ o sr. Joaquim Silva, 96, rua Setn
de Setembro, «ias 10 ás 12 horas.

M 321a

KflLA SOEL
Anemia, (riqueza, neurasthenta, molcuii*

do estômago
Depositários: — Araujo Freit», a C»,

rua dos Ourives Í8 e Pharmaci» M«r.
quês, praça Tiradentes ns. 40 • 41—Ric.

Convém a todos
»alier que o "Tridigestivo Cruz", é i
utiico remédio approvido pela Dirt-
etoria dc Saude Publi a, que cura a»
moléstias do estômago e intestinos,

Estômago
Tiidigcsti-.o Cruz. é o unico rcmeiit

que cura as doenças do estômago e ia-
tcsliiios. Drogarias c pharmacias, Vi-
dro. aí.íoo.

HYPOTHECAS
Íiitiprestá-se so^rc boas hypothecãS I"1" ao anno. l'"alar com .Carlos, r.

Quitanda, 132, sob, (3387 I)

Artigo ,0
sinto, sé na
vradio 61.

MALAS
lido, elegante e
A Mala Chinesa.

bar*tis-
Rua La-

Xarope adstringente
de Quina, Cascari
lha e Simaruba

OAKTOJfAXTB E CHTROMAXT0
ESXKAXGJUino

Trabalha com nuatro baralhos dc cartt» c
pciss linhas dos mãos, faz quaesquer ir*.-
talhos, une os desunidos c faz reinar *
Píz nos bres das famílias—unico na Ame-
rica «lo Sul que, por meio de uuii consulta
líoctunia, descobre qualquer segredo, por

j mais diff*cil que seja; trabalha ba dex au*
1011100. unico qtie «os no Rio de Janeiro, onde se tornou

bellos c sumir a | muito co::lie*:ido pelos icus acertos e bom
trabalhos já feitos; mora na praça da líep.i-
blica ba 5 ii"i:n^, c sempre satisfez a Jiei-
soa niáis exit«nte.

ToSii.ie ss \2nlr,deÍras pedras de Sh'*l,
vindfls d:.:í.ci»]i:e.»te de Jerusalém, podcroio
talisman conhecido no lirasil — Consult«F,
d*s o da iifatiha ás y lia da noitr, na prtçv
da Republica n". 84. — PRAÇA DA REPU-
BLICA X. Í4, (Esquina da rua Senhor dc»
Pátios). CO J

i'"ste maravilhoso.

laz nascer
cuspa por completo, Vende-sc |
na easa Carlos Cruz «3' ConiiD.,
rua Sete de Setembro 11. Si. j

íi 2M9

1 de
boas
pos-

nfor-
> 15

(30.IS ü) J

TXIM.EZ —
-1. chegado du

;Iez,

l'm
Ame iea d

ra;.o»ivc'.i
andar.

r recentemente
> Norte, dá au-
liemico. Picços
J >jjs n. n. 1"

(3=oü S) .1

UU 
ISItlCM seus tapetes, passadeíras, .
tinas c cortinados, bem lavados

passados u ficarem a>mo novos? Só
Lavanderia Jloilelo, Monda buscar c

domicílio. Teleph, Sul 570»
(10.-1 S)

I-avand'
«.,.• .1

IMPOTÊNCIA 
—

rafas dc catiiábí
du do scrtfio (Ki
rua Santo Cbristo :

(..urn*sç com as g
remedio vegeial \

cará. Kuconlra-sc
. 99. laSt-i SJ

O
I I.iun,

UARTO, .-;.
alto

n lu
tratamento,

central c diãc
nefía

DENTISTA
ciaes, Gabinete
lhos modernos
módicos, Das

ao.

ist ectüs —
ni cu.samc

.1. RcíCiidc -Rui

filímiiiaçãn to! tt, coi
íbis legitimai» Cuyabanat

S. Pedro jS. OI 321;

Unia scnlior.1
aula ou

-'' andar.

1': -i'J.1 S) .1

INGLEZ 
-

esto idioma c
t-, r. S. J..sí 7),

IN'í.íl.1-!/,, 
fra.ncCií, portusii
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MASSAGISTA 
-

!ila^¦^.'l|iií;a ce;
ftfarfh

T> ELOGIOS
J.V trocam-sc
por $500, 1$,
it. us, cisa

, despertadores, romprainiSe; '
¦t vendem-se e concert-iu-se j. *S. ele.; rua Urugvayiúuf
dc çrainophoiics. Í-ío-jj S)-- St

Heitor Corrêa, , . .
especialista era : ClllllCa
trabalhos a ou. 

'
ro e dentes arti-

montado coin iipparc.
,,. ..... je 1 «uua inuueruos de cleclricidade. Pregos

dc 
' 

c.ísal ("iwlicos. Dr.5 7 ás b horas. Domingos
.1 a mine. ate ás 3 hor.ts. Travessa de S. l''ran.

1 J-'M S) J í c'5-'0 de Paula, 12.' - (J aSit)

chronicase
feccil tes.
Quereis íi-
cai- radi-

calniente curado cm poucos dias? Pro-
curae informações com o sr. 1'eijó, que
gratuitamente as offerece, não conhe-
cendo caso nenhum negativo: rua
Theophilo Ottoni 107. R ü;.|9]

de moléstias das
senhoras e syphilis ~ "„r; ^

tumores tios
vias

teucourt, (>arteiro, cuia os tu
seios c du ventre, as moléstias
urinaria-;, gcmtaes, as metriteá,
mento* uteriuos vajfin ics e
a menstruaçao por processo £c

das
os corri-
íegularisa

SALA dc frente b.
1, uc família,

e pensão, a casal
lem de Sú n.« 159*

rjocio

u mobilada, cm cúfi \
alUiM-sc uma 'lindo.

cm üllios: avenida
(.íjoCS) M '

ie j

PARTEIRAS
PARTEIRA
qualquer hom
rrce todo o 1
Visconde de lu

:el.i 1). Pt
Sol

i.11 dip.
cxdntcrua ¦ da
;:ario.-> sem d
lurso do Mac:

Hcliiciii
;ic!;i Fac.

,1a Mal

tbrasilcir
Med. Ri

longa p:
Teleph,

««:¦,)«_)

SÓCIO 
011 tr:npas«i-so mina cusa

chapéos de senhora e concertos
chapéos de homens, com boa freguexi.1;
ui lucro do Kosario n. o A. Cl.tffS S) M

VAS — Estincçao eoniplela com
emprego das íev:'nmas formÍRtís j .

„..vabanas. Pecam iTospectos — J. Kffr j :ic*0 c &fW
sciidc; rua S. Pedro n. 38. (M 3.-13) | tas o-j alcnli

S0C10 
ou sócia _ Acccita.se com _i\ í-utc.-o; rua

co contos, pira negocio limpo, antigOj j J'. 3-.TÍS, N
lictiwüas mensaes ssof. Cartas nesta fo-' trai. Lonsul

IHm, a d. O. O. 13.-10 S) jlt-zrr

MME. BARROSO,
Attende chamados a

Acceita purturientes, olfe-
11'orto, preco razoável—Kua

3'.. (4,"7S S lt

» (ioõ o fji.j, com ou sem injecção e c^ta
em dor, trata a tuberculose c hernia" 

(quebradura) sem operação. -Consultório
! perfeitamente apparelhado; rua Rodrigo
I Silva 2íi, esquina da raa da Asscmbtéaí
j da« 10 ás .- da larde. Teleplione n. 2.511;

-1 residência: r. Senador Euzebio .142.
(J 3a8o)

Internato
suburhios,¦_ :
seu editicio

Mme. Eraneisca 1 "P "• 5''
dn

Ü.M"'
i~ o

PARTEIRA iáillâ
torj tr.,'...;iic
ce de todcir-

saude; tr;
Cicncral Ca:

|i'
>.'. 1

app
menstr

cc.so
paruniidis c pre-

sen o menor ;;,.'-
.1 de doenças do
ara n. lio, Tel.

da avenida Ccn-
i.M 3011)

Holveu
propri"Iodos

e ,15
mparae1.

ESCOLA AMERICA-
NA, ha 18 annos nos
rcr.brír o internato cm

j. á rua Augusto Nu*
us Santos, a ti minutos
lo centro, l'cdi prospe-

(S)

CARTOMANTE

1 ci.l.
S) .1 ift(APATE1R0, àa-se

c obra nova

ic-mia
Pensi

-JS9 j

• sÍKX1I0HA
iiobila

com
, a pess

Carlaa

M
Catt

ãí
OVEIS —

endem-se
ittete i). 70,

A!ucai:t-se, com;
im Intermediar:;

ilepll. Si;, Cent.

MELLO.
tes que

«a a t.i

ram-se 
: r. do rilYPOGRAPHlA -
(308 S)J 1 1 tirada Caju Hild • .-ali.. II. I.Í3.

um para co:\>
p"ça-ie <ioS p;»r
tua Pirle. Pi.

(-¦9S5S)- J

íía elccautcmcn-
t de tfatamefitò,

Mocnia, nisto
(:$io á) .S

Vende-se a concêf»
irandt; rua do K...

(=Si3S)í

PARTOS^ c moléstias dc
ulher, o Ult. R

DE. ANDRADA,
cura, corr;meiitús, hcmorríuipias e suspen.
soes; de modo simples, evita a gravideznos casos indicados, lazendo atiparcccr o
ir.commodo, sem provocar heuiorrhsgia,
tendo .como enfermeira mui. JOSEPUUNA, CAI.LINDO, parteira «lo Hospital
Cbnjco dc Ilarcclona; consultas diárias
grátis aos pol-re*. Acceita i-licnlcs cm
pciiíão. Consultório e residência: rua do
Lavradio n. iti, sobrado. (411b S) J

;- s p 11-1 it a—
.Mme. Marie

I.ouise, dá consultas por .«;$, li- as li-
nhas das mãos, e tal garantia offerece
dos seus tratialhos, «pie só recebe paga-
mento d«'pois kla pessoa iconsegtiir o
Oue deseja; av. Mem dc íá 11. :.-6.

346G

«lisc
Discos de,£;:^ar

Operas
A

2$000

opera,
Gramo

1'rcço
dl 011 CA
L.villll.

de

K. EAULI1AHER; no,
KUA MARECHAL FLO-
RIANO, ngj defronte â
Canierino, (3207 S) M

sala

flIE.

utorizaram anuuncuts, cou- * rr
que ü teu e<*criptnrio c \ ,\
Jornal do Ura^il", 5" an-

<3.--j«. SI S

TECIDOS de «raine pa
lheiros j Coo réis

brica da avenida Híísos

a cercas
» metro, na íc-
UM. (163a S).R

|Í6R AVIDEZ

M.Mlè. 
Clara Ccndere — Manicura, )ir-uicura, iuis«J',i3ta diplomada: rua S.

Clemente n. 103. Teleph. i.;ro, Sal. Vae
a duniic.Iio. (113; S) R

rp.\i IIYGRAPIlfA , commercmi: C-rco:
.1. .; meses do tna\:mu. Preço dr prdpg-
panda dü rio.=^o systeme; 10$ mensíps;
rua Senador Dantas u. ;r, il* andar.

(--DU S)ftS

E-
usandi
velas an- ]t.iepticas, ?3o tnoffensivas, com modas

e dc eiicito se curo. Caixa com rs
velas s$ooo. Pelo Correia mais $'000.
Depositário: praça liradcines

! | phariuacia Xi

pARTOMAXTEV.-' trabalhos consulia
... Coli

Kbrc.-ite se:::
8 ás o, ;¦?,
4ii, eobrado.

<íS««J S) lt

2 AI.ODIBTA
j iii 30b tuuc

dicos. Mme.
andar.

pARTOMANiV-' lebre c 14
sagrada pelo jims suas prcdi«;i
sder.tljlcas, ini
exmas. familias
Jade. coitsuho
das pesíoas, c
Santa Lu^ia, n..
nida Ri" Hr.t;:.'
i nerieilad*,

Ü u. Man-, Kmilia, a t
do I!rae-1! c Porfie-al, cc
[Ovo como a mais peri
)es, com milhares de cur
hnas e ccmmei^iues;

d.i interior c fora da .
por carta sem •_, preseniea lieste gênero i á rua
440,-. sobrado,, juuto á j\

J, caia «ie familia .ie io
(..¦.'Si S)

Coníeci
o modcl
.dei. Ot

onara-sc vestidos
is, » preços itio*

rilUOCAM-SE
.1 conãtrucçã

(j;6o s) M

MATIIEXfATICA 
-- Theori

liroiesieir de comprovada
leceiona em domicilio. C'!i
reira, á rua Delphtnt ;h.

r pratica,
;abílttaçüo,

:;Jos a L. Ma-
(563 S.i R

MONTADORES 
__

senador Euiebio
Sabiá.

MACHINA 
LITOCi;

pra-íç untd cm :c
mato A «iu 1IB, Cais

1 rí--.í;!ij1-ic na rua
11, i%- _ Casa
___lJ__.l

\riili"A — Com-
:..j;.:a mão, do . for.
1 "do Con riu 74;*.

.(aSíO S.i J

livre

com
por

TT.MA senhora v
\J uma boa s.ila

7 predios «ovos de hoa
, sendo um de sobradeg* e
icgocio; rendem (;ou$oòo)

.í8 apólices dc um couto oc
desembaraçado; larg-o dc ''S.
IVla ::. 30, iJ ouilár, coni

<.!.'S4 S)|P»

va, sem filhos, alilía
i senhor de, ír^íanièn-

1 C3=al *cin fUhos; Wa
77, Cat.mby. (;.;_!.• S)J

\T.MA 
pequena tV.miHa

f ©ua c«paçoía ca«a,
|.'..-io
\Us 11.

aluga metade sTe
i\yi\\ CJ SCm KD'

de tratamento; r;-.a. Vbn-
31 (bonde «le jõclici-Crah.

.e.-oSo S) R

Professores e Professoras

Transporte de lenha e car-
vãn luccísn-se «lar este serviço pir em-Vc*^'* preitada. Dirigir-se n Castro, ave-
nida Rio Branco i-l, 1° and. (3104S)J

Moléstias das senhoras —
Dr. Octavio de Andrade, com pratica dos
hospitaes da Europa, evita a gravidez por
indicação seientifica, «cm prejudicar o or-
ganismo. llcüiorrueciris, suspensão, etc.
Reiidencia e cons.: rua Sete dc Selem-
bro n. 18a, sobrado, des 9 ds :i e de 1
ás 4, Telephone i.591, Central. Consultas
grátis. 

(3325 
S) R

1)R0VESS0RA 
— Uma sebhoía com

longa pratica dc ensino, oiferece-se
para Icceionar em casas particulares ou
cm collegio. o curso primário d'
gue.-, gcographia, aritlimctiii

€!
ttncorsco

rua
pra ti'

Itapagi]
<¦>).!!. trabalhos «le

-0. (327,

ARTOMANTE — Mme. Tacild, ini-
ciada nos mistérios do oceultismo..

idora de grande poder em
sciencias oceultas. dis o presente, o

pafsado e prediz o futuro, faz quaesquer
ponu* [trabalhos para o bem-estar, coito sejam:"teez 

\ ca^amentotí difiiceis^ reconcitisçõcs. emba-
agu- raços

neca
commerciaes, t{c,

ít. 58, subrado.
rua Frei Ca-

(3ío8 S) M

PRQFESSORÀfut;ir.> pe!
do•> c^rí-ts e

eeuitismo, pteeiz
Iransmutc 1
cm quatro lições*
a domicilio £$000;

413, iõltido.

Consi
rua

i»Ji;nctK-.ii:-.i
3S000. indo

INGLEZ
Í3333 SJ R

men
der

trttfco, Mr. Tc
er garante ensinar

em ;e;s «iczeí, ioV
3. Rua da Quitanda n. =o, i° an-
rua de S. Jocé 72, j» aüdar. Vae
cilij por piesc-í ROditoi 1.J019 J)

Formula dc P. dc Brito, da Pliarmacia
Rtispail, approvada pela Inspectoria
dc llytjiene.
Receitado pelos ma's abalizados médicos,

contia «15 afieccóes do tubo gastio-intesti-nal. principalmente contra as diarrhéas re.
heldes, acompanhadas dc _ eólica?, dysente-
rins c inesentcritç3, diarrhéas da denlição e
dns convalescenças djs febres greves c das
ínolestjas pulmonares, conseguindo sempre
maravilhosas nuas.

Modo de jsar: veja-se no vidro.
Prc«,o, 3$oo«). Deposito — Drogaria

Pacheco, rua dos Andradas, .15, 1° Uc
Março 10, 7 «le Setembro Si e 99 e As-
semblea 34, Kabrica, Pliarmacia Santos
Silva, ;i rua Dr. Aristides Lobo, eeg-—
Tel. 1.400. Villa. Rio dc Janeiro.

PROFESSORA
Precisa ic dc uiiiá professora inter-

na, pessoa competente, parti lepcionor
portuguez, francez, inglez c outras 111a-
terias a uma menina, nesta capital.

Trata-sc na rua -Municipal, 28, com
o sr, Xavier. (M 31:05

Barbeiro e Cabelleireiro
Vcndc-se um «los melhores salões

desta cíipjtal; trata-sc c oulras ítttor-
inações com AhclVdc Andrade-, rua Ko-
drigo Silva 36, "A Noiva", (M -,202

Emprego de capital
Vendem-se as "seguintes 

propriedades

D.
.íe.iiciro

na rua r.:i-

guintes prop
Unia ae.-nlilci «tom dez casas na rua

Barão de Mesquita,
Om grupo dc 4 ca;:;s, ua rua

tor Joi-c llvgino.
Duas boas casas na rua Co:i.;.

João Cardoso.
Unia sramle propriedade

rão de S. Felix.
Um predio na rua Barüo de Mesquita.
Para tratar:

BORCKS & IRMÃO— BANQUEIROS
_ jRUA DA Al.l-'.\yi)KOA N. .'4

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvadas ç premiadas com meda-
lha de ouro. Curam: prisão de ventre,
dores de cabeça, vômitos, doenças do
figi-do, rins e rheumatismo. Kão pro-dtizeni eólicas. Preço, i$3oo.

Depósitos: Drogaria Pacheco rua dosAndradas 43; à rua Sete de Setembro
ns 81 e 99, 1* dc ^farço io c Assem--
bléa 34. Fabrica: Pharmacia Santos 1 —
Silva, rua Dr. Aristidc; Lobo n. 22_
leiephoiie n. i.<oo. Villa. 305

PENSAO UNIVERSAL
Rua V). Cerablo n. So, esquina (!•

Aventou leio Branco. Alugam-se excel-
lentes couiniodos mobilados para fami-
lia e cavalheiros de tratamento. Cozi-
nha dc i1 ordem. O0111 ou sem pensão
Aeccita avulsos. (S 9S0

LUSTRE PARA ENGOMMADOS
O " Rriilto Mágico" communica v.m

extraordinário lustre á camisas, punhof.
collarinhos e .1 qualquer peça de roupn
Endureí
cidos.

Vidro
Na "A*

guayana,

e prolonga a duração doa te-

i$ooo. Pelo Correio, aíooo.
Garrafa Grande'', ru» Uni-
06. A 27}<!

MOLÉSTIAS DAS GALLINHAS
A gosma, o «"iro. ,1 corysa e o rlieu-

matismo das gall.nhas e de oulras n-
pecits de aves, são combalidos com ic-
gurança pelo Corysol.

Com O uso deste preparado as Ea"i-
nhas cngordaiii e a postura avgnienía.

lèm todas as drogarias c pharmacias
c ú rur. Uruguayana 66. A 274»

PHARMACIA ESPLENDIDA!.,
•K:n ponto de extraordinário movi-

mento dc Uolafogo, vende-se uma, d«
estylo moderno, , consultório medico,
freguezia toda a dinheiro, moradia para.
familia, preço omito abaixo do custo.
Licença íiaga. éió o predio, em si, já
<• iu goeio, ilee i.lo no pequeno aluguel
r vantajoso contrato por quatro annos.
Tr.ita*sc com o sr, Luiz, rua da As-
semblea n. 5.S, 20 andar. S. 3063.

GLYCOLINA
FORMULA DE L. R. DF. BRITTO

Atiprovada c premiada com medalha de
ouro nas exposições de hygiene

Excellente preparado da antiga Phar
mf.cia Ratpail, empregado com sviccts-
ao n.is ttnpigcns, comichões, frieiras.
darthros, acne, pannos, atprreia - «
irritação da cutis, rugas, suores fciidou
e todas ns moles:ias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á ni*'
dos Andradas 43; 1" de Março 10, A»-
semblea .;¦(, Sete dc Selembro Si « _g;
Fabrica, Ph.irmacia Santos Sib.a, á ru»
Dr. Aristides Lobo 229, teleplione nu-
mero 1.400, Villa.

COSTUREIRAS
l* i Excellente empreso de capital

n-se, de
Rua Sãi

corpos e
José So,

saias, bem
Mme. fjtii-

(M3458)

FABRICA Ã VENDER
yenqü-se^ em bons condições uma fa-

bnca eni Üão ChrÍ3tovão, com clivrrsos
machinismos montados para forraria ou
carpuitcria, etc, Olfertas'* esta folha, i
Serrarias (M3315).

2^0 1000^000
I Veadr-se, livre e dcsctnb.iraçr.do; it«'J
I goeio directo com o proprietário,inagnt-

' I fiei propriedade cm forma de villa, com•Imais «le 40 casas, novas, com todos o*
requisitos de hygiene, ruas calçadas srf
parailetopipede.-, illuminaçüo clectrica H
boa ca^a apalacctada, em centro de jsr-.
dini e pomar, rendendo, com a crisei
S^ioci.-íeco^ annuaes, Jiódeudo, breve,
rcu.ln- muito mais; quem estiver *in
condições de fazer negocio - .pieira di-i
rigir ç.-.ria, psra ser procurado, ao sr..
M. I,., r.a Uiiiguayani a, 13, ourí-»
Vtl. S, Mt4„
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MOVEIS
. «Ames dc fazerdcs vossas compras,
visitae o deposito de . PINTO & C.

Quitanda, jd. Tcleplione n. 3.oofi,
Central

CASEADEIRA
Precisa-se, na fabrica Olival; rua Io

de Março li. 104. i" andar. J. ..ã/7-

PINTURA DE CABELLOS
MME. OLIVEIRA tinge cabellos par-

ticiilartnente, só a senhoras, com Hen
é Actualmente nriilk 1 mator Pçr

feição no seu trabalho. Duração: qua-
o «"es. Completamente inoffens.vo.

SpSo; recebido, d. Europa pelo:
últimos vapores. Avenida Comes 1 tu
": 

«. 108 sobrado. Telephone 11.-5.806
Central..' L-2 4" 

LÂMINAS GILLETTE
Lenitimas lâminas Gillette, em caíxi-

nhos de nicltel; dúzia, 4$5oo; rua da
Carioca n. 28. Irmãos Acosta.

Doenças ôa pelle e Yenereas
uaM

Dr. J. J. Vieira Filho, fundador e di-
rector do Instituto Dermotherapico „ «lo
Porto (Fartugal). Tratamento das doen-
ças da pelle e syphiliticai. Applicação
dos agentes physico-naturaes (electrici-
dade, raios a, radium, calor, etc.), no
tratamento das moléstias chronicas e
nervosas: cons.: rua da Alfândega a.
Q5. da» _» ís 4 horas.  .

DENTADURAS

MME MARCELLE
Cartomante — Tendo trabalhado etn

Londres, Berlim e Moscow onde, ad-
quiriu «rande pratica sobre occultismn
faz trabalhos para o bem estar, assim
como regula negócios mal succedidos,
ete. Fala inglez, allemão, russo e por.
tuguez. Rua do Lavradio, 36. «J 34~-9

Compram-se dentes de dentaduras ve-
lhas, paga-se bem, avenida Rio Branco
138, Io andar. Santiago. (R 3309)

PENSION DES ALUES
Magnifiqtics Chambres avec ou sans

pensions. Confort moderne, Corrêa Du*
tra 29. Telephone 1.089 C. (3367 B)

fl Nofre-Pame de paris
GRANDE VENDÍÀ com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

PENSÃO MURA

COFRES

CONSULTÓRIO MEDICO
Aluga-se parte de um, complctamen-

te mobilado; na rua da Carioca, 31,
(3382 tf

OURO
Compra-se ouro, brilhantes, platinas,

tolos usadas e cautelas d.o Monte de
Soccorro, á rua da Constituição n. _ 4.
,iro..imp á rua do Núncio. in'j

CUCAS UTERINAS
].'« UTIT, AS SENHORAS LEREM

lon pharmaceutico chegado do Norte
(eni iuu medicamento que cura as coli-
cru ilo utero, evita o aborto, prepara o
utero para a concepção, cura as lieinor-
rhagiaa e o corriinento branco. Para
iriíorintições, dias utcr.i. das 12 as 15
da manhã, rua Marechal Floriano 231.

PINTURAS UE CABELLOS
Mme. Kibeiro particularmente tinge

cabellos com um preparado vegetal in-
ofíciisivo, de sua propriedade, _ á rua
Rodrigo Silva, antiga dos Ourives 10,
i" andar, entre as ruas S. José e As-
sembléa. S 4X22

BANHOS DE MAR EM CASA
Vendem-se na rua São Pedro n. 42;

Ourives n. 7; drogaria Pacheco, rua
dos Andradas, e pliarmacia Orlando
Rangel. Únicos analysados c recom-
inendados por distinctos clínicos, desla
capital. 'Exijam a marca registrada
onde se lê: Silva tlomcs & C. (R31.5

LEILÃO DE PENHORES
EM 20 nii MAIO

JOSE' CAHEN
RUA SILVA JARDIM N. 7
Tciu.0 ilo fazor leilão em 20 ilo

corrente, rto todo» os penhores
vencidos, nrcvine nos m*s. iiiutun-
rios «iu- ns suas eantolns podem
sor reformadas ntó ií hora do
leilão. (d :í8S0)

V, EM. É INFELIZ?
Procurae o professor KADIR, o

SÕMNAMBUtiO VIDENTE, na rua
Mariz e Barros 87. Além de responder
tudo quanto quizerdes saber, incumbe-
se de trabalhos, devolvendo o vosso
dinheiro, se o resultado fõr negativo.
Di íiçã.s de IIYPN-O-MAGNETISM.O,
garantindo que com oito lições in-
fluenciarcis aos demais. R 3277

TENSÃO
Com nove aposentos alugados e rica-

mente mobilados, bom banheiro eom rjque-
eedor, linda e ampla sala de jantar, boiil.
to jardim e teleph., dando muitíssimo lu-
cro. Vcnde-sc pelo facto ile. o proprietário;
querer retirar-se da capital. Cartas a \\.
B., nesta reüacção, U 3"-""

Novos c usados, nacionaes e estran-
geiros, dos melhores fabricantes >ev dc
diversos tamanhos, grande "stock a
preços dc oceasião, 11a rua Camerino
n 104. ?(M 3209) **!*;

BICYCLETA
«Compra-se uma, usada, -em bom cs-

tado, «pie sirva para rapaz de ia a 14
anrtos, por preço módico. Quem }iye"*,
deixe carta 110 escriptorio desta folha,
para scr procurado, com as ¦ iniciac..
A. O. J-.-« 337*5.

~ 
PHARMACEUTICO

Diplomado pela Faculdade de Itedi-
eina, está em condições de assumir a
direcção technioa de qualquer pharma-
cia. Cartas ao sr. ü. D., para esta re-
dacção. (R 3339)

AVENIDA ATLÂNTICA
TERRENO

Vende-se 11:11, com frenie para a ave-
nida c para a rua Domingos 1'crrcira,
15X40, cm boas condições; para tratar
¦com o sr. Guimarães, rua do Rositrio,
14S, 1" andar. Í33p3 S)

ENCANAMENTO DE FERRO
'Precisa-se 

que tenha de 3 e 3 ile
pollegadas. usados, quem tiver queira
informar á rua Acre n, So. (M 3-'04)

ALUGAM-SE
Alugam-se o 1° e 2" andares do pre-

dio da Avenida Rio Branco 142, canto
ila rua da Ãssembléa, próprios para
sociedades, companhias, escriptorios de
comiuissões, etc. Trala-se na loja.

ÍM 3203.

NEGOCIO VANTAJOSO
. Prccisa-sc permutar o negocio d.
seccos c molhados, cm inuito bom pon-
.to, com toda licença paga c uma casa
pr"opria para moradia de familia, pro-
xillta do negocio, 110 subúrbio, por ou*
«tro negocio ou sitio na zuna suburbana,
mesmo distante da eslação. Informa-se
.na Avenida Passos li. 91, sobrado, das
14 ás íú horas. .'• 3'00

I
ULTIMAS NOVIDADES DK. GRANDE5! S-ÜCOÉSSO-CRÜPO PAUDTS.TA.

PENSÃO
vende-se tuna, no Cattete, por fi:õoo$,
tendo 12 quartos, todos oecupados por
famílias e cavalheiros de trato. E' ne-
gocio urgente, por ter o proprietário
dc retirar-se desta capital. Para infor-
inações, escrever a J. Campos, 110 es-
criptorio deste jornal, (J. 31S5)

OS CHAPÉOS DE PALHA,
SUJOS

Os chapéos d; pnlhrt, sujos, ficam
completamente limpos e 'com a apparen-
cia de novos, quando lavados coin a
"Água Musica*'. Mais duas vezes po-
derá ai..*a~lavar tim clianéo, quando
novamente ficar sujo. Um vidro «la
para seis chapéos e custa e$ooo. 1 elo
Correio, .1S000. Na "A' Garrafa Gran-

1 lc", rua Uruguayana, Có. A 2738

HI» LVKILUS
FOlflA

15. AVENIDA KIO IUUXüO. 15
Sobrado — Tel' 3679, N:

Coniiiletiunento riíforiimiln dis*
põe de -10 salas elegantemente mo
biludiis paraVaiiiIlias c- eavalliciro:
de tratamento.

líoa cozinhai liom tratamento,
frango o tielw todos os üins, ai-
moco ou jtinUir 1$200. Oiurius
de 4*, 5$ e 6$000. I.T iKÍ 11.

HEIRRHOIDAS
Se tendes hemorrhoidas, muilo em

hora antigas, mesmo ha ao ou 40 an-'
nos c baveis provado toda a classe de
tratamento sein resultado algum até o
ponto de íazfr-vos perder a fé ua hu-
man idade, íazci-tue tuna visita, garan-
to fazer-vos uma cura permanente e
sem operações, Xão sofíraes em silen-
cio. curae-vos porque as heraorrhoidas
tornam a vida cheia de soffrimentos
e trazem cm conseqüência a terrível
fislula cancerosa. Consultas das 9 ás
11, das 2 ás C e por correspondência,
dr. Zclle. Uua Uruguayana, 93, sob.

338-' J

LOTERIA DO ESTADO DO

Rio Grande do Sul,
BEO-TE HOJE

18 «lc» corrente

5o:ooo$ooo
Por 15t$<>00

__Unica loloria que üistribtte
75 ojo cra prêmios, sorteaudo-os
em globos dc crystal, BOLAS
NUMERADAS, por inteiro.
Jogam apenas 18.000 bilhetes

ACURA

Bonito para apa e tacho
de ferro

Compra-se uma bomba de braço e
um tacho grande de ferro bem rcsis-
tente ao fogo. Cartas para M. E.

<K ;;_i4)

SERPENTINA
Coinpra-se uma serpentina grande

de cobre para distillação. Cartas para
M. E. fl**- -"i'?'

Lanterna de ampliação
' Tiecisa-se de uma cm bom estado.
Trata-se Avenida Hio llranco n. 151.
I" andar, sala 7- C13*"'8'

AOS SRS. ENGENHEIROS
Vcnde-sc um transito de Gurlcy's,

,, • .„ uliimo modelo, «nm pouco uso,
unem' precisar deixe caria no escripto-
rio desta redacção para A. Pinlo, afim
«Ir .er procurado.. «-•¦• 3-*93J

MQDIST A
MME. PASSAREM

1.i.*oin-se vestidos chies, preço modi-
ci,; cortam-se moldes íi rua da Assem-
liléa n. "7. a" andar, entre Avenida
<¦ OÕnçalws Dias. J -í!-l4

PIANO
Vende-se um do autor ' -"Mer., *fb.

em perfeito eslado; rua Anna Barbo-
... ii. 1, Mever. U- 3-*4Ql

A INDEPENDÊNCIA
RUA DO THEATRO N.

Era frente ao Largo de S. Francisco
Telephone 476 Centra.

TRIAJNON
Coirípimlilii «lc comedia c vatiile-

villo (liiiciúii -pelo netor
Al.IO.YAXI»..? Oll AZEVEDO

H031.; — A's 4 horns •— HOJI1
1" 

"MA'1'IXióM IIOSM ClilCI
I*lV_il ó ÇHOCK TEA

Represcntar-se-á a comedia' em ires.
actos;'de l'\ Webcr, triiducção dc Por--.

| tttgtil da Silva.

¦"• "J. " OCCASIÃO lliVTOA

Trechos lyricos tínivailos m-lns
iiiuiores lielebrliludes,como sejam:
A. 1101.01; AMATO, ZEXATItlliLO,

niKAliltOMI. MAZZOI.1.VI, (i.
KUSS. STRACCIAIÍI. DII)l!K.

; * KUISUIilK, VECSEV. etc. i|:
1'ccnm «¦ataluttos.

. ..IXuii «Io Ouvidor ii. 135
UIO 1)M .TANElitO.

Tlieatro Carlos Gomes
Companhia italiana *lc Opsrcths'—;ll.ire.ca-

Weii... il.i qual fiis parte a eminente
drtistfi Clara Wcisa

HOTI3 HOJE
18 Ue maio «le 19 IO

A's 8 3! 4 eni ponto
A Dcmpre npplaudida opereti cm 3 actos

de üilbcit

DESTINO
MME. SYLVIA grande cliiromante

brasileira; c perita cartomante previne
a sua distiticta clientela que se acha
residindo na avenida Mem de Sá n. 51.
Consultas solire qualquer assumpto por
mais difficil «pie scia. Lealdade e se-
riedade. Pôde fer proeuraila da. 10 ho-
ras da manhã ás / da noite. (. 414 M)

1 prêmio de ííOtOOOS
1 prcmio de 5:U0ÕS

pt-emlo de 3:00 $
promios de 2*0001 4:000$

10 prêmios do IrOOJI 10:«OOS
iS prêmios tio 503S il:üO,i»
«13 prêmios de 200$ 6:600..
Í-. prêmios de 100$ ü:_do$

ISSO prêmios de St* bOiiOCH
18 p. tle 100$ fiavri os 3 iii-

tlmos algarismos do 1-
prêmio itSOOI

180 p. do M» para os t \\U
limos algrarismos do 1-
pr«tnio fl.OODí

2.200 prêmios no total da, 1G2:0D0$

Bilhetes á venda em toda
a parte.

ixi Aij.ivnr,"OA 
IMPOTÊNCIA VIEIT;

A perda toial oil mesmo parcial da
virilidnde deprime ò liomem physico «>
niclh.r dotado, ciicamlrihando-o parauma velhice precosc. Não lia nficeçàn
que lhe canse tantos sofirimentos mo-
raes, que lhe traga mais «liseus-ões in-tiiiian, ns veies mesmo sarcasmos e ça-çoatla, tornando assim sombria toda asua existência. Deixar tste estado semcuidado na expocKitiva Üe tuna cura
próxima, e embala.-.-e com uina esperan-
ça çhimera. quando pedindo a brocliu-
ra do dr. Zdie, intitulada A RÈSTAÜ'RAfAO DO ÍIOIIEM, ueoiiipanba.la
de atma folha de consulta dirigida fran-
ca aos que não podem vir ás* consultai
nn RUA L*'U'Ct'A}í'A\'.\, .,!. sobrado,
das 9 ás u ou das a ás 6, adquirir-se
a rertcíii dr rcliavcr a totalidade da sua
viril idade. Kssa interessante brochura
de distribuição Rratuua ponteiido cxpli-
cações e conselhos indispensáveis aos
homens, deveria scr lida c relida c pon.derrida rias boras dè desanimo «* dc-
pressão in*. eneivei. jj8i J

âLLEMÃ0--IN6LEZ
Senhora estrangeira ensina estes idio-

mas por preços 'módicos. Tara tratar
pessoalmente dns 3 até «3 5 ila rua
lleneral Câmara n. 85, ou pelo tele-
plionr K94, Konc- Í3.-.4'' ü1

EMPRESTA-SE
dinheiro sob hypothecas 10 "j" ao anno,
avisos ou contas do ThcSouró, proinis-
sarias, caução ou juros de apólices, alu-
griieis de prédios, heranças e todo*.os
negócios comaiirciaes. kua da Alfan-
tlega, 4e, fala 9, entrada pelo elevador
de 11 á 1 e 4 ás . horas. J «5.18
wmÊÊmmmamwmiaaÊaÊmmÊammmmS'immmmmmmmmmmmmM

UofiiOBopalItlcos videntes
A. todos-que soffrcm de qualquer m»

lestià, eüa sociedade brnefiernte fot
»ece. CRATLMTAMEXTE. diagnostico
da moléstia. S6 mandar o nome. eda-
de, residência e profissão. Caixa pos-•ai n. 1.027, Rio de Janeiro. Sello
para a re-posta. 144 J

PHARMACIA
Vende-se uma 110 centro da cl.lmle,

csíabclccída ha i^ annos, eom Ifoa fn*
Ciiezia, optimo sortimento e e~asa para
moradia; tratn-Se á rua dos Inválidos,
ifi, das n ao meio dia. (3340 .1)

LANOAÜLET-FIAT
A"enile-se um ultimo modelo, nov^

luxuoso, "carrosserie Vaii-"Dcni-Plai|"",
20X25, Para tratar com o sr. Guinia-
rftes, rua do Rosário, 146, 1° andar.

(.13-1 T.i"íepIsimWãgüa""
Compram-se 3 depósitos para aftlia'.

Cartas para Kf, Ií. ti*. 3;*,il'*'

Moíeis de todos os estylos e
para todos os preços

20 DIAS A SOMBRA
O elegante " boiibônntáre" da Ave-

nida encontra-se repleto de flores. Al-
vear li C, a cleRnnte casa da Avenida,
iornecc o seu chá c ".paUsscVi.

"20 DIAS Á SOMBRA"
Sceiirnins novos, de Jayme Silva.

Mobiliário fornecido pela Casa l.e
Mobilier. rua Chile, 31. (.147")

La Gasta Susanna
¦¦¦_!¦ IM nnmiiiu iiih mi

SUSÁiViVA VO.MAltKI. . CLARA VVE1SS
Maestro director da orcliestrn — Cav,

ERNESTO MOGAVERO

Preços «lo costume: — Os bilhetes á
venda n;i ConfeiUria Ca»tcltücs e na l>i-
Ihctcrta do Uientro» dns io t|j du manliã
h**5 fia tarde; ttcpoís dessa liova sú na bi-
Ihclcria du tlieatro,

Todos os dominjTos — MATINftE.
Ainfliihií — ncitcliüio da festeja da nr-

lisla TINA n'AHCO rom a opcretn—LA
PR1MCIPESSA DEI DOLLAKI. (R 345°

Theat to íca Empresa
José I.oiii-eãrà

Grando Çompanliia Enuostre, Acrolwtioa, Coratoa.o Mímica do ÃMliÜlCAN-
UnCUS - Direcção I*. Quoirolo ---^~. -,,_,hoje - quinta-feira - iioj-_i__

HcrandeirtinéTárrur"! A's 8 3I4 da noite

j^agggt^^ - GRANDIOSO ESPECTACULO -
Em ambos 03 espectaculos tomam parle

OS LEÕES SELVAGENS
apresentados pelo Capitão Fusinii

— Fr-o"-t*íimiiu_ 9cnsaci«inal e viiriado —
A maior compinhiii. t» mais tíorrtplatn emtournúo poln Amorlçii - Artistas

procédonte.*- dns principúos circos o liyppoilromos «lo íTranüi.,
Exito ciu TUOUrE QUEIROLO —A Monti (.eisbii

CHARLES AND TAN-*!, cômicos, originaos, excêntricos.
MISS. OlSJ-y, notável artista

].n_rracadisslmos clowris e tonys-Numeros oquostros Sempre novidade.°i; íhotós á venda no tlvntro - 1'wços: FrízaSvSSS, camarotes -.«Os, 
çadei-ras nia" A. ií Ctlí, orrdeirtir. li», balcões Uias A li C 0$, btilcocs 33, galerias

numeradas :$G00. -.oral IS»»-. „.„.„ ,._.,.,,
A" noito — l'0ita em homenagem a SiVNTOS DL'MÜ.N V, r, ,..10

¦______Kig___giMW__M_n_-^

T___a:-EI-A.T_RO S. ^E-D^O

THEATRO S. JOSE'
Emprese Paícítoal Segroto

HOJE -18 ãc Maio - HOJE
l* cxliibição do empolgante

film cm 1-' actôs

NOBREZA GAUOHA
primoroso c sensacional Iraba-
Hio tia grande fabrica E. M11V-
ti noz y Gnnches, dc Buenos
Aires.

Horário tias exiiiliições:
Das 2 tU 0 da tarde : — Sessõos

continuas;
A' noite — -» sessões : ás 0.

i.s S e ás 10 horas.
Preços dás localidade. :

Camarotes, DS-OD-VoUronas,, 1J00'1-
Llerae.--, TiOO réis

SOMENTE ÍMA SEMANA

Empresa
Pasclieai Segreto

.iiii!ii;a;ii!iii!init:ni;i!iai!i'<Bi•*"
É

Uii^i-rHiL-ir^r^-CSMi-aiilulBIÍi t-lflii-i^aií-ii^^liltiH»'':--^! !:i«il--;:«ii:*l'B-BrTtSBEti;i:«i:=* 
'Si*_ri

CINEMA ¦
1

Empresa J. Cruz Júnior -- Rua da Carioca ns. 40 e 51 I

HOJE •— 0 mais soberbo espectaculo — HOJE .
O MAIS ADM1RAVI**!. PKOCi BÀMM |

O MAIS SI03SSACIO_NAr_, I^ILM

Ú
m

Grande festival para coiniueiuoração das 50 representações da querida revista

A's 2 1(2 cia tarde — Grande matinée popular _¦
-, Uma senhora acompanhada por tsm cavalheiro com bilhete terá entrada gratuita'¦¦¦¦¦•' '¦-' A' noite duas ses&p&s — ASs *7 3i*4 e 9 3j4 "*|f

Tr«:s scnsaoionaes espectacrilos com a rcvistaclLa moda ãtlEiJ BOI MOnR-KÜ. ;-,-_,«»__«_«'/<=«
GRANDES NOVIDADES ;E3 SüriPRlliy-.VS POR XODÓS OS AR I 19 TAS

JPreços poptilarissimos

Ainanli-â- - MEU BOI MORREU.
Estréa dos cyclistas f»*M3448 excêntricos Vã.»»/-!» _A._l_Ta?I_DT_ZECT_]Sr

SUBORNO;
I O formidável romance policial da grande fabrica Uni- j§»

versai, cujas duas primeiras síries alcançaram psuecesso espantoso. gj

IA luta contra o synflicato da tracção |
I? 3 sério — -i partes m

IA VICTORIA DO POYOl
4* série — 3 partos |

Pão mais cinco actos de seenas intensas, de enredo §
emocionante, cm qne vemos BRÜGE J.AItNKiAN abater I

I mais 2 do formidável t<Gru|)0;tlos 15". I
| Completa o programma |

| OS ESCOLHOS DO AMOR |
| Lindo drama da fabrica ünivcrsid. 

^ ^^ |

| domo extra, na matinée g
I AMOR E DEVER-2 partes - Drama de Bison. |
I Sognnda-fo!ra-^QníãgKÍô.so, o sons«acionalissimo, |
1 phenomenal trabalho cm 2 séries e 7 netos: 1

O Circo da Morte (R 3456 1
llSlllliliiilIBffliÉiMiÉirilM

«Buwimffs.^w^iaaiíwji»!. B

IP 1
mmMmmnmmWamMmmmiM^^

wm^mnaozsmemimstsxmmTmmmmoiEmMmtscai^^ '' «I

H t_JL.*TIMA IO blSiriNlTI-VA 5
ir:^onin9Kr^7sTf mumm bastos l-JrAXftSjS^ttfu

GB*1NDIOSO 8OCCB8SO O K ST A COM V A.rs I1I.V
IU..UI,.'  iiiiii _¦¦_¦¦¦¦ iiiimniii-iwiiiiiiiiii-n——' ----~^^.^»^««™m--

,ummmmmmmmtmmmmmmmlmmmmmWmmmMrml^
¦BMBggae_pc_Ma__M'a»g_w»i!____w^^ "*"~

.«i—- -¦'¦- mrmmgmO}mmmm^mm>rm-4*mmm*mmm%
n-AmiTTf- <_v>cofcaaig-iffip^-JCJgiL_JW.*__w wk '

Alice-PALMYRA BASTOS Coudcr — l"**K' CIC UtlKi.
1-rcdtly -- Al,MI'.ili\ fllUZ.

I — I I II III» I I ll_ I I I I III I l< UU I I ¦¦ II ¦ MM II

Empresa üarlol-cG.
Avenida Rio Branco 153

¦¦^^r^n^Sroa;;:'; POT^STr^gS: Vianna, -Br. AU..Õ1..-i, Marti,,.-,, etc.
^Ji««S-_í_™Lr^^

Am >nli5 tri-niidio-o íu-itival cm hoiiionagotii ao íilu-íro nvlndor ^„~w,.
fpjTMSBBf**» -_- -— — - c, ¦___ _»í> ,««»&_ K-. narras <i?MWâ.

. , .-,. asstslcnciii ir ri ila ilIrercSo ilo AKRO CtiUII, ao qual ¦rib.liL-.idri parto do produclo do c?pir,;«..isi fgs^om *r£M £!S«!.™:;r:::;;
' ' 'i-Wt-ã." 

-t -- M.!«.:V*Í-- 1' «•:í:*-:.'-tB<--«i » W* nrtii*l.-i r.M.MYUA ÜAS'1'OS. Ilill.ctcs r. vir

|í»,«aSBSB*_BSfflB__&*^sm«»**c*»m*m*m*mr^^

IlllC-tlt* lorr

0 bello cinema apresenta lioje
mais um grâriciibso program má
novo, organistido com as ulli-
mas e importantes novidades
chegadas hontem com o «Vau-
ban».

"Rua da Carioca ns. GO g 03 -Propriclario ^\I. PINTO a*olcp]vonc--C. 191Í7

mt\w m m

I CIM°

film policial om 3 actos
.ogonlstiis : Jücldio Pol_

Wúrdoclc Macqmn*rO
smmsmmssmgm. Protagonistas: liddie Polo o

*'*^^»-í'':-^-^
S|Q m 50 PRAÇA TIRÃDENTES-5.) 6*

£_i¥Âi**\ fi^iTlilO 
"* 

Empresa COUTO _.>.«*ltl_I.ltA &_C.

m O J 3SS - COMPLETO TOTUMPILO UESTE PROGRAMMA ! - 3E3: O J"'"
Gi-ánclc acoiitf!Oimeato"->itÍstlco _ O unioo t- justiAcado

exito «1 o «lin 1
r*n,itimini*ãr. B® a >4Ail_P*V^'-V-4_"fe#%-d^i-jOlHlllUllttit) Hs.1'«v a\:.-!-. p#§^ WsWÊr m _Í_$*Si» ü M

- do
O mais perfeito«

y_wf j^3-*^

ROUBADOS
9 '^mw.mm. ass
mpleto tios dramas policiaes ntó hojo exlilbltloi

o llliCOIil) dos suecessos !

A EVa\SÃO DO MORExhibiçâo íía

l -tf.í.ni-.^rímmio omor.tio e siiuocúas. quo se tlosonvôlvem em3L0X00S 11 F..M 1*01.0 AKTEí.s acenas dt O..u.^«mio. N0,°c^^^0;*eijlpenho 0 .eaprichoSa crtisúo uo ciai mu.;t

LEONCIO QUER SER PAPAE graciosa rffi^DA nn gaumoxt
A FASCINANTE FLOR BE LlZ^^Tt^cTZ^

Como extra na matinée :

SGAUMONT-JOURNAL 
L'Uin5i!.,t.oi^^,r:Síiu:.:aritJS nsu;

1 CORAÇÕES•r» a' — _______i_ -„-,¦_, 

x/ 
«Blr*,^,^..^.^.

w Bi
r., -_, ___, A g!

-—«yv-T*^ Kf BB ty ' IDBBP ¦MBS.Oa B_tBDB
22®*tèh « w ¦ m m 5¦b^ ¦ ¦. ji..|y|||

o ii
oi

fr-IC_lJS Entra em exhibiçâo HOJE
A mailTpoi^osaT^o^cçao oine-clramatioo-litorarla até hoje apresentado

Ó aiiaa mala oaro da época i.*...
tV neriurbação, a voragem, o tumulto concentrados na opulsncia çao luxo da magnifiecute peça ilientral, de .V-Cto-icii bardou :

!_BKi5i--íSIBSr»BKSBS_f^

2 partes. Billie Iiitchio

S
B;

mm-umu r,|. ¦1^11 in iiiiii iiiu.i niniiMiiii ¦iirrm-ir"r~ *"-" nrirfrwt-w-nn' nrr 1—nu 1-¦iirvinrii '
•mXZWiZ^\±lWmWtmm)mV*SmtmmVmmmmm^ ¦ ¦ ****

„__ALihij««>ii«-. mammvmmmmmW ¦¦ 1 1 ¦ *_____**iyu-*3 '"fyT"**^1**'1''*^^^^^^^*^^ l*l5_?'*S_f~*IWil*5i£^ _^_mlSSFm*9l*m
tX"*.*^^__^**_*WI»M«-»'l-''' •*¦ ' '"—¦*'  *** ' ' I

o' serio
A marinha americana—arma-

mento—-trens dos marinheiros*—
organisaçâo — pujança — torpe-
dos, submarinos, topedeiros.

3171

'H 
tl-lMirV-**¦*¦" i 

~ IÍIMIIMWI1MÍM»** ¦Win-l«-B-Mffl««*WBB***'

1*331

4iiK-

MÈÈw
WmÊÊm

Em 1 prólogo e
5 longos

e deslumbrantes
actos

* Grande Companhia do opera lyrica
i( iliaua Itot-nll -fc Billoro

HOJE A'8 8 3x4 HOJE
A OPERA EM 3 ACTOS HE PUCCINI

— «1 r_-~*^-^*-gzrKU-i*.' ¦»iwwBiiiia«miiwi mKmmmmm-mtmmmmmm

THEATRO RECHEIO J0^T^ino
Companhia Síuna do Tlieatro Apollo, de Lisboa

A's 7 3i4 - HC ÒJB  A's 9 3i4
j_,.nec/flC!//o. em nue tomam parle, os applaudidos ducUistas

tuso-brasileiros
%W OS GEHALDOS

ROpi-*csentaçõea da famosa revista porl-igf.uoza
Grande exito <la çompanliia

_ .,t n-.-t^inr f-mr-p» mie »li_s;ca coia ?cit estylo mordiz. flucnfe. serena c im-
O que 0 a M-_-U.AC-.iD_.-o. o vigoroso? omance do 

f ^^r^e^I ^Sdos ^r^^onccHo» ^ âi supcr.tíc^s do título c «la linlingein.

placavclmcnte, a3 chagas sociaes que ¦•**™V?C 
_rr03 frcaucàtcf por isso debatc-se cm satânicas imrigu rara occaltal-os, como sc occul.ar

. |.\ alta sociedade não admitte a puWiadade dos c.ros ircquci...., ir.

fosse destruir.

... .. ,,. ,.: : n a Tcrca. Cirr.torn ccl-rlnc ELVIRA -GA-
líimflia Cavaradoasl. pintor Aits. DOI.CI; Bíiio Scarpm, che-I.EAZZ . M*no„«;;¦•'¦ pEDERICÍ: Ct-arc Atigelotti, E. BAKONCI-
[?_ dCc "?",*-;?- M FIORI* sioletta «È-nt. .lc pSticiii, E ORLANDI;
SdU"«r!?ind^-. K .CARO NCIUI fUa cárcere. & BARONCtHI;
Um píiWr t FAN1U/.Z. aw tratar!_? de companhia qne
fUÈf t-'r ro seu elin:- C -ntorer; «lc fama reconhecida - Curr.-.roic-i

d. ,.. 3-S:'•-íc-.Vk .5* 
ferras 

de «• « varias. 0$: cadeira, de

-.írada r.a bilheteria ._<* tlieatro e r.a agencia do. •

\ Jb, í? ^- ! to **-' --« _

Àni-tn-if
Os lii:i:*r'.cs á

<lo KmííI- S da unle.lia. i.i licr.-.s üa liinnnri ____.

Suecesso colossal üg todos os artistas — A revista
! portugueza querida do publico '.
^XM-ajalafi - DK CAPOTE E 1_E_VÇ_Q
'___'.- •'-f-tmf '^aWmmmmmmmmmm%mmmmmm\mmm\^^

Cion:il t-siiact:icul«>
Ari'M'..\'l'Orrrr.\ PF.ÇA, DE GRANDE SUCCESSO <P. 3122) \,

Ora: a descripção «la pçÇa do Sarfou teve 0,^^ «S^Ã-^S^^tít '«iSWÍ' 
áSrâS^-i? ÜSTÃi 

â__tf_««VS^*4»,,:g l

mxeM, d- Roma. tancop J!*;'0? ílc. lt,dos 
^ 

" " 
^r? -.rDa-rih-ít.-StSMiUtlco « UicMral. __ falirica ediiora con-_CBuiu reunir no sumptuano C.lm, Wl

«lesse nada da sua originalidade. Graças ao; seu 
^V^^^^^núM personagens descriptas 

' e cnvolrida» «o romance. H
todos .os elementos de riqueza e ?raiid-.o,id..de da s fa«10 sas .cen. e c.i j, p• g 

moralidade, «demonstra o soflnuiemo cruel dc una nue ||
n assumpto que í de unia delicadeza a toda.pro\a, que encerra a iu •> i 

n„i.i;co um ewo «Ia sua juventude. Tudo porem, fora detialde. m
desditosa queP\udo sacrifica pelo bem do seu querido "^-''^'^-^^^veriaica da° iV.feliít senhora, e,o destino cumpriu-se. As ondas in- M
A sociedade exigiu maior sacrifício, ainda, poi,. nao acret Ixun »*W£™,-õ 1i,l;,c 

filB) ...,,a rag;na de angustias fíminmas, que mereço a sua M
quietas do mar revolto envolveram maia uma i.e.... ... ^

npreoiação. . , .'..»„¦« „,ín, .r.r.l,, olmtotiranliica. rcsalta ainda mais rsla inlcrprclação ín-pcccavc que dao ao- setts «j
Jisíe paradisíaco conjunto, descripto rom a ma 

^^V1".^';" ^''ííVn _[o GldluNli, o famoso "ZA-LA-MORT'.' e o oven e querido ar- m

papei, a ''BI3LLA HESPERIA". a Ra.nlia do Gesto. eda arte^uuda. LMtt -« i* 
de rara Fl;1,lim;d,1(lc |

tista ALBERTO COLLO, sccurfdados por IDA _(--}'^'-)i' e,-^'.-H'Yt„& ie 840 contos da nossa moeda. Quatro copias com exclusividadei para K

» 
"^JSS?1. 

aiencia"II-SSShta'°_íte»,,T^t_^9-i^H»^«lSl«"w 
a .5 contos da no.a moeda e o CI.*I.M-- IDEAL, para |

S X^e^,a?ríndias.,,rna copia, kigoi, '^^«j^ °^ 
Jí^fdo ,r*alor monumento da arte .od.rua, no, olmgam a elevar ao |

«Entes .enormes sacrifícios pecuniários, t*5o__bem empregados ^or^uami 
aoj, 

^.^ ^ caDBtavof0 oue cslà muil0 alÉm do dlalíiro que Ç|¦dobro os nossos"p^oTT.abituaes, mas"o'fazemos, certos*de"apresentarmos ao nosso publico um eapotavoro quo está muito

com cile ?e castou. _
Coinpleta o programmaUompieia o [-'-ua1'"'""" - ^^

S^gSBíaBitienitos e pa_tioi*ama de Iweimva
Como extra na matinée "

Um gatuno

Instrucllvo e Intcí-assanto
film ao ar livrd

Doscnlios animados «lo enricaturistá
americano Andcrson

.-.^d^ira - O magnífico film d'Arte de BaUio* - nEBAKW CUUIÇADA, em 3 partes. O deücauo e artístico drr,rr-a de Í,c1n,r CA-

. _^m?
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«V CORREIO DA - M ANH1- — Quinta-feira, 18 tfe Maio ác 1016
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ODEON Companhia Cinematographica
Brasileira-
imm.mm.m*****mi^mmm^m^

A maior importadora dos melhorei*, films

ODEQ]V
eccm nos films de maior valor artístico e de

mitte pouca demora para o espectador —mais alto pww-ÒnS?^^ programmas - Onde os artistas mais queridos e mais afamados apparec
Onde tofK?,^ uül&lTo Kto%eeTane"roe. 

"Wtota "" ÚUmaB P»»sie„ses - Onde ha dois salões de projeccão, e que pe,

E' mais nma aerte do **££**£ *M« VAMPIBqs qne offerecemos neste programma. Coin este trabalho sensacional também projectamos na tela dois outros films q-ae
roraarao, dignamente, ao lado da portentosa obra cinematographica. K assim, o Cinema preferido se mostra digno da culta platéa que o procura

—>*«?»-
*_*****^^^^m^^^mtmmm^Êm^m^immÊm^mma^mmmeeieemmmeei^^memmmmeÊ^ÊmmÊmmmÊm»

E_l___V£J'>&idHvií' 
'¥ - eÀBÊ^SmmmmwEEuB'^W**'**'"' í ,L' .'. •¦'- i'x'-'" '-&*k %-.7 e~rtTY ..-'.-'. .^fc**j/_L '"*."'*

j^^^pT'V; «SÍmím3Hw^m_Í Ò * -» / ^1 ^ -^í?:y.:..-Z..' • ¦¦jÊL_1*__-

\ ^S*\xm\ ^^" *^Qft* '. '**1^B -SUJEM ^^^^ .' " 
^___m_Y*'' ___\ V*

BtS ''*''¦''¦'_-¦
ST- >«£?-.'¦ '-^Jàm- "*¦ -<:fl'•"mP**' ¦!
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O grandioso drama policial,
romance da vida de um

malfeitor (4a serie)

Ladrão, que ronoa a ladrão...
Agora as scenas se intensificam — E' um novo bando de maneuores queapparece e que, contrariando o dictado em que se diz que "lobo não comelobo", atira-se á quadrilha formidável dos VAMPIROS — Sâo scenas interes-santíssimas desse duello de nova espécie que vamos assistir, emquanto quepoderemos ainda apreciar os trabalhos de

Mlle. MUS1D0RA, a íascinadora, e de
Mr. JEA3J AYME' o artista elegante e correto

Trjibiillio çinematogrnpíiico sem rival da grande fabrica

VÁMPIRuWS*z~~*mm**ay^T) S

7— / O^x ^&*y ÊÊ.

Complemento do programma:

LE0NCI0 P
Comedia graciosa e delicada, da artística fabrica GAUMONT,

. desempenhada pe o celebre artista de comedia
Mr. LEOSOE PEKRET

Complemento do
programma:

Gaumont-
><* ./Aetualidades

Um novo numero, completo, interessante,
instruetivo e ducumentario do melhor dos

magazins cinematographicos
Modas de Paris - Noticias inéditas e recentes

da guerra - Noticiário de todo o mundo

K-***^****^*****'*************.1^ ¦ir«iii«iiui-j--u«-aro-n-iEn^ifca §£(¦

A SEGUIR:-A SOMBRA TRÁGICA, drama de GAUMONT;- ZVANI, pcia bella sobrevivente do «Lusitânia», MlieT RITA.10LIVET ;-FALENA, pe^SLYl5?RnR!TTr^aipela fascinante FRANCESCA BERTINl A _°"RBHr.1! 
—

Uma grande surpresa I

A CULPA DOS OUTROS,

._ ¦„ -HHBggaa ¦raa»—— i ¦ ggINEMATOGBA
HOJE

PARISIEN
O DIA ESPERADO CHEGOU, EIVlFTiVI 11Largamente divulgada r»ela imprensa a siwremaolaaesta otora^preceder-lhe o titulo com encami^ %^3££TL^S2^%?B&£^M?m

HOJE
_  -titulo com encomios disnensávSa »S «fítS ^5°^ escusamo-nos deLinular-nos-e™,a «ar«*«. „ tm^_^c-^prü.oip.e,,^üe ,.e ,s.alheios «bui4,sa ..Scri,»«^^ ^^,Ta]0_„. peç. ^^

_ " 
^L^^^gg^AJjL^MA^ SQI^EJDEjGALA NO CIRCO WOLFSON EmeZ2oSTie«rT aeios

jA* ejaa.*preafai chama el attenção €Lo publico sobre o horário d.a,s entr*a,dla.s
quadros

¦" ttt -ikttvt icmcj

A ULTIMA
CONQUISTA DA

PHOTOGRAPHIA

ANIMADA!

; -P^^ ilb "'' '^' •• «il

sj'^afcB ijiiBimiiim^iiiiP^?^' í^^ -' ¦* .s -^^i

i^MR H^^H:. "¦' *4'çi>\'»-.B Ira

mHHKll^' IhEhíI>Bí---!'**--r*-l *at iH *__!__¦

O EXCEPCIONAI, '

SUCCESSO DO

\a^g'J Í7**s,

A actriz TRÜDE NICK, protagonista

i«£X3»

^*^ A

iH3M\i«axrajv

l*.«~_ly

il i*^ w$

9

.JI EI .A,
FANTASIA E A C?TTTi\/TTn*pr A t

SS"

Evelina snbinao pela chaminé a ama auura ae30ü metros

- Hòmrio cie,® en traLcla,^
1 hora • 2,20 - 3,40 --5 horas - 6,20 ¦¦ 7,40 - 9 horas •¦ 10,20

Ü>3- Bfc PSíá; fv^f*^^_^^Wy

^ V.iU,« penid». ta,la. os «^^^^^^

- ¦...•:>:. ¦.;.-_-v.-^.:*!.*


