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prenuncio da chuva que
sobre a cidade . ,

Temperatura nesta capital
_o 3; máxima. 28a.7*

 *a » ¦»*>¦**¦

_ tarde desabou

minima,

A Sociedade Nacional de Agrictil-

tura, que sc tem ultimamente entro-

gue a actividade muilo proveitosa,

representou ao governo em favor da

ampliação dos prazos dc desconto no

Banco do Brasil. O commercio c a

industria por alguns dos seus órgãos

representativos, tomaram egual reso-

llição. O motivo da altitude assu-

ir.ida pelas representações das tres

classes é o propósito atribuído ao

governo dc oppor-se á reforma na-

mi-die isenlid. projectn.d;'. pura o

Banco do Brasil, do (piai o governo

é o maior aceionista ou quasi unico-

Até agora o limite máximo para os

descontos, marcado nos próprios Es-

tattitos do Banco c de quatro mezes;

o projecto de reforma amplia-o a

seis. O dr. Homero Baptista, depois

presidente do Banco, é pela amplia-

ção do prazo, que será apenas a ado-

pi-Úo por aquelle estabelecimento ban-

cario dc uma pratica já seguida por

outros, nacionaes o estrangeiros.

Não atinamos com a razão da op-

posição do governo. iE' certo que é

principio de boa organização banca-

ria a limitação dos prazos para des-

contos em bancos de depósitos á vis-

ta. -Entretanto circtimstaiicias tèm de-

terminado, mesmo em outros paizes,

a dilatação- dos prazos. Na Ingla-

terra, por exemplo, os dcsconlos de

effcitos mercantis para o commcr-

cio trausoceanico são por io mezes e

mais. A prelenção do commercio pe-

los seis mezes é modesta, e não e,

como já dissemos, senão a adapta-

ção dos 'Estatutos do -Banco do Bra-

sil nos usos. da praça. E a ra-

zão pela qual a Sociedade Nacional

de Agricultura pleiteia, como o com-

mereio, a mesma reforma, está no

interesse de varias lavouras, princi-

palnvcntc da do algodão, conforme

o demonstrou cabalmente o illustre

dr. Miguel Calmon. As relações da

praça do Rio de Janeiro com as
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HOJE
Está dc serviço na Repartição

do Policia o 2- delegado auxiliar.
Central

-, 1» pagadoria do Thesouro Nacional
folhas il.) montepio civil da

contribuintes dcsics -Mi-

*%•
-.asam-se o
Justiça o novos
nisterio.

Priitam-se lioic "a Prefeitura ai folhas
dos professores clct.ienl.res, çxpeiliçnte >los
mesmos, addidos e em (lispiiiibilidade.

se sabe, dos senadores José Euzebio,

Alencar Guimarães e conde Mendes.

O caracter bohemio da commissão

decorre da influencia que exerce sobre

seus collegas o incorrigivel e incaiisa-

vel conde Fernando. Este é quem mar-

ca as reuniões, quem redige os relato-

rios, emfim é o membro sobre o qual

pesam as maiores tarefas.
Mas as reuniões convocadas pelo sr.

conde, são originalíssimas: effectiiam-

se na salinha dc café, entre dois goles

do soberbo exictante. E no dia seguinte,

os jornaes contam, aliás fiados na pala-

vra do sr. Fernando, que os membros

da commissão de Diplomacia c Trata-

dos deliberaram no Senado...
Assim, c que se reuniram hontem

"em sessão secreta" com o fm dc tra-

tar dc nomeação -do sr. Castão da

Cunha, -para embaixador em Portugal.

Bello assumpto para a ironia do novo

embaixador...

No palácio do Cattete esteve, .hon-
tem, á tarde, cm companhia do (Rim-
tado Deoclecio Borges, o dr. Josf-V».
mes Pinheiro Junior, que confcrencioti
com o presidente da Republica.

Justiça contra Justiça

A canto
Para a carne bovina posto, hoje era con-

sumo nesta capital, (oram afiliados pelos
marchantes, no enircposio de b. Uiogo, os
preços de .450 o ?5oo, devendo ser co-

 ao ptih.ico o niaM.no de S,oo.
Carneiro. i$50° c ^S('_ -'orc0'

i$joo c vilella $.100 a 5=oo.
1$^01

O PLEITO CARIOCA relaxa*

mento no cumprimento
que deu logar a esse despacho foi um

incidente de ordem puramente admi-

nistrativa.
Até a ultima hora não nos chegou a

noticia confirmativa do boato: o dire-

ctor do Povoamento continua a ser o

sobrinho do general Pinheiro. Nem se

podia esperar outra coisa,

ciiergicanwnte á ordem, os

dc ter tido um choque desagradável,
cm

Chamado
r. Dulphe

do norte, o modo por que ella opera

cm certos produetos dessa zona da

Republica, exigem prazos mais largos

para os descontos. E com o nosso

primeiro estabelecimento bancário o

que a nossa praça pódc principalmcn-
te contar para operações dessa na-

tureza, sobretudo agora em que os

bancos estrangeiros por causa da

guerra são forçados a restringir a

sua csphcra de acção.
A reforma não importa a obriga-

ção para o Banco dc descontar sem-

WÉ&mse'9 mczcs- Apenas 
'fixa o

limite máximo, ficando ao critério da

directoria do Banco conceder otv-rrãv-

05 seis mezes, ou julgar da convc-

«iencia do prazo como julga das ga-
rantias que lhe são qffcrecidas. O

interesse do Banco está em fazer o

maior numero possível dc operações,

comtanto que sejam boas cominerci-

almente falando. A restricção dimi-

nue o numero dos descontos, fazendo

aítluir aos outros estabelecimentos o

lucro que o Banco do Brasil perde
não poder fazel-os. Com razão

Foi espalhado hontem o boato de que

o sr. Dulphe Pinheiro Machado ia pc-

dir dispensa do cargo — que exerce

¦em commissão - de Director do Ser-

viço de Povoamento do Solo, por sc

sentir melindrado com um despacho do

ministro da Agricultura, -em que foi

censurado pelo seu desleixo
do dever. O

As eleições Jo Districto Federal

sempre foram sujas e fmudidc-iilas.
li' verdade que poucas eleições no

llrasil pód-cm considerar-se limpas;

..ms ninguém ignora que è na capital

da Republica que o systema da .'..ru-

moleação, da. falsificação o até da

improvisação do voto lem obtido _ 
o

primada s-obre todo o resto do paia.

Não havendo alistamento, o eleitora-

do é restricto; e lendo os candidatos

necessidade de trpparentar volumosos

resultados, servem-se sem a menor

cerimonia dos diplomas de pessoas

fallccidas ou ausentes, cujos nomes,

com o cumplicidade dos mesarios,

passam a figurar entre os dos que

compareceram ao acto eleitoral.

...DesCarte, é sempre difficil uma

eleição carioca concluir pela legalida-

de dos resultados deste ou daquelle

candidato. Na de agora, porem, essa

tarefa não é só difficil; ê ainda in-

teiramente impossível. I, o que nella

existe de mais curioso ê que pelo Sr,
lrineu foram empregados todos os

trues de falsificação, que esse cav.di-

.dato anteriormente, com grandes es-

pasmos oratórios, attribuia aos seus

adversários.
NSo sc trata duma ojffirmação vaga

e gratuita, mas dum facto serena-

mente provado perante a Commissão

de Poderes do Senado. Certo, o can-

didato que d prova' não eslá isento

da mesma coisa; mas sempre ó mais

eloqüente <t fraude do Sr. hiveu, em
-Jsta diste -typo ter levado grande

parte da sua vida a prôkslàr contra

todo governo de fraudes...
Os escândalos revelados são dc tal .^ ^ __..-_. p..-..ai_03 ,,-

mttvieea que a Commissão dc Pode- ^ £___„___._,_ 4s eleições das commissões

res do Senado já perdeu qualquer ill- U,ennrinentes, Na sua- generalidade rc-

teresse pela matéria. Exhattsta c «1- Uniram-se ¦ -> os "u-r"')ros do c:!<i:l uma

dellas, 110 decurso da semana fluente,

aí':u dc escolher, por escrutínio secre-

ha
que lhe deu saudades dos tempos

que ninguém ousava tratal-o_ senão mui-

to respeitosamente, devido á sua quali

dade de sobrinho do seu tio.

Mas preferiu, c ha de certamente

preferir, a posição humilhante de quem

só era alguma coisa pela protecção dum

parente poderoso, c que ainda deseja

aproveitar os effeitos daquella protecção.
Por isso está digerindo em silencio a

rcprehcnsão do sr. José Bezerra, triste

por não -poder reagir, fingindo honíem

de caracter, debaixo das azas do tio,

prolector dc toda a canalha que lhe ia

bater á porta.

O presidente da Republica assignou
os seguintes decretos da pasta da 1-a-

"Aposentando 
o fiel de armazem

Alfândega desta capital, João Fcrnan-
dino Costa.
Nomeando: , _.
Abdulaziz José Çbavantcs, 

corretor
de fundos públicos da praça do Rio dc

Janeiro; '__ ,
o 1» oscripturario da Delegacia

cal do Thesouro no Estado
Grosso, Antônio Olcgario de Souza

para idêntico logar na Alfândega de

Manáos;
os quartos cscnpturariqs

Cavalcanti de Albuquerque,
deita da Eábia paar idêntico logar na

Delegacia Fiscal em Minas Geraçs.^c
Arthur Moreira dc Barros, da Delega-
cia Fiscal 110 Amazonas, para a dc Mi-
nas Geraes.

procedeu-se.

da

Fis-
de Matto

Sebastião
da Alfan-

Uma preteria desta tro» nSbre e

muitíssimo populosa cidade do Kio

de Janeiro foi intimada para despe-

jar o predio que oecupa, porque o se-

nhorio sc cansou de ser caloteado...
Esta noticia, mergulhada no con-

junto do pequeno noticiário das ruas,

do foro e da policia, terá passado
desapercebida a muita gente. Ioda-

via, ella é uma revelação curiosa,
interessante, absolutamente vcrdadei-
ra, do que foi, de que . e do que na
de ser por tempos infelizmente rnde-
terminados a nossa administração
publica.

Este caso, que de certo nao será
unico c que deve ser apenas o intuito
de scenas idênticas a que a nação vae
assistir, tem uma explicação e jnsti-
ficativa: a explicação encontra-se na
crise que affectott grandemente o
Thesouro Nacional; a justificava
deu-a 

"o Congresso, que quiz fazer
economias, cortando ás cegas nas
despesas dos diversos Ministérios,
irreflcctidainerite, sem medir as con-
seqüências dos cortes orçamentaes.

Lá entenderam, o ministro da Jus-
tiça, ou a commissão de Finanças, ou

quem quer que fosse, que a verba
destinada ao pagamento das rendas
das casas para as pretorias —

200?ooo — era demasiada. E aqulllo
foi obra de um instante 1 A foice ro-

çadoura dos orçamentalogistas cor-
tou a verba ao imeio. Se não para
todos os casos, pelo menos para -de-

terminadas prctòrias, e assim coube
á sétima o ver-se envolvida na scena
de opereta que está sendo repre-
sentada.

'Só a santa ingenuidade dos_ nossos
congressistas poderia imaginar a
possibilidade de se obter por cemmil
réis mensaes uma casa apropriada
para servir dc templo da Justiça,
uma casa que seja diariamente tri-
bunal e cartório, onde se effectnem
os actos do registro civil e os das

pesquizas |C inquirições judieiacs,
onde se façam julgamentos (le rÓDS
e onde se legalizem uniões dc_ noivos,
uma casa emfim que esteja á altura
da missão a que se destina, e que
não -podendo ser um palácio suiil-
ptuoso, não seja tambem um pardi-
eiro immundo.

Embora tenham caído os valores
locativos de quasi todas as proprieda-
des nesta capital, ainda assim não
se consegue obter presentemente uma
casa regular por menos de 20o$ooo
c isso mesmo somente na zona sub-
urbano. E 20p$oo é verba para ser

paga por particulares, que são pon-
tuaes nos seus pagamentos. E' coisa
verificada que tanto o governo como
a Prefeitura pagam os alugueis das
casas de quo necessitam por_ preço
superior ao que de ordinário c pago
pnr quem não dispõe dos cofres^ da
União 011 do Municipio. jE a razão é
simples: é que são precisamente os
cofres da União e do Municipio os
mais rebeldes ao pagamento das suas
dividas I

A Prefeitura, por exemplo, tem
pago e está pagando 300$ooo e ....
40o$ooo mensaes, por casas para cs-
colas que sempre foram dátntes -altt-

gadas por importâncias muito, meno-
res 1 E' que os senhorios conhecem
¦por tradição ao menos a moral de
taes 'inquilinos .- -

Pois embora seja isto uma -verda-

de por demais vulgarizada, o Con-
gresso resolveu reduzir a verba para
a renda de casas das pretorias a

obrigando os engenheiros fiscaes a ze-

larein pelo rigoroso cumprimento de uma
lei garantidora do direito alheio.

O: ministro da Guerra mandou fran-
qttear a Fabrica de Pólvora sem Fu-
maçã e o .Arsenal de Guerra ao capi-
tão de mar e guerra Octavio Tavares
jardim, attendendo assim à requisição
do seu collcg.i da Marinha.

O ministro do Interior recebeu o se-
guinte telegramma: ,"Cuyabá, is. — Tenlio a honra de
communicar a v. ex. que nesta data
foram installados, solenncnicnte, ps tra-
.balhos da 2* sessão da 10* legislatura
da Assembléa Legislativa deste Estado
perante a qual li minha mensagem, bau-
dações. — Co-lmi» dc Albuquerque.'

mU^ms, *Um

NOTICIAS DA GUERRA

O Vaticano e pd-1.

Os vestuários para creançás, da
Torre Eiffel, desafiam toda a compe-
tencia, pela excellente qualidade de
seus tecidos, elegância e perfeito aca-
bamento.

O sr. Pandiá Calogeras, ministro da
Fazenda, siibmetteu hontem, á tarde, a
assignatura do presidenta da Republica
o decreto approvando as modificações
feitas nos estatutos da Sociedade de
Pecúlios " P,arbacenense ", com sede cm
Barbasena, no Estado de Minas Geraes.

Na Thesouraria Geral do Thesouro
Nacional foram hontem trocadas por
apólices, para esse fim emittidas, va-
rias sabinas, na importância de réis
115 :doo$ooo, e pagos juros desses ti-
tulos, na importância de i(i:ooo$ooo.

BENEDICTO XV SOLICITA OS BONS OFF8C30S
DO GOVERNO DE WASHINGTON

OS TRANCEZES
TOMAM UM FORTE

NA COLLINA 304

A LOTA EHTBE IHGLEZ.S S ALLB-
MAES, m FRMÇA,

ADGÜBHTA DB UrERS D&DB
¦c

%___e«ia*4isrssQesBiS-_TR^uw0i a

O ministro da Viação requisitou do
Thesouro Nacional o pagamento de
145 :o.. $761 e 61 :s8.-|$S6S, a Gcbrtieder
Godh.-.ct & C, pelos trabalhos executa-
dos na Baixada Fluminense.

— * **_ « ii 
BIHLIOTHECA POPULAR — Aber-

ta ao publico das n ás 21 horas, no
la.ceu de Artes e Offieios.

Foram exonerados: o coronel Fran-
-cisco Pereira Tejo, do logar de aiu-
dante do procurador da Republica, no
município de Taguaretinga, na secção
de Pernambuco e, a pedido, o major
Heraclio Moreira de Souza, do cargo
de 1° supplente do substituto do juiz
federal cm S. Miguel c Jequitinhonha,
cm Minas Geraes, c João Braga dos
Santos, do idêntico logar, em Iraty, no
Paraná.
'*'* A Recebedoria do Districto Federal
arrecadou do dia 1° do corrente ate
hontem a quantia de I.4Ú7--.--S5---'-

Em egual periodo do anno passado
a renda importou em 1.33--*536$oo3-

A administração do Correio da Ma-
nha, assim como todos os seus «gentes
e viajantes, aceeita assignaturas para
¦ revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas publicações catho-
licas editadas em Portugal.
.- ,1  mm-mn+mm

O ministro da Fazenda permittiu que
a Sociedade Anonyma -Zona da Mat-
ta", com sede em Minas Ücracs, trans-
fira para o seu nome 100 apólices da
divida publica, do valor dc 1 :ooo$ooo,
cada uma, que sc achavam depositadas
no Thesouro Nacional cm garantia
das operações da Sociedade do _ Pe-
culios "Garantia Mineira", que foi in-
corporada pela pelicionaria.

|  — .,*.*-.

• eiiãÍM_____wa*M-K»™*-*--*--,-,*-^á*OTI1111-^^

Vma trincheira francesa, nas proximidades da Colinn* 304, onde wir francaes acabam de conquistar

um forte ao, mimigo,

Diplomacia

cn-
ão

por 'Commercial,se disse na Associação

pela boca do sr. Affonso Vizcu

que sendo o Banco do Brasil um

banco tia Nação "a elle compete mais

que a qualquer outro, dar o exemplo,

adaptatt lo-se racionalmente ás condi-

cções da praça, e ás da lavoura e in-

(lustria, para poder prestar cfficicntc

c constante auxilio á producção na-

.oinal".
Xa Câmara dos Deputados ícz-sc

M.vir em favor da ampliação do pra-
í... o sr. Iklefonso Pinto, intelligente
1: operoso deputado rio-grandense.

Elle íoi mais longe; propugnou a

transformação do Banco do Brasil

num instituto de credito que sirva

irai- largamente ás nossas necessida-
des econômicas, c citou o exemplo do

Banco ile La Naoion da Argentina,

quo tem prestado relevantes serviços

á agricultura e á industria pastoril. |ccrl°
X . relatório do Banco il,e lu Nadou
referente a iyi-i. anuo dc crise para
a economia argentina, cm que aquclle
estabelecimento auxiliou poderosa-
mente as classe? produetoras do paiz.
d respectivo presidente

farada, cila sabe que no meio da pa- ]

pelada que está sendo discutida não

ha nada dc serio. Abre-se a sessão,

o candidato contrario ao Sr. lrineu

continua a desfiar as contas do sen

rosário de fraudes e, um a um, os

membros da Commissão vão-sc csintci-

rondo. Muitas veses, coma ainda

limitem aconteceu, só ficam na sala o

presidente c o relatar, porque a isso

são obrigados. Não ha nem o desci)

dc apurar não já quaes os resultados

rcaes, mas ao menos cs simplesmente

verosimeis.
Se tudo f assim e nada daquella

Babel de adas sc salva, por que não

annullar o pleito d; Districto Fede-

ral, como uma medida dc moraliza-

cão e prophylaxia ?

O sr. Moralcs y Calvo, ministro dc

Cuba junto ao nosso governo, devido a

espcoialissima situação cm que se en

conira* neste momento a Europa, na
dá-'. recepção no dia 20 do corrente,
daU da indepedenica do seu paiz.
_____ ni 1 w * "- '

O ministro da Viação estudando o
recurso da firma Gancochea & y-. «<-

,,. Bagc; relativo á distincçao. que inilcvi-
, . cx" I damento faz a "Compaguic, Auxil.aire

treinos taes que ella so poderá ser «_____ chemins de Fer au Brésil , entre
aproveitada se os juizes c os escri-j0 \r-{S^ nacional e o estrangeiro para a

Vães as forem installar nas êstalagens cobrança dc fretes quando transporta-

qtie abundam, na cidade, para bene-1 dos nas linhas que lhe

ficio dos desherdailps da fortuna.

lo c em obediência ao preceito regimen-

tal, aqucltcs que deviam presidir os

".Du-.,3 
commissões, todavia, excluíram* das casas onde' funcoionam pretorias,

1 „.,-.„¦...,-;-, rl-i letra sem primeiro cuidar de saber se os
se. ale agora, da W» da ia . 

^^ ^ __,_.,-„ re,
regimental: a de ConstiUUÇ o c Jus-i 1^ 

^ ^ ^ ^^ ^.^j a
ça e a de 1 ornada de Contas, l-nt.c- 

^^ 
-^ 

^^ _,_„.. suag Tcn(|__s<
tanto, a lei interna daquella casa «O , ^ com joo^oq. os escrivães não po-
Congresso marca o prazo dc tres dias (_em pagar ren(___s -]_ 200$000 011
para, após a constituição de cada com-1 n)ais_ tí |,or |s50 ,1;.0 pagam coisa "'

erificar a eleição do seu J punia, do que resulta que OS

são arrendadas,
resolveu dar provimento aquelle recur*
sn nara aue seja applicada ao trigo ue

Pois bem : o governo sanccionotl o ""„*,____,___ 
estrangeira a mesma base

disparata emanado do. Congresso, | J_e t_.rifas applicada a cgual.artigo.üc
mandando tle facto reduzir para 100$ 1 producção nacional.

verba dc 200.000 destinada á relida j „ ........T.,.. .*:.„-.., nor netn de
da

missão, se, vermear a cieiçuu do

presidente, determinando que, em caso

dc inobservância desse preceito, cm

tempo hal.il, vale dizer naquellc prazo,
assuma as funeções prcsidcnciacs o

membro mais cdoso respectivo. Foi

cxactamcnic para que vingasse essa dc-
terminação que houve, na Câmara, sob
as vistas animadoras do sr. .-\ntonio
Carlos,
reunir

forte cabala,
a commissão

O ministro da Viação, por acto
hontem, indeferiu o requerimento
Companhia S. Paulo Rio Or»**".'!»-
dindo para apurar, como deste anuo,
as despesas anteriores no de 1913.

"(MB

PORTUGAL
Foram nomeados tres

sub secretários de
Estado

Lisboa, 18 (A. H.) -- O "Diano

do Governo"" publica, hoje m»od.cn",f'°
nomeando sub-secretanos de Estado das
Finanças, Guerra e Colônias respccti-
vãmente, os srs. Almeida Rtbc.ro Mi-
moso Guerra e Celestino dc Almeida.

O ministro da Guerra, tenente-coro-
nel Norton dc Mattos,.r-sumira a ge-
rencia da pasta dos aNegocios Estran-

geiros durante a visita.do sr. Augusto
Soares a Londres c Paris,

Lisboa. iS (A. A.) -Na sessão no-
duma da Câmara dos Deputados, hon-
tem realizada, íoi approvado o projeclo
de lei, de autoria do sr. João de Uai-
ros, mandando crear uma cadeira de li-
teratura brasileira na Faculdade de l,c-
tras.

Urna vez approvado o projecto, o sr,
Affonso Costa; ministro das Finanças,
fez um bello discurso saudando o lira-
sil c elogiando o alto espirito de jus-
tiça dos parlamentares que votaram
pela creação daquella cadeira.

Lisboa, 18 CA. A.. - Ainda hoje
continuará a discussão do projecto dc
lei, mandando fazer n revisão da Con-
stituição da Republica. .

O projecto é originário da uimara
dos Deputados, estando inscriptos para
falar sobre o mesmo vários deputados.

A BATALHA
DE VERDUN

Varias noticias

está-sc tornando, de [ Justiça: era

gover-
a sua eleição

íoi

O sr. Azeredo
faclo, um grande homem deste

110. Ninguém ignora qu
para a vicc-prcsidcncia do Senado

tuna coisa devida á boa-vontade gover-
namcntal. Estava-se a organizar um

movimento contra essa eleição,

quando a bonliomia do sr. Wenccsláo

Braz achou dc bom aviso fazer constar

aos senadores que não convinha nc-

nhinna agitação parlamentar durante o

seu governo.
Só por isso um negocista como o sr.

assignalott I Azeredo é o vice-presidente do Senado.
¦ 

|

que os empréstimos agrícolas tinham
sido objecto de preferencia c de at-

tenção de parte da direciona, e que
as operações do Banco não aprovei-

lavam somente aos proprietários que
cultivam arcas mais ou menos consi-

tltravcis, mas -tambem ao colono cm

forma dc pequenos empréstimos ga-
r.ntidos por firmas abonadas em uns

casos, c com a garantia da própria
colheita em oulros, mediante a lei

afim de se não
dc Constituição o

meio regimental c proni-
pto para o sr. Cunha Machado sc pro-
clamar seu prcsijcnle. Essa é a cxpti-
eação plausível daquelle facto.

E por que se não reuniu a commissão
de Tomada dc Conlas?

Essa commissão não teve, até aqui,
presidente escolhido, por esta razão
apenas: porque, os deputados que a
compõem, com excepção de dois ou tres,
são incapazes de levar as suas fun-
cções a sírio,

O ministro da Viação indeferiu o rc-
.lucrimcnto da Companhia Estradas dc

, t cereaes d.i E.
jdo llrasil.

«rada de Ferro Central

E clle vae creando azas. Ha poucas i j.err0 Federaes Brasileiras, pedindo
dias, publicámos um tclegramma do | adoptar cm suas linhas as tarifas d.
nosso correspondente em Matto Grosso
em que ficava evidenciado que o sr.
Azeredo conseguira do Ministério da « j*5o -__.._..„ 5CSS-0 hon..m_ „_ Cantara
Guerra a transferencia de uin tenente

senho-
rios tem ile lançar mão do recurso
extremo de appellarcm .parada Jus-
tiça, contra a Justiça, isto é, rccla-
mando de umas pretorias que inti-
mem outras a que despejem as ca-
sas que oecupam, sob o lamentável
lalíco de caloteiras 1

Se lia necessidade de grandes eco-
nomias, tão s-ran .es que attiiigem até
as rendas das casas de que o governo
se utiliza para o funecionamento de |
dependências do Ministério da Jus-
tiça, então, o mais racional seria sup-
pritnir de vez as pretorias e mandar
que pretores c escrivães vão pentear
monos para onde melhor lhes agra-
dar.

D'ora avante, os senhorios que têin
por inquilinos pretores e pretorias,
tomarão a resolução de os mandar
despejar suas casas, com a possivc-l
presteza, para evitarem maiores dam-
nos que serão fataes, a menos que o
governo sc resolva a mandar pagar o
que é devido, aind,a que contra os
dispositivos do orçamento,

¦De reslo. muito triste é tudo islo,
como revelação da capacidade men-
tal de qtu :n dirige os destinos da na-
ção, isto é. de legisladores e executo-
res de leis !

ia Ij O <ai'l -O' ¦*¦¦¦ 

MANCHESTER"
í especial em nrlisos nara
I10.1m.11s; cravatas, collnri-
íihos, meias, camisas, cçrou-
Ias, ete. Árticos superiores

o pelos ultiinos modelos.

Gonçalves Dias, 5

Roma, 18 (A. A.) - Após, varias
conferências enlrc o roi_ustro.de lor-
tugal junto no governo italiano e o
ministro da Marinha, ficou decidido
que Portugal enviará o coiitra-almirante
Almeida Henriqués como chefe da
missão naval que acompanhara a con-
strucção dos navios de guerra portu-
guezes, cncommendados ao
-italianos.

cstaaleiros

Pingos & Rospingos

do penhor agrícola." Xão servira po-
rém, senão a uma pequena parte da

lavoura do paiz a reforma do Ban-

eu do Brasil, nos moldes do Ban-

co de La Nacion, sc aquclle como

ef-te não tiver muitas suecursaes. São

160 as que tem actualmente, o banco

argentino. O Banco do Brasil, além

ií habilitado a fazer daquellas opera-

ções deveria ter suecursaes em mui-

tos pontos do território nacional. A

reforma, porém, neste ponto, exige

maior estudo. Xão são as mesmas do

paiz visinho as condições do Brasil

para a expansão das suecursaes.

Neste momento í ümitamo-nos a

acompanhar o commercio c outras

classes produetoras na sua justa, mas
•modesta aspiração dc maior prazo

p.-.ra os descontos, que aliás é idea

da própria directoria do Banco.

Gil VIDAL

contrario á sua politica naquellc Eslado.
a\gora, segundo allegação de um in-

teressado nessa mesma politica, o sr.
.Azeredo obteve que um outro tenente,
que faz o seu jogo politico, c a força
por elle conimandada, permaneçam em
Tres Lagoas, tambem cm Matlo Grosso,
porque isso é necessário á politicagem
do vice-presidente do Senado.

Convém destacar que já por duas vc-
zcs o eommandante da região militar .1
quo pertence Ma!lo Grosso, general
Carlos de Campos, ordenou a retirada
da torça em questão c do seu comman-
dante. Mas o sr. .Azeredo ahi está, e
a força fica.

Um paiz onde um politiqueiro conhe-
cidameute trampolinciro e desmoraliza-
do como o sr. -Azeredo tem força para
intervir até nos negócios das pastas mi-
lilarcs está talhado o preparado para
todos os desastres possíveis.

E estamos cm periodo de regeneração
politica c administrativa,..

A Câmara OCCttpou-sc lioniem do foot-
bali: o caso do Amadorismo na Liga Me*

iropolitnna.
Que se não azedem os ânimos; ao con*

trono a questão ncabará em lira match so-
tapete i!a discussão. -O ponta-pé será,bre o

nc.=se c.i=o,' um argumento importante.

Madrid, 18 (A. A.) - Communtcam
de Lisboa que o dr. Affonso Cosia,
ministro da Fazenda, apresentou a La-
n-ara o projecto autorizando o governo
a emittir o.s empréstimos necessários pa-
ra attender aos gastos occasionados pe-
Ia guerra, sendo o mesmo approvado,
sem discussão e quasi por acclamação.

Lisboa, iS (A- Ã") - O dr. Antônio
José dc Almeida, presidente do Conse-
lho, informou a Câmara que brevemen-
te os ministros da Fazenda c das.I.ela-

Os francezes conquis
tam nm forte aos

allemães
Paris, iS — (A. H.) (Official) —

Depois dc um violento combate, toma-

mos um forte allemão na vertente
nordeste da coluna 304.

Paris, 18 — (A.Tl.) (Official) -As

duas artilherias estiveram muito acli-

vas na região de Verdun, nos sectores
dc Avocourt c da coluna 304 e entre
Donaumont c Vaux.

No resto da linha de frente — exec-

pto n.i Argonne, onde houve luta de mi-

nas bastante viva — nada ha dc impor-
tante a registrar.

Fíim, 19 (A. II.) — Communicado
official das 15 boras:

"Entre o Oise c o Aisne, um forte
rcconhecimiento inimigo que tentava
npproximar-sc das nossas linhas nos ar-

redores dc Qiienneviéres, foi contra-

atacado pelas nossas tropas c dispersa-
do. depois de ter sacrificado muitos ho-

mens.
Na margem esquerda do Meusf, de-

pois dc um preparo da artilheria, os ai-

lemãcs tentaram repetidamente, durante

a noile. conquistar uni redueto no Bos-

que de Avocourt, mas foram rep Uidos

todas as vezes pelos nossos fogos e sof-

frerain gravíssimas perdas.
Ao norte da cota 287, cerca das tres

horas da madrugada, effecttiámos um

ataque brusco e inesperado contra uma

trincheira allemã, cujos oecupantes fo-
mortos, outros aprisionados.

Benedicto XV pede a
intervenção americana

em prol da paz
_ Sabe-se aqui,

indos (lc Nova _or!i,Londres, 18 (A. A.)" - Sabe-se .aqui.

rfei-

ram uns

oor telegrámmas 
que o presidente Wilson respondeu, por
intermédio do núncio apostólico, acre-
ditado junto ao governo de_ Washington,
á carta que lhe dirigiu, nao lia- 11 ititos
dias, o papa Benedicto XV, pedindo-lha
que iniciasse junto ás nações Dolligc-
ranlcs as negociações preliminares paia
a 

oaZp'rcsideiit" Wilson nesse inli-res*.
santo documento reconhece ser cxcel-
lente a situação da America do Morte
rara tratar, por iniciativa própria, do
estabelecimento (ia paz; mas diz nao

poder tomar nenhuma altitude ru-
sentido emquanto não estiverem
tamente definidas certas proposições
contidas nas "notas" da Allcmanha cn-
viadas á chaiiccllaria nortc-americanti,
em resposta ás "notas" do governo du
Washington.

Paris, iS (A. A.) - A "Gazeta d.
Lausannc" continua a oecupar-se .".-•
(lamente da situação interna ila Alie-
manha, dando pormenores sobre as ul-
timas desordens ali havidas, mostrando
o estado de effcrvescencia não sb da
capital como de varias cidades ai.emas.,

Os números desse orgfto referentes
aos süccessos dc 1° de Maio, aqui rece-
bidos, constituem verdadeiras edições
sobre 05 graves factos desenrolados, ai-
guns dos quaes estão sendo transcriptos
pela imprensa desta capital.

Nova Vor!:, 18 (A. A.) — Apezar
da noticia que tem circulado sobre pre-
tender o governo de Washington enviar
uma nota-protesto ás nações amadas
pelo afundamento do Dubro.n.x, posso
affirmar que a mesma não tem nenhum
fundamento, tendo colhido a esse re-
.peito informações fidedignas.

O governo aguardará o resultado do
inquérito, a que sc vae proceder sobre o
caso, para, então, tomar suas delibera-
_Õt'S.

A PALAVRA OFFICIAL
Paris, 18 (A. idento

te OS ÜTIiii*'---''"* —: -• ___

ções Exteriores irão a Londres anui de
assislir, como representantes d>- 1 '¦¦ '¦'

gal, á conferência econonuc
dos.

dos allia-

...

Tópicos & Noticias
O TEMPO

\ femptrattira P-aada « obafadiça m-*-
mtcnt fe» d«de • -cia manlú era bem

Esteve honíem em Nictheroy, cm vi-
sita ao sr. Nilo Peçanha, presidente do
Estado, o aeronauta brasileiro Santos
Duniont. , . . - .

Da ponte Central ao palácio do lnga,
foi Santos Duniont conduzido, no au-
tomovel do palácio, tendi sido recebi-
do na ponte de desembarque pelo aju-
dante de ordens do presidente.

Depois dc ligeira palestra 110 Inca,
Santos Diimont percorreu a cidade, vi-
sitaiulo os lognrcs mais pittore.cos da
capital fluminense.

No Senado existe uma commissão

profundamente bohem.a, qtie é a de

Diplomacia e Tratados, composta, como

;\ (lo Senado foi insignificante. Come-
çaram os " trabalhos" do Congresso.
A Câmara acaba do sair de uma com-
plicação polilien, motivada pela elei-

ção da sua conunissão de Finanças.
Fstá cansada, como é de siippór. O
Senado, inspirado r.o exemplo do ou-
tro ramo do Legislativo, principia a

procrasiinar os seus serviços, racioci-
nando, com os seus velhos botões, quo
não é necessário muito esforço para o

ganho honesto do subsidio.
Ditosa gente I Não c dc hoje que

deputados e senadores estão a ouvir
dizer que esie paiz soífrc a peor das
crises da sua historia. Se elles pensas-
sem a serio na nossa situação, não es-
tariam neste momento a perder tem-
po, quando problemas de toda ordem
reclamam a sua a'tenção.

Dizem que elles esperam pela segun-
da mensagem do sr. Wencesláo Braz.
Mas, pelo amor de Deus! A nação es-
tipendia regiamente um Congresso,

para que ella trabalhe por conta pro-
pria, dentrD do seu papel constitucio-
nal, c não para que esteja a esperar

pela9 indicações e insinuações do
Executivo.

Nem é de politicagem que nós pre-
cisamos, mas do concurso de todos os

responsáveis pelo destino do paiz.
afim de que saiamos das nossas

actuaes difficuldades. Ou essa gente
toma juizo, ou isto se transformará
numa nação de coolies.

Continua ainda a vender-se, por pre-
ços ao alcance de todas as bolsas, os
excellentes ternos de casimira, da Casa
Turre Eiffel — rua do Ouvidor, 97
e 00.

—aa o *_H> 8'P--** -

osilo da quês-
Na Câmara:
_ Que me diz você a pro;

tio do amadorismo ?
— Xão entendo nada ; sou «amador apc*

na. cm política.

Geralmente acredita-se — e assim se
passa nos paizes organizados — que as
leis e regulamentos foram feitos para
ser obedecidos.

Pois aqui, entre nós, nem sempre
essa é a norma seguida.

Ha unia lei que obriga as estradas de
f-rro a collocarem telas de arame nai
chaminés das locomotivas, afim de evi-
tar a saida dc fagulhas, causa de innu-
meros incêndios nos campos, cafezaes,
cannaviacs, etc. situados á margem
das estradas; tanto é assim que, ainda
ha mezes, o ministro da Viação ba'xou
uma -portaria aos cng.-nbciros fiscaes
das diversas vía-ferreas, determinando
a execução dessa lei.

Pois bem! Era de suppôr que existin-
do semelhante Li, garantidora da pro-
priedade. c in'.ercssando-sc o próprio
ministro pelo seu cumprimento, fosse
a mcdi-.la posta immediatamento cm pra-
tiea...

Engano! N-nhur.ia providencia, ate
hoje, foi tomada pelas estradas de
ferro; de modo que continua o preju-
dicial e criminoso abuso das chaminés
abertas, com graves prejuízos para os
fazendeiros e proprietários dc t"rras
niarginacs com o leito das estradas dc

Telcgramaia de S. Domingos:
"aV Câmara dos Deputados elegeu .resi-

dente interino da Republica o sr. Hcnri-

qne Carvajal."
Ahi esti uma interinidade que não seria

muito do gosto do sr. Wenccsláo.

Lisboa, 18 (A. A.) - Odr. Bcrnar-
dino Machado, presidente da Republica,
visitou hoje o "Vasco da Gama «avio

capitanca que é commandado pelo capi-
tão de fragata Leotc do Kego passando
o chefe •"'¦' nação de bordo der-se navio
revista á divisão naval ancorada no

'À 'essa 
revista assistiram o iniiii-.tc-

rio ministros das nações albadas e os

preside'.!'..is da Câmara e do Senado.

Lisboa, iS (A. A.) - O sr. Bcrnar-
dino Machado, presidente da Republic
dará hoje á noite recepção 110 palácio
de Belém.

11.) — O pre
Poincaré enviou anie-bonti-ni ao rei
Affonso XIII o seguinte despacho, íe.i-
cilando-o pelo seu anniversario:

A_no-.rr. r»nntnrla nor "£' com ° maior •ira>xr !l"e °"
gueuid w-uiitucia pu.. rj.o a v M o3 m.__. cor,iiai,s voto»

elles mesmos
MLEM.ANHA — Berlim, 18. — O

quartel-general conimunica em data üe
17 de miiio:

"A sudoeste de Lens combate, a gra-
nadas de mão c lulas de minas. I

a\os dois lados do Mosa o fogo da
artilheria attingiu temporariamente laque francez a »e o» ""
grande violência. Um alaq
encosta sul da altura 304 fracassou
o nosso fogo-cortina.

Os aviador-íS de ambos os campos,
desenvolveram grande actividade. U

primeiro itenente Imnielniann abateu o

rijo a V. M, os mais
dc felicitações e prosperidades, assim
como á faniilia real c á nação hcspa-
nliola.

E'-mc sumniamente grato neste mo-
mento exprimir a V. M. todo o reco-
nhecimento do governo du Republica e
das familias francezas. pela -...lie.ludo

d*, e interesse que V. M. tem pcssoalinen-' le mostrado em favor daquellcs de en-
que sc acham retidos cm

sob

seu décimo quinto apparçlho nas pro-

AZaVS AO BRASIL

D-m Bzas no Urasil 1 Com_ fúria berra
O patriotismo nacional. Dè.n azas
A' mossa .pátria que em seu > seio encerr:
O ferro cm rregos, o carvão já cm brazas

Xas partidas da paz ou nas da guerra
Qucrn tem balões é que fará mais vazas
Vòcm hiplanos solire o valle c a serra,

Sohre as campino o? iardins e as casas.

No Occidente

As operações nas li-
nhas inglezas

Tondres 18 — (A, A,) — Noticias
da linha de frente na França dizem que
os inglezes. depois de «m cicarn ado

combate em que tomaram parte, a ar une
ria dc grosso calibre o a infanteria,
usando a ba. oneta e as granadas dc
mão, penetraram nas . trincheiras aHe
más ao norte de Roehi.ico.irr, v Ua fran-
ceza situada a nordeste da cidade de

A 
Foram feitos alguns prisioneiro»,1 l -...,.„... ,„,„-,.t° rr-rtn quantidade

mctralhado-tendo tambem tomado certa quantidade

———  _ . . ferro.
No nosso numero de amanhã, P'-1'"'*- Urge, pois, que o ministro da Viação

cremos mais umconlo do nosso coita- J .^ ^ ._.__. ^.^ ^-^ „._,.:,_._
iiurador Coclao /-c.-o,

Seja o acroplano o nosso grande plano
Para dar energia ao povo apático,
rondo-lhe aos .ombros mil aza:- dc .anno!

Iras ! o instante é azado e a idea é pratica!
Que se. áptero, é o Brasil meio africano,

Sc lhe dão n.33 vac ficar... aziatico I

*
. firma E. C. Simous, de Buenos Ai-

res. firmou um contrato com a Companhia

d» Minas de S. Jeronymo para forneci-

cento mensal de mil toneladas dc carvão.

Entretanto, diz um matutino, nos conti-

miamos a fazer exporiencias sobre experiea*

cias.
F,* que 1

assim como
Ir.frc?, o carvão

de munições de fuzis e
ras.

ciarf!'^m^o^o(lIiícbonvg

de actividade dc artilheria.
¦Ao norte de Roelincourt. uma peque-

na força escosseza penetrou nas« mn-

cheiras allemãs, matando cinco do» de-
fensores, ao mesmo tempo que bombar-
deavamos os abrigos.

ximidadcs dc Douai. Obrigamos um
aeroplano inglez a aterrar nas vizinliati-

ças de Furii-s, capturando os seus tri-

PU_Jo 
Balkaus foi rcpellido um pequeno

destacamento' que tentava avançar no
valle do Vardar." , ,__._,. 

'

Berlim ,;; — O almirantado commu-
nica em 

'data 
de 17 de maio:

"Uma esnuadra incleza aiipareceti çm
fpente á cosia flamenga. Vanos navios
dc (Hierra allemães, acompanhados de

navios patrulhas, sairam-lhe ao encon-
tro Desenvolveu-se um rápido combate
durante o qual foi attingida a torre dc

uni cruzador inglez por uma bomba lan-

cada por um aeroplano allemão.

ÁUSTRIA. -— Arienna, iS —-. O esta-
do-maior do exercito communica, em
data de 16 de maio: .,.1

"Na fronteira do Tyrol meridional
as tropas anstro-hungaras, auxiliada-
polo fogo --.. -. primeira mi"

ao sul das montanhas
do valle Sugana, no

planalio de Folgaria, ao norte do valle
Caenclo e ao sul do Rovcreto. ApriSiO-
námos nestes combates .5 officiacs, en-
tre os quaes um coronel, e mais _de
2 roo soldados, capturando 7 canhões
c 

"11 
metralhadoras. Abatemos tambem

um aeroplano. .
Os ducüos de artilheria estenderam-

se a toda a frente e augmentaram de
intensidade. .. infanteria tambem com-
bate encarniçadamente cm vanos pon-
tos. .

No planalto de Dobcrdo, penetramos
nas trincheiras

efficaz da sua artilheria,
conquistaram a primeira linha das po-
sições inimigas
de Artncnlara

paiz inimigo.
O soberano respondeu honíem, num

telegranima assim redigido:
"Peço a N. Ex. que acceite todoi

os meus agradecimentos pela amável
lembrança que teve para coin.n ko. O
reconhecimento das familias francezas
enche-me de alegria. E sua gratidão
dar-me-á mais animo — sc tanto e pos-
sivcl  para proseguir na obra hiuna-
nilaria que me foi confiada, etn favor
dos vossos bravos compatriotas c va-
lentes soldados.

Crcia sempre V. Ex. nos meus affr-
ctuoso5 sentimentos."

Berna, 18 (A. H.) — O governo ai-
liinão manifestou ao Conselho Federal
da Suissa o seu desgosto pela morte
de dois cidadãos suissos que viajavam
a bordo do vapor Sussex c prometteu
indemnizar as familias das victimas,

Londres, 18 (A. A.) — Os jornae»
desta manhã publicam telegrámmas di
Suissa, dizendo saber-se ali que o go-
verno da /Mlemanlia, segundo uma von-
tade do kaiser, pretende nomear o rua-
rechal von Hindenburg governador da-
Nova Polônia, que é constituída pela
parte da Polônia russa oecupada n.-ste
momento pelas tropas allemãs.

pri-

italianas a leste de

experiência nos ensina <rae
. santo de casa n5o faz n.i*

dc Cíisa r-Üo fo** calorias,

Cyrano & O.

K-fncoÍlina de Vim., continuou o com- Mcmfaleone, aprisionando 5 officiacs
_Na w-u-f"--* _**¦** - __*'_* j.. _,„.._ „,_ ___.___._.,_ .,—. a,,- -n«tftc *i e rrci-

bate na região comprehcndida entre a^
crateras produzidas por explosões de

Os no=sos aviadores travaram hon-
tem 37 combater, aéreos, conseguindo
abater um apparelho inimigo nas proxi-
midades de Lille e outro ao norte, dc
Vimy Um aeroplano inglez foi. obriga-
d. a' aterrar em território inimigo e
outro dc5apparcceu. .

•Durante o raid, os aviadores tira-
I ram grande numero dc pl.otographias.

e 130 soldados, pertencentes a 5 regi
mento; de cavallaria, e capturando uma
metralhadora. . ... ,_

Os italianos fizeram esforços inúteis
para reconquistar as posições ante-hon-
tem perdidas na região de San Marti-
no deixando em nossas mãos tres offi-
ciars c 140 soldados como prisioneiros,
uma metralhadora e grande quantidade
de material bellico.

Em varias ucções de menor vulto,

no sector de Tolmino, fizemos 117
sioneiros. .

Diversos ataques italianos no (.o.. 01
Lana e nas proximidades dc Tre Sassi
foram rechassados.

Os aviadores inimigos bombardearam
Kostaneycvica e o.s seus cstabtlecimen-
tos sanitários, claramente assignalaaos
como taes. Não causaram, pore.iv,
damno algum." ,

Vienna, 18—O estado-maior do exer-
cito communica, em daia de 17 at
maio: .."Continuamos a progredi". «as en-
costas do Armcntara c no planalto _ <le
•Folgaria. Tomámos as posições ímtm-
oas de Vai di Sole, Daspio, Monte Cos-
ton Costa Dagra c Marcona, penetra-
mos no sector de Terrognola. cm Tmz-
Za expulsámos os italianos de Mosclu.-
ro' e tomámos de assalto, durante i
noite. Zegna Torta, ao sul de Rovcreto.
O numero de prisioneiros feitos nestes
combates é dc 141 officiacs e 6.200 bo-

l-nens. Capturámos 13 canhões e 17 mr-
iralha-doras."

- " '--. J'"-T".'l ilWL*_r_-ILEGÍVEL* -.:-:.
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No dia io de abril deste anno, ~a
¦portanto ura imez, publiquei nestas
columnas um artigo intitulado : ¦ —
"Hospikies, professores e conceitos
allemães", artigo esse que começava
por estas palavras tc.-tualissimas :

"Um ¦ro.E.RAMMA do Rio Grande
"do Sui, annuncia que os allemães
"residentes em Porto lAlegrc inicia-
"ram as obras dc construcçã. de um
"edificio 

para o .Hospitai, da Colônia.
"«_, ita.3 eram as condições de so-

lidez, de segurança c de amplitude
"dos fundamentos do futuro edificio
"qttc o governo do Estado, alias m-
"suspeito no caso pela muita admira-
"ção 

que consagra aos seus hospedes
"germânicos c pelo muito que lhes
"deve cm apoio politicD, resolveu cm-
"bargar essas obras, attcndéndo a
'que ellas sc prestavam mais a tuna
'.'fortaleza em praça de guerra do
' dite a receber enfermos.

"Essa noticia coincidri com outra
"que affirmava a existência de oiten-
"ta mil allemães filiados nas linhas dc
".tiro, não só da capital do listado,
"como das di.fer.ritcs colônias disse-
"minadas pelo território rio-graiidèri-
"se, mas .sobretudo na região do
"Norle".

Como se \i e foi por mim ícalissi-
rà-híchtè a-ffiri-ado logo .rias primei-
ras palavras dj_ arligo e nas do ter-
cciro periodo, os factos a que me re-
¦feri nesse artigo haviam sido aqui ili-
vitlgaclos por um telegramma c por
uma noticia: eu uão os inventara,
não os fantasiara .pelo goso estúpido
«le ferir a colônia allemãi do Kio
Cirande do Sul e o governo do -Ks-
tado eom uma asseveração mentirosa
e infundada.

As minhas -palavras feiram inspira-
das por telegramma vindo do 'Rio
Grande do 'Sul para um jornal desta
oidade e calcadas em uma noticia da
mesma procedência divulgada pela
.mesma folha, por stgríal que a local
referente á existência de So.ooo al-
lemães filiados nas linhas de tiro do
Rio Grande do Sul foi aqui plena-
mente confirmada pelo honrado e il-
lustre sr. general ministro da Gttcr-
ra, cm ligeira' entrevista que couce-
deu ao mesmo jornal.

Quanto ao .clegramma qttc revê-
lou :t to .a a população desta capital
a exisleticia do referido hospital,
cujas obras, no dizer do correspon-
dente telcgraphico, haviam sido em-
bargatlns pelo governo do Estado,
esse uão íoi desmentido -por qualquer
forma, não obstante haver sido pu-
bíicádó ha muito mais dc um mez :
consequentemente .passou em julgado.

A Tribuna desta capital, em data
dç »/ do correnlc, -porém, transcre-
vou sem dizer a data nm artigo da
Federação, de Porto Alegre, órgão
official do governo do Rio Grande
dn 'Sul, artigo em que deparo com es-
tes periodos quo textualmente para
íiqui transcrevo :" I Ia dois desses pontos, porém, que"nos locam muito de perto e -pelos
"quacs uos corre a obrigação immc-
"(liara de desmenti!-os categórica c
"positivamente, apezar da sua invc-
''rosimilhança.

"O escripto do dr. 'Tinto da Ro-
"dia, sob o lilulo — "Hospitaes. 

pro-"fessores e conceitos allemães" tem"pedaços con» este :"
ilv a Federação transcreve os dois

primeiros periodos que 'já referi, li-
nhas acima, gripliando o final do se-
gundo e accrescctrtando, logo após,
estas palavras :"Essa nota é de lodo falsa. O go-"verno do Estado jamais embargou"semelhantes obras."

¦Bem viu a Federação que eu af-
firmei :t existência de uni tclegram-
n_» do Rio Grande do Sul fazendo a
fc.firina.ao cm que for. baseado o
meu artigo.

•Devera, pois, con» lealdade egual á
minha, dizer categórica e positiva-
mente que a .informação que eu re-
cebent ou quc o telegramma aqui
publicado não exprimia a verdade.
ÍMas a Federação não quiz fazel-o, e
preferiu desmentir o que ett affinna-
ra invocando o 'lelcgrainma aqui di-
«'ttlgado,

'Se a nola «.'• falsa, se ha mentira
tlltc a licdcracão tem necessidade dc
desmentir, r.ão fui eu quem falseou,
não fui e-u quem mentiu.

Et» acreditei a-penas na veracidade
dos factos quc o telcgniinma c a
noticia de um jornal .muilo serio, c de
largnissimai circulação nesta capital
e em todo o paiz, haviam .publicado lia
muito mais de. um mez. IC provável,
é niuilo crivei que a Federação tenha
lido um e outra, o lelcgxaninia e a
noticia; mas, se pela distancia a que
i>c adia deste centro, delles não leve
conhecimento, o mesmo não devera
ter acontecido, por certo, com os re-
presentantes sul-riógrandcnscs aqui
residentes e que poderiam ler des-
mentido as referidas publicações pro-
vcuicutes de Porto Alegre, por se-
rem falsas e até inverosimeis,

.Xinguem, entretanto, íe atreveu a
desmentil-os; e depois de passado;
ein julgado, porque delles me utilisci
para fundamentos das minhas obscr-
vaçõeí, a Federação vem desmen-
til-os deixando pairar no espirilo pu-
blico a duvida sobre a minha lealdade
de escriptor e dando a entender na-
i|-ie'!as palavras que me cabe a auto-
ria e portanto, a responsabilidade da—
mentira c da falsidade — (pie ca-
teçiorica e Positivamente desmente.

Essa pt-ríidia do órgão ofiicial do
Rio Grande do Sul fica perfeitamcii-
te clara quando, após a iranscripção
dc ottli-S periodos do meu artigo, es-
creve textualmente :"'1'ica, 

portanto, desfeita de todo"a mendaz insinuação do dr. Pinto".!a Rocha, cujo fito í-n talvez antes" ferir os po.leres publico.;, deste Es-"lado, .muito acima, no conceito ge-"ral. de semelhantes suspeitas."
'Ora. ett não fiz insinuação nc-

nhiima, nem mendaz nem verda-
(«cira.

'Ei; não sugge.ri, não dei a entender'tm 
, exprimir formalmente'; eu não

menti, nas minhas palavras não hon-
ve niendacidade do meu espirito
nem da minha pcnna.

«Eu fiz affirtnaçõc. categóricas e
verdadeiras, baseando-me em (ele-
grani-mas e noticias (pie a imprensa
carioca divulgara e que nem a Fe-
deraçüo nem os representantes do
Kio Grande do Sul, aqui residentes,
desmentiram.

.Se houve mentira, falsidade, insi-
nnação niciidaz, nu qualquer outra
coisa censurável, não fui eu o seu au-
tor, a mentira não ioi minha, a fal-
sidade uão a creei tu, a insinuação
nie-!-,d:iz uão a fiz, mesmo porque
quando eu ataco os poderes públicos
d i Rio Grande do Sul. ou quando
quizer fazel-o. como aliás Unho feito
mi! vezes, não teroi., como nunca tive,
necessidade de falsear, (ie mentir, de
insinuar, ou inventar fados iuvero-
simeis, porque ha tanta abundância,
tamanha quantidade de coisas verda-
deiras que é absolutamente destiec.s-
sario faligar a fantasia inventando-as
quando ellas pulltilam no Rio Gran-
«le do Sul, como cogt.ii_i!os etn es-
Ur.n*ojra.

Ora, esse tclegrarnnia e essa noít-
cia a qtte me tenho referido foram
aqui publicados—eflargamenis* «lidos—

pela Noite, o brilhante vespertino de
vastíssima circulação e abalizado
conceito.

ilnfeüzrrrcrríe, como cm um só ar-
tigo não é possivel responder a todas

ras considerações da Federação, terei

.le voltar ao _ssurn_)lò, de modo a

De São PaisSo
OS SRS. PRESTES E PADUA SALLES

NAO QUEREM VIR PARA A:
CÂMARA

S. Pauw, 17 dc maio (Do correspon-
dente). — No mesmo dia em que fe-
oliamos a nossa carta, com a informação
sobre o preenchimento das duas vagas
existentes na bancada paulista, podia-
mos ter mandado dizer, se houvesse
urgência, que os srs. 1 .mando 1 restes
e Padua Salles estavam convidados, pela
direcção do Partido Republicano, para
arjuellas vagas. Em todo o caso, muito
adeantámos e deixámos mesmo transpa-
recer, na referida missiva, qual era
um dos marechaes que o partido queria
na bancada. E tambem nos palpitava
que nenhum dos dois acceitarla o con-
vite. Dissemos, posteriormente, que um
seria, não só o leader, como uma cs-
pecie dc embaixador da situação pau-
lista no Rio, se bem não demore muito
a entrar no exercício dessas funeções
o sr. Rodrigues Alves. Como bem se
recordam, o sr. Prestes já foi leader
aa bancada. Voltando a tão alia «; cs-
pinhosa missão de confiança politica,
elle levava para a Cainara, desta feita,
a sua dupla qualidade de representante
do povo e membro da conimissão dire-
ctora do partido.

O sr. Padua Salles aluda não havia
dado a sua resposta definitiva, mas pa-
rece tambem certo que não acceita.
Tentará o partido collocar na Câmara
Federal outros 'marechaes, empregando
para isso esforços junto aos que eslão
considerados em condições de attender?
liem se vê que não ha muitos maré-
cbaes, sendo ainda de notar que os-nia-
rechaça do um parlido político fazem
falta no quartel-general. Hoje, numa
roda, houve quem se lembrasse de sug-
gerir aos directores do parlido um
nome; Albuquerque Lins. Mas, um ou-
tro aetiditi logo:

Não pensem nisso. O Lins não
acceita. Nem' fica bem niandal-o para
a Câmara. Seria um sacrifício exigido
á disciplina do illustre ex-presidente,
Ila outros, qttc talvez possam attender
aos desejos dos chefes.

Dos chefes, é um modo de falar.
Chefes (.inibem são o Prestes, o Lins
c mesnio o Padua Salles, que ficou
herdeiro do bastão do Campos Salles.
Chefe lambem é o Carlos de Campos...

Que ainda não foi lembrado...
Eslá enganado. Sondaram-n'o, an-

les de serem convidados o Padua Salles
e o Fernando Prestes. O Carlos de
Campos não pôde acceitar. Precisa Ira-
balliar, não pôde abandonar em São
Paulo 03 seus negócios.

Nesse caso, pelo qua estou perce-
bendo, fracassará a idéa de mandar dois
veteranos de responsabilidade rara as
vagas existentes na Câmara.

IC provável. Todavia, vamos ver o
resultado das novas negociações. Ha
candidatos de tanta sorte, entre os
novos, quc não ó impossível que a di-
recção do partido não consiga realizar
os seii3 desejos. E então, lá irão ter
dois novos, mas bão dc ser, sem duvida,
dois novos de valor... — C.

deixar bem claro que eu não menti,
não inventei, não insinuei falsidades
nara ferir os- poderes públicos do
meu Estado , 

-Natal, poderes, aliás,
cuja existência eu não admiro, não
acato, não respeito nem tolero, por-
que os detesto os execro, os odeio,
l.mlo quanto um homem pôde detes-
tar, execrar e odiar, não obstante o
afastamento em que mo encontro,
muito delibcradamente, da acção da
politica. rii-to tia r.ocu...

CORREDORES DA CAMABA
O Sr. .Monteiro dc Souza, depois de lc-•.tintada a sessão, sentou-se ua cadeira da

•residência c põz-se a c.crcvcr cartas.
Comnieiitario do Sr. Antônio Nogueira:

Ahí está: o Monteiro, ufio tendo coiirc-
Cuido n presidência do Amnzonns. contenta*
s. agora com a da Cantara, estando a sessão
lei atilada,

**• •.« *!f•_» «i» »il
—¦ Kntrío, líucno, que impressão teve o

Se-ulos Dumont da Cama*. ?
Má, positivamcnle má. Achou quc an-

iliiuos Iodos aqui com n cabeça.., uo ar.

Na sala d<> c_fc:
Vocês j._ nritaram o tine sc estA dando

coui o Souza e Silva ? 'i'—..!. substituído o
l_«.yi_.a na Cui.miissõ. d_ D í pi o macia, acha
c.tie o deve substituir t.inlicm na defesa
syr-temat.ca do Lauro Mullcr, c vac iinpn-
[¦nar todos os requerimentos de informa-
çües so ...mistério do Exterior, Para ama*
idiã, já eUe marcou um ataque ao requori-
monto i!o Camará sobre o football. Homem
dam nado o «Souza ! Quando e.tá ua opposl-
ção, vive calado; quaiub no governo, fala
pelas tripas do Judas.

Õ Circo da Morte
Para assistir a este

monumental trabalho, é im-
prescimlivel consultar

o horário das entradas
NO

ina Parisien
A PRÓXIMA VIAGEM 1)0"1IA1IHOSO"

Irá á Trimlnili' uniu
cominissão tio Museu
Sncloniil

Na viagem quc o cruzador Barroso
vac cmprclicndcr ú Trindade, levará a
seu bordo uma commissão do Jíitscu
Nacional, composla de um professor e
de tres .preparadores, segundo ficou
combinado na conferência que com o
ministro da Marinha 'teve homem, o
dr. linuiii l.obo, director daquelle esta-
belecimcnto.

Como medico daquelle cruzador, irá
o capitão dc corveta dr. Adhemar Dnr-
liosi Koilicu, e não o seu collega dr.
Portocarrcro, qtie se cncoiilr.-, enfer-
mo.

NA CÂMARA

VIDA POLUA
A direcção politica de S. Panío

.8. Paui.0, 18 (Do correspondente) —
Continua insoluvcl a escolha de candidatos
para oa duaa vagas :ia Câmara Federal,
correndo entre outros nomes bem cotados
os dos srs. Azevedo llarquez e Bento
Uueno.

No dia 4 de junho reunir-se-á a conven-
ção quc deverá escolher os dois nomes des-
tinad-og a precnclicr ns vagas cxistenteB na
commissão directora do 1*. S.. P.

A reunião cffcctuar-sc-i no edificio do
Congresso, parecendo certa a escolha dos
srs. Rodrigues Alves c Rodolpho Mirai.-
dn, embora conste quc alguns dírectorios
discordarão da escolha do sr, Rodolpho.

* *
O regresso do sr. Dantas

RcciFit, i3 (A. A.) — O general Dan-
tas llarreto, ex-governador do Ksi.ido, co-
nicçou hoje a fazer as suas visitas dc des-
pedida.

í! *
Noyos vereadores cearenses

O sr. Moreira da Rocha, leader ela ban-
cada CKircnse da Câmara, recebeu o se-
Cttiiilc telegrani.ia:

"FoMAUia, 17. — Hontem a Câmara,
convocada, elegeu vereadores João José
Vieira da Costa c Emtlij Sá para fazerem
parte d> junta apuradora. Hoje, o juiz do
direito, sob pretexto de iacompaübildadc do
vereador deito João José. cxc.uiu este da
junta, sem respeito ú lei. Deante d»i que,
se retirou o vereador limilio Sá. O pre-
feito e o jui_, este cem voto, estão figtuan*
do súsiniios a!iur.u;rio Ule£al. Saudações. —
Vtmpilio Cruz, Arthur 'Jimc-tlsco, Francisco
Ilollanda, Leopoldo Cabral e José Urasil,
membros do directorio municipal."

A vaga do sr. Soares dos Santos
Touto Ai.ttGr.i", iS. (A. A.) — Noticia-se

anui que tt vaga do deputado Soares dus
Santos, na Câmara 1'edu-al, será preenchida
pelo dr. José Barbosa Gonçalves, ex-ministro
da Viação.

Modificações na bancada
sul-riograiideiise ?

Porto Alecrc, i3. (A. A.) — Os jornaes
desta capital noticiam que a deputado joao
Einiplicio deixará a Cant-ira ina Deputados
f.or motivo de ineompaLÜ.üd^do com o sr.
Ver.pncio de ^breu, ícader da baneada rio-
grandeuse.

Noticiam ainda os jornaes que o sr. I'va-
riMo da Amaral, deputada federal por este
Üstado, virá oecupar o cargo dc secretario
das Obras Publicas ou o de intendente da
capital.

.1 S!

A icimião eni casa
do sr. Epitacio

Eea1Í_at.-se liontem, ús g horas da noile,
uma reunião politiea, na residência do sc-
r.edor Kpitacio Pessoa, á rua Voluntários d.i
Pátria.

A rcmiiíío foi motivada pela próxima
suecessão govornamental da 1'araliyba, a ella
Cünipareccudu, além do dono da casa, os
sir. senador Cunha Tediosa o deputado Ca-
ir.illo de Ilollanda, JI. de l-lrjuciredo, Af-
fenso Barata, e o dr. Castro Tinto, governa-
dor licenciado.

O sr. Kpitacio explicou que, a respeito dos
candidatos que deverão substituir no gover-
110 do futuro listado do r.orte' aos srs. Cas-
tro Pinto e Antônio Ves.oa, desejava ouvir
ns seus amigos dc ambas as bancadas no
Congresso Nacional, üs presentes foram
de parecer que sc tclcgrapliasse hontem mes-
mo ao governador interino, coronel Antônio
Pe.soa, apontando dois n_.es á escolha des-
te: ou o sr. Camillo, ou o sr. Cunha 1'e-
ihesa. Assim sc rcsclveu, devendo hoje che-
gar a resposta. Acredita-se que o indicado
seja o deputado Camillo.

jf; ;í; **;

A situação dc terror no Espirito
.auto

ViC-oni.*, 18. (Do cornspondente) — Os
gcvcrniiías continuam a assoalhar boatos ter-
reristas, anti iniciando graves acontecimentos
p?ra o dia da chegada do dr. l.nheiro Ju-

O cirurgião José Fas.UBt. que está tratai-.-
do Cianordoli, disse acreditar qiio este se
aclia fundo por duas bulas quc ainda n„o
feram extraidas.

Cieero fortes, mn dos aggrcssores de
Cianordoli, embarcou hoje, uum trem da
Leopoldina, seguindo para logar ignorado.

Chegaram liontem a <"í!.i capital oito ja-
gtttiços, c hoje anais seis, quc íor.mi hr.spe-
dsdos na ca.a á rua 1'iiaieiro de -Março
II, ., residência de um político governi-ta.

¦ i. 1 -*m »qp» •»•>•*¦' — ¦ «

_ío iios<í(. melo clostante
flisciite-.si' «.'om calo»' os
moveis ilu

O5 novos aconfèci-
menfos na i

Bnrr«_ do Pirahy
A justiça pnblicâ contra,os

fazendeiros
'O dia dc liontem constiniiu-se . em

grande trabalho para- as altas autocida-
des policiaes do Estado do Kio quc se
achani no município da Barra do Pi-
rah>*.
.A cidade continuou bastante inipres-

sionada com o assassinato do -fazendei-
ro. Olympio Teixeira, sendo o traiçoeirocrime o assumpto obrigado dc todas as
palestras.. Nada dc positivo, pôde di-zer-se, foi apurado, próscgüindo as di-Iigçncias 110 terreno das inveslisa.ões.

Ainda hontem, o dr. Maceelo Torres,chefe de policia, c o dr. l;ortunato deMenezes, delegado auxiliar, conduziramos indivíduos presos, Hrnani Barbosa eliiiclj-des dos Santos, até agora intHgl-tados autores d0 bárbaro assassinato,
ate aq local onde caiu baleado o 1 capi-tao Olympio, para verem se as pegadasuos mesmos combinavam com o rastroIa deixado.

No jardim em frente á casa da. vi-ctima, procederam a vários exames,nada se apurando.
O dr. Macedo Torres tem lido con-fereiicias repetidas eom os drs ÁlvaroKocha, José -Maria Coelho c: 

'Oliveira
hi.iiciredo, coronel .aflós Araujo to-dos chefes politicos locaes.

Orlando José de Miranda, o chefe da
quadrilha dc ladrões, que se acha presopor causa de uma antiga teíitativ. deassassinato 11,-1 pessoa do major MoraesBarbosa, sente-se ameaçado na sua vida
e pede para ser removido da cadeia daBarra para a Detenção, cm ..icfheroy.
Orlando diz-se official da Guarda Na-cional e exige estado-maior.

dim conversa, o dr. Macedo Torresdeclarou que vac attendclo, por não'querer responsabilizar-;, pel.. vida docriminoso, á visla da indignação geral.
Confirme [noticiámos ,-iiilc-Jiontem,

ainda homem dormiram na Barra do.rahy os drs. .Macedo Terrcs, chefede policia; 1'orttinalo Menezes, delega-do auxiliar, e o tenente Sizcnandp, de.legado militar do districlo das Dores.*'* £.P'.a<io ainda ali o capitão Angus-to ktbctro da Silva, delegado militarliontem nomeado para essa cidade.

A' visla d., suspeição levauiadri pelopromotor .effectivo, o .funecionario ' adhoc dr. Eugênio Coelho de-u hontem asua çMper.vl... denuncia contra os fa-zendeiros implicados nos suecéssos de
,u «le março ultimo, em Varge-n \!e-
8''» _r* }":'° Panlinò Siqueira Gani-
l>,y, Dacii) «Nobrcga, Antônio I.tii.-. Cor-rt-a, Dcohndo 1'rancisco Teixeira, loãoOouçalvcs Barbosa. José Teixeira do•anos -Nobrcga. Carlos A'lb..-rlo Diui_Junqueira, José Ventura da Silvn, Apul-linario Nobrcga, Francisco UonçalvcsBarbosa, Pedro Paulo Gomes Pereira,Kaul .-"tires, Pereira, José Nobr.g..,-rangtsso leixena, José Antônio Al-ves balguciros. Manoel Roíiião,,Slaftlãl
1'rancisco ele Sousta, 1'loriano Vedro"ílosS.-intoi!, Paulo Fernandes,' Anlp'iii0'*>_)ias
berreira. Benedicto Loureiro, OlympioSoares da Silva, Heitor Diniz Junquei-ra, José Henrique da Silva Maia, Mariol ím.nta. José Pimenta, l.amarlinc iÇor-rca, e Mancco de Deus, incursos nosartigos 203 e 29.1, paragrapho 1", doCódigo Penal, como autores dos feri-mentos ..praticados em Antônio Cardosoe dos assassinatos de Horacio Teixeiratle, Carvalho Mello, Augusto Capou tI.uiz iMpnlezano, levados a efíeii'o"nodia .11 de março, cm Vargem Alegre.Nessa denuncia não foi iueluidoUlympio francisco Teixeira, um dos ac.cusaqos desses, crimes, por estar extiiKcta a acção penal em conseqüência dasua morte.

'Relatando os ft.etos, o promotor Eu-
gctiío Coelho aiti-iluie n Olympio Tei-xcira os ferimentos recebidos pbr ' An-01110 Cardoso, em conseqüência de unntroca de palavras havida entre esleUlympio e Siqueira Campos, c a Arío-Imo I.uiz Corrêa o homicídio de -Hora.
cio Carvalho, declarando mais queMontczauo e Capolt forauí mortos quan-do iprocuravam .fugir.

A denuncia foi íemeltida ao i" sup.'plentc do juiz dé direilo, para iniciaro suiumario de culpa. Como já noti-ciamos, o dr. Zottico llaptista, jui. dedireito effectivo, lambem sc deu norsuspeito, '¦

I O que o Brasil poderá
fazer se quizer

O commercio entre o
nosso paiz e a Rússia

I -ommíinica-nos o Serviço dc Infor-
mações do Ministério da Agricultura*.

"Os dados o informes colhidos, no
império da Rússia, pelo sr. Julio Bar-
bosa Carneiro, ali em commissão pelo
extineto Escriptorio dc Informações cm
Gencbr3, dão-nos a conhecer , o vasto
campo que, sob o ponto do vista com-
mcrcial, os mercados da Rússia podem
offerccer ao nosso paiz, desde que se
inicie, para esse -fim, um serviço de
propaganda pratica e conveniente.' 

O café, a' borracha, o cacáo, os cou-
ros, as plantas toui feras, o algodão, a
copra, a cera c a paina são importados,
pela Rússia, em grande escala e, embora
o café não tcului ali o consumo que sc
lhe dá cm outros paizes do oceidente,
a sua importação já c representada por
cifra bem . avirltada. A Rússia impor-
tou, cm 1913,' Mg.735 saceas, no valor
dc 8.919..560 rublos. Toda essa impor-
tação se fazia via Allemanha, com ex-
cepção do café quc, cm parte, exporia-
mos para ali. .

A importação de borracha foi, em
egual periodo. de xs.76i.297 Uilogratn-
mas, 110 valor de 40.156.2S7 rublos,
cabendo mais de 30 °ía dessa importa-
ção á Inglaterra. A de cacáo foi de
5.....r. 100 Itilos, no valor de 3.CSJ.63J
riibjòs, tendo a Allemanha fornecido
1.878:63-* kilos.

. A importação de couro foi de
59.336.418 kilos; no valor de 21.747.286,
cabendo a Allemanha quasi Ioda essa
exportaçã. Uc plantas toni.e.as a
Rússia importou, sempre 110 mesmo
periodo, 143.oy3.6Su kilos 110 valor de
7.719 rublos; algodão, y71.83fl.160, no
valor de 13.596.000; copra, 67.714.92o,
110 valor dc 1y.3jJ.ooo.

Nas estatísticas de importação da
Rússia, com excepção do café, «piasi
não figura o Brasil, quando dc todos
esses artigos o nosso naiz c grande
produetor, e considerável somnia dos
quc ali são importados da Allemanha,
Inglaterra, etc. são genuinamente bra-
siíeiros. A ausência de correntes dire-
ctas dc intercâmbio, entre o Brasil e
a Russin, é a causa dessa anomalia,
(liindo origem a qtie proliferem os in-
temic.litiríos 1111 differentcs portos da
liilropa, eom avultado prejuizo dos nos-
tu.. inUTe:;--.*;.

«liste Serviço pódc fornecer ás pes-
soas qnc pretenderem, entrar em rela-
ções com casas importadoras, na -RifS-
sia, dos artigos aci.ua mencionados, as
indicações necessárias, segundo os da-
dos que nos fornece o sr. Barbosa Car-
neiro, 110 relatório apresentado ao sr.
ministro da Agricultura."

M-_-_i4_o-»..a> *> *'¦* « ' ' "*"-

ormitorios elegantes, artísticos
,,-fifts resistentes; mobiliários, de qua-
Sagy lidade superior e por .preços re-

•lativamentc módicos, V. K.v\ só
-poderá encontrar á rua do Ouvidor 93 c 93

jfc nos antigos armazéns, rua dos Ourives

Hf. a <U- Casa J.cunih'0 Martins & C.
¦**¦**_ 1— <fl_l« 4M W"

Uma "çhantiage'' abortada

NA CAMAUA 

As conuuissõcs
Tor falta de numero, ainda se não

reuniram, afim de serem escolhidos os
ic.pectives presidentes, as commissões
dc Constituição e Justiça c Tomada de
Contas, da Câmara.

NICE cigarros mistura pa-
ra 300 réis. com
brindes, LOPES SA'
e. C.

I ff*-°P»Mwn-Wwgag^^ _______ '. * ~'~~~-

com os cor.nioK)s
Vm nssicTUtmte do "Goitcío"

roclnnui
Fomos hontem procurados pelo sr.

Conrado I.ebrão dc Carvalho Lima, nos-
so assignante, residente á rua D. Maria
n. 110, na Aldeia Campista, que veiu
queixar'_e da irregularidade com que é
feita a entrega do jornal; ha semanas
cm que durante dois e tres dias Jião
recebe a nossa folha.

Como fazemos a remessa pontual-niehte, a irregularidade só pódc ser at-
tribuida aos Correios; por isso, chama-
11105 a alt-enção do sr. Camillo Soares
para o caso.

Reá-Síar
Niitln (Io lão bcllo, tão
moderno, e cm tão bons

eoudj.íics «li; in-cço o
DttSIliliGllto,
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Uma sessão relâmpago
A sessão de hontem da Cantara durou

apenas 13 minutos, carecendo completa-
mente de importância.

Presidiu-.", o sr. Aslolplio Dutra, se-
cretatiado pelos srs. Costa Ribeiro c
Juvenal Lamartinc. A* hora regimen-
tal, isto é á 1.15 da tarde, a lista da
poria accttsava a presença de 33 depu-
1.U.0-.

O sr. Juvenal I.amarliiie leu a acta
da sessão anterior, sendo ella appro-
v_it__i, scíu observações. N_o houve uu-
teria de expediente para ser lida.

Ainumcada a discussão do requerí-
mento de informações do sr. Octacilio
Câmara acerca de inatchcs de football,
sobre elle pediu a palavra o sr. Souza
e Silva, que ficou de se pronunciar a
respeito. Ila sessão de hoje. Não ha-
veudo mais oradores inscriptos, nem
quem quizesse usar da palavra, passou-
sc á ordem do dio, que constava da vo-
tação de vários projectos. Xão houve,
porém, numero para essas votações, eni
conseqüência do quc íoi a sessão levai!-
lada, á 1.30.

.NA ESCOI-A MII.1TAH

Ua cudcivn tio linsuús
mini n ile pli.vsioit

O i° tenente 1'aulu Neves de Mo-
raes Comidos, professor de > línguas da
Kscola Mililar, será transferido no pro-
xinio despacho para a cadeira de phy-
siea e chimica da mesma escola.

Grande marca Franceza
t» itlóal pnrn as 8e-•n.io-as é po.suir beila

camayao e cutis lisa
c instocralica, sipnacs
dc verdadeira bcUc___.
Sem rugas, sem espt-
fresca, tal O o resultado¦uma epiderme sadia e•lhas. seni vermelhidão;
•obtido pelo empretío
combinado da CK6ME
SlitON. da POUDRE
e do S.VVO-N" .1.VIUN.

_.:rc...Kxicrir a verdadeira
'¦«_<¦ «»-<HS»-

Creança martyr
Por uma denuncia anony-

ma, a policia descobre
um caso deshumano

Uma denuncia anonyma levou ao co-
nlieciliieillo da .policia do 5" districto
uni facto revoltante, tenebroso, de queeram aceusados dois amantes que tem
o, seu torpe ninho no beceo D. Can-
ilida, morro de Santo Antônio. Resi-
(liam ali Ti 10 José Bezerra c Maria

I ..'r.iiicis.a de Carvalho, em companhia
I do mencr Mario, de ,5 annos de edade,
; desgraçada creança que veiu ao mundo
.para soffrer. A vizinhança via-o ma-
gro, esquálido, olheiras profundas, per

MISSAS DE HOJE
Tí..7.-,:..*se _!5 seguinte?, por alma. de:
Maria Aücc ConçaH-es Lima, ás g i\z ho-

r_., 113 matri. de í_. José;
dr. líraticisco da Silveira l.abc, -í. 9

horas, na c.r.ja de S. I-'t_,-ie-iscn d.> Paula;
:lv_clydc*3 Caii'-.i. r.reira Soares, á> o lia-

ra?, na cereja de S. Krancisco de Paula;
j_:!'„ar;.i l-cn?eoa KcTircUe, As o hor-..-,

na egreja de Xft__a Senhora de t,our-des;
dr. íav.j: Pedreira do Aamf-d Gorgel, á*

oiI_ horas, na egrejn dc «>. l:rancUco de

A-.itonio Sev.-ro I.o.e, ás 8 i|_ hor;",
na íjrcj.i da Luz;•M..r.a Cândida d_ Silvai h oi|: hora?,
na ::i-íri._ do Sacramento;

•Antônio Pinto M «nteíro Coimbra, is **.
horas, na egreja de S. Fraacísco dc
Pa«!a;•Ctn"aer:;¦»•_ t \!(- Oliveira 'MiÍ.i, ás O i [-
horu. ua Candelara:

IMaria di Si'v;i Cou:o Moreira, ás 0 ú«)-
tas, '.-._ cereja >i« Mossa _:_»_ do Iluai-
fim, em C',-_.-_li.-.-.i.

I nas qtte mais assemelhavam a dois pa-
iitos sustentando um corpo onde os os-

1 sos pareciam querer irromper. De quan-
| do em quando os, gritos do desvenlti-

rado menino enchiam o espaço, ccoan-
do fura como o brado dc uma dór t|ite o
infeliz não podia txpücar...

Não podia porque, apezar dos seus
3 annos, ainda não pronunciava uma pa-'avia. Mas a vizinhança que uni dia
o viu uu'; á porta da casa, desconfiou
daqucll.is manchas azuladas qitc o po-
brezinho apresentava na airva do pes-
coco, nas costas _ nos braços. Ii dahi
a caria anoiiyiiia.

O «Ir. Albuquerque Mclloi mandou
buscar a creança que apresentava o do-
loroso aspecto quc a carta anonyma de-
minciára.

Os seus algozes foram presos e ne-
gani que a espancassem.

Ura íilho do casal ? -Vãot utn sujei-
to qu-' cra praça da Brigada, 'Manoel
Benedicto da Silva, apparecer» um dia
lá uo beceo e .pedira que olhassem para
aquella creança, seu filho, pois daria
baixa e depois iria Luscrd-a. E nunca
mais a-iparccen.

A autoridade policial mandou o pe-
queno Mario a «xaitíe de corpo de de-
licto e abriu rigoroso inquérito sobre o
caso.

Roupas para meninos, sortimento 
"completo 

8 varíãdõ" uaA TORRE EIFFEL
©^OUVIDOR, 99

CONSEQÜÊNCIAS DA GUERRA

A lista dos contraban-
dos de guerra au-

gmenta
, O sr. Pandiá Calogeras, ministro da

fazenda, expediu liontcin aos chefes
das, repartições subordinadas ao sen
ministério unia circular coiunmiiicnndo
que o governo ingiez introduziu as se-
guintes modificações na lisia dos arti-
gos cuja exportação foi prohibida:

1" — 1'rohibiudo a exportação, paraIodos os destinos, dos seguintes produ-ctos:
Kleçtrodas de carbono .para fornalhas

clectricas e pctroletim cokc;
2" ¦— Riseando da lista o titulo

Copsieuiii e resina de oleo copsicttm";
3" — Substituindo o titulo "Bexigas

cascas e jv.-lles salchielias". pelo seguiu-
te: "Bexigas, tripas, cascas e péllcs
para salchiehas;

4" — Substituindo o titule» "Ossos
para adubo, ossos dissolvidos, farinhas
do ossos e ein.as ossos pelo seguinte:
Ossos em qualquer forma, inteiros ou
esmagados, inclusive ossos dissolvidos,
farinha de ossos e cinzas de ossos; l

5o — Incluindo o titulo "Copsicum"
na referida lisla ;

fi" — Substituir o titulo "Chumbo cm
bruto, cm folha nu em tubo, incluindo
solda contendo chumbo ein bruto, cm
folha, em lubos ou cm .pedaços, inclu-
sive solda:

f — Retirar da lista dc prohibição
o titulo Pimenta;

8" —« Prohíbtr a exportação, a não
ser para a 1-rança, a Rússia (exce.pto
pelo mar Ealtieoi, a Itália, a Hcspa-
nha e Porlugal. de "Aracl.", "Cascina",
"Corliça" e "Pó dc cortiça", exceptò
cobertas para assoalho, iiianiifacturnaaa
em parte com pó «de cor ti, a •

1'_.ATAMl.-.T'> DAS MOLKSriA*.
CKI.AS GRAN 1)133 MEDICA.
ções ni-SiCAs, i*í;lo es-
í'1-iCIAI.IHTA

DR. Al.VARO ALVIM •- Exame
pelos raios X. Installação especial para
o tratamento das moléstias do peito,
tuberculose, bronchite. cmphyseina. Dc
10 1J4 ás 4; largo da Carioca, II, »'
andar.
^-..-—.,._ ¦¦¦ .. 11 y"m*gmm&.4Z2>-\%\ •__!__-nn 1 —1 ' ¦>

NA CENTRAL

Concessão ile licciirns
Foram concedidas as seguintes liceu-

ças:
de .to dias. com ordenado, ã Agenor

Ribeiro Cirne, Vicinü.ino de Albuqucr-
que -Mello e José Pedro da Silv.i;

de .to dias] com 2'3, o Felippe X.i-
vier de Aguiar, Antônio Gomes Pinto.
Aurélio Affonso Augusto de Araujo
Silva. Caries Conrado da Silva c Mar-
cinilio Silva;

(ie (Io dias. com -,!. a Antônio d.
Carvalho, Antônio .>..rc João dos
Santo* Segundo. Joaquim 1'rancisco,
Joaquim Lopes, Lucas da Silva o Carlos
fosé Rodrigues, com abono integral.

1 ¦____-_.« -SP «¦tm*. "  ¦--—

Grande conimissão Portugueza
pró*Patria

Os srs. Antônio Joaquim Maciel e
José Pereira de Freitas, fundadores da
revista luso-brasileira Lusitânia, a sair
brevemente, solicitaram, em ofíicio, do
j-residente daquella commissão seja con-
cedida á referida revista a regalia de
oreão official da mesma conimissão.

A Grande Coininissão, opportunamen-
te, resolverá sobie o pedido que lhe foi
feito.

._ u «l» >_¦
5* REGLvO JKLITAI.

¦A rcrlsüo e soi-tcio mi-
litar

O capitão medico dr. 'Francisco, Pc-
rcira da Silva 'lieis foi posto á disfpo-
sição do cou:;. amianto da .. região
para servir ni junta de revisãa c sor-
leio do nis't-ic'o Federal, -em substitui-
çig ao dr. Attila Thiery dc Alvarenga,

Os effeitos da crise
Mais uma concordata

preventiva
Toda a gente está convencida dc quecom as difficuldades erradas pela criseum ramo de negocio nunca poderiasottrer: — as casas de penhores..,Ue facto, quando chega a hora doaperto, é ilue o cidadão vac mettcmdoas jóias 110 prógo. isto é. que vae des-apertando, fazendo dinheiro e alé ope-rando com cautelas...
Parece notável qtie augmente a fre-

guezia c .por conseguinte se multiplique
a renda dos em-prestadores cotn o nu-mero de .prestainistas,

A impressão uiestiio que sc tem c de
que tr.es cominerciaiiies estão nadando
cm ouro...

iPois, nesse particular, toda a gentese engana. Os liomenzinhos eslão qua-si quebrados.'Haja vista o quc succede com Sa-ninei Iloffnían. estabelecido com unia
dessas casas de penhores na travessa do
Rosário, que acaba de offerccer uma
concordata preventiva aos seus credo-
res, pagando-lhes 21 "l" por saldo dos
seus créditos.'F, o passivo apresentado é -apenas
trezentos e- noventa e um contos, oito-
cenlos e trinta e -um mil e oitenta
réis...

Com o pedido concordou inteiramen-
le o credor das massas fallidas, e o
dr, Ovi.lio Romeiro, juiz da 3* vara
civel marcou o dia 17 de junho, ás 13
horas, para, n reunião, nomeando com-
missarios Francisco Zcnlia Pereira da
Costa, Josopl» Khatar e Manoel Gomes
Moreira.

«*-B»*í»
O anniversario do Czar

Nicoláo II
A dal., de liojc registra o nátalicio

de s. 111. o imperador Nicoláo 11 de
todas as Russias.

Xo grande impei-lo moscovita, que sc
encontra presentemente ao lado dos
alliados na guerra contra os paizes cen-
traes da Europa, o dia de liojc é de
júbilo e de excepcionaes homenagens
::o soberano que o dirige.

, Ao encarregado do Negócios da Rus-
fia nesta capital apresentamos os nossos
cumprimentos.

O ministro da Fazenda r.pprovou a
relação nominal dos funecionarios, ne-
goeiantes e industriaes que terão de
compor as commissões arbitraes da Al-
fandega de Corumbá.

S. B. DAS ARTKS MEC.-N--
CAS E LIBKRAIIS

A eleição do conselho
administrativo-

Fsta benemérita instituição, talvez
uma «ias mais aniigas e importantes das
nossas sociedades beneficentes, realiza
hoje, cm sua sede. á rua do I.avradio
n. ni, a eleição do seu novo conselho
administrativo.

Fundada em e_ de março de i$.*3.
com Si annos, portanto, de frutuosa e
abençoada existência, a Sociedr.de B.
das Artes Mecânicas passa actuàlmente
por uma promissora phas. do renasci-
mento que, sem duvida, é precursora
de gloriosos destinos. A modesta So-
eiedade tem recebido ultimamente um
elevado contingente dc novos sócios,
que cheios de dedicação pelos inter-
esses sociaes conseguiu, depois de por-
fiada luta, reformar os estatutos da
Sociedade, creando novos serviços, am-
pliando os já existentes e dando uma
íórma mais moderna e liberal aos atixi-
lios '.iue já eram prestados aos sócios.

Para a eleição que se realiza hoje,
ás 8 horas da noite, foi organizada com
elementos de prestigio na Sociedade
uma nominais para o novo conselho
administrativo, - —-— ¦- —->^

Ura dentista "mata'

ura cunhado para

receber ura seguro

A facilidade com que aqui se ob.em
uma attestado de óbito .c tão grande,
que chega a causar espanto, alem «te
ser um contraste á habitual morosidade
com que enlre nós se eosluma agir, ate
mesmo cm coisas urgentes, como nos
casos de fallecimento.

Sem que isso pareça um exagero, e
talvez a certidão- dc óbito a única coisa
para cuja obtenção não lia difficuMa-
des, porque ha médicos que não tem
duvida ein aftestar que morreu desta
ou daquella moléstia um indivíduo que
não conheceu, a que nuuci prestou 

'as-

sistencia, porque não cra seu cliente c
mais que tudo — cuja existência

lhos & absolutamente ignorada.
Essa facilidade, como é natural, tem

dado máos resultados, originando-se a
nicude complicações sérias, quando e
utilizado para favorecer uma chanlage
como a «pie vamos relatar.

• A policia do 23o districto esta traba-
lhando por esclarecer um facto de unia
chanlage abortada, da qual ia sendo
victima uma companhia de seguros. O
inquérito mondado abrir pelo sr. Abe-
lardo Luz já adeantoii muita coisa.

O caso é como segue. . .
O cirurgião-dentista Joaquim Vieira

Braga, que teve um gabinete bem mou-
lado, tendo sido mal sueecdielo ein seus
negócios, chegou a ponlo de se ycr
obrigado a andar como dentista ambu-
lante, andando por todos os pontos
desta capital a arranjar trabalho, que
lhe rendesse aigo com que custear a
sua subsistência c a de sua familia.

As difficuldades, consequentemente,
foram-lhe crescendo, á -proporção «jue
as rendas iam diminuindo. Seu ramo de
vida dava muito pouco e não havia
symptomas de poder assegurar mclbo-
res dias aos seus.

Espirilo mal formado, .habituado a
transacções menos licitas, quando sc
lhe deparava uma oceasião, não licsi-
tou, não sentiu receios em praticar um
frllc e-pte tanto lhe poderia dar o que
desejava como tambem — o que era
mais fa-cil viesse a dar-se — poderia
perdel-o para sempre.

Não hesitou, e deu andamento ao seu
plano arrojado. .

Tem um cunhado que reside em Ml-
nas Geraes e se chama José Jucá de
Araujo. Foi á Companliia de Seguros
"Globo" e, liando o nome do cunhado,
fez em seu favor um seguro de reis
_o:ooo?ooo, recebendo a apólice de nu-
mero 3.895, Isso a 15 dc outubro do
anno passado. .

Transcorrido todo esse tempo Vieira
Braga resolveu "matar" o cunhado,
"enterral-o" c, munido de documentos
que provassem a sua morte, ir á compa-
nhia, receber os "pacotes." e depois
passar os dias cm desafogo, livre com-
plctanicnte das difficuldades em que o
col locara sua má sorte.

Mas a quigne desla vez ainda não o
abandonou. O seu plano de desafogo
conseguiu apenas apertar-lhe ainda
mais o nó á garganla...

Foi ao escriptorio do dr. Alberto
Fridi-ianu, medico, á rua da Alfândega
11. 55, u obteve o attcslado de óbito,
quc era a chave para facilitar todo o
seu plano.

Dc iposso do attestado foi á 7" 1*rc-
toria, onde obteve a certidão e dahi ao
cemitério, que foi onde o sxu triic co-
iueçou a desfazer-se.

Havia muito movimento no dia 14
no cemitério dc Inhaúma, quando lá es-
teve Joaquim Viciiti Braga tratando «lo
"enterro" do cunhado..., quc continua
vivi-simo cm Minas.

O administrador do cemitério, tenen-
te-coronel José Teixeira de Sampaio,
tendo necessidade de sair, deixou o
¦escriptorio da administração a cargo do
feitor Publio Pereira Gonçalves.

Joaquim Vieira Braga apresentou ao
feitor a certidão da 7a pretoria, que da-
va como fallecido José Jucá de Araujo,
de 26 annos, branco, solteiro, filho dc
Manoel Jucá dc Araujo 'c Luiza de Arau-
jo, residente na estrada do Sapé sem
numero, estação do Rio das Fedras, ten-
do oceorrido o fallecimento ás 8 horas
da noite da véspera, cm conseqüência
de 'febre inlcrmittcnle, segundo altesta-
do do dr. Alberto Fridinaiiii.

Vieira Braga declarou que linha mm-
ta pressa. Não -podia esperar o feretro.
Pediu 'o recibo provisório, pagou us ta-
xas e saiu imuiediatamenlc.

O feretro, porém, não apparcccu. O
feiior fartou-se de esperar. Veiu a
noite. O feitor estava impaciente, des-
confiado. Demorou cri» ordenar que, sc
fechassem os portões do cemitério. Essa
ordem foi dada logo depois, visto não
haver chegado o feretro.

Publio, -porém, ficou tomado dc des-
confianças -; levou o facto ao conheci-
mento do administrador.

Antes de chamarem a attenção da po-
lieia do 23" districto, o administrador
e o feitor, conhecendo bem os subur-
bios, quizeram, elles mesmos, levar a
effeito syiidica-ncias, -para quc então pu-
dessem denunciar todo o caso com se-
gurança ás autoridades.

O administrador logo desconfiou que
sc tratava de uma grande chanlage.,

Os dois funecionarios do cemitério
de Inhaúma iiictterain mãos á obra e
andaram procurando por todo o sub-
nrbio a residência do supposto morto.
Conseguiram saber onde residia um
cunhado de José Jucá, o dentista Joa-
quim Vieira Braga. Era no beceo do
Moura n. 40. uo Rio das Fedras. Já
era alguma coisa. Para ali so dirigiram.

O feitor, logo que deu com os olhos
em Vieira Braga, í-conheccu-o como a
mesma pessoa que havia ido ao cerni-
terio tratar do cntcrranicnio.

O dentista, porém, apezar (ie reconhe-
cido pelo feitor, negou tertninantemente
que tivesse lido parle 110 caso do "cn-

terramento" dc seu cunhado.
Nessa altura, então, o facto foi com-

mutiicado ao delegado do -3° districto,
que abriu inquérito para apiual-o, tra-
b.iihou 1111 segredo de justiça e orde-
nou a prisão do dentista, pondo-o in-
commiuiicavcl.

O sr. Abelardo I.uz interrogou com
habilidade o dentista, ten-lo-o acareado
com o feitor c mandado chamar o es-
crevente da pretoria que lhe passou a
certidão.

Desmascarado assim, r.ão foi possivel
a Vieira Braga negar mais o que lhe
era imputado. Contou, então, lodo o
caso como está acima narrado, c, a so-
luçnr, declarou que tinha faniilia e quc
assim procedera porque*as iununveras
difficuldades da vida a tanto o obriga-
vam. Tinha sido forçado a feciiar o con-
sultorio e quasi nada fazia como den-
tista ambulante.

O processo instaurado pelo sr. Abe-
lardo Luz c as diligencias ouc: e.,sa auto
ridade encetou, prosegueiu ainda.

Joaquim Vieira Braga é natural da
cidade de Viçosa, no Eslado de Alagoas.
Formou-se em odontologia aqui no Kio
c foi viver da sua profissão naquelle
Estado 110 nordeste. Montou um gabi-
nete luxuoso cm Maceió, e, por qual-
quer motivo não pôde manter o seu
consultório, resolvendo mudar-se para
esta capital. Aqui a sorte não lhe foi
menos avara e em -pouco tempo foi for-
çado a fechar o gabinete, vivendo, en-
tão tt percorrer os subúrbios, de maleta
e boticio, á cata de quem necessitasse
dos seus serviços profissionaes.

Agora, a sua vida mais se complicou,
achando-se envolvido com a policia, d-e-
pois de haver tentado um plano auda-
ciGsí.simo.

 ¦ «a . g» «. »¦

ASSIM XÃO VAE

A BATAM.- DE TDVU1Y

Commemoragão de seu
anniversario

Esfevç hontem no gabinele do mi-
nistro dá Guerra o gencralGabino Uc;
souro, inspector <la 5' região, que foi
combinar com o titular daquella pasta,
detalhes para á coniinciiiora.ão, cm 24
de maio, do grande feito de Tuyuty.

Além das homenagens do costume,
ficou combinado que fosse cantado,
quando as bandeiras se reunirem cm
torno da estatua, o IIytr.no, Nacional, o

que pela primeira vez será feito, em
publico.

Segundo as instrucções do general
¦Caetano de Faria, para a formatura do
dia 24, que se realizará ás it horas da
nianliã, no quartel general, formará um
destacamento composto com forças das
tres armas, o qual seguirá depois, sob
o conluiando de nm coronel, para a
praça Quinze de Novembro, afim de
prestar as honras á estalua do vencedor
de Tuyuty.

Esla força tomará -posição em linha
desenvolvida c cm parada e aguardará
a chegada do presidente da Republica,
a quem fará as continências a elle de-
vidas.

Em seguida, as bandeiras dos corpos,
acompanhadas dc suas respectivas guar-
das, irão postar-se junto da estatua.
Tomadas estas disposições, o comman-
dante geral da força fará executar a
solcnnidadc da continência das bandei-
ias, tocando as 'bandas de musica com
acompanhamento de canto o liymno
nacional, e dando a artilheria uma sal
va de 21 tiros, que será repetida pelas
fortalezas de Santa Cruz c 'S. João.

Após esta solcnnidadc, a força des-
filará em continência á estatua.

A composição do destacamento será
a seguinte:

Coniniandanlc, um coronel.
Tropa: um regimento dc cavallaria,

um grupo de artilheria, um regimento
de infanteria e tres batalhões; e um
batalhão dc caçadores. Uniforme, 3".¦Os officiaes que não tomarem parte
na formatura serão convidados a nssis-
lir á cerimonia, devendo achar-se junto
á estatua pouco antes de meio-dia, ein
uniforme branco.

Ko dia 24 será hasteada a bandeira
nos quartéis, devendo, ás 6 horas da
nianliã, unu banda de clarins, acompa-
nhada da musica que fôr escalada, to-
car alvorada junto á estatua,

A' noite, uma outra banda locará
retrcla na praça Quinze de Novembro.

XO C0_Ii_GIO AIÍCIUI-TA

Distribuição d«» prcmios
Realizou-se domingo ultimo a pri

meira das bimensaes distribuições «le
premio com que os padres jesuítas cos
tumani 'entreter a emulação e o apro,
veitamcnlo dc seus alumnos. A' ceri
monia, quc teve logar no salão dc actos,
compareceram distineta. familias cario-
cas o fribtirgucnses, que foram applau
dir os t.iumplios de seus íilhinhos con-
fiados aos desvclos dos jesuítas de Fri-
burgo. A festividade, iniciada com o
anoitecer, terminou por uma oração
gratulaloria proferida pelo desembar-
gador Bulhões Pedreira. Vários nume
ros de musica, todos mui applattdidos,
foram executados pelos alumnos do col-
legio, que tambem levaram á scena o"Médcciii inalgré .lui", comedia por
meio da qual demonstraram, a par do
conhecimento secnico, seu aproveita
nicnto na iiiigua de Moliére.

Entre os muitos ahunnos premiados,
por se terem collocado em destaque nas
respectivas series abiscoitando a totali-
dade dos prcmios, estão os seguintes
Edgard Batii, José Moita, Roberto F.
Lima, R. Vianna Nciva, Ai-mliido Bra-
ga e Silva, Eduardo Magalhães Lusto-
sa, André B. Martin» de Andrade, Vi-
ctor da F. Saraiva Alvimar de Carva-
lho, Jorge de S. Rezende, Saul Mace-
(lo, Paulo E. Fonseca Saraiva, Carlos
Marques, Ant. Lima Junior e Adalber-
to Vianna.

«_ > _»-»^_—
NO SENADO

A sessão de hontem
não teve importância

. Presidência do sr. Urbano, presentes
27 senadores. O sr. Metello leu a acta
da sessão anterior, que foi approvada
«em observaçõ.s. O sr. Pedro Borges
deu conta do expediente, quc constou,
apenas, de utn ofíicio do presidente do
Estado de -ti. Paulo, agradecendo a
commimicação da eleição da Mesa c de
um telegranitiia do. senador Manoel Go-
mes Ribeiro (barão de Traipú), parti
cipando que, por doente, não pode ain-
da vir tomar parte nos trabalhos parla-
montares.

N'e__ pareceres, nem oradores.
Na, ordem do dia, foram encerradas

as discussões da seguinte matéria*, cre-
dito de 06o? para pagamento a Custodio
Gonçalo Ferreira; projecto que asse-
gura aos reservistas das sociedades de
tiro, 'em egualdadc de condições, o pre-
enchimento de cargos .públicos; projecto
que concede, sem vantagem pecuniária,
a, reversão ao serviço activo aos offi-
ciaes da Armada e classes annexas,
actuàlmente nos Ministérios o que fo-
iam reformados com menos dc 20 annos
dc Serviço; credito de 427 :i.\o%ooq, ou-
ro, para pagamento dc juros á Compa-
nhia Viação da Bahia; projecto que dá
nova distribuição á quantia dc . . . .
22 :u-5$-.(i, votada de mais nas verbas
12", 16", 2_\ e 32', da lei do aetual or-
çamento, e credito dc 18:750$, paia-pa-
gamento aos herdeiros de Carlos Gui-
Iherme Rhingunle.

Não havendo numero paia as vota-
ções. levantou-se a sessão.
¦_.,., -....- l_H-#» *__» r» ___•¦_- ¦ 11 ¦-.— >

O ciuiilãn «.lluvif» Ciilú u
policia, despejasse

O sr. Onofre de Almeida, capitão da
Cuarda Nacional e grande proprietário
1:0 Morro de Santo Antônio, tem como
inquilino o iiiotorneiro da Light, Lúcio
de Carvalho. Ou porque este não seja
muito pontual nos alagueis,,ou por uma
turra qualquer que a policia ignora, o
capitão Onoírc despejou o inotornciro.

Houve protestos por parte do Lúcio
c dahi a qii-ixa que o proprí_tar:o apre-
sentou ao delegado do 5" districto con-
tra o seu inquilino, taxando-o de ma-
landro c desordeiro. A policia inteirou-
se de tudo c não sc moveu.

O sr. Onofre foi então queixar-se do
dr, Albuquerque Medo ao l" delegado.
Este procurou saber do que se passava
e teve a informação positiva: o capitão
queria a intervenção da policia pira um
despejo violento.

E corno não era possivel, 'ex-iltcava-se
â«Ím f_ -iev. ri*?*'. ínrnt •«issim o seu desespero..,.

COM A .E.\T_UL_

A situação <los joi.ia-
loiros

Somos informados de que. entre ope
rarios jprnalciros da Central do Brasil,
se estabelece distineções verdadeiramen-
le injustas, como succede com a 4" di-
visão, sobre gratificações addicionacs,
c os das demais divisões,

Emquanto o ministro da Viação con-
cede diariamente a estes a gratificação
a que tem direito, aqiicllles esperam
que o funecionario disso encarregado
se resolva a enviar ao Ministério os
seus requerimentos, tillegando duvidas
sobre o direito dos joinaleitos. ¦. cm
face da lei 1

Semelhante duvida não tem razão de
ser, visto como a lei é clara c iusopliis-
maveI a tal respeito.

E' necessário, pois. que o dr. Arro-
jüiio Li.lio.i normalize a sitLi_i;.rio dos
pobres jornal .iroí.

1— > _»»__

Agentes aduaneiros
para o Acre
As nomeações feitas

hontem
Filo sr. Pandiá Calogeras, ministro

da Fazenda, foram hontem nomeados
para os logares de agentes aduaneiros
110 Acre:

Uldarico Bezerra Cavalcanti, para o
Alio Jurtiá;

Francisco de Castro Samico, cm Ra-
piran, no Alto Acre;

Rubem Raposo Nina, para Santa Ro-
sa, 110 Alto Purús;

Alberto Paz, para Villa Bella, Alto
Acre;

Jo.ío r.iulo dc Carvalho, para o logar
de encarregado do posto fiscal no AltoPurús;

Augusto Lobo, para idêntico logar no
Alto Acre;

Aurélio Monteiro, para o dc escrivão
do mesmo posto;

Joaquim Lana, para o de encarregado
do posto de Alto Junta;

Joaquim Teixeira Moura, para o deescrivão do mesmo posto; e
João da Silva Trindade, para o dcescrivão da collectoria das rendas fe-dera- s em Canoinhas, no Estado de Sau-Ia Catliarina;
Benedicto Pedreira Franco para o decollcctor federal em Boa Nova Bahia-
Brasiliano de Jesus, para idêntico lo'

gar. ein Itabaiana. Sergipe:
. Carlos Franco de Souza, para iden-tico logar em Curitvba;

P-dro de Paula IJucc... para idênticologar em Cair.pestre, Minas; e
Joaquim Cindido de Menezes, ainda

para idêntico cargo<sm Piracurú, Ceará.S. cx. assiguou mais as seguintes
poríanas:

exonerando Kxttperio Pereira de col-lector federal em Boa Nova. Bahia;
reintegrando Mariano Guimarães no

Loga- , collcc'-or .feder..! em Rio Claro,S. Paulo; *
exonerando de-le logar Antônio José"OgUíltíUi t,—^  -•--._ _

AS COBSÕES DO SENADO.
As de Marinha e Guerra e

Constituição e diploma-
cia em sessões secretas

. A primeira reuniu-se sob a presiden.cia do sr. Pires Ferreira, presentes ossrs. M. de Almeida, Índio do Brasil
Lauro Sodré e Siqueira de Menezes.Parece que ali se. cogitou de assumpto
grave, que interessa á defesa da inic-
gridade do território nacional, pois _o-'jcontínuos á porta da saleta uão perniit.tiam que ninguém se approxiniassc me-nos dc um raio de dois metros. Eramordens a cumprir e os estranhos nãoousaram approximar-.-c, recebendo aiiras bèllicosas da commissão. Uentro,
a conimissão cieiava como num confis-
sionario...

A commissão de Conslituição «• l»i-
plomacia reuniu-se ' tambem em sessãosecrefa. Esta comniissão tem unia ma-neira especial de discutir os seus pro-boinas. ÜMPpondo-se de tres membros,
M.dç Almeida, Alencar Guimarães e
José l-uzeolo, ella fornece de um modo'"'"osiMMSiunio a mais suggcstiva cx-
pIicaçar»í".<ío mysterio da Santíssima
Inndade: são tres homens numa só
pessoa, islo é, uo presidente da com-missão. Mesmo cm pé, num vão de ja-nella 011 na sala do cafezinho, suascxccllencias resolvem... Ninguém dá
pelas reuniões. Não lhe foi' difficil
portanto, deliberar .hontem em palestrasecreta solire a mensagem presidencialnomeando o sr. Gastão da Cunha paraembaixador do Brasil cm Lisboa, Orelator da mensagem, sr. M. de Al-incida, deu-lhe parecer favorável e oSenado hoje o approvará cm sessãolambem secreta.

* ¦ m 1 __
KM S. I)0_U.Y<.OS

O novo presidente d»Kopublicn
í". Domingos, 18 — (A. H.) A Ca-mara dos Deputados elegeu presidente

provisório da Republica, o sr. Ileuri-
quez Carvajal.

A VERIFICAÇÃO DE PODERES
NO SENADO

Sob a presidenta do sr. Bernàrd»
Monteiro., secretariado pelo sr. Joiec1'cdro, presentes os srs. Wialfredo
Leal. Abdon Baptista, Luiz Vianna,
Alencar Guimarães e l.aymundo d.. Mi-
randa, reuniu-se hontem, na sala da
Bi&Iiotli.ca do Senado a commissão de
vefi.icáçãò de poderes.
í.*<í*sr. Thomaz Delfim», candidato
cpafestante á vaga do tr. Augusto de
Vasconcellos, continuou • leitura do
seu volumoso trabalho. (Asialysóu as
acias falsas da 5", <j", 7*, 8», « 9* ae-
cções da aJ pretoria, nas quaes aftir
111011 que o sr. Irineu Machado, candi-
dal o diplomado, havia enterrado os vi-
tos e desenterrado os mortos... Citou
trechos de diversos jornaes desla capi-
tal. argumentando com os resultados
eleitoraes apresentados ic com as in-
formações da imprensa, quc diziam não
ter havido suffragios. Entre outras
certidões negativas, leu uma do dele-
gado dc policia da ilha do Governador.
O sr. Irineu aparteou, ponderando quca referida -autoridade é sobrinho do se-
nador Sá Freire. Este parlamentar re-
dücou, affirmando que não cra tal,
continuando o sr. Thomaz na sua lei-
tura. A cada ailegação que fazia, exhi-
hia os documentos correspondentes.
Ao seu lado, o deputado Octacilio Ca-
mara ajudava-o, folheando o grosso
volume.

Em certa altura, sei .estavam ua com-
missão os srs. Walfredo Leal, que a.presidia interinamente, c o sr. Abdon
Baptista, relator do pleito. O resto
dera o fóra.

Os curiosos atulhavam a sala, notam
do-se presentes, além de alguns sena-
dores, muitos deputados, intendentes
chefes e cbefetes locaes.

O sr. Abdon Baptista .pediu licença
para interromper o candidato contes-
tanlc.Os ingressados, disse o uenadoi
catharinensc, eram testemnhas de quea conimissão não estava .presente. Do.s
seus nove membros, só elle, relator, c o
presidente ali se achavam acoiiipanhaiv
do 03 trabalhos. Não lhe era penoso,
proseguiu o sr. Abdon. continuar a ou-
vir o minucioso trabalho do sr. Del-
fino. Pelo contrario, tinha obrigação a
linha grande prazer cm ouvir tudo ate
ao fim. Mas, não lhe parecia razoável
que á .maioria dos seus collegas se «pri-
vasse de ouvir 'tudo. Assim, requeria o
levantamento da reunião c o adiamen-
to dos trabalhos para hoje.

O sr. Walfredo, que presidia, con-
cordou e .cabott-se a leitura, ficando
marcada nova reunião para hoje, ás 3
lioras da tarde.

.SI. FOSSE SEM .Kl. ASSIM...

Kao soubornin explicai*
a procedência dít trou..»'Pela rua de S. Christóvão passavam

na madrugada de hontem Eurico Bar-
bosa c Francisco Feliciano da Silva.

Desconfiando do3 dois magnatas, o
rondante da zona, pois ambos carrega-
vam unia trouxa com roupa, convi-
dou-os a iríátltjllté o 10o districlo parac.xplicaçi.cs.-".. :'¦ .

Como não soubessem explicar a pro-
codciicia da trouxa foram ambos reco-
Ihidos ao xadrez.

KM NICTHEIIOY
'Xenlou jiiissnr uma cc.

clul.t falsa
A's G horas da manhã d-e hontem, o

nacional Benedicto Misonetc, morador
á rua do Livramento u. 33, foi a esta-
ção de Maruhy, e comprou uma passa-
gem, para Portclla, dando em paga-
mento uma cedida do _oo*.ooo ao ven-
dedor de bilheles.

.Reconhecida ser falsa a nola, foi elle
preso pelos agentes ns. 190 e 178 da
policia federal, ali destacados.

Benedicto achava-se em companhia
de Aquino Alves Cordeiro, morador á
rua -Senador Pompcu 11. 183, nesta ci-
dade.

Ambos foram autuados na 2' delega-
cia auxiliar do Eslado.

OS CAU-óItAS.

Tres ladrões e tres puíipisías
colhidos em flagrante

A policia do 14° districto prendeu
hontem, pela madrugada, na rua Sena-
dor Euscbio, conduzindo uma trouxa de
roupa com as inieiaes M. 1-'. O., o la-
drão, Ernesto Moreira Coelho, quc di.
residir á rua Municipal 13.

Coelho foi recolhido ao xadrez e a
trouxa de roupa guardada em cartório,
á disposição do legitimo dono.

Quasi na mesma oceasião em que este
larapio era preso, um agente segurava
Arislides Bezerra c Octavio Sanlos, jámuilo conhecidos como ladrões dç canos
dc chumbo.

Sabia o delegado do 4° districto queIres refinados patifes, batedores d_ car-
teiras, andavam pelas ruas dos Invnli-
dos, Lavradio e outras, exercendo muito
cpmmodan.cnte a "honrosa" 

profissão.Estes larápios já haviam sido vistos em
botequins da rua do Núncio, em con-
fibulações para ataques nocturllos.
liontem, pela manhã, um agente quee*s vigiava viu-os na egreja de Santo
Antônio, rua dos Inválidos. Realizava-
se ali uai casamento e, como havia
muita gente, os larápios julgaram az.vlo
o momentg, para um bo:u serviço. Eentraram,

Pouco depois, sem que iliugttc-m p-.-r-ctbesse, lá ,._e$foram elles, acompanha-
dos do poliit_a,:$ira-.p ,° districlo, a cujoxadrez foram-^ecolhidos. Chamam-se
Santiago Garcia, Perolo Albino t Do.
mingos Carrero.

KM HONORIO Gtm_E_»

Colhido por um trem
Hontem ã noite, ao atravessar o lei-

to da, estrada de ferro, na estação de
Honorio Gurgel, Bricio Fernandes, por.tugiiez, de 44 annos. solteiro, residente
á rua Uarros Fiiho, foi coibido pelotrem S U A 27, que vinha em relativa
iclocidade.

Bricio ficou com a perna direita fia-
durada e varias escoriações pelo coroo

. Depois de soecorrido pela Assiston-
cia, que lhe prestou os primeiros cura-tivos. foi removido para a Santa Caem estado que inspira cuidados

_ policia do 23" districlo _ç.be daoçç-5_rrcnc:a. — —*•*-—

isa,
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IFACTO DOLOROSO
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IJm agente commercial suicida-se

por não poder saldar uma divida

lUma eleição
de^veriafle

Os doutorandos em medi-
cina elegeram

liontem e paranympbo da
turma

AO PUBLICO
I

2$00OPor f

Triste e taciturno, subiatontem, pela

o seu estadoe que
demonstrava

uin
ra regular
trava bem

do Ko Comprido e onde ninguém ma.»

•Feitos estes preparativos, o. i nte«

lançou mão da arma que trazia e de-

tonou-a contra o coração, que ioi vara

do pelo projcctil. ,
Deviam ser então u hoi as ua

^Decorrido 
algum tenvpo, por ali pas-

dava uma mulher, cm .companhia dc u
¦fflho menor, q«c »cnd° ¦a1uSUe 1,ome'1
archamou/aatteneiiodaprogen-
tor» que lhe disse estar .elle J>r°vilv""ente 

dormindo. Approximantlo-se, no
entanto, viu uma pon de sangit<oc-
correndo-lhe logo a idéa de um crime,
motivo por que. se apressou cm levar o

caso ao conhecimento do sargento com-

piandanto do posto policial existente no
local. Esse sargento coniminucou-se
aclo continuo com o commissario Ar-
ciando Salles, de serviço no 6" districto,
o qual partiu imniediataniente para o
°CH 

chegado, encontrou aquclla auto-
ridade, junto ao corpo inanimado uma
caria dirigida á policia c concebida nos
seguintes termos: .

"•A's autoridades pohciacs. — Peço o
obséquio dc ser comiiiunicado o meu
suicídio ao meu cunhado, sr. J. de u.
Freitas morador á rua Bcmfica, 83,

Jockey-Club, ao qual peço a bondade
dr dar, 011 mandar dar, as necessárias
providencias para o meu enterro, en-
;endeiulo-sc para isso, pessoalmente,
com minha mulher. Esse senhor forne-
cera os dados referentes á minha iden-
ridade, e o necessário para eu ser cn-
torrado e só o que tiver , idoneidade
para isso, pois que ;i curiosidade publi-
ca nada tem que ver com o meu caso,
o qual não a interessa dc forma al-
guina." .,,..-

Passada revista nos bolsos da vieti-
nin, foi encontrada mais uma carta, di-
rigida ao sr. Ccsar Bordallo, proprieta-
rio da fabrica dc calçados Bordallo
& C, á rua José .Maurício n. 55.

Xão deparando com a arma que ser-
•vira para o suicídio, apezar da busca
no local, o commissario Salles começou
a alimentar suspeitas quanto á origem
da morte; seria um suicidio ou um
crime ?

Ao voltar ao districto. communicou-
se com o sr. J. O. de Freitas, que é do
Ilosptial Central do Exercito, o qual dis-
se não puder comparecer a delegacia,
por estar de serviço, o que faria ua ma-
nhã de hoje. ,

>Kra porém, forçoso que o motivo oa-

quelia morte, até enlão mystenosa, fi-
casse esclarecida, e o commissario fez
enlão chamar o sr. Bordallo, que com-' delegacia e narrou 0 se-

Paris algum tempo. Vendo, no Mitanto

que não" podia satisfazer a divida con-
trahida, partiu novamente para o TO
onde chegou em janeiro ultimo, sem .ao.
emtanto, prestar doutas ao sr. Bordallo.

Ha dias, soube leile que o sr., Bor-
dallo o procurava para explicações1 ou

apresentar queixa á policia
lidade de seu empregado.,

Inesperadamente, os dois se

<la infide-

dar explicaçõestraram.
O suicida procurou _

ao seu ex-patrão, que nao as cccitou
Teve, depois, disso, novos encontros

com Bordallo e Block, nada tendo fica-
do resolvido quanto a solução do com-

PrNoSdia ií. W bordallo procurado,pé-
k esposa dc Eduardo, cm sua residenO
da para lhe levar uma caria ao mando
na. uai este pretendia apresentar uma,
insti cativa di sua falta. Nessa miasi-
•a o infeliz pedia perdão,e que espe-

aàsejspara saldar sua divida, evitando
desta forma a sua deshoilra.

Desta carta, oue foi deixada na dele-

pFpclÕ sr.' Bordallo, damos o seguin-

te"rOuem°o:sr. 
Jacques Bloch combinou

manifrr pV á --a^disposição os recur-

ZfrSâ- &sm$ 'mi
òromissó. Foi isto que .0 obrigou a

l.ncir mão da importância acima, para
ci" arTdespcsaPs a que se viu obr-

Scessidadesf. Nada mais podia esperar

d0VeiuCade!1pTris e se dispo* 5 ver so

consc^iia meios de. pagar os 3.400 fran-

cos

xw'

•»• ..», "fHVMTECLER" expõe em sua vitrine um elicqiti yifado ió^
A casa ..™A>> 1 &^7* Wrtís ¦- 

para pagamento desse prêmio ao fre-
Banco do Bra11. !«"».""£* 

^taVcáo o bilhete premiado da Loteria da

&T- exfrafr-sf^?^ « 1» <=o?rente. sendo o pagamento feito ,4

horas depois 'Ia cxiracção,

Parames Senna & C.
RUA OUVIDOR, 139.

Ü professor dr. Aligúel Couto,

eleito faranympha,

No Conselho Municipal
A situação" financeira

da Prefeitura
A sessão do Conselho Municipal, hon

tem realizada, sob a presidência do sr. 1

Osório de Almeida, durou apenas meia

(,'uintcs projectos:
1» — Autorizando o pre

A GUERRA
Verdun

"'Não 
foi possível.

ímnlora do sr. Bordallo que çonside-ImP 
triste situação, tendo sido for-tr 5t sc esforça por po-

Bordallo,

rc a sua
cado a um acto quo,
der corrigir, e termina assim

"... Deixac-me viver, sr.
a calma e a saude para «

a minha família.recuperar
trabalhar, amparar « ¦¦••  —--.-..
Não nos atircis na completa desgraçai
Trabalhando,

ha-
pareceu
guinte: .

,Em meados do anno passado,
via contratado como seu empregado o
sr. Eduardo Veyssierc, que foi por dç-
terminação, sua, para Paris, afim de
ahi realizar alguns negócios c effecluar
compras para seu estabelecimento. Para
as despesas de viagem, installação, rc-
nrcscnlação, cac. havia-lhe dado a

quantia de 3 :ooo?ooo, que constam da
escripturação de sua casa ¦commcrcial,

liem como uma carta de ordem para o
sr. Jaoques Bloch, capitalista, seu ami-
go, e que naqucllc momento sc encon-
trava em França.

O sr. Vcysiiere partiu, c, Ia chegau-
do, ficou sem recursos, depois dc ter
cífectuado algumas transacções. Para
al tender a despesas urgentes, lançou
mão da amizade do sr. Block, delle sa-
cando, em noiiK de seu patrão, a qüan-
tia dc 3.-ioo francos. Ainda ficou cm

isso
cm 3*

perfeitamente possivcl
quccuvenlia a amortizar »Jtod**
dinheiro que tenho _para com vossa
casa Tende compaixão do infeliz que
nesse momento appella para a caridade
do vosso coração. ..."Nesse appcllo que vos. dirijo, sr.
Bordallo. com a máxima sinceridade e

humildade, reside a única esperança que
tenho para não naufragar e salvar os
meus da desgraça immcdiata c com-

pleta. Espero por vossa sentença, do-
lorosamente resignado. ,A desgraça que
lão cruelmente mc feriu foi devida a
acontecimentos por mim inteiramente
inesperados cm que a minha confiança
e a, minha boa fé foram as primeiras
U" 

Trouxe da Europa 800 frs. c para
eu fiz a viagem de Paris ao Rio

classe. Esse dinheiro, bem como
mala de amostras dc calçado parti-

cular que daqui tinha eu levado para
a Europa e que eu trotlxc, tenho tudo
á vossa disposição, rogando-vos o obse-
quio de mandar buscal-03 eni^ meu do-
micilio —rua ltapirú n. aoi. Subscrevo-
me triste e humildemente."

Nada mais tendo a dizer, rctirou-se
da delegacia o sr. Bordallo, depois das
dcclaraçõqs que fizera a autondado po-

iNa' carta encontrada no bolso do sul-
cida e dirigida ao sr. Bordallo. fez
aquelle novas aceusaçues ao sr. Blocn,
e cm um trecho diz: "o sr. Bloch e
moço, millionario e não esta para ser
incomniodado por causa de míseros
como éu... Seja-lhe o destino propicio,
comquanto seja inconscientemente o

principal causador da mmha morte e
da desgraça dos meus. ... „,.

O sr. Veyssiero era casado e deixou
viuva e tres filhos menores.

A viuva esti no sexto mcz dc gravi-
dez. ' .', .. ..

O cadáver foi removido para o Ne-
croterio da Policia, onde hoje será au-
topsiado pelos médicos legistas.

EM BELLO HORIZONTE

UM CRIME SENSA-
CIONAL

Bello Horizonte, 1S (A. A.) — Hon-
tem ás 23 horas, deu-se uma tragédia
110 Hotel Internacional, onde sc acha-
vam hospedados Adelino Borges, con-
duetor da empresa Saboia, e sua esposa,
e o coronel José Henrique-de Oliveira,
fazendeiro na estar'- de Oarças.

Adeüno deu cinco tiros e varias ta-
eadas no coronel, que 'falleceu as, duas
horas da madrugada. O ferido foi soe-
corrido pelo dr. João Teixeira, tambem
hospedo do hotel, qucjiap

de ouein
dinheiro,

abertura

conseguiu
salval-o, devido a gravidade dos feri
mentos que recebera. ••

Sobre as causas do crime correm duas
versões: uma, attribuindo-o ao facto de
haver o criminoso encontrado a victima
uu quarto de sua lèíposa; oulra, diz que
o criminoso sabia das relações ilhcltas
entre sua esposa c o coronel,
costumava obter quantias em
tendo-lhe hontem m-gado um conto dc
réis, uue Adelino perdera numa casa de

O porteiro do hotel, de revólver em
punho, fez o criminoso cessar de -dar

facadas u.i victima, prendendo-o.
Adelino está recolhido á cadeia pu-

blica. A policia providenciou hoje so-
bre o 'exame do cadáver e
do inquérito.

(1 facto causou grande impressão.

A CASA CHANTECLEB
lem exposto cm sua vitrine í raa do
Ouvidor 130 o cheque de lootooo$ooo
que será entregue 24 horas depois da
txtracção da loteria da capital, sabbado
20 do corrente, ao felizardo que tiver
comprado na mesma casa o bilhete pre-
ir.iado.

VMIWNDO A ZO.VA

U11111 "canoa" o tanto
O sr. Cícero Monteiro, delegado do

ie" districto, á frente de diversos dos
seus auxiliares, fez liontem um passeio
pela sua zona, .

Xcstc "footmg", a autoridade poli-
cin! conseguiu recolher à delegacia
nada menos de quarenta indivíduos
.mc dormiam e vagavam pelas ruas.

Entre ellcs, iam nada menos de dez
menores, que foram enviados para a
Policia Central, que lhes dará conve-
mente destino.

OOXVfiM Lfin

lÍTO IMPORTANTE

Por 1$700, apenas, pude adqnl-
rir-so nm billicto piominilo com
100:000$000 na extraccao, ua
LOIBUIA. FEDERAI/, a íeall/.iu-
so aniiiiiliã.

Conforme estava annunciado, ps dou-
torandos da Faciddade de Medicina
reuniram-se hontem, á 1 hora da tarde,
na sala II, para elegerem o seu para-
ny0s 

trabalhos foram presididos pelos
srs. Juppcrson Ferraz, servindo de sc-
cretarios os srs. Paulo Calaza e Pedro
Queiroz, _

O doutorando Barros Barreto propoz
que a eleição fosse feita em tres escru-
tinios, entrando no primeiro todos os
candidatos, no segundo, os quatro mais
votados e no 3o e ultimo, os tres que
tivessem alcançado maior . numero ac
votos. Approvada esta indicação, usou
da palavra o doutorando João Baptista
Luzardo, que apresentou a candidatura
do professor dr. 'Miguel, Couto, reíe-
rindo-se cm termos muito, carinhosos
ao grande mestre da medicina brasile!-
ra. lista indicatção foi «recebida com
muitos applausos. .,».««. ¦,

Iniciando os trabalhos eleitoraes a

presidência convidou para fiscaes dos
candidatos os seguintes doutorando».
¦Raul Martin, do professor Augusto
Paulino: Paulo Velloso, do professor
Álvaro Osório de Almeida; Naur Mar-
tins, do professor Leitão da Lunlui;
•\ufrisio Lobão, do professor Fernando
Magalhães, e 'Pedro José de Araujo Oo-
mes, do professor Miguel Couto.

A's 2 lioras, teve incio a votação
para o primeiro escrutínio, que, foi o
mais renhido, alcançando os diversos
candidatos os seguintes votos:

Miguel Couto, 49; Osório de Almci-
da, 40; 'Fernando dc Magalhães, 31;
Leilão da Cunha e Augusto Paulino, 24
cada um; Arthur Figueiredo e Miguel
Pereira, 1 cada um.

Antes de se proceder ao 2" cscruti-
nio, a presidência consultou aos douto-
randos sobre se devia sortear os dois
candidatos dr. Leitão da Cunha e Au-
susto iPaulino para conhecer qual o
nuc devia ser suffragadq ou se deve-
riam ser excluídos do pleito. Foi, resol-
vido não se votar mais nesses dois pro-
fessores. . .

.Nessa oceasiâo entrou cm discussão
o nome do lente a quem a turma teve
homenagear, ficando resolvido eftecttiar

posteriormente tuna nova reunião para
se solver o assumpto.

.Realizou-se depois o
tiitiio, que alcançou o
tado: .

.Miguel Couto..
Osório de Almeida.. ..
Fernando de Magalhães 31
Logo depois foi realizado o terceiro

ficando a votação dividida entre os se-

guintes candidatos;
Miguel Couto  tOl votos
Osório de Almeida.. ... 22
.Conhecido o resultado, ouviu-se na

sala uma vjibrante 'salva de palmas,
sendo acclamado vivamente o nome do
illnstre paranympho eleito. .

Os trabalhos terminaram as 5, horas
da tarde, reinando sempre o maior en-
thusiasmo c ordem. ,

Os doutorandos resolveram ainda
designar uma commissão composta Ha
inesa e dos acadêmicos Paulo Velloso,
Barros Barreto e Atifrisio Lobão, para
levar a noticia da eleição de pariinym-
pho ao dr. Miguel Coulo.

Essa coniiuissão, acompanhada por
muitos doutorandos, hontem , mesmo
desobrigou-se da sua missão, indo ao
consultório do imnunenlc mestre. l;a-
lou ali o doutorando Lconidio Ribeiro
Filho, agradecendo o professor Miguel
Couto a -distineção que acabava de re
ceber dos seus discípulos.

A turma de 1916, que desde o seu
primeiro anno vem trabalhando cohesa
c unida, sempre solidaria nas suas rc-
soluções, com a eleição de hontem acaba
de dar uma nova prova da grande liar-
nionia que sempre reinou no seu seio.
E esle fado é digno de registro porque
esta turma foi a que maiores embales
soffrcu pelas constantes alterações uas
leis do ensino superior.

didas ás seguintes instituições para ser-
virem ao seu custeio:

Maternidade do Kio de Janeiro, Ir-
mandado da Candelária, como mantene-
dera do Recolhimento de N. S. da ric-
dade, Liga Brasileira contra a luber-
culosc, Associação Promotora dc Instru-
cção, para auxilio ás Escolas Senador

-iCoiréa c Sanla Isabel, Sociedade Auian-
da lnslrucção. Caixa Beneficente Es-

olar Bento Ribeiro, Caixa Escolar do
¦» <• o" districto, Sociedade de Concer-¦ " 

. lnsiiluio de Protecção
e Assistência á Infância, Caixa Munici-

folm i cor- ! nal de Beneficência, Sociedade Propa-
_ AU.tonzui.uo" /r'f?A,.°a- i Udora da Instrucção, ás classes ope-

rigir o.-equivoco existenc na lei oiças ^ d(.
montaria do exercício em vigor, ao e= Profissional 

para cc-
tabelecer, por fiel adopçao ''"L11',""! ' '^ 

adultos, Federação Brasileira das
da. proposta ,07a'^n;l"tC cm ide ; Sociedades ilo Remo. Sport Náutico da
cutivo apresentada ao Conselho ei iuc A g.o
setembro de 1915, a taxa dc_ ifiij.¦ por j 

ago ¦ 
de M<, ^ceu de

mil reis. para base do sc iço dc mrps a. Eoliclinica 
do Rio

e amortização da divida-ouro, interna e j ine

externa liqüidave^ 
-as. 
^^ 

¦ 
[& P^^citc Ribeiro, desejando pro-

a uma taxa fxaes.m variav^ 
^-™ |; .j -gy- 

so!n.c assuniplo,. enviou, a

Koít* toW>«|r ^.-aucriincnto 
solicilando in-

e publicação da referida lei, se e.icoo- j formações. ^
trava, como ainda se nianttmi, entre 

.
„ e 12 d. podendo o prefe .para , oc™pora dezenas de candidatas.
esse. concerto, reforçar .a, d?f «W?» 

|-S§«Jfièád^ no rc.ccm, concurso dõ
rubricas 50 e 51 cio artigo 201. com .1 | ^ {i^á ao .imciro :ulno da Escola
quantia não superior a dois mil e qui-
nhentos conlos dc réis (2.500 soootpop),
valendo:se, para qualquer eventualidade
futura, de verdadeira differcnça ele
cambio, da autorização constante do ar-
tigo subsequente, n. 202. .

a» — Autorizando o preteito a abrir,
no curso tio exercício de igifi.um ,011
mais créditos extraordinários até á nn-
portancia de dez mil contos de reis
para, se nesse periodo dispuzer de
meios pecuniários, pagar aos respectivos
credores a divida flucluante existente,
oue segundo confissão exarada na Meu-

.. ¦.  r:-ido. ni
dos

Normal; que 
" 

foram solicitar do Con-
selho a sua admissão, em vista do pre-
ftito não ler resolvido o assumpto c
estarem as aulas funecionando desde o
dia 1° do corrente.

Falou- cm nome das candidatas a se-
tihorita Alayde Mattos, que fez um dis-
curso explicando a sua attimde, aca-
liando por fazer entrega ao sr. Osório
de Almeida, dc um abaixo-assignado,
com mais de tluzeiuas assignaturas, pc-
dindo a intervenção do Conselho Muni-

Ha 87 dias que dura a
grande batalha!

Paris, 1S — (A. H.) — Em todo o
sector de Verdun dura ha S7 dias a
gigantesca batalha. As operações de
hontem limitaram-se, porém, a um ducl-
lo de artilheria ao longo de toda a li-
nha frontal. A aviação franceza des-
envolveu em toda, a zona extraordina-
ria actividade. Diariamente ella con
quista um. asccudeillo cada vez maior
sobre a aviação inimiga. Us aviões cujo
papel ao principio da guerra era o de
meros vedetas, estão hoje convertidos
cm poderosos instrumentos de combate,
cujos golpes são sempre muito sensíveis
para o inimigo.

O eminente critico liiingaro sr. Ti-
bor Bakos, escrevendo no Posti iXaplo,
de Budapesth, diz;

V'A batalha do Verdun eslá virtual,
mcnie terminada, c é perfeitamente jus-
tificada a conclusão tirada pela impren-
sa da Emente, de que cila termina pela
victoria dos franeezes."

Escrevendo no Cni-cersiil, de Cueca-
resr, o general Craincceanu, concilie:"Os resultados de Verdun constituem
actualmente para os allemães um revez
mais grave que os do Mame c do Vser.

O critico germanopliilo sr. Bund, em
artigos que agora foram publicados, re-
conhece egualmente que os Traneezes
obtiveram suecessos parciaes defronte
ile Vertlun.

O sr. Enrico Barone, critico italiano
dê grande renome, escreve a propósito
de VeriTun ¦

"O fim do grandioso drama approxi-
ma-sc e elle trará comsigo a irrevogável
constatação do grande revez soffrido
pela Allcmanha;

As suas conseqüências serão nuilli-
pias c graves." *

Charutos VIE111A DB MELLO
os melhores

FLOlt DK UMO — do $500

sagem 
"de 

3 de abril reccm-fiiitlo, nesta
época ascendia a 9.128:7i5íSg.),
exercícios de 19U e anteriores, e

4.034:36aSs.|o de despesa feita c nao
paga no ultimo exercício de 1915-

Na importância acima mencionada dc
o.I28:7I5$S94, são declaradas ineorpo-
radas as subvenções legalmente conce-

cipal para satisfaioria solução do caso.
O presidente do Conselho pronieit.cu

estudar o assumpto com o maior in-
teresse.

Os intendentes receberam depois a
visita de Santos Dumont. que foi agra-
decer as homenagens dispensadas pelo
Conselho Municipal por oceasiâo do seu
regresso a esta capital.

oCHÁQHAKSBÂÍ
é o mais aíamaão remédio

de França, ha 50 annos,
contra a PRISÃO de VENTRE,
mMrm gástrico, bllis e acidez üo sangue.

segundo escru-
seguinte Iresul-

., 8o votos
4» ::

serviço, marfim, pnra jantai'
.... por 558000. ("01 pecas)
Só ua CASA MUXIZ * *

£ .5. .;, * Ouvidor

UM
71:

NO JUIZO FEDERAli

A falsificação do licores
Há tempos fora apprehendido um li-

tro de licor da marca Maria Brizard &
Rogcr, que se dizia íóra falsificado na
rua do Núncio, canto da de General Ca-
mara. sendo por isso instaurado proces-
so crime perante o juizo da 4» varal VV"£ distineção que"acabava d
criminal contra a firma Antônio Medi- ¦¦ ¦ ¦

ci & Irmão, ali estabelecida.
O juiz entendeu que não houvera dolo

no acto classificado de dcliC.uoso e
inipronuiiciou os aceusados.

Não se conformou com esse despacho
a firma queixosa e hontem propoz pc-
rante o juizo da i" vara federal tuna
acção por perdas e damuos estimadas
em vinte contos de réis.

a roLier.i
Transferencia dc esvre-

ventos
Foram transferidos hontem pelo cie-

fe de policia, os escreventes Oswaldo
dc Faria Limoeiro, que se acha li«u-
ciado, do 17" para o 4" districto, e des-
te para aquelle Carlos Barcellos Leal,
que eslá suspenso por tempo indetcrim-
nado.

ma > m» i m, ¦-

Os doutorandos resolveram obler hoje
do professor 

"Miguel Pereira a dispensa
da sua aula, para que no Salão Mi-
guel Conto", se realize uma grande ma-
nifeslação dc apreço ao paranymplio
da turma. , ,

F.ssa manifestação se realizara as io
horas da manhã, falando o doutorando
Leouidio Ribeiro Filho.

Tomam "FIDALGA" toda o aim
O pae e o mano.

li mãe, a mana, o mania
Não tomam vio..

Mas lalzbier" deliciosa
Cerveja ;e vê toda gente
Que a íamilia inteira pa
De uma saude excellente!

Ouvimos que na próxima reunião de
doutorandos, para a escolha do lente a
quem a turma prestará a sua honicna-
gem, a votação oscillará entre os pro-'fessores 

Fernando dc Magalhães, da
aula de obstetrícia, c Agenor Porlo, da
dc therapeutica,

O caso da "Standard Oil"

Os autos do famoso inquérito
Baixaram dc novo ao cartório da 3*

delegacia auxiliar os autos do ¦ famoso
inquérito que por ali correu sobre os

escândalos da "Standard Oil". O sr.

Armando Vidal,. logo que teve noticia
desse facto, muito embora 'CÇnciado,
compareceu á sua delegacia, fespachan-
do os autos para o inicio, hoje, üas

diligencias requeridas pelo juiz.
Na i' auxiliar teve prosegiumento o

inquérito requerido pelo ex-delegado
auxiliar sr. Mendes Diniz. .

•Depuseram alguns guardas civis e

agentes de policia, que decUranm i««o-
rar par completo que a ;'Standard ti-

vessò qualquer occorrencia que deter-
minasse a intervenção da autoridade,

quando delegado aquelle advogado.

O sr. Azevedo Sodré, prefeito, enviou
hontem ao chefe de policia o seguinte
Officio: ...i;"Xo intuito de apurar rcsponsaoili-
dades porventura existentes da parte
de funccionarios desta Prefeitura, com
exercício nos districtos dc ititlamma-
veis c na antiga Direciona dc Policia
Administrativa Archivo e Estatística,
dados como subornados ou gratificados
pela "Standard Oil Company of Bra-
sil", segundo publicações mscrlas em
vários jornaes desta capital, venho so-
liicilnr-vos digneis proceder a um m-
oucriío minucioso a respeito do tacto
em questão, podendo as averiguações
se estenderem aos próprios departa-
mentos municipaes de que sç trata, se
assim o exigir o interesse da justiça.
Como elemento subsidiário, para desde

já encaminhar a acção policial, , peço
licença para enviar-vos, por copia, o
officio junto, em que dois funeciona-
rios municipaes que se julgam attmgi-
dos por aquellas publicações rogam pro-
videncias no sentido dc ficar esclareci-
da a situação em que sc vêem cuvol-
vidos."

IOO contos — Amanhã
- CENTRO LOTERICO -

Rua Sachet, 4

Duas tentativas de
suicidio
Morrer é bom. ...i

,..MAS XÃO MOItMER E'
SIEE/HOK

A policia do Í2° districto viu-se lion-
tem a braços com uin caso duplo jac
suicidio, numa só casa, ede duas irmãs,

Chamam-se Nair e Maria Rodrigues.
São brancas c solteiras. A prinicira dç
26 annos, a segunda de 16. Residem
ambas á avenida Mem de Sá e ambas
foram' tomadas de uma paixão agudis-

Mas parece que não se saíram bem na
escolha ou então não foram correspon-
didas pelos- sicus preferidos...

O caio ó que hontem, a mesma liora,
uma e outra ingeriram cocaína. Que-
riam morrer. A paixão era grande...
mas o.horrror da morte era muitíssimo
maior... Puzeram a boca no mundo.

Veiu a Assistência, medicou-as, pol-as
fora do perigo e deixou-as lem trata-
mento; em sua residência. ,

A 'policia do ia" teve conhecimento
do facto.

«m » ¦» * i '

O jubileu da alliança
franco-russa

Paris, iS — (A. II.) — As mani-
feslações a propósito da data que assi'
gnala o jubileu da alliança entre a
Rússia e a França revestiram-se, cm
Petrogrado, de grande solcnjiidade_ c
tiveram uma eloqüente significação.
Todos os oradores em seus discursos
synthetizaram o desejo cominum a to-
dos os alliados, de que a paz, que porá
termo á guerra presente, seja de molde
a evitar novas guerras, futuras, a. res-
taurar para sempre o direito c a impor
o respeito da justiça. Os oradores
exaltaram egualmente a abnegação
franceza c a magnífica coragem dos
seus exércitos:

iNuina parle do seu discurso, disse o
sr. iRodzienlce, ipresidentc da 'Duma:

"Os soldados da 'França mostraram-
sc dignos filhos da sua grande pátria!
Gloria a elles e a todo o povo francez
que tão virilmente ampara os seus va-
lentes guerreiros cm dias de tão cruéis
provações I"

Rendendo homenagem á írança, dis-
se tambem o sr. Sazonoff, ministro das
Relações 'Exteriores da Rússia:

"A admirável resistência da França
em Verdun dnipõe-nos uma divida de
gratidão, pois nssignala unia etapa dc
ouro na historia da luta dos alliados
com as hordas germânicas. Dessa lula,
sairão a França engrandecida e coberta
de louros e a Allcniaiiha diminuída ,c
moralmente atlingida no seu prestigio
militar. ... ,

O prefeito de Moscou disse que dc-
pois de paginas como as do Marn.c c
de Verdun a Rússia não podia deixar
de sentir-se orgulhosa de combater ao
lado da nobre -França. Na mesma or-
dem dc idéas abundou o sr. Maklakoíf,
ministro do Interior que, ao terminar o
seu discurso, o fez ,por estas palavras:

"No correr desta guerra o povo fran-
cez fez aclos de uma belleza, de uma
grandiosidade que nenhuma outra na-
ção poude cgualar!"

SS 'STId BStATPíJkOD
raWSSl SVXVAVUO

Uma reunião que promette
s.cr tumultuosa'

O CENTRO COSMOPOLITA E A
SUA ASSEMBLEA DE HOJE

Apezar dos desmentidos, af firma-se, que
a direetoria do Centro Cosmopolita esta em
crise, em conseqüência da opposição que lhe
move numeroso grupo de sócios, que, doaii-
to da situaçíio anormal om cy.ic sc encontra
a mesma associação, do libera ram, em unia
rtunião recento, destituir a actual direetoria
c escolher, unia junta, governativa para fui-
dtir o período administrativo.

Hontem, à noite, estivemos no Centro, a
rua do Senado. A direetoria, reunida cm
sesão ordinária, deliberava calmamente os
assumptos de interesie social. .Interrompida
|inr alguns instantes a oessio, foi o represai-
tante do Correio da Manhã informado pelo
sr. José Tinto, que cc acha actualmente na
(.'residência, do seguinte: .

—Que a situação do Contra c pcrfcitamcn-
te normal, achando-se a administração a
frente dos destinos sociacs com o ma:or zelo,
procurando hein cumprir oa seus deveres.
Que os compromissos sociaes eslão coniplc-
Uniente cm dia, sendo a situação financeira
dc pouca prosperidade. Oue a cseripturaçao
está em dia, feita com o maior acscio e.cl.t-
reza. Oue não é, portanto, anormal a situa-
cão coéial, como re cravava cora a reunião
preocute da direetoria. Quo a assemblea,
convocada para hoje, c acto administrativo,
e i feita oai segunda convocação, porso te-
rem comparecido 4< sócios a que foi mar-
cada para 13 do corrente. Que a ordem <lo
dia dessa convocação é para tomar conheci-
menlo da demissão, do urcsiilente. para apro-
tentação do balancete da thcjouraria. de fe-
verciro a abril findo, c Dará a apresentação
do projecto de estatutos, apresentado pelai
coiumissão respectiva, c de U11, substitutivo,
atircscutado pelo sócio Gaspaf hernaiides <lc
Oliveira. (Juc não ha inluito de destituíra
iliiccloria, porque, até ao prosente, ella nao
deu motivo para uma opposiçto; os seus
actor, são baseados na lei e o seu fito e o
progresso do Centro, dentro dos moldes em
que foi creado, que é buieíitiar os sócios e
pugnar pelo bem estar da tlacse. dentro da
ordem e das leis do miiz, sem greves c sem
rr.-.incsnjes subversivas. Pensa que, . na
.T-reníbléa de hoje, não haverá opposição,
pontue a direetoria conta com o apoio
ícuieo da maioria dos socioa, que bem conhe-
cem as suas intenções e 03 seus esforços em
face dos interesses sociaes e, .se. por even-
luilidade, surgir alguma opposição, cila scra
movida por sócios despeitados, por mio se-
rem incluídos na actual direetoria; por m-
teresses contrariados e por espíritos, mal
aconselhados, nuc desoiam a approvação de
uma lei que transforma uma sociedade ue-
neficente e dc classe, e, portanto, dc fins
elevados, em uma instituição de resistência
c tle agitação continua. ,

i* nailn mais disse. f> nosio companheiro
rctirou-se e o sr. Tose, Pinl.. reabrindo a
actsão. continuou a dirigir 03 trabalhos admi-
uirtrativos. ¦»*•<
UMA FABRICA DE FILMS

Um grande desastre
Roma. iS - (A. II.) - O Jornal

de Itaüa noticia que as 11 noras aa
manhã, desabou uma sala duma socic-
dade de cinematographia, onde nume-
rosas áctores estavam rcprescnlaiido
unia scena movimcntadissima. .

Até agora, segundo o mesmo jornal,
foram retiradas cincoenta pessoas feri.
das.

Reuniões scientificaa'

ACADEMIA NACIONAL DE
MEDICINA

Esse instituto scientifico realizou
hontem a sua habitual reunião dai
quintas-feiras. A sessão foi aberta ás
8 i|j da noite, sob a «residência do
professor dr. Miguel Couto, que leu
um convite do professor dr. Aloysiu
de Castro, directon da Faculdade ds
Medicina, para que a Academia se fé
zesse representar na cerimonia do lau-
çamento da pedra fundamental do novo
edificio para a Faculdade.

A Academia acceitou o convite e no-
meou uma commissão para represen-
tal-a na festa que se realizará segunda-
feira, na praia da Saudade.

iEm seguida teve a palavra o acade-
mico Antônio Ferrari, que falou sobre
a sua exoneração de director do Hos-
pitai de São Sebastião. As insinnaçScs
iam se fazendo pessoaes para o dr.
Garfield de Almeida, quando o profes-
sor Couto intercedeu, mostrando aa
orador que nâo eram permittidas taei
insinuações, O dr. Ferrari, após mau
algumas palavras, calou-se.

Sobe á tribuna o dr. Linhares, medi-
co com pratica dos hospitacs allemães,
entre elles a clinica do professor Uuts-
mann, de Berlim, . .

Considerou o tratamento da gagucira
pelo methodo adoptado por aquelle .pro-
fessor, e que tambem elle, o dr. Linha-
res, ipuzcra cm -pratica, com resultado!
satisfatórios.

O dr. Linhares não •entrou tlirccta-
mente no thema da sua conferência.
Fez antes considerações gerac» sobre a
gagucira, sua pathogenia, a sede das le-
sões que a determinam: cprticacs, ou
nas vias de conducção. Referiu o tra-
tamento da gagucira desde a pedrinha
de üemosthenes, aos methodos mais
complicados, nem por isso mais etti-
cazes c referentes a quanto nervo con-
tribui: á funeção da palavra, ate o mc-
thodo por elle preconizado, que e o
empregado por Gutsmanu e consisto n.i
educação da linguagem, 011. melhor d.i
nalavra, no seu ponto de vista motor.

Aoós a conferência sobre o, tratamen-
to da gagucira, o dr. Antonuio Ferra-
ri pede a palavra para tratar de um
assumpto, agora de unteresse medito.
."iguala um caso interessante de
distúrbios inteslinnes diarroicos, detct-
minados pela cercomonas intestinatis,
transmittida provavelmente^ etn sua oli-
servaçlo pelas moscas. Duplo micro
se- fazer etiologico do cercomonas e

das moscas como seu transmissor.

De Portugal
Lisboa, 18 - (A. ir.) - 

foram!nresos hoje dois indivíduos, naturaes,
um de Ovar e o outro de Estarreja, que
tentavam embarcar clandestinamente
PaKXoE"8- 

(A. TI.) - Partem
hoje para a Inglaterra ns ministros
das Finanças e dos Negócios Estrangci-
t0Lisboa. 

18 - (A. H.) - Foi vota-
da hoje no Senado a lei concedendo, ao
governo o credito de setenta c cinco
mil contos para as despesas da guerra
e autorizando, ao mesmo tempo, o lan-
çamento dos empréstimos internos ou
externos, que o governo julgar necessa-

Foi tambem approvada uma emenda
ao orçamento das Finanças, augmentan-
do os vencimentos dos sub-secretanos
de Estado,

H'« nuintas-H-iis. Siicculetita Feijoada,
âs 9Vmanha,Tó na CABAÇA GRANDE.

CEXTKATi DO IDíASIIj

pura nrnti-

de

A Catnisaria Veneza, sobejamente

conhecida pelo processo que adopta de

vender barato, por preços, mesmo, de

verdadeiro leilão, annuncia mais uma

assombrosa venda do seu avultado

stock, em condições escepcionaes,
Conforme o annuncio que vae inserto

r.a ;* pagina da nossa edição de hoje,

cuja leitura convém a todos, certaincn-

ir, a venda de agora c ainda mais im-

portanto que as que foram levadas a

cffcito anteriormente.
.m-m-mx***

XO ASYI.0 DE INVÁLIDOS

lustiillnçíío do conselho
administrativo,

O coronel Henrique Alexandre Leal,
chefe do Departamento Central do Hxcr-
cito, acompanhado do chefe do serviço
ile administração, foi hontem á ilha do
Bom Jesus, sede do Asylo dos Inválidos
da Pátria, afim de installar o respectivo
conselho administrativo.

S.s, que íoi recebido pelo comman-
dante, coronel Martins, c seus ofíieiaes,
aproveitando a opportunidade, percorreu
todas as dependências do quartel, achau-
tio '.udo na melhor ordem c asseio.

i—a 6 m& » w -

TERCEIRO ANNIVERSARIO
Commemorando o 30

anniversario de sua inau-
guração, a CASA NAS-
CIMENTO fará ama-
nhã, exclusivamente, o
DESCONTO de ao"',0 so-
bre todos os artigos do
seu moderno sortiménto.
Rua do OUVIDOR 167

I 
Devido á descommunal

influencia
nas exhibições do

OS LARÁPIOS

E a corista ficou sem
as suas jóias

do Theatro Recreio. Assum-
; foi hontem roubada nas

O Circo da Morte
——«11 m ¦———mmmía^Bm

é conveniente cônsul-
tar o horário das

entradas
IN O

Cinema Parisiense

Concurso
cantos

A's 10 horas dá manhã
Èerão chamados á prova oral os
les candidatos: Fernando -
Miranda. Gilberto Magalhães Bçssa, Ge
lulio Felix de Mello, Glasdorino Luiz
do Cosia, Godofrcdo.de Araujo Bastos,
Gustavo Mãos, Gentil Gomes do Ama-
ral. Romualdo Costa.

Turma süpplcmentar — Ilettor Man-
na de Andrade Figuein, Henrique ler-
luliano dos Santos, Henrique Vieira üa
Costa..

mm-m-mm-mmm 
itualidade, pcusuo r. 60$. só na CA

amanhã
seguin-

Carvalho

Os allemães'nos Estados
Unidos

Londres. 18 - (A. A.) - Infor-
mani de Washington que o conde ue
Beriístoff, embaixador da Allemanha,
nos Estados Unido-, declarou ter dado
cpeciaes instrucções ao* cônsules alie-
mães na America do A*orte, afim dos
mesmos informar aos allemães rcsiden-
tes nesse paiz que de-,iam obcdccer.es-
crupulosamcntc ás leis norte-america-
nas.

Alteração provável no
ministério allemão

Nova York, 18 — CA. A.) —.
ndo telegranimas degu

N'.i ...
BAÇA GRANDE

NO MINISTKKK)
LNTlüKIOB

liem dc Sá. 13—15.
mmm
1)0

Sc-
Berlim, aqui re-

íebidos, via Amsterdam, corre que o
<r iHolfcrich. secretario do iliesouro
allemão, passicá |trevemiçnlt! liara o

cargo de ministro do Interior.

Os alliados oecupam
Florina

..\.1 — Noticias
de Salonicá, di-

que

NO CLUB MILITAR
A reforma dos estatuíos

'Rctiniram-so hontem, novamente, em
asscmbléa, para discutirem a reforma
dos respectivos estatutos, os sócios do
Club Militar.

A' sessão compareceu grande mimo-
ro dc officiaes, prolongando-so os traba;
Ihos, que correram sem incidentes, ate
quasi meia-noite. .

Hoje haverá nova assemblea para O
mesmo fim e, segundo nos informaram,
só na próxima segunda-feira estarão ul-
timados os trabalhos. So então serão
dadas a conhecer as modificações intro-
duzidas nos e^ta!"'°3', ¦_,

NO ENGENHO DE DESTRO

Morto por um trem
¦V ultima hora foi reconhecida , s.

identidade do infeliz que morreu in-
slaillaneamente sob as rodas uo b U
67. no Engenho de Denlro.

Kcconliece-.i-o to seu cutuiado Uo-
niingus Cardoso, morador á rua Fir-
meza n. ui, na estação acima.

O morto chamava-se Antônio Men-
des Era casado, de nacionalidade por-
tugiicza, de 46 annos de edade, com-
nicreiante e residente á rua Elvira
n. 10, tambem no Engenho ,dc Dentro.

Seu corpo será dado hoje a scpul-
tura.

NA3 MARGENS DA ESTAÇÃO
DO AMORIM

O apparecimento myste
rioso de um cadáver

Em um dos mangues d^Estrnda de

Forro Leopoldina, na estação do Ano
rim aiipareccu morto, ha , uias ura

íüdividliò de cõr preta, trajando mu.t.

mf^Tdo *2< districto, qt,. foi

avisada do facto, compareceu ao^ local

e fez remover o cadáver para o Nc-

croterio afim do ser feita.* au opsa.

O cadáver chegou ao Necro crio en

^íto^Ditn^g^
éS^o«af^ff|
nas costas um ferimento semelhante a

U"b 8dePleegado *T** *^° oH\T

q„e .se dessem diligencias para apu-

íar a identidade do morto, *£<§¦**

íendo conseguido até agora. «'1',^.

do de não haver o estado oe ue

nosicão do cadáver ipernuUir ouir^

descoberta, além do que ob- .-vou 4

"'Sctantoí3O inquérito e as diligen-

cialprosegti m até que se esclareça o«

que sej9a reconhecido impossível escU

recer tal fado. ________

Fallecimento no Recife
Recife, 18 - (A. A.) - Falleccu d.

Laurafde Souza Leão esposa do dc,

Leão Diniz dc Souza Lcao,

PRIMEIRAS

A LOTERIA FEDERAL fimí
nuiiiiiliíi unm extracçüo com o vvc-
mio íiinior do 100:000$, custaii-
ilo cada bilhete a diniiiiiitii iinnor-
(anciã de 1$700.mm% <¦ mm m W 
SOCIED.VUK Dli GEOGRAPEIA

VMA QUEIXA A' POLICIA

Muis wm furto do ioins
^ 6o districto foi hontem o

luiz Guimarães, residente, á rua
Cattete n. oS, para se queixar de que,
rm sua ausência os ladrões penetraram
110 seu aposeniü. c dali furtaram jóias
no valor de 1:-'00^"0'

FORMIOIDA PASOHOAL — O

maior amigo da lavoura; encontra-se
rm todas as casas de primeira ordem,
desta canital e de todo» os Estados.

SA ALl-ViXDKOA

O leilão do hoio

O íiuimia sobre o terri-
torio <lo Acre.

Afim dc prosçguir no exame do
mappa Jo território do Acre, confeccio?
nado pelo dr. João Alberto Masô, re-

V' I une-se hoje, lia sede da Sociedade de
' Geographia desta capital, a coiumissão

para aquelle fim nomeada.
m » «a» ? m

A corista
pçãò Gomei
SUaáQrÍfeslJe'oSprimciro caso suecedido
com as artistas que nos visitam. Lcm-
hra-se, por certo o leitor do decanta-
do roubo que softreu a actriz UilgenM
Brazão, que até hoje chora os sus
brilhantes, avaliados em lotoooí, mais
ou menos. . , .-..„

Alas como foi roubada a consta? Nem
cila o sabe. O que é certo è que, ao

chegar á casa, na Avenida Gomes
Freire, deu por falta dos .seus ancis,
dos seus bracclctes e pulseiras avalia-
dos cm z:omíog'o, c que sc aelia.am
"AssSmp^o 

reside en. companhia de

unfa SÇ e um cunhado e wg*
hontem, ella procurou o i" delegado
SiS para apresentar a sua queixa
declarou que absolutamente
desconfiar dellcs. O dr.
e. depois mandou que a
dar a sua queixa

UMA IMPnONTXCIA

O caso do leilão _, dc
moveis do sr. lJodé

No juizo da 4" vara criminal o lei-
loeiro A. Coqueiro dera queixa crime
contra Jo;é Bode, por haver esle auto-
rizado o leilão de moveis de sua pro.
priedade, c:n contrario ao cpie suppu-
nha o queixoso.

Ilonf.in. o juiz impronuncioit. o ac-
cusado. entendendo (,uc este agira no
rxercieio de legitimo direito.

ruãTs~jose'

O conselho dos pnlrí-
uioiiios ,

Reunc-sc hoje, ás 2 horas da tarde,
o Conselho Administrativo dos Fatri-
iMOiiios dos estabelecimentos a cargo do
Ministério do Interior.

 «M — «¦

Anihnlifl o LOTERIA P'"^^
fará 11 extrucção do ímiioitni te

«limo do 100:000*000. i-ujt. bi-
lhete custu niieniis ll^TOU.

BSCOT/A DE
ARTES

IHII.l.AS-

de um ven-

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

mmM 0 gg' + »¦*—¦ ¦¦
AS ,I()IA.S DA ACTUl/i

não podia
Leon ouviu-a
corista fosse

ao 
"delegado 

do 12o.
lia, agora, pelo resul-

Noiiieacno
fessor .

O jniniètfo do Interior nomeou o

livre 
'docente 

da Escola Nacional, de
Beilas Artes, Manoel Henrique Lima,
nará exercer o logar de professor de

geometria descriptiva durante o impe-
dimeiito do effectivo, engenheiro Álvaro
Iiodrigueíi, percebendo o vencimento que
n este fòr descontado. 

Glbbs, in-
nlez. —-

Xelèpliòno 834. Central. •— Rua
Simta Lu/.in 202

 PAULO TASSOS & C. r—

CIMENTO

Londres, 18 — OA.
de ultima hora, vindas .
zcni que as tropas anglo-trance/.;'.
se dirigiram ipara oéste oecuparam a ci-
dade de Florina, sobre a .estrada dc
ferro que communica Salomca a Mo-
""oT'alliados 

iniciaram immcdialamcn-
ie o serviço completo de defesa da

cidade' fortilicandoa especialmente em
-y^rilf:--(A.» - *«5
.nas aluadas que estao_. operando em

iSálonca, Uepois ide infligirem varias

B 
'nos/tcuto-bulgaros que eucon-

traram na fronle.ira eiitie .1 urccia,

Ser- i" c Bulgária, avançam neste mo-

mento sobre .Monastir.

Charutos VIEIRA DE 3IELL0
°S 

^VNNKTTE - dc S500

Aviões austríacos voam
sobre Veneza

Roma iS - (A. A.) - Uma esqua-

iliba 
'de 

aviadores austríacos voou

manhã sobre a cidade de \encza,

sem que pudessem soltar nwhui..a

bomba, devido ao Qta
encarregadas da defe
dade.

"TOSCA", NO APOLLO'mi&mtgg&Sgi
x*SiS'.fifi.*W!

sensibilidade do 
^flf"^ i^coni-

themas sobre o Vtssi^ art^ 
^.^

theatro onde so

0 S ' o publico de acorrer

uieiuaa '"f—-, ,„ .,„/;- ü essa critica
niungue o Lucean le sei le e cs.

penetre na sala de um11"3'

divertiu o pupneo «° ¦ "£"~nlcI0au!

predilecta musica que encerra "•"««._

de modernosT' queWo'"puÜico raramente se deixa

dendo gradualmente por toda a linha
de frenle, são acompanhados com a
máxima attençâo pela população de
Paris. Os militares acreditam que sc
trata da grande offensiva que os. aus-
triacos ha muito vinham annunciando,
mas não ligam ao movimento grande
importância. Os italianos abandonaram
as suas linhas avançadas porque nao
estavam suficientemente fortificadas
para poderem resistir a um ataque em
grande escala.

Ainda que as posições centraes Ua-
lianas do planalto dc l.avarone nao te;
nha-ii 'ido atacadas pelos austríacos, é
crença geral, nos meios militares, que
os esforços dos austríacos convergirão
todos solire este ponto, ü inimigo teu-
tarú assim por cm execução -o seu co-
nhecido plano de abrir passagem, atra-
vez das planícies de Vicenza. Este, e
sem duvida o obiectivo da offensiva
austríaca que, mais uma vez, se desfa-
rá dc encontra á muralha de ferro que
o generalissimo Cadorna ha muito lcm-
po vem preparando.

E de gustibus
Gosto não racio-1

como to
a raciocinar sobre gostos
«o» est dispiitanduni
cina.' . , , ,

A verdade deste
sua confirmação na
«o Apollo,o qual.se, Cando;seas5.m

_.  solenne que

companhia Rotoli 1
perara 110 Lyrico e
á rtftf". habitual exilo que
=e affirniou logo ás primciras.noias do

tenor Bcrgamasch na Recôndita armo-

nà e P?oscg„iu, c.n bello crescendo.

nphorismo teve a
recita de liontem,
ncheu dc admira-

dores da Tosca, realizando-sc, assim, o

otímeiro espectaculo solenne que »
''-Rotoli BilloiP em vao e^

no novo dou cilio,

de Floria no(íiu, c proscgun
até á saudosa evocação
¦>" acto, que foi bisada. ..
Asa. Galcazzi encarrcgou-ie d»

oíotaEonista e, não obstante ser essa

l'SS\ei que a distineta cantora

assumia tal personagem, a cl.ronica 
^

signala mais uma victoria para a teste
lida interprete de Aida c C avaliaria.
] 

A sra' Galcazzi foi alvo das maiores

demonstrações .de apreço; wj^ a«o.
de repelir

100:0008000. PorAl$700. Im-
iioitanto pliiiio dn LOlhlUA iJ.-
DER VL. a cxtralr-so nninnliu.— 

»i»i»

UMA CASA ASSAL-
TADA

das
acrea

forças
da

LE GRAND TAILLEUR
Costuma inglezes e á phantasia. L

Miiüo. III Rua da Assemblea III.

Pela paz
Buenos Aires, 18 — (A. A.) -

Congresso dos Circulo? Operários. Ce

As razões de Portugal para
entrar na guerra

Paris, iS — (A. A.)

MOVEIS A PRESTAÇÕES Um tiroteio entre ladrões
e a policia

O dr. Maga-

lhães lima. homem do Estado portu-
quê se acha nesta capital, entre-

' '¦  daqui,

segunda, c .
terna! que liga

Heclarou
razões, ambas

\o armazém ní do Cáes do
«verá hoie. ao :*cio dia, leilão dc nicr
radorias caídas cm conimisso, nav

nina granoe
)bras~o

Porto,
nicr-
ilido

titras: inanteigns,:i:tre
•uaeem religiosa, livros impressos,
^ ferro fnnJido, uiaíiarw uc »-*>'''
». biiniiutÍ9tm

KRAZÃO

Mais uma diligencia fez na madru-
gada de hontem, o delegado do ia*
districto na casa de Mme. Masulle, á
rua das Marrecas n. 5.

1'ara que lho indicasse o esconde-
rijo das jóias a autoridade ícz-s:' acom-
panliar do denunciante, o ladrão Ma-
rio Caatcsson, vulgo "João Branco .
Nada, porém, foi conseguido, e Can-
tesson voltou para o xudrrz. onde fl-
oará até que tudo seja esclarecido.

Que espere e
tado.

Preso e diz não saber
por que

A nossa pMicia recebeu, ha dias do
delegado auxiliar de Bello Horizonte,
pedido da prisão do árabe Jorge Sonn-
ca!r, pronunciado ali por um proces-
so qualquer. _

Hontem, agentes do Corpo de Segu-
rança premleram Jorge na praça da
Republica, levando-o á presença do 2'
delegado auxiliar.

Ouvido pela autoridade, declarou ele
que não tem processo nenhum na capi-
tu! mineira, de onde se acha afastado
hu mais de anno. Declarou mais que
foi ueeociante estabelecido' cm Oura
Freto e é capitão, da Guarda Nacional.

SO' NA CASA PORTUGÜESE JOí;
Rua Asscmbléa

contra manteiga fresca mineira supe-
rior; kilo 3$5QQ. _ ^_

^o-üe se poderá comer um polvo fresco
4 huMnliola ? sé na CABAÇA GRANDE.

DENTRO
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KO EXGKNHO DI

capi
Jorge será

Horizonte,.
enviado Be

Foi visitada pelos ladrões a oasa
n. 320 da rua Professor Gabizo, a

40 — c que se en- madrugada passada, não podendo os
visitantes levar a effeito o seu tra-
balho", por terem sido presentidos
pelo guarda nocturna de ronda, que
deu o alarma. ,.

O guarda prendeu um dos melian-
tes mas poiico depois este fugiu-lhe
das niSos. indo esconder-se,num terre-
no dcvoluto, onde foi. depois de muito
cuslo encontrado novamente pelo vi-
tfllaote, que tem o numero .1 a, e se
chama Manoel Pereira dc Almeida.'O 

larapio estava com a roupa em
farrapos e loda molhada. Xa delegacia
do 15o districto, deu o nouio de Adol-
pho Antônio da Costa.

Quanto aos outros ladrões, foram
nersecuidos, quando fugiam, pelos
guardas que accorreram. ao chamado
do 12 Vendo que seriam apanhados,
re«:-uiram fazendo fogo contra seus
pe'<e"iiidorcs. Houve grande tiroteio,
do' qual não saiu «unguejn .ferido. ..

Os gatunos lograram fugir,

guez, .
vistado pelos jornaes
que Portugal teve duas
de suinma importância, para entrar n,

guerra ao lado das nações all.ada .

A primeira diz respeito aos seculares

tratados que o une a Inglaterra; a
'constituída pelo amor fra-

nação portugtfcza a

hrinci natriã adopliva da gente luza.

Potúgab pois. oecupa. assim, cou-
,1.üt7 Magalhães Lima, um alto

tZ de" e dignidade en, favor

Sa liberdade, da justiça e da hti.ua...-

dade. «,

O s. u
homem

Na emação do Engenho dc Dentro,
f.ji colhido pilo trem S U 67, que
subia, tun individuo desconhecido, de
côr branca, com 40 annos de edade,
presumíveis', que atravessava a Jjmhu
muito distraidamente.

A sua morte foi instantânea.
Esse desconhecido vestia calça e pa-

leiot de casimira azul, colide branco
e calçava chinellos.

Seu cadáver foi removido para o
Xocroterio, pela policia local que teve
conhecimento do f-icto,

Um artigo da "Gazeta de
Lausanne"

iParis io- U. H.) ~ Num artigo

que hoje publica, a «Gazettc dç Lau-
sanne" commenta satyncamcnte os

protestos da Allemanha contra as con-
seqüências do bloqueio, c a çsse pio-
pclito recorda a deslnuiiuii.dadc da
1'rtissia quando em 1871 prohibiu toda
,1 espécie de abastecimento alimentar
á cidade de Paris. E çoncluc:"Como se vê, a Historia repete-se.
mas convém dizer francamente quem
foi que começou...•fi

As operações no Tyrol
Paris, iS. (Ã. IL) — Os, ataques

dos ausiriacos contra as posições «a-
lianas ao sul do Tyrol e quc_ segundo
recentes informações »e estao esten-

tholicos approvou. por unanimidade, a

redacção dos telegramnias destinados
,10 presidente Wilson c ao papa Bene-
dicto XV adherindo á idea de serem
agora realizadas as negociações cm fa-
vor da paz européa.

*
Ainda o afundamento do Ika itai.ia

"Tubantia" !
La Pae, iS — (A. A.) — Os jornaes

desta canital exigem em artigos energi-
nos que* o governo boliviano proteste
perante a Allcmanha contra o afunda-
mento do vapor Tubantia cm que via-
java o ministro boliviano dr. Salinas
Vcga.

COSTUMES CHIC?...

La Maison Nouvelle
9, RUA GONÇALVES DIAS, 9

A invasão dos Balkans
pelos alliados

Nova Yorl:, rS — (A. n.) — Tcic-
grammas de Athenas para os jornaes
desta cidade, dizem que, embora o go-
verno grego não tenha permittido o
transporte das tropas servias dc Valona

não pude cxliiiiur-se .. ,..„..,
Farte, applaudido calorosa e prolonga-
daOCba°ryíono 

Federici, no Scarpia, não

desmereceu do justo renome que o
ralco carioca lhe ha conferido. Ainda
,2 o Teu trabalho dramático, con-
I sçienciosainentc estudado, sobrclova ao.

n f ACÍÍ°a'* Rina Agozzino Alessio nos
bastidores nobilitou com a sua arte a
modesta c simples canção do pastor,
entregue more souto a conipriniario.

Uma palavra de franco elogio ao
baixo Fiore que vestiu o roquette do
eachristão. , , ..

.Enscenação boa, coros bons, orclu ^tra
boníssima.

Terremoto em Rimini e
Cosena

Nova York, 18 - (A. A.) - Dizem
de Roma que foi sentido um terra-
moto entre as cidades de «ínum e Ca-
sena. ignorando-se, porém, ali, quaes os

prejuízos causados.

Noticias de Minas

para Salonicá, cm suas estradas de
ferro, a3 forças franco-inglczas qtte
deixaram Salonicá para fazer a inva-
são da Servia, avançando sobre Mo-
nastir, estão nas proximidades dc . um
encontro com o exercito servio, vindo
de Valona para faz.tr com os seus al-
liados a invasão dos Balkans,

Corre aqui, como certo, segundo C3-
sas noticias, que os servios, tendo dei-
xado a ilha de Coríú e passado por
Valona se dirigem para Florina, cidade
oecupada já pelos franco inglezes,

:.;

Bello Ilorisonte, 18 — (A. A.)—Eita
gravemente enfermo o coronel Einygtlio
Germano, thesoureiro da Delegacia t'is-
cal daqui, e provedor da Santa (-asa
da Misericórdia. ,;, 

'.-, 
,;.,

Bello Ilorisonte, i3 — (A. A.l-r*»'
leccu hontem, sendo sepultado hoje, o

estudante Alexandre Coutinho ^Fifto,
alumno do Instituto 'Jura, di sta capi

% extineto era filho do 
fV%r ^

xandre Coutinho. diree tor do, debate?

da Câmara dos Deputados.
Bello Horizonte, 18 — (A. -\.l scrao

inaugurados no dia .? do próximo;
de novembro 03 serviços de sancamcM

to dn município de UUa.
Bello Horisonlc, 18 -- (A.,-A.J — <->,

lorna Diário Jc Mines rccttíica a no-:

\\°eil oor cüe publicada anteriormente
I ScPo arsassinato do capitalista.José
i Sane, em Piiapora, cuje morte 101 M-.

i tural
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Verdadeira cura da |J t IIRIA
BEM OPERAÇÃO, por, melo da CINTA HERN1ARI.1 EIiECTIUOA

No grande estabelecimento, «lo Professor LAZZA*
RINI todo* oj apparelhos são fabricados sob me-
dida, conforme o caso e a enfermidade, não tendonenhuma mola de ferro, sâo leves e invisíveis; garan-tindo uma contenção suave, e perfeita, também «Ias
Hérnias a.» mais volumosas ;podendo, o doente tra*balhar, fazer exercícios de cymnastica "U equitação,ficando completamente curado, sem operação aL
«uma. As pessoaí que soífreiu. da Hérnia escrevamhoje mesmo ao Prof. I.azzarini, afim de obter o tra-tamonto gratuito,

NUMEROSOS
ATTES-

TADOS DE
CURAS

Consulta das
9 ás za e

das a âs 5,
O dominga
até melo

dia.
RIO »E JANEIRO-LARGO DE S. FRANCISCO N. 43Obesidade,, ventre caido, rins moveis, dores rheuinaticas, eciatica, debilidadenervosa curada com especiaes e modernos npparclbos electricos. Repartição ortope-¦uca para senhoras, dirigida por uma dama especialista.

. , AVISO — Devido aos numerosos pedidos a Casa enviará um professorortliopedico as seguintes cidades BEIitO HORIZONTE. Hotel Avenida.os dias 21. 32. 23. 24 o 25 corrente. OURO PRETO. GrnndoHotel os dias 27 o 28 corrente, e JUIZ 1>E FO'RA. Hotel Riouc Janeiro, os dins SO c 81 e 1* do junho próximo vindouro.
•^ ' --•-¦¦ —é —><si

HEATROS & CIHEMÃS/

PRIMEIRAS
¦i ¦!¦¦¦-¦-¦¦ —àraíaM».*

OS FILMS NOVOS
Apresentando tudo quanto pódc haver do

tr.ais assombroso, de mais perfeito nn arte
cinematographica, todos os grandes cinemas
du Rio renovaram liontem os seus program-
ma. O Parisiense, que é dou mais «nicri-
dos da sociedade carioca,, apôs a exliibição
triumphal d'0 Jockey da Morte, mudou de_
cartaz, com as- duas séries do estupendo
trabalho que se intitula O Circo da Marte,
tio qual já publicámos minuciosa descripção.
A emprosa Stafta,. aeja dito de passigcm,
foi muito' feliz proporcionando aos seus in-
numeros admiradores a reprise dessa admi-
tavcl peça dinamarqueza, embora para aa-
tisfazer a vontade da clcganto sociedade que
freqüenta o seu luxuoco cinema, tivesse que
faicr grandes despesas;

O Circo da Morte ê um film como não
t«»ori muitos, e, no gênero,, não conhece-
nos coisa, melhor;, commovc. enlhusiasma,
«rebata I O espectador acompanha com
interesse as arrojadas peripécias dos- dois
i.creics do film: Henrique, o mais moço dos
Clemont-Torrtme, e de Pvcltna; a pobre vi-
clima de um aventureiro

O Odoon, além do Gaiur.ont-Actliatiilades,
Lcancio Papá,, graciosa comedia desempe-
«íhada pclo festejado- actor tcoucio Terrejt,
-xhihc — foi esta a nota do dia uo bello
e confortável cinoina da Companhia Cine-
rattoitrapliica Brasileira — a 4* serie da

gfàndibsa poça, da famoii fabrica Gaitmont,
I ampiras. A sério que hontem começou a
ser exhihida é uma das mais interessantes
do celebre drama policial, em que figuram
como protagonistas a encantadora Musidoro,
Jean Aymc, Malhié, o intelligcnte actor

que faz o papo! de repórter "Gerando", e
ievesque, o engraçadissimo "Mamarracho".

Com um programma dessa ordem, é claro

que o Odcon apanhou enchentes solire cn-
clientes o que outro taulo acontecerá cm-

quanto Vampiros figurar no cartaz. 1;.
bastante lembrar que,, como tem acontecido
nas grandes capitães da Europa c da Ameri-
ra do Norte, os "films" pòlicioes também
f-i-eni palpitar de. emoção o publico carioca.
V por isso o Odcon esteve o. transbordar.^

i A mordaça, o estupendo drama em cin-
eo aclos <le Victoricn Sardou, peça celila-
'«Ia pela Tiber Film, c o film que tão cedo
não sairá do cartaz do Patfié. Em todas
R3 sessões da tarde c da noile os logares
andavam por empenho. Vimos na luxuosa
«ala do Pathé a fina flor da sociedade ça-
rieca, acompanhando com o* mai3 vivo in«
teicssc ns scenas admiráveis jogadas entre
a bella Ilesperia, o celebre Clüone (Za-la-
Mort) e o sympatbice» Collo. Numa só
fita a Tihcr reuniu a genial trindade.
IJespcria-Gliionc-Colto-i

A mordaça que custou á fabrica editora
1.200.000 libras, cerca de 8..o coutos da
*iofsa moeda, também será levada no Ideal,
IA empresa deste cinema não poupando sa-
crifie-ios .pecuniários para cxhibir durante
quatro dias «ma cópia da Morda;a, de Sar-
ilou, pafjou doze contos, Mas, como diz
o sr. M. Pinto, "esses enormes sacriíi-
cios são bem cnfprcgados por se trotar do
inalor monumento da arte moderna". Com-
..lcta o programma de> Palhc : Jlfoimmeiif-í
e panorama de Gênova c fui gatuno des-
'cuidado-

cio Tris, nlém de Oj escolhas da mar,
lindo drama di Universal, interpretado por
C.rnce Cunard; Amor e dever, drama de
EIsòil, mantém mo prosrarnnia o formiila-
vel romance rolicial Suborno, cxhibindo
mais duas série! — A lula conlra o syn-
ilicato da traecão e A victorib do Povo.
No Paris : o 4* série dc Vampiros, o oeTnii-
ravcl drama policiai "A evasão do morto";
\Leoúch quer ser papac, graciosa comedia
rle Caumont: A fascinante flor dc li?, mi-
moso drama dc amor, dividido em tres lon-
ros actos e o (laiimontJournal, ultimas c
mais importantes noticias ttutndiacs. Fê.a
é preciso recommciuhr o programma- os
films citados dizem do seu valor,

X ii. ...... drama policial ein tros aclos.
interpretado *por Eddic Polo c Wurdocli
ROacquarc; Corações roubados c Th Sam,
íilm iustruetivo sobre íi marinha mercante
americana, são as excellentes íttaa que íi-
Riiram no iprogrnmma novo <lo apreciado
cinema Avenida.

NOTICIAS fciSiMflS
O FESTIVAL DE TINA D'ARCO

Tem caracter festiva o cspcctaculti de
Itpjc, no,-Carlos Comes, pela companhia
Silar

Ct
i-YVciss.

te:a dos dcflars.
Tina d'.Arca cantará, n

2° para o ,1o ciclo, a interes
iKjlitana Mama che và sal
ia" Lcíiía.

Viw programma aUrahctit

IV quo ali realiza
sua serata d'onpre
a distiucta artista
que ei Tina d'Arco,
u apnlntidi«l.i sopra-
nn* daquella com-pa**
idiia.

Cantora ile mérito,
dotada de bella vo?,
actria dt! apreciáveis
«iolcJ. que sabe dar
íi seus t>.pe:.i o
cunho da mais irre*
GÍstivcl f^raça, Tina
(1'Ãcco já conqttís*
tou ai pymp;ulu;i» e
o apreço dn publico
ciriiH':., qt*e hoje
certamente aceorre-
ir,', cm ( massa no
Carloi Come**, n af*
plttudif a bcncíicta*
da, homenafiem de
quu cila ó bem me-
recedora.

Stirá cantada a lin*
d.i opercla - * /'u/i-

^ intervaüo do
¦ante canção na*
c « a **romau-

COMPANHIA LVKICA
Mai.s uma ve;*, n companhia lyrica Ko*

toli jt JÜHnro cantara a " líoliemt:", dc
-Puccini. _ O publico c*í!:*i bem tnfunuadu
do que i\>i o éuecesso da mesma no I.y•
rico, quando a companhia a cantou pela
primeira vez.

O-, interpretes da "Bolicme'* são: o te-
nor Dcl lly, o tenor da voz de ouro,
como toilM liie chamam, o barítono l**c-
lii-iíi.-'. as senhoras Espcranza Clasenti e
X. Uaccíoppo, duas esplendi da <• cantoras,
e mais as senhoras C, Rlcíoccln, Barou*
cini e K. Orlandi.

A '* Hoiieme", que r.n Lyrivo teve nu-
imoro^a concorrência, hoje de*, e íazer e--
gotar n lotação do Apollo.

A " Itohemc" c uma opera oue f:i!:i nn
coração e enternece os espectadores. Xão
ba quem não se emocione ao ouvil-a,
jirincipaímenie, quando bem cantada como
vae ter hoje.

FESTIVAL NO PAI.ACE
THEATRE

Hoje, no P.il.ice Theat-e. r;-i?r.fi»» or-
nanientado, ee iniciam os cspectacylos rm
homenagem a Santos Dumont, revertendo
uma parle do prodücto a favor do Acro
Club Brasileiro. Além de um discurso ai-
IllsivO, a empresa reservou para esta roí*
te o grande suecesso da Companhia Pai*
myra Bastos — " Amor de ina-scara",
que se despede definitivamente dn publi-
«o. visto a "Iroitpc" portuguea. já estar
Htinmiciando os scit-s ulihhos espéctaculo-.
Santo:* Dumont, bem como a direcção do
Acro Club, lioitral-o-ão com a sua pre-
Ecnçá, em camarotes especialmente re-t*r-
vados para crie fim, A procura de biílie-
tes tem sido enorme, não sendo para cs-
tranhar que, á neiile, o Palacc Theatrc
seja pequeno p:.ra contar quantos desc-
iam homenagear c> aviador patrício c cem-
correr para uò louvdvca t;::s iie-s; espt*
ctaculo.

KOSES", NO

:;tcra.
cm-

AS "MATINÉES
TIUANON

Cnm o riais hrilli.ir.to cieito.^ lie
iniciou as suas "nntiná-s roíes , o
presa elo T.-i..non. .

A c!e"..niiíc "boilc" ds Avenida halta
uma platéa numerosa e distincti. que se
wtisíez com o prosratnma artístico e eie«

Rante com que a brindaram os «lircctorts
do Trianon.

A representação do impagável "vatiele-
ville" — "Vinle díaa á sombra", de Pier.
re Wcber, foi cxcellcntcmcnte desempe-
nhado pela companhia Alexandre Azeve-
do,, com vivos applausos da assistência.

A nota chie da "matinée", o "live 6
clock tca", offerecido pela empresa, e
servido pela Sorve teria Alvea r, foi rece-
bida com geral sympathia.

As "matinces roses" podem já consi-
derar-se victortosas, d que acontecerá, de-
certo, ás "luatinées blanches",. que depois
dc amanhã o Trianon inicia.

NO"NOBRESA GAÚCHA
S. JOSE'

Obteve o mais estupendo suecesso, o gran-
dioso o emocionante filme de costumes ar-
gentinos — Nobreza gaúcha, que hontem o
Ü José começou a exhibir.

A vigorosa e empolgante peça impressio-
[.cu vivamente o numerouo publico que af-
fluiu ao iwiiular theatro ela praça Tiradentes,
que nio cessou de aoplaudir as vibrantes
scenas daquelle grandioso drama de amor que
é Nobreza gaúcha.

O CONCURSO DE COMÉDIAS DO
THEATRO PEQUENO

A commissão julgadora do concurso de
comédias do Theatro (Pequeno rcune-se hoje,
novamente, ás -• horas tia tarde, no edificio
da ilis.ola Uramatica Municipal.

Nessa reunião, natural monte; terminará o
julgamento, que está sendo feito com ca-
crupulo pelos drs. Coelho Netto, Rodrigues
Barbosa e Oscar ^opes, actor João Barbosa
c actriz Guilhermina Kocha,

VARIAS
Mandaram-nos ntlenciosos cartüea de

despedidas os artistas Pcpa Delgado c Al-
ficdo Silva, da companhia do theatro São
José e que hontem seguiu para o Ria
Grande «lo Sul, cm "tournés", c Etelvina
Serra, du companhia do PolyÜicama, dc
tíisboa, a qual já sc, acha cm S. Paulo.

-- Amanhã, em 4* recita dc assignatü-
ra, rcaliea a primeira repre.-"entação, nes*
ta t temporada, da celebre opereta de An-
dré Mcssagcr — "A Vrerouica", env que
Palmyra Bastos, Almeida Cruz, José Ki-
cardo. Armando de Vasconccllos. Adriana
ile Noronha, Julicfai Soares, Margarida•Martinó c Carlos Vianna tem os papeis
prineipaes.  ¦

O CARTAZ BO BIA
NOS TlIBATUOS

KüCRlíIO — Um suecesso elo primei-
ra ordem foi a "reprise" da revista "Ca*
pote c lenço", no popularissimo theatro Ke*
creio. Kssa peça despertou agora o mesmo
ciilhusiasmo como ha dois annos, quando
elas primitivas representações no Apollo.
Tanto o Cabo b.lysio, como o Padre Anto-
nto, o Oitenta ou _ o Romeiro, são papeis
absolutamente typicos e defendidos com
propriedade pelou artistas a quem foram
entregues, de modo quo n platca se ale-
gra desdo a entrada dc cada mn delles cm
scena.

Além desses. hcllos elementos dc attra-
cção, outros ha também merecedores dc
destaque, o dos quaes náo é o menor o
que canta o -Geraldo. Dos iiuineroí do
nosso patrício bem se 'pode salientar o
inspirado Hyinno no lirasil. eom lindos ver-
soa e uão menos linda musica.

RHraUí/ICA — "b 
publico continua

a manifestar o agrado cm que lhe caiu ia
companhia American Circus, já npplaudín-
<Io os prineipaes artistas, já accorreudo em
grande numero aos seus cspeclaculos.

Para hoje está anuunciada -mais uma
ftincçSo, cheia de nttractivos, com soberbo
o sensacional programnia, no qual figura a
emocionante apresentação dos dois lindos e
frroze'3 leões com que trabalha o capitão
J?usinc. »

_S.. PEDEO — Nas duas sessões de hoje
aínda será levada á scena a c.ngraçadíssima
e apparatosa revista — Meu boi morreu,
nuc hontem festejou a sua 50* representa*
ção e que parece irá ao centenário.

K.\3 sessões desta noite estrearão os cy*
distas rxccntriceis Santinzcgtt, que tão np-
çlaudidos têm sido cm outros theatros onde
já se cxhibiram.

*
TUIANOX — O Mieccsso que tem ai-

canado n comcdÍfl*t'fliííí(Jw7/ír de 1'ierre We-
ber — Vinte dias á sombra fez com que a
companhia dirigida pelo apreciado actor Ale-
Xandra (Azevedo ainda hoje conserve essa
interessante tpeça no seu cartaz.

Assim, pois, aípielles que ávida não ti-
veram opportuuidailc ile assislir n essa co-
incaia tião devem perder o ensejo de ir
boje a uma das 8CS85cs do Trianon.

 ii— C»Wffl*>-»*tMgP- 

A tJLXniA ASSESlIBLiU GERAL
Foi realmente brilhante a assembléa

geral; da Obra de Protccção, realizada
no dia 14, no salão nobre do Collegio
da Immaculada Conceição.

Ao abrir-se a sessão, o dr. Fausto
Ferraz saudou, em nome da elircotoria
e dos sócios presentes, ao presidente
do conselho, 'barão de Brazilio Macha-
do, quo ajiós grave enfermidade, re-
stabelecido, lá estava a presidir á as-
sembléa geral da Obra.

O farão de Brazilio Machado agra-
decendo encarregou o dr. Fausto Fer-
raz dq leitura do relatório apresentado
por d. Kcfcline iMossone, secretaria, e
da leitura do parecer da comniissão de
exame de contas, composta dos drs.
Theodoro Gomes, Alfredo eRussel e
listanislúo Bousquet.
_ Após a leitura, tendo-sc que procedera eleição da nova directoria. por pro-
posta do dr. Alfredo Kttssel. .foi pro-clamada a mesma que até agora com
tanto esmero .tem dirigido a Obra de
Protecção.

O barão Brazilio Machado propoz o
nome do sr. Servulo Dourado paracontinuar no cargo de thesourciro
adjunto, porque ninguém como elle
pôde desempcnlial-o, dada a franca e
minutada dedicação com a qual se tem
consagrado ao progresso da Obra, quose tem vencido déficit c resistido a
graves difficuldades em maior ivtrle(!evc-o a esse esforçado paladino doliem.

FOOTBALL

O Circo da Morte I
Consuliae o horário

das entradas
INO

Parisiense
g-mJBX3mmmWmm-OÊmUfIWWmmmíLmm,llãMVm\,t£i3

para assistir com
commodldade, agrando

maravilha i
B » 58 * BB

AS RUAS QIK Kl .CLAMAM

Morro abandonado
Pede-nos a administração da Irman-

dade ele N, í>. elo Mont Scrrat. no
morro elo Pinlo, chamemos a' attenção
d.V Prefeitura para o estado lastimável
cm que se encontram as prineipaes
ruas do referido morro, especialmente
as e|tie elão _;icce*sso á referida capella.
Caso a Prefeitura não mande executar
as obras dc quç necessitam as alludidas
riiaí, muito prejudicará o culto religioso
naquella e-;epe:lla. pois ejuc ellas se
acham intransitáveis.

Montes ilo lama
A rua V>. Anna 'Xcry, no Pcdregu-

llm. depois «|uc cessaram de cair as
Rrnndes chuvas, ficou por assim dizer
i::ipe*.l* I.i ii.ra o transito, pois, c;n dc-
lerminados ponlos foram "collecciona-
ele.>" vários utonliculos ele lama, por
cima elos passrios, e eiue ali permatie-
cem até hoj*-', línirctaiito, a Stiperinten-
dencia do Serviço da Limpeza Publica
ie'i:i uma estação na referida rua, nu-
mero ^SS!...

Pedem-nos eis moradores da rua Dona
Anua Nery clianicmos a attenção das
autoridades conípctentcs para c.sa elcsi-
dia. '¦>»»*¦

AS TII,TIM.VS RRS01.1T0ÕRS DA
LIGA aiE'1'KOrOLll'AJ..A

Alcuns comiuciitarios
Com a presença de (fraude numero elerepresentantes sob a presidência do sr.Souza J.ibeiro, rcuniu-so antc-liontcin. oconselho director da Liga ¦ Metropolitana.

. Depois de ouvir nma exposição ela pre.sidcncia sobre a "Taça Rio llranco" of-tçrecida a Litxa pelo ministro elo Èxtc-rior, o conselho resolveu aeloptar o alvi-tre stlggerido pela mesa, de entregar a
promoção ela disputa do tropliéo interna-cional á Federação Brasileira ile Sports,de açcorelo com ns exigências ela filiação
da Liga a esta instituição, que, pelos seusestatutos, ó a unica competente para re*
presentar o sport nacional perante o cs-trangeiro.

lista proposta da mesa, sc bem que ap-
provada, não deixou de receber o voto
contrario de alguns representantes quesegundo a opinião cinittiela pclo do Chia-nabara, acharam que o conselho podiacceler a Federação o ilir.ilo ele promo-ver o encontro entre o Uruguay c o Bra-sil, mas não devia entregar-lhe a taça.Esta orientação impensada, é esdrúxula,
pois que a cessão de valor moral — acessão elo direito ele cmpreliciidcr a dispu-ta — a primordial, daa concessões, eraadmittido por cila c s.'>, unicamente', a ces-são "material" do prêmio é que não eraconcedida, e encontrou um apoio que nãoera «Ie esperar. A minoria eseiucccu-sedc que 05 seus desejos se reuniam pura-niciiic numa questão infantil e secundariade guardar a taça nos armários ela Li-
ga e não dos da Federação, Que uos ini-
porta a nós ter sob nossas inãos um oli-
jecto, cujo uso entregamos n outrem,
porque um cuntrato «interiormente assi-
gnaelo por nós nos obrigou a esse proce-der ?

Depois dcísa decisão, decisão que repu-
íamos perfeita, os membros do conselho¦tomaram conhecimento da fusão ou mu-dança de nnine, por via «Ia qual o lio-
qiteiião do Passeio ao envez «le ser Foot-bali Club, passa a preceder-se cora a de-
stgnação ele Club de Regatas. Este casosem a minima relevância — mais umacoiiitnutiicaçfio proveniente da soberaniado um club — «leu moiivo a acalorada
discussão, voltando á tona muitos factos
passados que não interessam aos destinos
sportivos que compete ao conselho super-
intender. O representante elo S. C. Ura-
sil disse que, embora tarde, ficavam pro-vadas ns osserções que sempre tez: o
Boqueirão desde que entrou para a Td-
ga i o Club de Eegatas. O elo Villa Isa-
bel declarem que se admirava do seu coi-
lega do Guanabara, que cursou cinco an-
nos de Direito, c que deveria ter apren*
dielo a agir com equidade, ter combati-
do o caso Jíuqueirão-Paulistauo c depois
patrocinar um análogo, qual ,cja o íu-são Guanabara de football c Guanabarade regatas.

0_ representante deste club rcspomlen-
do á iinputação elo seu companheiro ele
bancada, diz que o seu club & talvez
mais digno que o Club Villa Isabel.

Kstabcleee.se então nina grande balbur-
dia, contida a custo pelo sr. Kocl eiç
Carvalho, que oecupavo, occasionaltncnte
a presidência.

Voltando o sr, Souza Ribeiro á cadeira
de presidente, e, continuando o desrespei-
to â mesa, s. cx, advertiu aos represen-
tantes ele que, se persistissem nessa dispo-sição de perturbar a própria compostura
do conselho, não continuaria a presidira sessão.

Terminando a hora legal da reunião, o
presidente preveniu os membros da casa
de que tal sucedera. A propósito da con-
cessão da palavra para requere.r proroga-
ção do tempo, o presidente foi mais uma
vez desrespeitado; 'Km vista disto. s. ex.resolveu, mui sabiamente, não ccisentir 110
prosçguhnenlo da sessão, encerrando-a. iísta
medida violenta, de caracter excepcional,
foi applaudida por grande parle «los meni-
bros ilo conselho, pois que significou o
unica medida repressora do máo andamen-
to que iam tendo os trabalhos.

Depois ila sessão do conselho, reuniu-se
a assembléa especial, que vem resolvendo
sobre 03 novos estatutos, afim de tratar
ela execução da lei de amadorismo c se-
lecção.

A mesa propoz que se aeloptossc o prazodc tolerc»icia até 27 dc agosto. O repre*
sentante do Guanabara, que. embora seja
membro da mesa, c o mais ferrenho oppo*
sicionista que cila tem ás guns idéas, não
concordou com a indicação, Propoz que o
interreguo fosse de todo o campeonato de
191 (í!

lí o conselho director di Usa, não ndo-
ptando o alvitre que representava o meio-
lemio de sua precipitação de ha pouco*;
dias e aa" necessidades reacs dos clubs in-
(eressados, que, como bem disse o repre-
sentante do Jcarahy, acharam bastantes no-
venta dia*;, menos que o proposto, para u
transição, e-*se mesmo conselho approvon
a proposta Guanabara!

¦Ahi se alguns dos conselheiros do sport
s? dessem ao trabalho dc pensar, a esse
trabalíuuho simples dc raciocínio, antes de
emprestarem a responsabilidade de seu3 vo*
toá a qualquer assumpto, não repetiriam
tão freqüentemente esses passos á rcctn-
guarda, que, desde o amio passado, são
contados na mesma proporção dos dados
i írente.

ll! * *
Xa sessão do conselho, o representante

do flamengo participou que o seu club ia
offerecer á r,iga a *'Tnç.i flamengo", paraser disputada, cm sen campo, entre o"scratch-' do Knc-ivíIo e o da Armada.

l-XCOXI' II0 1OT lil! KSTA DUAL
O BotnfOETO enfrentará' o

Mackcn/ie
Tara pflttdio d<)3 aficionados do football

nesta cidade, está assentada para o pro-
ximo domingo a realização de mais um im-
portanto encontro, entre clubs do S. Paulo
e do Rio.

O Botafogo c o autor dessa Iniciativa, de*
vendo, em terceiro embate interestadual do
nrno, as suas forças concorrerem com as do
Machcnzie, dn capital paulista,

Reina um Rrande interesse pira a prova,
dadas as excellentes condições de adestra-
mento dos teams que a vão efíectuar.

¦MM-,

DATAS INTIMAS
(Fazem annos hoje :
O tenente Lyncoln 'Marinho ja sra. d. Antonia do Carhio, esposado tenente Tlcrmcnegildo Carmo;a menina «Maria, filhinlia do- dr. Car«

los Lindgrcn , ,o sra d. C^fa rimcnlel de ,\ndrade,
professora municipal, esposa do sr.. Gcnato
de «\ndrade. funecionario da .Marinha ;o major Alfredo Lemos, .J? "escriptu-
rano. da Caixa de Amortização ;n menina -Muria, filhinlia do major
Tancrcdo Leal da Cosia, funecionario da
L. 1'. Central v-_ o capitão Arthur Machado tF-lho, daBrigada Policial ;.0 alfcres Antônio Marinho Machado,
machmista da marinha mercante ;o sr. Ciccro Velasco, interessado dafirma 'Ilenevides, Pinna & C.ja sra. d. Clotildc Neves Marcondes,esposa do dr, Francisco Ignacio llarcon-des;

a galante menina Nair, filha do sr.
Lmo Antônio da Silvo, sargento da Uriga-da Policial.

a senhorita Maria Cordeiro PereiraGuimarães, irmã do dr. Pereira 'Guinia-
fães, delegado do 4" districto policial.Ao ter-se conhecimento hontem, nasecretaria do gabinete elo prefeito; o cmoutras repartições municipaes. do aimiver-sano do capitão llcnriquo Rcsse, officialdaquella secretaria, foi o mesmo alvo dasmaiores atteuçõcs, pelas suas qualidades—corno funecionario, excellente chefe > úa fa-milia c companheiro de todos querido.Por motivo elo anniversario natalicio«Ie sua graciosa filhinlia Juvcnira, o sr.
Juvenal de Faria, administrador da Com-
panhia Preelinl c Saníámentí do Rio de
Janeiro, ofíereca hoje um jantar ás pes-soas dc suas relações.

# ií *
NASCIMENTOS

Transborda do alegria o lar do tenente
Luiz Guimarães Fernandes Tinheiro, offi-
ciai da Secretaria do Exterior, e de sua es«
posa, d. Sylvia de Oliveira Fernandes Pi-
ni-ciro, filha ¦ de Alfredo Mariano,-' nosso
collcga de redacçâo, com o nascimento de
um interessante menino, que recebeu o
nome do IIe:sio Klcbcr.

:': $ Ü»
MANilFESTAOõES' A colônia maranlicnsc nesta caita! levou
a effeito uma manifestação «io dentado LuizDomingues, por motivo ela passagem do 30»anniversario da vida parlamentar dc s. ex,i.m sua residência falou, em nome dosmanifestantes, o sr. João Lima, tendo osr. Luiz Doniingues agradecido.

:» íi 1»
C0XPKIÍ EXOIAS

Realiza-sc hoje, ás 4 horas da tatde, .naEscola Dramática, u conferência elo artor
João Ilarbosa, sobre o thema — "O thea-tro*.

*•'
Na sede ela Sociedade Nacional dc Agri-

rulfiira. a itu Primeiro .ele Março is,rcahza-se _ hoje, ás 4 horas da larde. aconferência «Io dr. Costa Lima, quC-disser-tara so.ru — "'Considerações sobre!"'a cam-
panua contra a formiga sauva."

r,r
Com regular assistência, realizou-se hon-tem, na _ i.-Vssociação dos lEmprcgados jioLommcrcio, a conferência onutinciada pcloCentro 'Espirita " Uedemplor", sobre o .thc-ma — "U espiritismo verdadeiro netamea huiiiaimlaile". .». * .
A' hora marcada, o presi-.lentc dí' Centro,ladcadp-pela directoria «lo "Rcelemntor", to-mava logar uo estrado, iniciando a leitura dasua conferência.

« * »
JI1SSAS

A-fm.iil.a-.de d. Rita Pcroctiia Rodrigueselo Magalhães manda celebrar missa, poi- suaalma, amanhã, ás .) horas, na egreja do Di-vuio Salvador, na estação da INcdádc,*
Na egreja de Santo Christo ddsl Míia-g.-es. scra celebrada niuanliã, ás 101 horas,uma missa polo repouso eterno do ei. Maria

,'• "'i1 o.y.Ya Ramos, irmã do general JoaquimL. da Silva líamos.
>S íi *PAT,T.1_ODIIOX'1'OS

Falleccu antc-liontein, ás to horas da noi-t*. 11 rua Dr, Dias da Cruz, no Meyer. oKodolpho Vieira Ferraz, que (exercei!

COrte ie Apellãçãfl
O bacharel Evaristo da Veiga Gonzaga, secretario da Corte de Appeliação

do Districto l''edcral
CERTIFICA

que, revendo os nuto9 da "CARTA TESTEMUXHAVEL" numero cento e
oitenta c seis, apresentados nesta Secretaria, aos treze de abril de mil novecen-
tos c dezeseis, e ein que são: Supplioantc STANÍX\RD OIL COMiPANY OF
BRASIL, e Supplicado, Joaquim Belleza Osório, delles consta, me foi apontado
e pedido por certidão, verbo adverbum o teor do Aecordão qtte se segue:

ACCORDAO fls. 3S3 a 3S7.
Vistos cm mesa, relatados e discutidos estes atitos-ínstrtimento de carta

testcmunhavol em que é Siipplicantc a Standard Oil Company of Brasil e Süp-
plicado, Joaquim Belleza Osório; — e Considerando que o doulor quiz tt quo
negou seguimento ao aggravo interposto pela tcstemunlianle do despacho epte
decretou a sua fallencia, pelo fundamento de não liaver a mesma tcstcmunliante
indicado as .peças de que queria haver .traslado, nos termos do artigo vinte e
Ires do decreto numero cento e quarenta c que, digo, e quarenta e trci, de mil
oitoecutos e quarenta e dois, que regula a interposição, 'processo e apresentação
dos aggravos na instância superior, ex-vi do artigo duzentos e quarenta e um,
digo, duzentos e noventa e um, do decreto numero nove anil duzentos e sessen-
ta e Ires, de mil novecentos e onze;

Considerando qtte- a lei citada, conferindo ao aggravante o direito de
requerer a trasladação das peças qtte julgue necessárias á documentação dos
seus argumentos', de facto subordina o exercido desse direito _ ao deyor de
ser o pedido formulado antes da c6n.ra-m.nuta do recurso, c isso, _ evidente-
mente, no intuito de assegurar cgual direito ao aggtavado, que, scienle das
¦peças reriiiisitadas, pôde, por sua vez, rceiuercr a trasladação dos documentos de
que necessite, para combater os argumentos ex-nüvcrsò;

Considerando que o .pensamento da lei foi, pois, assegurar a ambas as
parles a mais ampla defesa de seus direitos,, facultando-lhes os necessários
meios de documentarem as suas allegações. Mas é bem de ver que o aggravante,
da mesma sorte que o aggravado — pôde renunciar esse direito que a lei lhe
confere; e, se o renuncia, .por julgar qtte a procedência do seu recurso dispensa
qualquer documento, nem por isso deixa de existir ou fica prejudicado o instrtt-
mento do aggravo, que nesse caso, deve apenas conter as peças essenciaes, que
virtualmente! so comwelicudem na petição do recurso, e, por isso
mesmo, independem de requerimento da parte ou ordem do juiz, como sejam—
o despacho aggravado, as petições e lermos de ..ua interposição (artigo duzentos
e noventa e dois do decreto_ nove mil duzentos e sessenta e tres, de mil nove-
centos c onze) c as respectivas minutas e contra-minutas;

Considerando, por demais, que não lia lei alguma, autorizando que seja
subtraindo ao conhecimento do Tribunal Superior, o recurso de aggravo, desde
que o aggravante não iiaja opporlunaincnte especificado as peças que devam'ser trasdadadas ; c, se não existe lei nesse sentido, claro é ente não pódc o
juiz n (jiló trancar o recurso por esse fundamento, impedindo assim que delle
tome conhecimento o Tribunal ml quem.— pE-VlilàRIl.IS: considerando que a obrigação ajuizada é uma letra de
cambio, 'titulo idôneo, cm face da lei numero dois mil e vinte c quatro, dc mil
novecentos e oito, para instruir um .pedido de fallencia;

Considerando que, em sua defesa, allega a testentunhanto que esso titulo
de divida, que instnte o pedido do testemunhado, longe de representar uma
obrigação da Companhia Standard Oil, uuiilo pelo contrario, constituo o corpo
dc delicio de tuu crime, pois é uma letra de oambio autedatada, acceita peloex-r.ub-gcrcnte Welknkamp, depois dc cassada, em primeiro de setembro de mil
novecentos e quinze, a procuração que tinha.

_ — Allega, pois, a falsidade do titulo de obrigação, com fundamento no
artigo quarto, numero um, da sobredila Lei numero dois mil e vinte c quatro,de anil novecentos e oito;

Considerando que a falsidade, em seu sentido juridico, comprcTlende toda
alteração tia verdade, sendo assim a simulação uma fónua da falsidade;

Considerando epie a simulação, da mesma sorte que a fraude, pode ser
provada *pe_r todo gênero de provas c ató por Indicies e conjecturas (Ordenação
Liv. terceiro, Titulo cincoenta e iiQ\;e, pàragrapho vinte c cinco; Barbosa —
a;l. Oreleitiação Livro quarto, Titulo sétimo, pàragrapho primeiro, numero dois)
Para facilidade da simulação, que nos controlos intervém maliciosamente e
encobertamente, bastam conjecturas e piestiiupções (Repcrt. das Ordenações IV— 1101a a, paginas 666"). ''O juiz, diz o artigo sessenta, pàragrapho 3", da Lei' _>.o:_.|,_ não está adstrieto ás regras de direito, quando a prova de fraude mais'decidirá conforme sua livre e intima convicção, fundamentando a sentença"com os factos c as razões que motivarem a sua decisão." — CARVALHO DE
MENDONÇA necrescenta; "a fraude c a má fé .podem ser demonstradas por¦todo _e qualquer gênero de_ provas, o cm muitas oceasiões é forçoso proceeler

as
pri-

Hio, 19 de maio de 1916.
JNOTAS DO DIA

O corretor Üroziinbo Muni* Barreto Ju-
nior, autorizada por ordem judicial, vende-
rá hoje, em leilão, na Bolsa, 19 npolices
«erues de i:ooo$ooo, juros de 5 "Io 11 ,2
ditas de 2oo$ooo( pertencentes ao espolio
da finada d., «Maria Matilda ele üitcrin.,

Hoje, S •! hora da tarde, deverão reunir-
se os credores da íaUeucia de Domingos
Ferreira da Silva.

ellojc, ás ,. horas ela tarde, deverá rea«
lizar-9o a assembléa geral «Ia Companhia
Uíendas o Tiras Bordadas "Dr. Froiitin".

CAMBIO
.Ainda hontem esto mercado abriu em í*o-

sição firme, com oa bancos sacando a ta
c 12 i|3j d. c comprando o papel parti-
cular a ia i|8 d.' Pouco depois de iniciados 09 trabalhos
o mercado firmou-se ainda mais, vlgoran-
do para o fornecimento dc cambiaes as ta-
xas de 12 i|3-' e 12 i|i6 d. o para a
acquisição das letras do cobertura o de
12 slj2 d.

A' tarde, o mercado continuou a fir«
mar-sc, correndo .para os saques as taxas
de ia 1116 e 12 .1I32 d. c para a compra
¦do papel particular a do ia 3116 d.

Para os vales ouro o Banco do «Brasa
não alterou a taxa de u «t«)|tÍ4 d.

Üs negócios conhecidos foram regalares,
fechando o mercado cm condições firmes,
vigorando ipara o fornecimento dc cambiaes
as taxas de 12 iliú c 12 3K12 «I. a para
a acquisição das letras dc cobertura a de
12 .i|iõ d.

Taxas affixada3 nas tabcllas dos bancos
Londres -ii .11!3J e ia d.
Paris ' $710 $714
Hamburgo. . . . . —> $825

A' vista :
(Londres. . . ? t . -t. 11 31. a u 1.1I16
Paris. ...'... ?7i9 $723
Hamburgo 1 w -u •¦« —- $33»
Itália. ........ $670 $705
Portugal. . • s :: 25930 3S000'Xova York. :í •,: .* «i$-'50 .l?.,ifi
.Montevidéo. . ¦ • .' 4S310 4$6oo
Hespanha. 1. .- , , .• $840 $850
Suissa. ..... ,* .* .* «S8is $825
Buenos Aires .... íÇSio 15840
Vales ouro por 1$ • _. —¦ .=$29.'
Vales do café. . . $718 $720

ilr.
por longos annos o cargo dc cheife" do Com-nussaiiado dc Terras cm Blumenau.

'Sepultou-se .inlc-liontem, no cemitério deInhaúma, o sr. Ignacio Aranha Meira dc\ asconee.os, pae «o capitão Antônio Ara-nlia Meira de Vasconccllos. Grande foi oJiumero «le nniigos e pessoas da familia. queacompanharam o íercliro até áeiuella necro-
pole. ¦ ¦-. I
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XO EXEI-CIXO

rifuoO tenente
reforma

Pcilitt hontciu reforma o 1° teuicntc
da urina de cavallariã. Jorgclino Ueile-
vcnuio da Silva iPrcgo.

iiGLEZAS
As Ir«itinias cíiseiniwis só na

CASA LONDON
1'nico deposito 110 Rio. Xernos

sob medida
5Q$00Q, 60$000 e 70$000

1° nuíiliilatle.
imitadores: A

tio
os

Aviamentos
Cuidado cnm
nossa cnsa é

UCA i;i:icíiaya.\.\.
i. íia *-> €*& *¦*» —¦'

1S6

Fí.l..MIXKXSK FpO.lT.ALTi ri.VIl
i.\ sessão de patinação, i|iie devia realizar

se hontem, /i noite, ficou transferida, dc
vido ao máo tempo, para hoje, ái Si|.
horas da noitd.«a .¦ ¦> 

Instrucção Publica
Pclo director geral foram assignados

hontem os seguintes açlos:
Designando: Jtala 'Estrella, para a r

escola masculina eio 16". districto;
«Vadir Tavares, para a 1° mixla do ifi;
Josc redro Martins, para a 2" masculi-
na do 1.;", c Raul Isaias dc 1'aula, para
a 2* masculina elo 13"; c transferindo:
a professora caihcdratica Mana das
Dores C. Marinho, para a 1° escola
mixla do 12"; nomeando: José Trancis-
co ela Rocha l'oi.lio, para o logar dedo-
ee-iile- da cadeira dc historia ctral c do
Urasil: .(ovina Veras, para o_ logar do
docente' da cadeira ele economia c arlçs
domesticas da l.scohi Noriiml, e Olivia
Alves de A. Valle, para o logar Je
guardiã.

«»*¦»*¦

"por indicies, pesquizar a intenção das partes contratantes, o movei qtte ai
levou a praticar o «acto e o escopo que visaram". ("Fallencia", volume-,pri

meiro, pagina dtizètitas e sessenta c uma);' 
; .'CONSIDERANDO que, no caso dos autos, ha uma serie de Indícios con*

vinccntcs d«i simulação fraudulenta arguida pela testemuiihante:
(a) — o titulo de divida que serviu dc base ao pedido de fallencia «S unir

letra de cambio, pagavel *no Rio e aqui incsmo saccada, endossada e acceita porC. Iu. Wi'llenlcaiiip, individualmente c como .procurador da Companhia. A assi.
enatura do acceitante foi reconhecida na mesma dala do saque e acccitc do
titulo; e, como esse reconhecimento era desnecessário no .tocante á firma, sc-
pue-se que somente o explica a necessidade de demonstrar que se não anteda-
tara o titulo. Ora, essa circumstancia não pôde deixar de causar seria suspeição,
desde que se atletiila a que os tabelliãcs Damasio* de Oliveira e Carneiro de¦«Mendonça affirmam, a fls. 272 « 274, verso, que vários itilulos dessa natureza
firmados precisamente e eom o qtte de que se trata, por C. 12. Wòllcnkamp, lhes
foram apresentados, afim dc serem as firmas reconhecidas—reconhecimento
quo não foi ofícctiiado porque ao portador só servia com nntedata:

(b) — a tcstcmunliante, porque soubera da existência de um titulo cambial
simulado que sc dizia ,por ella acceito, declarou pelos jornaes que tal titulo era
fraudulento, visto a Companhia Standard Oil não passar, não acceitar, nem
sequer endossar qualquer nota promissória ou letra de cambio. O testemunhado
teve seiencia dessa declaração, conforme se vê de seu depoimento «, longe de
ir immédiatatnentc solicitar informações para tranquillizar-se ou tomar em tem-
po as necessárias providencias, diz pouco satisfatoriamente, "que não foi á
Companhia quando leu 1103 jornaes as referidas declarações, porque esperou o
vencimento da letra" — attitiido pouco natural cm credor lecitimo:

(c) — o estado da Companhia era prospero, na data de emissão de titulo¦ajuizado, segundo reconheço o próprio Wellcnkamp (folhas noventa e tres) e
está provado dos autos, pelos documentos de folhas trinta c cinco e folhas
setenta e sete, que 'este, na qualidade de sub-gerente da Empresa, linlia á sua
disposição! avultada somma no London Bank, não precisando, pois, saccar letras
de cambio contra a Companhia;

(d) — o portador do titulo ajuizado mão ó commerciantc; não possue livro
por onde se possa verificar a realidade da operação; c, 110 curso do processo,
oppoz-se formalmente ao exame dos livros da fallida, por ella re-
querido, 110 sentido do demonstrar quo não constava a entrada da
importância dò titulo o quojíiriiais emittira, acceltárá, ou mesmo
endossara, qualquer nota promissória ou letra do cambio, (folhas04 verso, e folhas 117. verso). Accrescc que outro credor que se apresentou na

fallencia e foi nomeado syndico — Lino Rodrigues — é cgualmcntc' portadordc duas letras dc cambio no valor de cem contos de réis (folhas trezentos e
dezenove). Ora, e-sse credor, Lino Rodrigues, foi sócio da firma Silveira, Ro-
drigues & Companhia; e allegou na Policia, em inquérito que ali se procedeu,
que sou sócio Silveira Júnior fizera íransaecfíe.s com promissóriasfalsificadas; nas quaes lançara a firma .Silveira, Rodrigues & Companhia (fls.
353 v.). — Não obstante, Lino é hoje novamente sócio do «Silveira .Tu-
llior, que elle então apontava como falsário (folhas 341). — Lino
ltodiigucs fallui depois eme a sós ficou no estabelecimento da extineta firma
Silveira, Rodrigues & Companhia (fls. 343) c, aos seus credores pasou cinco
por cento do seus créditos, por saldo, isto em 191-5, data cm que se rciia-

pede U1,ll0tl (.f,s- o-15 v. e 346 v.). Pois bem. em 1916, cerca de um anuo depois,
apresenta-se I,ino, como credor da Companliia Standard Oil porduas letras elo cambio .110 valor dc ioo:ooo$ooo (folhas 319 v.). Não consta,

outrosim, que Lino Rodrigues tenha .recursos particulares e o seu capital, na
sociedade «|ttc, com Silveira Junior, formou, «é apenas dc dois contos <le réis,
conforme demonstra o documento dc fls. 34S, sendo ainda dc notar que os seus
l'«:ns estão presentemente penhorados, em executivo que lhe move o dr. Jor;;eiiyott Fontenclle (fls. 342). — São estes os Syndicos e credores dafallencia da Standard Oil — credores por letras de cambio repre-

sentntivas do empréstimo do dinheiro, feito a uma empresa, quetinha, na oceasião, avultada somma no I.omlon llanlc, o que, pordemais, so encontrava em franco estado de prosperidade. — COU-«Slll-KltANDO uno todos esses factos e cireumstancias constituem
uma série; de indícios — precisos, claros e concludentes — queconvencem sufflcientcmcnto ila simulação fraudulenta da divida,

para excluir a fiillencia: ACCORDAO em Segunda Câmara da Cinte deAppellaçfio, conhecendo da presente Carta Testenumhavcl, que eslá devidamente
inslruidu com todas as peças do processo, dar desde Ioro provimento ao aggra-vo interposto, para mandar que o dr. juiz a quo, reformando o despacho
avgr.iv.-ulo, denegue a fallencia da aggrnv..iitc. Custas na forma da lei. Rio de
Janeiro, 9 «te maio de loifi. — Atnulplio l\ — Anura de Oliveira — Cie-miniano da Franca, pela conclusão. T. Figueiredo. — Nada mais se con-
linlia ein o aecordão aqui fielmente .ranscripto, do qual fiz extrair esta cerli-
dão, que subscrevo e assigno nesla cidade do Kio de Janeiro, aos 17 dc maio
de 1 o 16.

llí eu, Elpidio Watson Cordeiro, official, a subscrevo e .assigno, no impedi-
menlo occasional do dr. socrelario. — l.lpidio Watson Cordeiro.

Kio, 17 ele maio ele 1916. — l.lpidio Watson Cordeiro. — Hslavam coi-Iadas e inutilizadas eslampilhas federaes dn valor collcctivei «lc dois mil e sete-
ccnlos if'tis. listava authenticada a assignatura do sr. lílpidio W-Uson Cordeiro,
pelo .abcllião desta capital, Damasio Oliveira.

Chiuicclla do tabellião Damasio.
Chaficclla da Secretaria da Curte de Appeliação.

RHUIV.

NO RUA «TOr.GI'1 itrixi-.

Yusuluimios malcreados
IT.i nn rua Jorge Rudge, esquina da

rua Oito de Dezembro, na eslaçâo de
Mangueira, um botequim onde s«- rc-
unem ns desoccttpndos do bairro. Esses
indivíduos, além di? proferirem obece-
nidades, sem o mínimo respeito pelas
familias da visinhança, ainda «=e diver-
tem ein diri.üir graçolas pesadas ás s,--
nhor.is que são obrigadas a passar cm
frente ao referido botequim.

Não seria ca*o da autoridade com-
petento chamar á ordem esse pessoal de
arrclia r

•Aqui deixamos o aviso á polici... cuja
obrigação é evitar que se dêm con- !
flielos, o er.:e não tardará, caso prosi-
gam as cois.is pelo mesmo terreno de |
abusos.

IflUÍ

VIDA

EM

DF.
Srnssto Souza
Com lodo.Glycc-
rin.iel.ypopíios-
pintos tU. Cálcio

c Sódio
Tratamenio cer-

to das Bron-
cliitos, Aslhina,

WinDnc Tuberculoso
VlUr-Uopulmonai', rachi-

lismo.
TONÍCÕFÓDÊRÕSO

GlíAXADO «SívC.--!" de Jíarço 14

E
Dez mil e dH?entas pessoas j.'i se titüi*

1 Fawm do gribitictp ipie a Cisa Vicitas,
[ ;i ru.i da Quitanda n. 99, insta liou na
I sua secção dc óptica para exame rigoroso
1 e gratuito da vista c determinação do
| í?ráü exacto qtie cada pes.-oa examinada

deve usar.
Uu utilidade ilo?se e-;,-.n-.e r.5o é rece?-

• ?3r:i) encarecer a vantagem» pois muito
i gente, per ignorância do grôo das leu tes

de que ie deve sen-ir, tein visto aggra*
var-se de dia j>;ira dia n íraqueza do cr*
hão visual e não sâo pouca*, ns pessoas

| que pelo mesmo motivo letn checado á
j cegueira.

<( CADUM"
Sabonete, ultima novidade de Paris;

um -'íjoo. Xas boas lojas e pharma-

Diversões publicas
As retretas durante o mez

de maio
Tendo as autoridades miltiares acee-

dido .".os desejos do prefeito, íicou as-
sim organizado o programma das retro-
tos no mez de maio:•Domingos, ;i c -8 — Quinta da Boa
Vista; li.xcrcilo: Jardim da Gloria, .Ro-
licia; praça S.icnz Pefia, Marinha;
praça da Republica, Exercito.

Terças-feiras. 23 c 30 — Praça da
Harmonia, Polieiia; praça da Bandeira,
Marinha; praça Barão ele Drumiiioud
(Sete dc XÍarço), lixercito.

Quinta-feira, 25 — Campo de Pão
ChristovãOj Exercito; praça Affonso
Penna, .Marinha; pavilhão de Eegatas,
Boníbctros,

A retreta será das 6 ás 10 Iioras da
noite.

Na Prefeitura

AS UVAS QUE -RECLAMAM

Contra nma Iacôa
Pceícm-nos os mor.ielorcs ela rua Dou-

tor Dias da Cruz chamemos a _a::en-
cão da Prefeitura e da Direciona dc
Saude Publica para uma lagoa ali exis-
tente, mi frente aos números 1^2 e
1:4. cujas águas estagnadas muito pre-
judiciai 05 moradores das proximida-
d CS.

Torna-se pr_c!«o qtte aquillo s-"ja sa-
neado, pois a continuar assim pódc
tornar-se até causa de alguma epide-
mia.

.-.*r>-*t»-<rS»-->í^

Gottas Virtuosas dc Krnes-
to Souza

Curam bemoriIioiJes. males do utero,
gvirios, urinas s a c.'C*pria Cystitc.

MUITO GRAVE
a vista só d«'ve ser fri:o porliabilitada; c;iso contrario, será

Casaconseqüências. A

O exame d«i
pessoa muito
de t gravíssimas
Vieitag assume toda. c qtuilquer res^^n*
saliilidade pelos exames cffeetuados no seu
gabinete, á run d,i Oiiiianfia u. <;•).

¦ — I I •**!¦' **1 # *>!¦'

XO IIO.SIMTAL IX) EXERCllO

. Vma Dromoção
Em virtude de proposta do dr. Ma-

noel Pedro Vieira, director do Hospi-
t.il Central do lixercito, foi hontem
promovido a 3* official da Pecretaria
daquelle hospital, o 4" official, lvucly-
des Teixeira.

Pelo sr. Azevedo «Sodré foram assi-
gaados liontem as seguintes portarias:

Tran.ferindo: os guardas municipaes
Jacintho l.opes Quintas, do 7" districto
para o :"; Bianco Fosaça Pereira e Er-
nesto da Fiança Barbosa, do 21° para
o 10;

concedendo licenças: de 90 dias. cm
prorogação e com todos 05 vencimentos,
ao 3" escripturario Jeronymo I.uiz da
Costa Couto; de quatro r.iezi-s, á pro-
fessora cathcdratica Isabel Pereira Cam-
pos; de 00 dias, á proícs?ora adjunta
de :* classe. Ida de Oliveira Zer.iitb;
«le- Oo .lias. á adjunta Carmelita' Borges
Martins; de 30 dias, sem vencimentos.
i adjunta Virgínia de Oliveira Coimbra
afim de tr.V.ar de negócios de seu inter-
esse.

O prrfeito assignou ninela um decreto
abrindo o credito de 202:5.155821., afim
de oceorrer ao pagamento dos funecio-
nr.rios da Escola Normal, addidos e em
disponibilidade..

S. Maríinho do Porto
Cnsa especial de petisquei.ris á portu-

(r.cza ABERTA ATE' A UMA HORA.
Tem gabinetes para iamilias —RUA DOS
AKCOS N. 3.

¦ <q-» «o» « —¦
1/. CP. M.

Nomeação de um cond.iti-
vanto

O 2° tenente plurmncculico Romeu
Moreira de Amorini íoi nomeado coa-
djuvante do Laboratório Chiatico Pliar-
maecutico.- *. * .«a»..

Massa tíe Tomate- ^SS
de Conservas Alimentícias.

MIESOUIIEIRO A PUI/SO

Uma complicação com a
sociedade "O Predio"

Em rgr.t tltiidott-se nesta capital uma
sociedade anonyma para construcçõcs,
sob a rubrica "O Predio", e para o
cargo <le thesoureiro foi convidado Ma-
rio Leite de Carvalho, que não accei-
tou, esquivando-se por carta.

Mas. nem por isso deixou de--fimdnr-
se a empresa que operou dentro do seu
estatuto até fins de 1915, quando foi
decretada a sua fallencia pelo juizo da
Ia vara eivei.

_ Agora, a complicação. Mario Carva-
lho recebeu um mandado do juiz, inti-
mando-o a pagar i3ofooo de imposto
de industria c profissões, correspondeu-
te ao exercício elo 1" semestre de 1914,
como director da tal sociedade.

0_ supposto tliesourciro requereu uma
justificação 110 juizo da 7" pretoria ci-
vel, para fazer prova da sua nenhuma
responsabilidade na divida.

¦ UU 'lt>

UMA BOA BATIDA,

T.atlrões presos
Kuma batida que hontem levaram aet feito as autoridades do 8" districlo,

que haviam recebido queixa de vários
pequenos roubos, prenderam os coube-cidos ladrões "eResaca", "Gallego"

ílcspanholito" e "Matruco". apprehen-dendo 110 barracão iiuc habitam diver-sos dns objectos roubados.
Dirigiu essa diligencia o commissario

helgard Machado, que, como =c vê mar-cou um tento.

NO MKISXER10 DA GPEKReA

A fabricação <Io carta-
clios

O general Mendes ele -Moraes, dire-
ctor do Material Bellico, teve hontem
longa conferência com o Vtular fia
pasta da Guerra sobre assumptos queso prendem á fabricação de cartuchos
e outros apetrechos de guerra, confe-
ccionados pela Fabrica de Cartuchos e•Artcíacto? di> Guerra.

. O DR. OSWAI.DO DE OLIVEIRAe dí novo encontrado diariamente nnseu consultório á rua 7 de Setembro, 33.
CORREIO— ICsta repartido e .nediri m».Ias pelos seguintes paquetes: 

p"a'u "*
Hoje :
rtaaiicn, para Victoria, Bahia,¦e Kecifc, rccchcndo impressos atévas da nianiiã, objectos para registrar até^.. 11 da t.-.rjc «lc hoje, cartas para o He-rior ntii fa ii |a hora? «h .-nanlin, idemcoa: porte duplo alé il 6,

Maceió
5 lio-

Ü1BRAS
Vendedores a :o$20o e conipradorej a

20$ooo, mas sem negócios conhecidos.

AS írETRAS D()'Tni5S0URO
Al letras papel foram cotaelas ao relm-

te ele 6 i|a por conto, ficando com com-
•pradores, conforme a datn dc emissão, aos
extremos de 6 il.: .1 7 por cento e vcu«
dedores de <J n 6i|a por cento.

Os negócios divulgaelos careceram dc im-
porlancia.

PIXTO. LOPES & C.
Rua Floriano Peixoto, 174 — Pre».

tam ai melhor» contar de café.

Ali s O s

CAPE'
MOVIMENTO DO MERCADO

Kilos Saccat,
Existência cm iC, do
S-de-.j x aoo.íssüMitradas cm 17:

F.. F, Central. . ,* *,¦ -,- Co.i.'o
Ií: 1?. leopoldina « ,» • i*.7do
Cabotagem . , , •»• , ... 30.0110 J.S48

Dito 'M.na3 Geraes
«M'unicip. dí 1906 .Ditas nom. . . , ,
Dilos de iqo(, port.Ditai nom. . . .
Ditas d« 191 .t* port.Ditas idem, com. .
Dilas de 1909, port.Bancos:
Cainnicrci.il. . ,- «•
Urasil.-. .....*
(Lavoura
Commercio . . » .Nacional lirasil . .
Mercantil. ....

C. de Seguros:
Garantia* •••.->
Urasil
Mineiva ¦
Anglo Sul-Aiucricana
Confiança •
Iiideiiinizadora . . ,intcítriilnde. . . .Previdente. .....
Argos

hstradas de Férrox
M-. *S. Jcronj-nio. .
Noroesva. . . •. ,-Goyaz . <. . , t mRode Mineira. , .*Norte do Brasil '. 

.*Vicloria ri «Minas .C. de Tecidos:
lirasil industrial . .
Confiança •••«•'
Covilllã |
P. rndttsírial. , .Pctropolitana . . .<
S Pellic *•Mapécn.c. . . _. ,C. Diversas:
Docas da* Bahia . .-D. de Santos, nom.
Ditas no port. . , .
Loterias
T. c Carruagens. ,;
T. e Coloniração .
Centros Pastoris . .
Çonst. Brasil, cio »|°
Carbureto de Cálcio
Usinas Nacionacs. .
llanscalica ......
LMclIi. 110 Brasil. ,Debentures:
Docas de Santos, v
M. -Municipal. . .
Tec. Mageenae . . .•
America Fabril. . .
M. Fluminense. • .'
Brasil Industrial. .'
Tec. Alliança • • -i
Tec. Ilo tu fogo. , .
V. Paulistana ,- .1 ,T. Conf.ança. - , ,
1'. Industrial. . .
.S. Felix . . , ,'
S. P. Alcântara. .*
Tecidos Carioca. „•
Linho de Sapopembra
Navegação Costeira
M. Progresso . . ,
li. U*. de ii. Paulo
llanscalica ....
C. Ilraluna ....
T. & Carruasens. ,*
Santa Helena . . ,
Ind. dc Valcnça . ,
Tijuca. .....

78o$ooo
i9o$ooti.
Il)ll?00_

,*.io$ooii
iSjS-ioii

¦iíí/Çooo
i02$ooo

JOüi.UO.1
J30$OOI1

^Of>Jo(10

ã6$P00

8.*j$noo
125000

fioóSooo
95*o?uui.

2 i$s )o
7oÇoüd
3-"$<jtu

l8$ooo
, =8?ooo

¦T9!J$O0J

l6;?oeio

3i$™<
•1 joÇoou

I3S30I1
ro$-i.).i
SSooo

l*S?uuo

25O$00O

120$000

I4D?(W
lf 04$00tl
I80SOOO.
I90Ç0OO
SOjjiÓPO
lOÒÇoOil

I90?i).M

t,1Ò$000

aoo$õoo
I9S$00CL
i6o$ooo
So$ooo

20i'$u.lu
gos$ooo
rqoSooo
IO(t$00U

188?ooo
10.lS,..,.|

lSijÀOO
18.51)01,

1 (5500(1
158SOO.Í
iosíuu.
1 ijJOllil
17jSoo*i
aoo^ooc

I.'í.' 1

8s$u.l

SoSaeiii
530$OOQ

33501 (
115... .1
SfiÇoot)

i8iiSr.ii„

403JO
4'2??o

Co$o

So$coo

üs.èioü
rojjoo

aCi?$oi).i
iSíÇiino

'i.i Sao*

1 :-'.,$*-. ¦.,.

iü;$ 1

iSn$o..o
lS*.lf.„)0
iSi.f.v..,

ijoátioQ

Total. . . i ,_ soa.203'nnibarfjues çtu i;:ilí. Unidos. . , . . 230
Europa - , 2.00a e.cjo

ilíxist*cncia em 17, de
tarde  100.93.1
Ihntraraiii dcsele o dia 1 de julho atei

lionteni 3.070.716 saccas e embarcaram cm
egual periodo 3.202.213 ditas.

Hc/itcm, esle mercado «abriu em posiçãosustentada, com regular procura c quanli-dade também regular dc lotes expostos á
venda, .endo sido apuradas, tle manliã,
tranoacções dc 1.744 saccas, toas bases de
io$8oo a 11$ n arroba, pelo typo 7.A' tarde, foram realizados negócios de
cerca <le 2.000 saccas, aos mesmos "preços
da abertura, fechando o «terçado cm cou-
diçiies sustentadas.

Passaram por Jiuidialiy 8.200 saccas e
entraram por cabotagem i8j ditas.

A Bolsa «le Nova Vork abriu com ; a
4 pontos de alta.

n$2oo a n$.|oe>
, . . . . , :o38oo a uSooi»

..... , io$.|oo a io$eíoo

..... . io$uoo a io$2oo
1,'age 6- Irmãos coniniunicani que as co«

taçiles de café são as seguintes 1

toe 13 nãos

.1. •¦' t • •.¦•• I2$200
4> ¦ • • v ¦» --M *¦ n$9oa
S» • ¦ • DR,'%* » « llSÓOO
6* •:*'»*•••'•»» J1Ç300
7* •:«*'<•••?• ii$oo«
o. • » r '• • • *r >ê 10J600
9» •,••.••-'¦*¦ I0$200

A Agencia geral das Cooperativas Agri-
colas do Estado de Minas communica ai
SCKUitUeS
COTAÜOI.S DE CAFÉ' POR 15 KIT.OS:

Cafís do Sul e I Cafci de outros

'¦t'rpo Oeste de Minas procedências
Coinin. Côr Coinni. Côr

I2$,6a a 12S664 | I2$3_>3 a I2$66.t
I2?=53 a I2Í459 | i.-.$23S a l2$45g
n$8.t7 a iiS.S.)7 | n$S47 a u$8.(7
ll$.|30 a ll$7*tS I Il$*l.,9 a II$74S
Ti-SniM n iit.Mi I ri$oao .** HÃ23.1

OI>í«'l;'ufe;i'f
Mercado: sustentado.
Cambio: 123132, íinnc.
Pauta: $740.Dc accordo com a alta, as qualidades aci-n:a de 7 não acompanham os preços rela-tivos, sendo sempre os dc còr mais valo-ri!-.ados; continuando depreciados «is cafés

baixos, devido ús entradas dc S. Paulo.

SILVA J.IJ1A. ItlCEIllO & C.
Rua Marechal Floriano Peixoto, 41..

Únicos que prestam boas contas de café.

Ml-iRCADO IM, SANTOS
'Km i*5j
05t ti radas: 5.99S .cnccní'.
Desde 1: 106,298 saccas.iMii.lia: G.253 saccas.
Desde 1 de junho: 11.042.913 saccas.iSaidas: 70.702 saccas;
iKxisteucia: 93(1.801 saccas.
Preço: 5$7So por io küos.
Posição do mercado: firme,

ASSUCAR
D;, nt radas e:n 17; 1.734 saccos.
Desde 1: 40.341. ditos.
Saidas em 17: 3.314 saccos.
Desde 1: G5.5O9 ditos.
lExistcncla em 17. ile tarde: nos trapi-

clie.-, \2(),i23 taccos; noâ arniazrfis geraes.
38.0J.1 ditos.

Posição du merca.lo: indeciso,

Uranco, crystil.
Crystal, itmareÜo.
Mnscavo. . . ,
Idem, 3a sorte.
iMascavinlio, , .

COTAÇÕES
í,t.r.n a í_8o
$580 a Sói o
ftjfio a $500
T680 a $7.10

J500 a ÇOiic.

¦ALGODÃO
ntntradas em 17: nfio 'houve,
Desde 1: 5.683 fardos.
Saídas em 17: *4Gi ditos.
Desde 1: 6.333 íeirdo-.
lExistcncia eni 18, de tirelc: 3,;Cs dit...Posição do niercndo: paralysado.

COTAÇÕES
Pernambuco 2o$ono o ,.i$.io.R. ti. 'Io Norte. .... 2.S000 a 30$eior.Parahyba 2.j$ooo a 30Se.uaCeara. ...#,.., ijÇüuo a 30J000

„ BOLSA
liontem, a líolsa ftinccionott muito nrti.vi e cuni dcseuvolviincuto dc negocio^ reali-zados.
As apólices geraes. ficaram c;n nlta- ni

se.l?!5,.M Municipaes, r.s dcçBcs da KèdeSul-Mineirn c as elas Docas elo Santo» íii*.mes; as do Banco elo Brasil, as «hs Doeis«Ir saiit.x. as apólices de iooo, sustenta-das; os Populares, as .Mineiras e as acções«Ias Minas S. Jeronymo, mantidas, e as dasLotem.*, fraca.-.
VENDAS

Apólices :
Geraes do 1:000$, r, 1 n. ¥ vDitas idem, 1, 1. 1, 4 a. ,l.mp. de 1901,, 9, 13, 3«>i 10 7-150 ,' .* ,Dito idem, 2, 4, 8, 80 a. ,'Dito de 1911, 2. 1, 24 a. , .'Dito idem, 6 iV
Dito de 1.12, jj _.
Dito dc 1913, dc 200S, a a. . .Dito idem, «le 500$, ia....
Diio idem, de r:ooo$, i, 2 a. .¦Dito idem, idem, 13, 46 a. . 

'.
Municipaes dc 19.6, part.. 1 11
Ditas idem, 2 ,
Ditas ídem, io, ifií a. • • -. ',
Ditas uom., iG [
Duas ele 1.114, port., í4, _6 a, 

',
Ditar; nom,, ioo a. . , ¦ , ,
E. dc Minas Geraes, de 1:000$'.

Ri.ci.m.Doi.u ut; «minas
Arrecadação do dia íS. . 7:.).-.-<:,-.,
]>o 1 n 18 ........ 128:519.321!
tm cgual período do uniu

passado 291:11.|$*),-7

AI,FANDEGA DO KIO
Renda arrecadada hontem;

Em ouro ....... (.3:.i ;??|l,
tm papel. .....<-..: i.12:i.'..S.ii.i,'

Total. * s :•• k 200:331'.?-. 15

Renda de t a 18. . . , .¦ .t.ot4:7;s7$^j.1
Em cgual periodo dc 1913, . 2.882:2425737
Differença a maior cm 191G 132:5.14580(1

C.VKNES VERDES
t No matadouro dc Santa Cruz foram nlia»

tidos liontem: 533 rezes, 43 porcos, 17 car*
«ciros c 27 víteilos.

A matança foi feita fora Oi tegiiintcs
marchantes :

Cândido E. do Mello, 46 rezes; Dttrisli
& C, 29 rezes: A. 'Mendes & C, 5.1rezes; Lima tí* Filhos, 49 rezes, 4 porco»
c 4 vitcllos; Francisco V. Goulart, 73 rr-
zes, '18 porcos, 2 carneiros c U vitcllos;
C. Sul Mineira. 20 reze.1.; João Pimenta
de Abreu, 24 rezes; Oliveira Irmãos í< C.
«7 rezes, 15 porcos o 6 vltellos; BasiHo
Tavares, 16 rezes o 6 vitcllos; Castro fi*•C, 18 rezes; C. dos Kctnlliistns, Ki rezes;
Portinlio & C, 29 rezes; ll.uiz Barbosa,
25 rezes; F. 1'. Oliveira «5* C, 40 rr**cs; Fernandes & Marcondes, 5 porcos;Augusto M. da Motta, 5 rcz.es, 15 carnei-
ros e 3 vitcllos.

Foram rejeitados, 3 rezes c 1 porco.
Vigoram no Entreposto ele S. Diogo oi

iprcços de $430 o §S°o bovino, i$5«m e
i$8oo carneiro, i$2oo e i$joo porco, o
Ç400 a Í800 vitello.

.MARÍTIMAS

VAPORES ESPERADOS

Portos do norte. "Olinda", t t v sPortos do sul, "Saturno". $ x -.,
1'ortos do sul, "Maroim". . , . ,
Rio dá Prata, "Darro"
Nova York o escs., "Minas Cernes.
Portos do norte, "Javary", , , ,
Santos, "O- Victoria". .....
Sa/itos, "Kio de Janeiro" . , , .
Kio da Prata, "Garotina". . , .
Inglaterra e escs., "Ortega". . .- .*
Inglaterra e, csc3., "Ãrarjuaya". v .
Portos do norte, "Gapivary", . . .
llordcos c escs., "Seqitanã'', »• v .
Portos do norte. "Pará"
Rio da Prata, "Desna" ,
Nova York e escs., "Voitaire". . .

Junho:
Calláo «- cies., "Oronsa". . , . .
Portos do norte, "Ceara"
Nova Vurk e escs., "S. Paulo". ,

2J
2.1
24
-5
2(1

lt
.10

VAPORES A SATR
Sanlos e Paranaguá, "Murtiiiho" . ,
Recite tí icses,, "Itanucra". . . ,
li. Ria terra e twcs., "Darro". . . .
Rio da Praia, "Rio de Janeiro". . .
Tortos do sul, "Jtatinjja", ....
Portos do sul, "Maroim"
IíordéoB e escs., "Garonna", . . .
Calláo c escs., "Ortepa"
Itnbituba -e escs'*, "Itaperttna", . .
Maranhão e etes.. 'ífio de Janeiro",ffíaliia, "Cünnavieiras . .......
Amarração c escs., "Mantiqueira". .
Rio da Prata, "cVratjH.iyíi", ....
Portos do norte. " Halna"
Maceió c escs., "Capivary". . , .
Recife c eses., "Tavary"
Portos do ^ni, Itapcruna". . .
Rio da Praia. "Semana''. . , , .Inglaterra^ c escs., "Desna"
Montevidéo c escs., "•Saturno**, . •Ceará e escs., ".Amazonas", . . ,Camocim c escs., "Piauhy". . . .Kio da Prata, "Voitaire", , .
Portos do norte, "O.imlu"

JunltO!I.ivcrpool c escs., "Oronsa''. , , ,•Aracaju' c escs., "Itaipavn". . .

LOTERIAS
Capital Federal

Resumo dos nromios da •»¦ lotevla
do plano n. 3i!6 tos- extracçfto do
anno do 1.910, rerdizada eiii li ilo
maio de lfliC.
PUKMIOS UK 15:OOC$0OD A SOOgOOO

3<

.7002
15374..
5)053..

173(11..
80021..
133SÍ)..
697*20..

P
60*10

IKMIOS DR
2757 5125

PUEMIOS 1)1!

iritoin?..1!*
2:00nsc.'i0

; ltOOOMPO
1tOOOSOOO

l:OO0FO00
soosooo
5008000

200*000
66013 7192'.!
10ISOÜO

22801 :,.'il,,7""(12 Ü1772
59GS0
8S816

:;stií7
88633

i.i a.

ioo, 50,
a. .

100. 100,

>i S> 3|.4. 10. l.l.
Companhia:

Minas IS. Jcrnnyn-.o,
IOO, 200, ,100, ,100,Ditas idem, ioo, ioo,
100, 100, 100, 100, ioo. 200!
200 

Docas da Babia, 2. emo a, .','.Ditas idem. 2.000 v|c 30 dias àDocas dc Santos, uom., 3 a. .:Debentures:
S- l'eH.\. 100 

VENDA rO!. AI.VARA'Apo.ices geraes de i:ooo5, 4a. .
OPFElTrAS

geraes eis 1:000$
Emp. do 191,-). ,Díto de loog. ,Díto do 1911. ,Dito dc If)T2. .lí. da Rio (-1 "|°;
Dito da 1915, ,Judiciarias . . ,-Dito dc 500$, nort

S-t.-.íoo.

73(i$oor»
/•'.iSeioii
S.oSooo

rooTooj

83SS000
84"'.cjo 

|

7íí5Sono i
7868000 

¦

y;-'*$ooo 1

7SJS000
705S000
73S$ooo
740$000
78;$ono
73ÒÍ0U0
1.87S000
1 8SS000 i
iSíí.íoo
iQófooo
183S000
1S;$ooo

/75$00o

2:$ooo

2;?5oo
;to$ooo
3 2:íooo

4ío$uüo

120,1000

SjC)?00O

S.|&S000
875$ooo
rs.Sooo
7?8Sooo
7SnSooo

7C$SO0
;86J..o
76OÍÍIOO
4I0$00O

'.701 13438 17038
36875 36763 30951
B5302 55S02 _Í7«i87
79303 .9434 8-4991

APPUOXIMAÇOES
77003  100.Í100
Fa'3'õ bOfflOO

DEZENAS
77010  ; GOàoon
15380 ',1'ÇiiiO

iodos ot números terminados em
02 ...rn 2.5000.

Todos os nnmeros terminados cm
2 têm 1.00.1 exceptuando-so o.s tcrini-
nados em 02.

U ftAral do corerno, Mattoe) Cosme Pinto.
O dirc-tor-presidente, Albcrlo iaro.m deFonseca.
O «lireclor-os5i='e:uc. dr. .4ii(«i/ií_»

0!\-allio des Santos Pire', vice-presi.
dente.

77011
15373

77001
15371

IPIIII"
AKXIGAIi DO Dl!. MACHADO'3'.' o melhor remédio, por via gastri»

ea, pp.ra curar a sypliilis. E' «le cosi o
agradável e não tem dieta. Vcndc-se
cm qualquer pharmacia.

DKI.I.fi MATTOS
.MANICURIi

Especialidades ein preparos par»
tuihas.

Sete ele Setembro .n.' 5S (2" aadarl.
Ml C3 ,-». .

VOIUIICIDA MKIUXO
O unico extirininador dai formiçai,

Merino & Maury, rua Ouvidor 11, ifij.

m

Cognac JONSAC (ÇRUZ-Dí
ie pura aguardente de vialjs

M.U.TA),

TT .F. fi TV PT



- , ii-mTTTriT----^^
__________„, _J^^«aBarai-aKai_-----ii-fi---Í---^^ _-%-'¦• r^-'".* -^•^tTT^™* -*™'ffi-'™ . iriT_._______ rr

f***_____i________________í____-_____.__________________________________-^.^ __.*.¦ 
E__l____i^__?_*ff_____________M___s-" v^íwiV^wi-TÍ* -"«'¦, '¦"¦ .' '-*•¦ ¦¦' Jirf^^iMPff . >" *....¦¦¦ *'¦¦'-*. l,iT^**irr-^iBini-'-i'!''-' ' -** rn.__i,^_ffl^^ _, _ __.".'.__^___*iT___'fedS,_í*3^SÍ -T*>^

\W%iv.táN'::''':'*^' --^r-*--;- 
¦¦ -. ¦ ¦•¦v.'--^^rf->_- -^-^¦^-¦^v^ , -- _____ ..,

PÍLULAS DO
A lilGHT B OS "1V*'*UMÕI*S

Uma noticia d VI Rua de liontcm poi
tm relevo o meu nome, tratando de
•uiiui denuncia relativa a venda de ai-
ticos de electricidadc cm iiinilia casa

commercial ú rua -Marechal Floriano
"'Nada 

do que afíirmoti ;"l'lclla [.0*1ha I
c exaclo, e sú posso attribuir essa fa ta ,

de aücnçiio paia com a minha probi- I
dade conimcrcial a alguma informação
odiosa que passou sem exame pela, ie-

Ouirm mc conliccc, sabe perfeitamente
qu? sou incapaz de negociar em uulros ,
artigos que não aquelles que sao Ua ;
especialidade de minlii casa, e facilmeii- |
te coinprclieiiderá que o caso narrado ,
é muito diverso do da noticia d A Rna; ,
c tudo Í5SO eu o provarei se assim o |
exigirem tanto os meus amigos como os
meus inimigos. >

Viitcn.io J, LoiuiS.
Rio, 19—S—_»t>. __ l*66*')

o.iixÃlíiIxiíãÃiiiA r OK Maio
DOS OPERAMOS. 1)0 AUSli-
NAÍj D15 iMAl.lXHA
iDe ordem do sr. presidente, com:-

«lo os associados quites a sc reunirem
em ãssembléa geral ordinária 110 dia 10
«lo corrente, ás 16 i|= boras, a rua
Marechal Floriano n. ií*.

Ordem do dia: — Discussão do pa-
recer da comniissão ile contas c elei-
coao da nova administração.

Secretaria, 17 de muio de íriifi —
O i° secretario, Júlio liosa de Brito,

S. ,li7'«.

EXXAQ11XAS

Gn/.os, liiilisostõcs, Ca-
-lor dn cabeça

Soffri tanto dc prisão dc
ventre e estômago, que pen-
sava morrer cada «üa. Depois
de qualquer refeição ficava
eom o rosto e a cabeça a cscal-
dar, temendo a cada inomeii-
to uma apoplexia. Sú evacua-
va com lavagens e fortes pur-
gantes; tinha tonteiraf, dores
¦110 coração, indigestões, en-
xaquecas, cmfiin uma vida
màrtyrisada; Graças a Deus
posso boje do intimo do co-
f.tção confessar e agradecer
is •• Pilulas do Abbade Moss ,
estar curado radicalmente c
viver feliz. Fiquei livre dc
todos os meus iiicoimiiodos,
posso comer de tudo, tenho
as funeções iutestinaes regii-
lares c trabalha com vontade

Pi festivo Infantil
(a base Papaina)

Poderoso eupeptico, digestivo e regularisadoí
das funeções gastro-intest inaes das creanças.

Peçam prospectos á Pharmacia Silva Araujo.
RUA i° DE MARÇO N. _

H^gB^Pf^^'^' ¦- '
HH83HKBB&.. ^^ ?&fà0$

,,¦_..,-- -,.L-.;,^ff^^jj^ir^.-, '.-> ¦\tMv- '

**£*$$.. ¦-^¦«w *.-«.'-,

j|iS**!ÍP.*if-rí

c prazer;
unicamente
do Abliaile

tudo
com
Moss'

(iraciuno de
Cavalcanti.

consegui"Pilulas

Ar.1:1 jo

Uua Canabarro n. .19.
24 de 'março de ipi. .

I.M 'i-OD.-VS AS PHAI.MA-
01AS E DROGARIAS

Agentes geraes :

Sll.VA GOMIÍS a c.

RIO DE JAN'KIiR'0

A' PRAÇA
A finnri dc Mia.1.0 SAMP-MO Sr C,

composta dos sócios lOSlr.' MANOEL l)r-.
MRLI.0 SAMPAIO e LEONARDO DE
AItAL'JO SAMPAIO participa a ijuciij l'05* |
1,1 interessar que a mesma foi dissolvido cm '

31 dt< dezembro dc 1011. nela retirada,.Jior
motivo dc moléstia, do. sócio I.l:,llNAlil)(>
DE A*RAL!JO SAMPAIO, conforme a respe-
ctiva escriptttra particular, registada 11» M.

Junta Couuncrcial. sob 11. 73.30'.
Rio de Janeiro, 16 de muio de 1916, —

José Manoel dc Mello Sampaio, pp. Manoel
Alces da Robrcha.,

piomio 37*

361
021

Casa Guimarães
Rna Sete de" Setembro 121

Tfilepli0--Cj;._2563
Aproveitem a Grande reducção.

Calçados cm lodo o
Stock preços abai so do custo

Depositário tias alpercatas
marca Mignon dè .

n. 17 í. 21 ¦ * «"OO

ABBAOE
a "i'-\j*;rMO-i:.\Ti:itiTi* nos

lUiZIílSKOS ... .
O Jornal do Commcrcio. publicando

na "Gazctilha", de hoje, o i|iie se pas-
_„„ na sessão de i(, do corrente, «Ia

Sociedade Nacional de Agricultura; deu

„ seguinte tópico: ,
"K« lido em seguida mn ofluio do

.sr loão Díile, que se referia ao sei-
viço «U* veterinária, achando-sc pre-
sente o dr. Parreira Horta. ->¦ cx. ji;*--
lificou a condueta dai|ticlla Direciona,
terminando por declarar une havendo
reassumido a direcção dos lrabalhos
daquellc serviço, põc-n'o :'i smi iilleira
disposição." . ,„•„'_

Como não sei sc esse tópico foi as-
mu, redigido pelo Jornal do Comutei-
eio ou se o íoi pela Sc. rolaria daquella
Sociedade, dou abaixo a copia do meu
referido officio: . ,"Hlmos, srs, directores da bociçtlauc
Nacional de Agriciilliirn.

'feudo o Jornal do Commercio, _cm
sen numero de _o de abril próximo
passado publicado uma local, sob o 11-
mio "A pncuino-culcritc dos bezei-
ros", na qual dizia estar o MinistcMO
«Ia Agricultura apparclhado c habilita-
do a fornecer aos criadores a vaccina
contra essa molcslia. \enli" pçran e

esla Sociedade contestar semelhante
noticia, .porqtii.nto o que, sobre o as-
sulnplo, se tem passado, ç o seguinte,
«íue peço permissão para historiar, dado
« relevância do referido assumpto:
Em íyi... 101-1 e i')'.'* a-8""s 1vcler.r"
narios «Io 

"Ministério, altendcndo a*,
inslvucçòcs dos seus chefes -ou aos pc
«lidos claniorosos de alguns criadores
es.iveruni cm diversas fazem as _ dos

üistados dc Minas Geraes, b. Paulo c

IKio de laneiro, onde observaram -a

moléstia ê colheram matcrinl pnra mc-
lhores estudos c preparo de íviiiiii. ou
.necina, a ser inoculádo como _ cura-
«ivo ou preventivo. Esses veterinários,
nos laboratórios da extineta bscola
Superior de Agricultura e "os do pro
prio Ministério, ua l'iai:i Vermelha,
chegaram a [.reparar uma pequena pai-
tida de vacina que, consta, loi appli-
cada não sabemos com que resultado,
cm bezerros da fazenda do finado dr. :
Clirisliiio Cruz. sita no bstado do Kio ,
de Janeiro, li íoi Indo.

Cansados de esperar pç-las providen
cias do Ministério da Agricultura, como
representantes de unia cooperativa 

¦«'

lacticinios, que I em sede cm Andrade
Costa, estação da Linha 'Auxiliar, da

V V Central do Brasil, no município
<lc Vassouras, Estado dó Itio dç Ja-
iieiro a qual coma .1:1 2(1 associado,
com cerca de 4.000 rezes c que pede-
ram nos tres primeiros mezes «Io rol*;
,-enle anno cerca dc 300 bezerros, o

signatário destas linhas e o coronel
([ciaquiin Ribeiro dc .Avellar procuraram
o dr Oswaldo Cruz, cm MaiiRUiiilios.
11a manhã de =1 dc março próximo pas-
sado, fleerain-11'o seienie «os estl*a0os
,,ue a molcslia causava, pediram o an-
xilio scieiififico dc seus laboratórios,
«bacteriologistas c puzeram a disposição
Uo lnslimto os animaes de que neces-

silassein para os estudos, e bem assim

conducção «¦ acconunodações para o

jicssoal que fosse necessário mandai no

interior. O dr. Oswaldo Cruz decla o«
«uc « caso o interessava pela p.uU
scientifica c proiuetteu csjudar co 1 o
¦poderia attender 110 appcl.o que lt

cra feito. Na larde desse mesmo «li-

elle pedia que lhe fossem enviados ai-
..uns bezerros doentes, 110 que 01 s.i-

risfcho, pois 110 dia 23, pela manha, re-

cebia o primeiro c posteriornicnle mat-

" 
Ao dr. Aslrogildo Mn bado coube o

encargo dc estudar a moléstia c.liror

curar descobrir o rcmcdio picou
ou curativo. Dez dias após a m -,. P-.
meira conferência com o dr. ";-¦¦••'

Cruz, portnnlo a ji de março. c>«..n a

dos por ellc, comiiar.cceinos en M.m

guinlos, sendo-nos declarado pc o pro-

prio dr. Osvaldo Cruz e pelo cr. As-

trouildo Machado, que unha sido 1-0-

do o germe,, da moleslii, P-gJ^»
„„, «,'i'inri que. mjeclado i* 11 ln.zerro
' 

dos arredores.do Inslilulo. linlw

iretanlo, que na Secção de Veterinária
Jo Ministério da Agricultura .nao haja
homens competentes, mas o -íaçto, pur
motivos que não vem a pe o declinar,
_ que essa Secção de Veterinária nada
ainda conseguiu tle .pratico e irtil para
debellar a molcslia cm questão, • ao |
podendo, por isso, -ter vaceuia alg-i"¦•
i.rua distribuir aos criadores. Os tin-
dores une quiserem auxiliar o estudo <m
moléstia c do medicamento, mc cucou-

1 trarão á sua disposição para ques(|uer
infor,iiaç«".es, das 17 as 18 'horas..,eni
meu escriptorio, a rua da All,inuc.v.
11. .*.., sobrado. Coin ioda a considera-
crio, subscrevo-me, ele." .

— Pelos tlizeres do ofncio acima
traiiscripto verificará o publico quç .0
sr dr Parreiras Horta pode juslili-
car-se a si .próprio, porquanto esteve
muilo. mezes afastado dc seu cargo poi
motivo «Ur moléstia; a Direciona . dc
Veterinária do Ministério da Agnçiil-
tura, porém, é que não tenu justuica-
tiva aliuinia para o descaso com que
encara os problemas de que se devia
oecupar. . , ....

Não obstante ter emanado - da . cltta
Direcloria a noticia dada pelo Jornal
,/„ Commercio cm 20 de abril .próximo
passado, não tem ella vaccina alguma,
como i possivei provar pelos diverso*
requerinieiilos do vaccina contra a ai-
ludida moléstia e que lá estão sem cum-
primento, npezar dos despachos uo
exmo. sr. ministro da Agricultura.

Iíu iteiiho vaccina. proveniente «los
laboratórios dc Maiiguinlios, c estou
proinplo .1 mandar vnccinar gratuita-
mente a bezerradn das fazendas onde
esteja sendo cila dizimada por aquella
molcstia e cujos .proprietários queiram
prestar-se a auxiliar os trabalhos qne
cm lão boa hora eslão sendo realiza-
dos .por aquelle Instituto.

João Dam;.
«Io .*<i,".'ifi/ do Commer-

(A 3407

IOSIV MANOEL Dlv MKI. .0 ,'r.AM-
PAIO, A1.VAKO ANTÔNIO SAlt.MV A. <¦•!
ÍOAO .MA.NOtll, DE Jliil. 1.0. " priiaeii'" ;
soeio cessionário c os outros ijitcrcssailos llil ]
extineta firma ile Mello Sampaio is C. pai.u*
einaiit «illc, 11 contar do dia 1. ile )»«.",
ileste nnno. eonstitutrain uniu soçiedMle son I
;, razão soci-l do MT.I.I.O SAMPAIO iv Ç.•1 iiuiil siicccdé 11 egual firma «uic ate 31 u
dezembro dd .iiuid findo oiierpu mis estime

•rantopn 11.0 o toni ss — i*o(.ao
¦•CONOMICO; líCA DO UlAflllH-H. O

N 61 - 1-AÍfIiK'A Dl* I.ADRI-UHOS. dç.
•.irjo aclivu e passivo a ""va sO-HCdiule :
tica il«« posse t* assume ioda a respoiisalnli; j
drile. nulo (lí ncoordo eom o coiuvntu jn ;
registrado sob 11. 7:1..no. narticipando mais
que coiiiinii.i eomo interesKiio n seu iintuto
.ni.xilbi' ANTÔNIO 1'UA.Ntl). fiiauido egiwl; .
mente interessados os stus^aoügos "»«*':'«'• I
¦es SBRCIO PINA DO.UIM.l;.'.-* çJOA .
QUni ÍVOI.IVKIKA 1-ON'SiaA. . Kl" de....
lúntíro, 10 (lc inrilo lie igio. .-J.i sc Alam'dc Mello Sainptno, Al-caro Ant". ioroí
J,,í„ Manoel dc Mello.

TOSE1 MANOEL DK MELLO declara]
aue só para cEfettos commerciaes coiuimin
.. adontar o nome «le JOSE' MANOEL DI.
MELLO (SAMPAIO. Kio de Janeiro, 10
a: maio do 1,16. (.» 3349J

Agava
Earantia
Á Real
A Hora

969

38
iii

aiíS
a 41

4$500
«*000

PENSÃO MINEIRA
1515. AVENIDA RIO BRAAUO.

Sobrado Tel. «679. N.
Completamente reformada diu'

põe de 40 salas cléirâütèmeiite mo
biladas para familias e «avalueiroi
dc tratamento.

Boa co/.inlui. bom tratamento,
friuiiro o peixe todos os dias. ai-
movo ou jantai- 1$300. '«iárlas
de 4$. 5$ «• C$000. (3637)

SATOSIN
é um remédio único pel» sua ef-
ficacia curativa em todas as af-
fecções pulmonares;

SATOSIN
cura os caUrrlios agudos e cliro-
nicos do» broncliios e dos pül-
mões noj diversos periodos da
moléstia;

141
990

GRANDE HOTEL
_ LA1.C0 DA LAPA -

Cíasa para familias e cavalheiros d<
tratauicuio. Optimos aposentos rica-
oictitc mobilados de novo. Acccssores,
veniiladores c cozinha dc 1" nrii.in.

lírul. Telegr. "Grandhotel .

0FFIG1AES

SATOSIN

DE ALFAIATES

Ã7PRAÇA
.1. A. 1)13 OUVKIÜA & (*.. iiiu-li

uipiiiii fios seus iiniisíos f imiiie-j
zcx, nue tendo se concluído us,
obras dc rocoiistruecão do fiieaio; ;
miliuo, a i«« d«> Hospício, boje;
Buenos Aires 11. 07, transferiram;,
seu estabelecimento de «•nsimirus,
c aitiíios pnrn alfaiate, «K; »• *'<\~
onde estavam provisoriumeaitt, j
pnra aquelle. onde ü«uUiiu«ti. a
aauardar suas estimadas «'"¦'''¦•'•

Rio, 15 de maio dc 1916.

IÊÈÊèÊÈÈÈ
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I PiTEClI
I mtvris^Qio *M

TABELIÃ
OPERARIA

CASAIS l>l-i ltSOOSOOÒ a
5:500S0'OO

16 — E.iii da Carioca — 16
\ roMPANU IA' ¦•AMERICA 1)0 SUL"

fncilita a construcção ibr vcqiiviiai casiiíl,
um sitburblos, eiilreiumlu as em -'. .',. -!¦
S e 10 niczci: nicitiuiitu 'prestações meníries
\ vaíitiigciii da construcijãn iniüicanta vigo-

¦ i-.-i nt.r IS de iimll" depor» so nei'L-i'.rir.. ne-
i gocio uri 'PttlKila Oiciv.rk do 1 ros|icclo

Ccriil, oue -.nrircri .." mezes ue espera. I'.si-
Ke-sc o terreno e que esteja livre."-.

Procurem já iii.foViiiaçüca ua s«U', da
1 ás ; lionri da tn.«le.

Saa!5>ajagBB-#£8tS3-0

V.
cura infallivcl em .. dia«; sem
ardor, usando "Gonorrliol . üa-
rante-se a cura completa com
um só fusco. Vidro, 3$ooo, pe.o
Correio 5?:."'1- Peposito seríl:
Pharmacia Tavares, praça, lira-
dentes, 62 — Hio de Janeiro.

•\ Associação dos proprietários da Aliara-
taiini de Mruráos. «Ias quites fazem parte
as primeiras casas no gencro, vem deste
modo coni:iiuiiic-.ir a ipièm uucressar .possa,
que precisam dc lions operários nao. so
habilitados cm obras dc mangai < cima
como lambem obra iiiaudii'.

E por is.o todo nquelle, que esteja cm
condiçücs, e querendo oecupar 03 iniiuine*
ros lüuare-. vrmos. deverão loco que apor-
te nestu cidade dirieir sc nos 100.000 la-
letols. silo á rua Munierpril lt. so, ou un
mesmii rua n. rn á A"ifaiala»'ia Colombo.
ns quacs só eoinpromclteiti 11 uianicr-llic
sf.lVÍt,*i"l cftcctivo. ...

Para orieuta.i;iio doi srs. officiaeri abaiKO
iniliüeriinos a tabiilla dos preços que s:
;¦:,•.;;< a mão do obro, e de iruju fiel çulli-
l.riatcnto Kamntimos. sendo a Associação

ii principal fi-cal.
Casaca, 60Ç; sobre-casaca. ?;5: smoKink,

joS; fracl;, _io$; ja(|UclHO, 3^%'* p«l_st*»£.
23%; calçn *«. e 10$: colletc. 8Í: brinsi
l-rilcloi, 10$; calça, 5$ e t>?r colide, ?S
e 6S000. tK i'5i)

no tiataittento da tuberculose
comprovada 'exerce effciios ire-
ttoativos sobre a iuteecão até
üm limite tal que paralysa o de»-
envolvimento dos bacillos de
Koch a!é siippriniil-os 00111 o em-
prego .prolongado;

íilM

SATOSIN
ruiimida-

estran-
é recomniehdadq por
des médicas brasileiras
Reiras.

A' venda em todas as bons pliarnia
cias e drograrias da Brasil.

MALAS
Artigo solido, elegante e bar.v.is-

siino, so na A Mala Chiue-a. Rua La-
vradio fii.

Rua da Uriigniyiha n. i_|8 — C»I-
çado para hwnens.J senhoras c crean-
ças. lista casa «' íí que melhor fervo
e mais barato vende. tp'or isso concçiu
visitar esle estabelecimento. J 3'$j

Bomba para água e facho
de ferro

«Con*uump.'a-sc uma bomba dc braço c
um tacho Ri-aride de ferro bem resis-
tente ao fogo. Carta» -para M. E.

(lt .1..M*

CASA PARA FAMÍLIA DE
TRATAMENTO

Precisa-se «le uma an- a rua Sen'.*."
dor Vergueiro, que tenha 4 quarios.
pelo 

' 
menor:, c rpoião habitavel. ; Infor-

utàijões com preço para a caixti do
Correio 101. .1417

ESCRIPTORIO

GONORRHÉÂS

Transporte de
lenha e carvão

riecisn-s-i diir este scr-
viço por èmpreitá-ãivi

Dirigir-se si: Castrai Ave-
nida 1-io Branco 14, 1 an-
dar. 3482 J

Aluea-se um dc frente, com sala dc
espera' e tcleplione. na rua do Kosnrio
ti. 120. í" andar; trala-se no tale
'ourisco. U 32*11

DEPÓSITOSi PARA A6Í
Compra 111-se

Cartas para il •
deposiios para água

K. (K .l.-.'<«'

ARMAZÉM
Àlllgá-su tuna ariurizein espaçoso c

litivpoj un rua ís. llcnio U. 15. Trala-se
no sobrado. (í*-- .!•!«'.*'

PENSION DES ALUES
Jilagniriqucs Chambres avec ou sans

neiisioris'. Confort modenie. Corrêa Uu-
tra rrn. Tcleplione 1.0S11 *. . (3..0" UJ

SUOR FETIOO
dos tiés « dos sovaeos, eatinga, friciran
coinieliõcs, etc... des»iipnr<*cem_; rápida-
mente com o us» do ".Sunrol '. Vende*
se cm todas .ns drogarias, peilV.inaiias,
phnrmacias «• á rua triigiiriymia 11, Ci.

A rrpi;

"Ml LA"

Caridade
43S

UM ROM ESCRIPTORIO
Com dois compartimentos por

Trata-se na Casa -Muniz, Ouvido

CASA
S 1646

11 IIGIG

Fluminense
4406

CONSULTÓRIO MEOICO

Vcndc-se uma por 4 :..oo$ooo, com
grande terreno e água encanada. eni
Inhaúma. Trata-se com o sr. Braga, a
rua 1'rinieiro dt: Março 17, (R. 3503)

CARTOMANTE "AFRICANO"
Dic com clareza tudo que se deseja.

Desfaz todos os maleficios. Garante os
seus trabalhos. Consulta, das o da III.
íts S da noite, Kua do Geucra Ciunara
11. 17S. sobr., entre o largo do Capim

A. Passos, '¦'¦' -'ü.1

llrilbaiiiina concreta com ppliole(\
deliciosaiueure tiei íiiinaòri com pene.,
triínte e escolhida essência, «lá brilho
e firma a còr do cnbello. ao contrario
das demais lirilliaiirinas que tornam on
cabellos russos. Vidro, ..Sooo. IVIo
Correio. 4-Sóno. Nn "A' Garrafa Gran-
dc". rua Crugtia.vana. 66; A casj

PARA RECREIO
Alugiiin-se em uma íaznuiu do inte.'

rior algumas casas modestas a 15.00c
pnr mez. Para informações com o -

SÓCIO

ile um, coínplelamcij-
rua da Carioca, - -

(Trnnsci-iplo
cio).

Do dia
ante, das
rio desla
Uranco n,
rilvidi lido.

ou -'$0110 por
milhados

Tenente
Moraes,

tíllOS

„rÕtluZido :. «u«!cstia, e qm- eslava en, .

{.reparo uma .vaccina .,"f « ei* ¦ ¦;» 
JP',:..... 

no ma or luunero pos»ntl "<
1 

n-. A 6 de abril ultimo ^W* I
Andrade Cosrn acompanha.Io «o d, As

irniiildo Machado c um aiiMln k,' ' 
. !

«uinlios. e dc iodo <« material l«»»c0'

I.' - Tr Ket meS d'rn l«ict
^,;:\" Ari^rtr^rrcrrc, Pelas i:,;

?W ^Uàrr'per'e^mt m, %
vri.z '-*•"*-' .. ., li-iUluíno Viena Ue

Orvlilhi" coronel Joaa«.m *£ ro «lt

Avellar. herdeiros «o d ll^ti .*

/.'S, uon;:: de'l,Ma:ios;.A«;*-•« « c.ipii.»', . eoludos.,;.;,. tii vaccinaçao iam seimu 

sfesir-írt-sí-r
ssado. P*'b'« i»-'1*'1

COOlMIliATIV.V 
-.lll.l'1'Alt

UlíASIli
24» DIVIDENDO
.¦rr do corrente mcz cm de-
1,; ás 16 horas, no escripto-'sociedade, 

á Avenida Kio
j.|o e 253. será pago o _-40

correspondente ao anno fin-
lo, a razão de lu "|".
acção. ficando reservados os
0:11:1 dividendos ntrnzados.

Uio. 17 de maio de H)i6 -
;oron'cl .liiluiiio Mendes dc
••"•sidem". ^^

"A lIARBACliStóXSlS"
;„- PECUI-IO PAGO NA SERIK -¦>;,5-"'".SA 

S1511 IR !¦• * 5°" N^ K1*1'",, >'•
S5n eoiiviilndos iodos os sócios I rinni-

•ns Contribuintes c Contribuintes ila se-
rio il» lorouoSooo. inscriptos ate '¦ (Ha ia
d. j_ii_iro dc 1.15, da sen: de 20:000$.
iti-critiloi até o dia 24 de dezembro «íe
m'ii «• «Ia serie de 5»:ouo$ooo, inscripto»
•ilé" ii dia '1 dc janeiro do corrente anuo.
, mandar pa_ar. dentro do prn.ro dc ,.«"
íias a conlar dn presente data, na sede
.... nos banqueiros locaes. as quantias res*
...rtiruiiicnti. de sele. quatorze c tniila
nil rei. (;$oou. 14Í000 c .;o$oonl. iiuola»
Icviilus pelo. f-lleciiueiilns dc «o-sos coro
.,,:.,. d. Ursuliii-i 1'ercirn de -*enna, oc-
•níridii cm Carinbanlia, l-lstadp da Haliu.
lc,;,, Paulino Perri-iia. oceorrido cm «-ai-
..:, ,i„ Rio Claro, Sul dc 'Minas, e I.u z
C,-,r»os Deliiiontc, oceorrido na capitai o.,
i' ralivba do Norle. ,.

Ilarbacenai .*,<¦ dc abril de loi-- — •'

_iOOIKI>Ãl)l«. nMXKPJCKNTM Al**
XllVlADOltA DAS A1JTES MB-
C\M('\S II L1HKUAKS

91. KUA DO I.AVRADIO, -.11
I H.liíicio próprio)•.-sembléa Rcnil ordinária, sexta

feira, iu dí> corrente n- ' • • ii<" ¦

d:\ noite, n;i
(. voía-vão tio -.í-i.«-•* ,' ,'¦ 1
,.,! -„i„-,. o relatório do biennto «1*.
iqu-lOiS e comas do anuo de 1015.
liem como eleição do novo conselho
administrativo. .

Secretaria, ir dc maio dc 1910. —
-leíoirro Monteiro. 1" secretario.' 

|S. 318;)

7-Al V* IIIIO NOM UA DO IMO m\.
.nxiíiiío

(SECÇÃO DL? RMPRIiSTIXIOS
S0I.1RK l«liNHC)Rl_S)

Prcscripção de sal Jos fia venda d
penhores . 1

Convida-se aos srs mutuários a n-
rem receber os saldos da venda, dç pc- ,
uliorcs. constantes da relação .io.i.xo.
cffectuada etn leilões nas casas <le_ pe-
nhorcs nos dias íí, 9, i-'. "J ** ¦?. .<»¦
maio de mu. Hs.cs saldos, recolhido»
•'1 Caixa liconomica pelas casas íniia
mencionadas, estão á disposição -dos mu-
.ttarios desde 1911 c dc coi foimídadc
com os decretos 2(192. de .4 de e.11-
bro de Í860, e 9738. de = de abril de
,88t prescreverão em favor deste «.sta-
bcleciiuciUo np corrente mez. se. . uno
forem reclamados antes das scKUin.cs
cintas: , . „ , ,;,

Dia S de maio. Cíiifl Adalberto dt
Andrade, cautela 11. on|i- ,

Dia 9 dt: maio, tiiio Jose Ctiheti í.
('.. cautela, ns. 27688, 27710. =7700,
2.861, 27941. -*""¦ •-!''•i•*,"• -"S|-Ul-
2S456. 2S689. 28915, 28950, _9--°-l* -'-«.".-''*
o 20621. ,-•---?.

Dia 12 dc maio, Casn GiHWuriiM >v
Siiiiscvcriuo, cautelas ns. 2S327. 2S,*,.>s.
28500. 2S503, 28924. 2S068. 29083. 2912;

Dia 10 dc maio. Casa f.. Gonlhier,
cautelas us. .-,5753, 3«364. 3-37». .*6-t;5.
36731, 367116. 37029. 57036. 37057, Ò7071.
41104 e 4'l.'.i-l. . ,.

Dia 26 de maio. Casa I cure
l.cib Sr ('., cautelas ns. .1.1457.
33S51, 33921. 35ã'o. 35717-
359M, ..6«74. 3(t'i3- 36570.
3676. e 36851.; .

Rio dc laneiro. 3 dc mau. de 1916.
_-. O ¦.creme. Dr. Horacio Ribeiro da
Silva.

Operaria
S021

1

Àiúga-se parle
te mobilado; ua ^.^^ {

n noi-? -2*77 ~~'^,7TTi7^**^-^"

ERIDâS

COMPRA-SE

n 3018

Variantes
nr-.?i-'iS-23-C'_

j thros. eczemas- inicbõcs. etc
mente usando
Caixa l$ooo.

c 111 p 1 n-
J Rens, dar-

sardas, pannos, co-
desnppaiVccm rápida-

Poniátlii I.usbaiia.
Depósito: Pharmacia

Tavares. Praça Tiradeutes n. 62

(l.aruo do RocioV ív ¦'¦'••"'

Hio-
Cü-_l-'lí'-

IS—H—OIG

Americana
443

l.io—is—r,—i.'io

r, mio

,1 0600

fmtmmmammsmmmVmmmmWmmmmml^^ .

ENCANAMENTO DE FERRO
1 de

'GÀCITÒlÚtO "I1MSII lKlílíli'11"
de 6 alé 12 mezes. Paga-se bom

preco. Oííertas á rua S. Pedro 11. 20,
Ioia. .*•**-• 3508)

Floricultura e avicultura
Traspassa-se o contrato dc tuna boa

loja, muito própria para este negomo,
-i cm ma ¦central, o ponlo dc primeira
ordem; quem pretender deixe caria na
caixa deste jornal, dirigidas a A. Cos-
la dizendo onde põilc scr procurado.

(R. 34'M'

Precisa-se dc um, com 5:000.. para
ficar na gerencia de 11111 negocio ja m-
stallado e bem encaminhado, Garante-
se a retirada de 300? por nica. Cartas
a D 1: P., uo escnpiorio deste jor-
nal.' 

(*3'16''

Guilherme
lo, E. !•'.

r.augliiT: — Eiigenio de Mei
C. B., 1'studo de S. P-11I0.

R 20'

MODA
Na cas» IVOURC.AW'. emcontratii-st

sempre as ultimas novidades ein cal','a-
dos finos. Uruguã.vana. 74 — Tclcpho
nc. 1040, C.

COSTUREIRAS
Prccisaiü-sc, de corpos c saias, bem

perfeitas. Rua São José 8o, Mine Gui-
mafães. W3-1S8*>

GELADEIRAS
Vendas elll prcslaçõcs.
1,. Rufíier, íabricanic
Rua Vasco da Gama 166.

APROVEITEM A OCCASIÃO
Compram-sc papeis velhos, pagam-.í

bem. Avenida Passos a. 32, deposito
do papel Araujo. (B. 14601

MOVEIS

Precisa-sc que lenh..
pollégadas, usados, «piem tiver ijucirl ,
informar á rua Acre 11. So. (M 3-'o4«

AüTOMOVEL-tANDAÜLET

r«0 QUADRO-» j

Loitis

7-19.

Resultado dc hontem

Anlitto. .
Moderno
Rio. . • .
Salfcado

Tigre
Cabra
A.Yeslruz
Porco

Viirianles
78—-.*_.'—0'i—80

Itio, IS -o - vlG

SITUAÇÃO
Compra-se uma com boas terras pnra

cereaes e canna. Trata-se com o .sr.

lulio, á rua ." de Março n. 9«, sobra-
lo Não -sc udmittc intermediário.

Vcndc-Si
dico. Rua

uni
Acri

de luxo,
76.

por preço mo-
CR. 350.5)

TRADUCTOR
Racharei cm letras, dc curso disiin

 cio c «piatro annos de ipratica na -l-.n-

U 8378 | ,-onn aceeila traducçOes de livros fran
.. ¦:• --: 1 ceies e inglezes. Cintas a J. )-sperldiao.
"••^¦^,"* nii redacção. ¦** ¦"'¦

MtóJ

\ iii'cstiic«ii*s «- imillioies «iiiuli*
Cõcs é si. 1111 «"ii w1'*"-!'U,_l-1,'"s'-'
l.io 11. 73. — 'i'«*li-i>li. 88-1*

MALAS
Quem quizer

baratas, só na
•luil Floriano i-m

comprar malas
'Madriicnba" -

bons c
- Mure-

A CELEBRE CARTOMANTE
MME. MARIA

participa n Iodos os seus cliriites <|tu-

garante iodos o_ seus ¦trtiballios; por
mais difficeis une sejam e- só aeceita a
sua leniiiiieiiição depois delles pron.-
pios: aqui não sc engana n humanuia-
dc. Tambem sc trata dc qualquer docii,-
ca pelas sciencias oecultas, sem qu*
s: ju preciso toinitr belierngrni. Kua
Visconde de lttiuna 11. 211, solimdot

J 35**''

MOCINHA

Propaganda
973

ÍÜO-IS-Õ-OIO. RSOi

U FELICIDADE
itei.wi_c.se liilli«-t«*s «lo. lote-

vias liara o _iiti*i*i«>r. íueitiiiiiti!
o iioiTte «1» Çfivrcio. . _ _

Dá-se viintiviusns comiiilssiics
uos srs. «:m,il.isl.«s ".-«'yejmj
meiiilns sui.o«oi-_ís a ÍOOSIMIU
— Itiiu Siicliet 11. rir*. —-

FIJAXCISIO & C.

Para pequena íamilia
Alugam-se 2 grandes quartos c

sala d« jantar, cozinha, banbeiro,
i;joSooo mensaes, ú rua Visconde
Rio Branco n. 5* •'

urna
por

3184

LEILÕEL.
HOJE HOJE

LEILÃO
DU I.MrOHTANTMS II ÜICAS

JÓIAS —
COMO Slí.í.ÚI:

eis dc ouro dc lei com lindos bri-
. alfinetes chuveiros dc nirtiluiu-
nicdalluis com ricos brilbau-

les, botões porá peito e pu-
nhos, nrtiolôes com l;n-_

nutes solitários, supenores rc íibíos i .1'tecb 
IMiilimic i* oulros, correntirj ib-.di-

versos ícilins. ricos pares ile m-
i-lns, chuveiros dc brilhante. >.-

sapliiras. hrnclu'S «lc dil"
Iem. pulseiras modernas. Irarrelln eravo
j:,,l.i. rlc lirilliantcs, reloains r clm.c-

liiinrs n.irn senhora, wirüocs ar .mi
ro do Porlo. corações com In-

lliriiiie-i. feilicçims e nuil-

ELVIRO CALDAS
:_....:,.,..-:., 1. nnimzcni íua dn ITòspicl

Uicos r
lliant

IfS

|. AMERICANA' 4S6
hio-—is—.5 —01G. r> oGii

PHARMACIA.

Afilia de Goro' S 4S0

Vcnde-sc eni bom 
'-ponto, fazendo bom

tiegocio, tem sortimento, casa para mo-
i radia, chácara, cfc. Trata-sc na Droga-
! ria Azevedo. Asscmb ca 7ò-_ U* ci-^oJ

Banco ou casa de commercio
Por motivo de mudança, os actjiaes

locatários do predio dn rua da Quitam
da 11. 1-11 eslão. proniptos a altisfir o
inesino. mor 'alguns annos. Vara mais
informações dirigir-se ao National U
liaii!; of Kcw York, rua da Oiuui.ia.-i
ii. i.,i. ü -™'

LEILÃO DE PENHORES
KM 20 Dl', HLVIO

JOSE' CAHEN
Itr.V SILVA JAltltlM X. 7
Tendo dn fa/oi* leilão .m 30 do

(•«.iTi-nte, dc todos «>« IM'»»'»«s
•2,cidos livcviiio «os ms. i,,u.«.a;

rios nu»' ns suas eniitoliis podem
i'„ ,rt„,n.,Hli,s ali- d '".'.'Ss'11
i«*ii«o. Í32:XS21

Precisn-se dc uma menina para pratt-
cante dc caixeira. No começo, pequejio
ordenado. Constituição 3<'- J 359.'

RICYCLETA
Compra-se uma. usada, em bom es

¦rido. que sina .para rapaz dc 12 a i.|
annos. por preço módico. Quem twci.
deixe cana uo esemptono desla lollin,
nara ser procurado, com 05. ini«*!r.l_s-¦
A. O. <3 35741

ALUGAM-SE
lAltigam-se o 1" c 2" andares do pre-

dio ila Avenida Rio Uranco 142, canto

da rua da Asscmblca, próprios, paia
sociedades, companhias, escriptorios de

ootu.miss.es, etc. Trata-se na loj*'-

AMA SECCA

O—'; —li—ri
nio-is- -'.«Kl ¦ 3630

LAVANDERIA
Compram-se thacliinisníos aperfeiçoa-

Precisa-se de uma dc meia edade 1

qttc seja carinhosa, na travessa Murrr
tori 50 J

IUO, LS-ü-DlO,

T«
...-•lc social, para discussão
parecer da cômmissão fis-

AUTORIZ-VIIO
II. I.cvy i. «.'..

SUilS iüiilA.
com urainilc

ri.K.NAMI.NT:
.,.r (loi< llíBncillIltCS,

vendein t.uirn mr
jam: bucis*. l.iclms
«on hrillioiilcs.
A venda será feita snn a inininin nli*cr-

.T.ção ile preço, por moiívo (!¦_ nUü retira-
h urgente para .-. líuropn.

Vende em leilão
S.*\ln-I'«*ii'ii 10 — HOJK

HORA l'\ T.-VUllK, KM r- II*."
AR.MAX KM. '>'

Ittiu ilo lliisnifio — SI

I.Ki.V SIO-VAUCIIIC-*.
NOIH. II

•_f..i convidados todos o
cerni a se reunirem em as:
cyt.aordiiiaria. domingo. 21, ás ti bo-
,'. , meia dn noile. afim dc sc de-
liberar sobre 11 altitude .a tomar em

estado internacional da nos-
,| Direcloria. K. .'5-'5-relação

sa .pruri

->•'
IIIIX.:.

Hoje,
anno ma.
secr. :.

I.O.I. r
.-leicão

:. dc :

. (IA.\'<;.:. I»0 HIO
da administração do

01C — 17. -- /'i»'i«'':'-".
R. 35"-

1IO.II

áKfc
f[$aC Cliainniiioi 

n allcmjJii doi .rs.- }".^™' 
«V

Ctjfcl 1 que serno vemliiliin uo correr ilo mart.clln,
«•_!£- |,„jc sem ;¦¦ ininiiu» oli-irv.icào dc preco.

11 MA- " r-udoen i- ilistriliuido no local do leilão.• ' Aproveilen, n oceasião deste leilão. 
^^

SÓCIOS t 111 „mIJ|H(, wmma rr—-'—"-'*"***'*"-**1

ÃCÃBÍDCÃi
958
i-tUO. S 31

I Garantia Federal
347

1-910 SJ

Oartooiãtite Gccultísta
Médium vidente c curador. Consultai

em todos 
'os sentidos, descobre qualquer

segredo por mais oceulto que esteja,
fvzcndo ilcsapparecer os atrazos e riva-
lidatlcs da vida. Uns o ris .1 da larde !
das 6 ns S da noite. I ua Senador lia-

\_\IHI[li t,„,-cn, ¦,..-- 1*1 «
Idos com pouco uso. Carta 11 rim Dona

Untbelina, 1, Friburgo - Ramo' J«-l
K.10"0 J

Carrinho para creança
Compra-se um cm mríeiln eslado, of-

ferias por carta indicando preço c onde
pode ser visto, ã D. .Carmcla Isolo
Travessa Santa Catliarina 19 tsanta
•i-i . e\Ob )I hereza I. *"

OURO

PHARMACEUTICO
Diplomado peln Faculdade dc Medi-

eina eslá em condições dc assumir 11
direcção tcclinica dc qualquer pburma-

¦ M. S.. para esla re
K .148ccia. Cartas ac

Compra-se ouro. brilhantes, pia,mas.
ioias usadas c cautelas do Monte dc

Soccorro, á rua da Constituição u. <«4,

próximo i rua do Núncio. 3406 J

ltlo-1S-õ-.lO

iisTinui-iDADi.:..MIUKASTIir.NlA.
ISSafeB-MAlOHBHÊA

Oura certo. .'ítdieiil <¦* ranida.
Clinica electro-nnidicu cspcciui

1)1!. CA1-.TAXO .iOVIXM
dns 1'aculdnde:'. dc Medicina dc
Nápoles t Rio dc

Dns
Üni-éo

PROFESSORA
Pt*ccis*a-sc de uma professora inter-

na nesson conipetentc, para leccionar
nortitguez, rranecr.. ingle:* e outras ma-
crias 11 uma mcnniíi. «cs a capital.''Tnun-se.nr, 

rua Municipal, 2S com
0 sr. Xavier. *."' -" ¦*

I Das o á? 11 e d
,1-1 Ciu-ioiru. 10. S"M

^ G0PAGÃ3ÃNÂ
r, dr, rua X. S. de.Co
,„, Trata-se na rua

. ... 2S1.1 .1

«ÜTE DE MAMOHA

PIANO
•rr 11.

nule-sc um do
períeilo estado

Meycr.

uUor
rua

"Ritter", está
Anna Barbo-

CJ. 3240)

CURA RÁPIDA pela ma*sagts-
111 Mine. Ma-

rietta Da parrilvsiri, obesidade, torções,
éo, usóes eini.erecin.eulo. dores, rl.ei.ma*
tieas, pelo meu processo .espeeml e R;;
rantido Dns 7 ás P no .Hospital S. /f
Sita. S. Casa.de iliser.ooril.a de r as
, na Phariiincin, avenida (.omes 1 rurc

Tel. 4139. í'*-"1" Residencial i...i-
dntcIcTVs.l. sob' Aeceita
fJomicilii

lintiiados pai
(.1 308,1

Aluga-se a cr,
pncabaiia 11. 10
llenjaniin Construi

.¦hio n• il uliradu I ..384

mm
RODA DA FORTUNA

pi
cn -.-mi

•11 o ;_u-

da Cruz
abril em Mangui-

»rtmr,s centenas dc

',:•. Astw-ildi. Machado ..
, ,;.,_ ir-izcndo o material cotliiüo ¦
¦.'•" 

;,i 
' 

f . srs Leopoldo Comes da
«eixando os srs. ,"*.*' , \....iiar u-
f,..7 c loaqunu Ribeiro dc \\«nai ."

• .,-',-r. ...,.l,,_ ,1, inspcccionareiu os
n,„r eiicarrcp. osjO.. 1(,.lnmini,;,.,
Ibczerros vaccinauos 1 *',,.-,,. c0-
,. ,lc lhe enviarem as c
Ihidas. O sr. t.c"Poldi
esteve no dia 20 u
nhos onde receocu 1 .

St»™6•"«d&To.M;. afim" de. com

^t, 
"companheiro joruium, K.l* * ; ;

Avellar Junior. proced. cu«a »»«

^•_ti^V^v€H'=:sr_**^w»«í
nados, c lambem iem sido a vaccina »ai

«,.•;', ™'»£ 
:«:;•*¦£

ecEtiràs dc oulros pomo.- eu <„

a molcslia. para se este'"-
esludo e observação, cs 11
os criadores dessas locali

rrKfftfA3\r::^a-^So^s off ^xsr 1"suecesso nos .' ,., .^r-i-n-c sntis-vado. n ofício nas "^Pf^nscpuido.

J^^Í-acc^Tv^SV

s.'í"_,v ítsr-í?Sffl
pf,o. seus homens de "e^^V^"

mUê isiIii.os.l5so não slgnihca. cn-

SOCH«'.l)AI>l'* C^ilÃO I-l UKXKII
CIIXCIA

Kf \ «-.!-.->: 1--.K N1. CAM \R\ .
1 F.dificio próprio)

,s - horas da norle. haverá
conselho - " 1" secrelario,

-,- Vieira. -¦ .'• ..4Í-0*

Da ClOXOnTtlllíA CHIÍONiCA «mi
UKl'KX'1 K. em poucos dias. por pro-j
censos modernos, sem d'*:', garante-se o 1
irátainenlo. Tratamento da sypliilis. 1
A;,p. Oiió c «14. Vaccinas de Wrigbt. I
Ãssembléa, 54. das S ás 11 e 12 ás iS.
SMliVlfO XOCltlt.VO, S ns 10—
- Dr, Pedro Magalhães. R 3446

t r. li
ADDICIOXAIÍS

Escrever ao dr. Aeilio.
R. d» Ouvidor, 6. — Kj"-

Ü IS. - MOOÍSTA

Rocha WircUcr X C. casa dc lubrifi-
emes á rua dos Ourives 11. 113. com-
nra de um sacco pnra cima. qualquer
noreão Os vendedores devem dar amos-
iras e preços. (1-Jojt0_l""PENS¥RIO 

BRANCO
\lugam-se a faniiiias distinçlas e a

cavalheiros respeitáveis, esplendidos apo-
sentos. a preços razoáveis. Cozinha de

- ovdeni. Rua Fialho ,1.20. (Palacc e
Fialho, Cattctc-Clona). leleplione Cen-
nal 3/32. _iill!_

CASEABEIRA
Precisa-se, na fal

,1.. «Março n. ni- '
•ica Oli cal
¦ andar. J. 337/

HYPOTHECAS
Emprcsla-sc sobre b*

10"|" ;io anuo. Falar
da Quitanda, 13-, so*«*

,ns hypolliecas
com 'Carlos.

(3387

BANCO LOTERIGO
i .rroiéssora do corK
I vestido» de senhoras
' módicos. Rua Rara»
1 n. S, S. Chris'"

,. especialista etn
• creanças,' preços
dc flui 12. casa

S "i >ú

PENSÃO UNIVERSAL

PEITORAL BRASIL
a bronchile em Ires dias. In-
in tosse c-carros sangiurjeos,
e'rouquidão. Denosito: Bcrrini,

Cartomante — Tendo trabalhado en«
¦Londres Berlim e Mosçow onde ad-
nutriu «rande pratica sobre occttllisino
ía. trabalhos para o bem estar, assim
como regula negócios mal «.cedidos,
-tc Fal» inglez. ailetnao, russo e poi.
tuguei:. Rua do I-ávradio, „6. J 3»o-

Agentes no interior,
querendo ganhar 20$

diários, com pouco
trabalho

Precisamos; com urgência, cm Iodai,
as cidades grandes e pequenas do mi ¦
¦ri„r ,l„s Estudos, dc um bom agcnlc
fixo beni relacionado. Coimitoir li«.u>-
triel dc Representatiqns. Caixa 1 os.;..
ti. 120, Rio dc Janeiro. ____J___

JiHlTlClUA
I50M iJMPKKOO l>13 CAPITAI.
Vende-se uma montada com Iodos i*.

requisitos bygí-•nicos, sita e.m bom pon-
lo ipiiia tratar com o sr. Salvador, da*
iu ás --o horas, na rna -'4 dc Maio i!-4.
estação do Riachuelo. _LJ—

^AILLUiNAÇÃO''
Precisa-se de pessoa liem apresenta

da para o serviço dc propaganda. Kua
IJhciios Aires i;o. 4loja'. J 3<«l'J

(J. l-'K-'i

Ilojc,
sessão «I
Ltiis Al

IIKN

Hoje.
.. Ma

pede
qnr.il!

• 1.0.1.:. CAI'.:. COM-
MEU CIO I? A11TKS
trxta-fcira. srss.:. est
.:. de 1'ü.r. .* Ime

o' comparccinienio do
•  ,V. Fundão, 7.

elles o
¦ron I" nós une
lade-s faciliicm,

\veilar,

" 
CMXA l*>* AMI'.Vr.O

r.\Mii.i\s
RCA i;!'..\l'I'.\!. CÂMARA.

Mojc ás 7 horas da no:;c,
-c-no 

'ordinária 
do conselho -

secretario, João R. Freitas Um,

TOMT-ÃNHIA XACIOXAr. I)láISK-
tu-uo .mitco coxritA itu.o

OS RL-A DA OL'1'l'AX.'.'. - ->-¦

li, accordo com os arts. T .<-•>• dos

nos_os estatutos o-- srs. associados sao

convidados ;, reunirem-se cm asse. bica
...nl ordinária, ás 13 horas do dia .

dc junho, na sede da Companhia, afim

de tomarem conhecimeiiio do rdbtono

c das comas da administração, concr

nentes r.o anno social dc 10.

como do parecer que a
a comniissão dc exame
cumenioi esses que -desde .;.
™a 

disposição no escriprorio

C1'ij';,'!' 
de laueiro. tS de maio -

__ }«? de Oliveira Coelho, director.-

./. C. Leão Teixeira, gerente.

15. Itosnric

r>*eií> -Í050 328'r-
«in 650 28lHIíâ—10 

_ v UifiA
o'<1«'-i«'- í m __íi__-WS?'1bhP i-IL

"**1»'••'d» I ipj ^/w m V^T
Í,AS L-ÍO-J 03S8 1510

luí-crá "ÍOI 388 510 _

8271 5132 3126 j
o-i 4r32 126

1L :'ri 26

DEP.AM HONTEM
Atiii-o  00-. Avestruz
Moderno  ••*¦' 'l'i£íre

10i6. rvto  S2S Carnsiro
salvado M.U»a I

Í4 v 11. Ouviiloi'O PONTO"
i;*0 — I!. OUVID01Í — IRO

Kão ilS cnsus mio qffofl-uciii 1
maiores v;iiit.ui_òiis i* miinii-

lus rm niiblico.

O

u
icC. P.UA DO OUVIDOR,

Filial á praqa 11 dc Junho 11. si —
dc janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: _- Os prêmios

mcínio d.a da crttracçfip,

FERNANDES & C
Telephone 2.0$ 1 — Norte

HJZil
106 11Rio | Jj

«"*!%

aXJ_Mll___ JIm^mm*mai^*~ _——

VIAS URINARIAS
Sypliilis <• moléstias á«

sciilioriis

DU. CAETANO .IOVIM'1

l-i.mnailo oeln FíiPiilcln_lc ilo
Medicino dn X-umles «t l»>«>' '"
tado poi' titiil"--* <ln <-" 1-1" "'
Janeiro.

Cura especial e rápida de es-
treitanicntos lirothrac (sem opera-
cão;, itonorrhéas chronicas, cy-i -
les .hydroceles .tumores, inipoten-
da.'Consultas dns o r.s i. c.das _

s 5. Dnrco dn Cnrioen 10. sob.

Rua O. Geraldo lt. 8o, esquina dc
\venida Rio Branco. Alugam-se cxccl-
lentes conunodos mobilados para fami-
li-, e cavalheiros dc tratamenio. Cozi-
nii. .:.. !¦ ordem. Com ou sem pensão
Aeceita n-__.,±'"'-_. il ' '

TABELLAS M B H
«1>KKI«'0S ATK' 10:000$000

;,:. RUA DA CARIOCA, ¦'¦
¦\ Companhia Predial "AMERICA 1.0

^jrlÍT CuBtRU^aTÍ. IMMi.

,„e„todc".'a=o'V) -"«'1TAI!1'-.^,

ífir1;/VCSõe.dn.cn.„S,,â1Ur.íar_-!_
dn contrato.

|'xisc-sc " terreno e çstç livre de ontts.
lista tarifa visor.-i ale junho: depois .1

Companhia ¦*«* fará contratos conforme o
Prospccto Geral.

1'ccnm iá scüiiras infiirmaçücs na scite,
d.. 1 ás 5 líoras da larde.

compra =i
"M-t.riilin

S 318!

Cura
inlii vel
astbma
nta Hospicio ii

OURO 1$S00 A Gf
riaiinrt, praia e brilhante,

qualquer quantidade. «» cas;
no", rua Uriiguaynii-i, 77-"TaSa 

de ampliação
Precisa-se dc uma cm bom estado.¦^S-i-;' '"• -TW

LEÍLÂO DE PENHORES
C.MVKU.ri & c

n 1,..'- ,/.' Cmiiõ**.! iiiiii"-i-o "

TeXX"fa-efViláono.-%liaa5do
corrente, dos penhores vencidos, pi v -

aos srs. mutuários une suas cau-

Ahi-'-*' um, completamente novo
,n rua Machado Coelho 11. 156. proxr-
mo do largo do listacio: as chaves cs-

lão 110 incsnia_riia 11 ¦ 174. ° ¦*"¦"

PRECISA-SE
KSOnUTOltlO l*Sl)Kl'HX»15VJ-'h

\ti r_vi*niiln liio Itiiini". i'»a <"*

•". -si* SOOU! 11 •¦OO*"'- tiiiiibeiii
,»(lc ser porlo <lu Avonid» Seto de
Solcmlii-o
StroxiliKi:
iniciucs 1

Ássiublí-n.
escrevw m*sti!

,. A .

¦-'.:¦&

.-* «

...

;-i¦ ¦¦¦'.¦.,

m

iiiuitu
iniiinl lis
(3*483.)

IMPOTÊNCIA ^

IV50B1UAS"pensão 
caxias

XAROPE BE JUCÁ'
Dispúe dr ciicelleutcs con

frc„te para íamil as e cavalltcu
tumeuto. 1-argo do Machado 11.
pbone 5.115. Central*

llni li
,lC 113
. Te'c

Vendemrsc uma. sair. dc *«'£.*;
¦ «ncroba um dormitório com puchadeiP 

e uma saiu de visitas, tudo moderno.
Avenida Mem de Sá n. .0, Lapa.I ras

; na

S ^.cm5ser-;eí..m_das-a.. á hora
do leilão."1ÃSÃ 

DOS EXPOSTOS
MuWm-s. os seguintes predios. cujas

eliavcs sc acham á rua do Rosário 1111-
.....o ,6 1" andar, onde sc trata.

K?,a da Alfândega. 1208, sobrado c

Ioia travessa Cosia Velho 11. p, Ioia,

oroMiuo do Mercado Novo; c beceo dos

Ferreiros n. =8, lambem perto do Mer-
endn Movo.

I
VITALIDADE DO HOMEM

sen, dnr n.cdicailicn-
nío iníliie a edade.

,e com pc=;oa séria ;
30 so1.». N. ^-f.

S -tr, 11

CURA radical
tos para tomar
arnnlido: trata
ua da Prainha

Pessoa que Iem :, vende uma, fazei»
<lo bom negocio, unica no local, tem
moradia c módico aluguel, F.strad»
Real dc Santa Cruz 2\-/,. Piedade.

(R 3'ü.)

oa i U Ü O L dnIII. AI.liKKTO 
Unlco infnllivel ua'UU01- das
crcnncns <* atlnltos. Applicailo com.
evito «*ni toílns ns moléstias dn
arvore lironchicn.—Vidro 28000. ,
Ilm todas as pliarmacias o «lroua-
rins. l>ei>. Av. Sloni lie Sn. 115.

PROFESSORA DE PIANO

tar ua rua-Estacio de Sa, .1. (R ¦-— «*

VENDEDORA

SERPENTINA

bem
niro cmiliiu
coutas, il(*-

BOLSA LOTERICA
QIIIKIIIS TKAVAlt IM.I.AtõKS

_±_!j__,| Compra-se uma serpentina grande
'de 

cobre para disfilla.ão. Cartas par..
M. E. lK n'>

Precisa.se dc uma pra vender etn

ca_a_ particulares artigos finos, pro*
«rios para senhora. Dá-se boa. comuns-
- ão e exige-s. fiança. Para ntormaçoes
com o sr! Joaquim Silva. 06, rim Se.e

de Sclenibro, das 10 as 12 hora-). ^ ^

e suii'. eo.uplicações.
proc-_-os neguroí e
IBREIJ. Has 8 "
líoras*. 64 ru» de S. Pedro. 6t.

Cura ridictl poi
lanidoi. Br. JOÃO
TI t ili I) il li

Professor Baçu'
('OM A Í*OI.'ÍTN"Á'" Mssierios da Vida — Innume.o.

Cimprae blll.etM na ItOl.SA 1,0-i trabalhos realizados 
Jf^jm»»«¦PKMCA — Aveniilii Itio B«««co Çomba 

eajod * 
^ ^ ^»() „

112, «••«(iitiii-i «la i-itN lia Ãssembléa dencia. Kua ,<«c -*1 ¦.- , 1 ,.
XA ..iH-initt-niTi*. a i-1'iili/.nvão Ü9. \ Carw., dui.i, * __. >••¦« -• Mv"al9? 

jvosso ideal.

PENSÃO

Barbeiro e Cabelleireiro
Vcndc-se um dos melhores salões

ide-f. capiial: trata-se c outras infor-
| mações com Abel de Andrade, rua Uo-

«Jrigo Silva 36, "A Noiva . (M .po_'

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
Purti-ii.i Anna ('•. Arloff, «lí

volta (Ia líuroiui, truta dos corri-
mentos, coinpliciicõo.s ilus oborlos
c ftiz apparccor ii inonsLriiacao,
ele. ConsiilUis tiriitis. das I! a. »
hora*, da noite. Accoltn nartuiioii-
Ipm fm ppiisüo com todo conforto.
Uua dn Misoricoraia 57'(Y^a^{

vende-se uma. nn Catlete, por 6:500$,
tendo 12 quartos, todos oecupados por
í.milias e cavalheiros de trato. E ne-
gocio urgente, por ter o proprietário
de retirar-se desla capital. Para infor-
nineScs, escrever a T. Cf.mpQS no cs-
criptocio desie jornal, U. 3"o5)

MODISTA DE CHAPÉOS
Habililad

rino, desej
<lr modas;
íacção, ».

executando n.ualo,uev fisu-
ollocar-se 001 alguma casa
na., por favor, nesta re-
M. (R J*'i

UNHAS BRILHANTES
o^^esrr^.^^-
.cleir.e còr rosada nue nao desappare-
-c ainda mesmo d pois de lavar a.

mãos di-esas ,?••.-.. 1 111 ndro, 1.500."e*iie'le-s 
pelo Corn-in nor 2*000. Na

¦'V Garraf» (Jritlil."*, "_* UrugliaV-0.1
66. 4 2)11

II F flT\TT}T



ACTOS FÚNEBRES
Zulmira Cpsta Fer-

nandes da SilvaI

I

(MISSA DF, 6" MEZ)
, Alfredo Fernandes da Silva e

filhos, Gustavo Adolpho Bailly,
senhora c filhos convidam as•pessoas de sua amizade para as-
sistir á missa que, pelo dcscart-

so eterno da estremecida finada ZUL-
MIRA COSTA FERNANDES DA SIL-
VA, esposa, mãe, irmã e tia, mandam
rezar amanhã, sivbbatlo, 20 do corrente,
ás g horas, na egreja de S. Francisco
de Paula. Ti por esse acto dc religião
e caridade desde já se confessam cter-nanicnle agradecidos. - ¦' (3523 R

Asarias Álvaro
Moreno

Cicero Moreno, Serlorio More-
no, Flora Moreno, Adelia More-

irmãos e sobrinho de ASA-
RIAS MORENO, convidam os
parentes e amigos para assistir

á missa dc 7" dia que mandam celebrar
por sua alma, amanhã, sabbado, 20 do
corrente, ás 8 i|a horas, na matriz de
S. Joaquim, pelo que desde já se con-
fessam gratíssimos. (,R 3544

Maria Garcia Valladão

Í 

Viuva Garcia Valladão, Dolo-
res, Adelaide e José Garcia Vai-
ladão, José de Souza Lima, João
de Souza Lima, Thcotonio dc
Souza Lima, Jcsuina Martins,

José Garcia de Mello (ausente), Luiza
Garcia de Mello (ausente), Augiis-
ta Martins, e José Custodio dc
Andrade, .profundamente agradecidos
a todas as .pessoas que se digna-
raan acompanhar os restos mortaes de
sua querida filha, irmã, afilhada, so-
brinlia-e noiva, MARIA GARCIA VAL-
LADÃO, convidam os seus parentes o
pessoas de sua amizade para- assistir á
missa.que em suffragio dc sua alma
mandam rezar amanhã, sabbado, 20 do
corrente, ás 10 lioras, no altar-mór da
egreja de S. Francisco dc Paula, anle-cipando a todos os seus sinceros agra-«icciinciUus. (3269 J

Bernardino Nunes Ro-
drigues

ÍA 

viuva e filhos agradecem,
penhorados, ás pessoas amigas
que acompanharam os restos mor-
taes do finado o participam quea missa será celebrada anianliã,

sabbado, 20 do corrente, ás y horas, na
egreja dc SnnCAnna. (M 3527

Agradecimento
Leandro Augusto da Cosia,

Olinda Rosa da Costa c mais fa-
mira penhorados agradecem do
fundo d'alma . a todas as pes-
soas quc se dignaram acompa-

n-har a sua ultima morada a sua idola-
ilrada íilhiiiha ALICE, c egualmente ás
que por cartões e telegrammas lhe ma-¦infestaram o seu profundo pezar, a to-
dos protestam o seu profundo reconhe.
cimento. (R 3537

Januaria Fonseca Ro»

f
0

I

f
Coronel J. M. Carneiro

Felippe
(S. JOÃO D'EL-REY)

t 

Alberto Hcrdy Alves convida
;is pessoas «le sua amizade para
assistir á missa que, por alma do
seu saudoso amigo coronel Mi
J. CARNEIRO FELIPPE, man-

da rezar amanliã, sabbado, 20 do cor-
rente, ás o horas, na egreja de S. Fran-
cisco dc Paula. A iodos que attendcreiii
a esse convite antecipa os seus agrade-
cimentos, 3550 I

Anna Mazareth Rosa
da Silva

Simão Alvos de Araujo, senho.
1 c filho convidam os amigos

para assistir á missa que, poralma de sua sogra, mãe e avó,
. ANNA NAZARETH ROSA DA

SILVA, mandam celebrar anianliã. sah-
liado, 20 «lo corrente, ás 9 horas, na ma.
Iriz dc S. Christovâo, antecipadamente
agradecendo por esse aelo de caridade

_____]

I
religiosa

Càrlos~jõãqãim Pires
(FIEL DA PÁGADORIA DA E. F.

C. Dü BRASIL)
Viuva e parentes do finado

CARLOS IOAQUIM PIRES
convidam os parentes e amigos
para acompanhai- os restos mor-

,' taes do sou querido 'esposo, qucsairá amanhã, ás o horas da manhã', darua Manoel Victorino n. 501 (Piedade),
para o cemitério de Inhaúma.

(J 3.16-1)

quette
,(NHANHA)Sobrinhos e cunhada da, falle-

cuia convidam os seus parentese pessoas de sua amizade paraassistirem á missa de 7" dia
que, pelo descanso eterno da

alma de sua praritíadà tia e cunhada
JANUARIA FONSECA ROQUETTE,
mandam rezar hoje, 19 do corrente, ás
9 horas, na egreja dc N. 8. dc Lour-
des, 110 Boulevard 28 dc Setembro (Vil-Ia Isabel). Desde já se confessam agra-
decidos. ..

Dr. Francisco tta Sil-
véira Lobo

(ENGENHEIRO CIVIL)
Gabriella N. da" Silveira Lobo

c filha, dr. Julio da Silveira Lo-
bo e familia, Pedro da Silveira
Lobo c familia, Christiano B. da
Cunha Pinto e senhora (ausen-tes), 2" tenente Octavio Borges da Sil-veira Lobo e familia, - 1° tenente JoséSérgio Ferreira e familia, Ernesto Ta-vares Freire de Andrade e familia (au-sentes), Augusta Tavares Fontoura,

Lconidia Tavares c demais parentes,agradecem ás pessoas que acompanha-
ram o enterro do saudoso marido, pae,irmão, cunhado,, tio e sobrinho DR.FRANCISCO DA SILVEIRA LOBO, enovamente convidam para assistir ámissa de setimo dia que se realizará ás
9 horas, hoje, sexta-feira, 19 do cor-rente, no altar-mór da egreja dc SãoFrancisco de Paula, pelo que desde jáagradecem por este acto de caridade.

Joaquim José Palha-
res Sobrinho
Adelia da Rocha Faria Palha-

res, Julieta da Rocha Faria Pa-
lhares e Áurea da Rocha Faria
Palhares, esposa, filhas c mais
parentes agradecem pcuhoradis-snnos ás pessoas quc acompanharam osrestos mortaes de seu idolatrado esposoe pae, e convidam as pessoas de suaamizade para assistir á missa de sclimodia, que será celebrada hoje, sexta-fei-ra, 19 do corrente, ás 10 horas, no altar-mór da matriz da Gloria do largo doMachado. g 3332

Maria da Silva Couto
Moreira

Manoel Francisco Moreira e
seus fillios, Daniel, Manduca,
Domingos, Emilia, Maria, Carlos,
José Francisco Moreira, c9posa c
filhos, José Valentim de Aguiar,esposa, c filhos, Antônio de Pinho Bran-co, esposa e filhos, Florinda de Olivci-ra Braga e fillios, Augusto Antônio dos

Santos, esposa e fillios, Manoel Gon-
çalyes .Martins, esposa e filhos (ausen-les), Arninida Couto dos Santos e fi-lhos (ausentes) agradecem pcuhoradis-snnos a todos aqttellles que prestaramhomenagem, acompanhando os restosmortaes de sua idolatrada esposa, mãesogra, avó, irmã, tia e cunhada, MARIADA SILVA COUTO MOREIRA, o dcnovo convidam a todos os parentes eamigos para assistir á missa de setimodia que, por sua alma, será rezada hoje,sexta-feira, 19 do corrente, ás 9 horas,na matriz de N. S. do Bomfim, em Co-

pacabann, praça Serzedello Corrêa, con-fessando-sc desde já suminamente agra-
J 3371

Raphael Monteiro
AutranI

f

I

i

1". tenente Cesario Monteiro'Autran e senhora, Marianna
.Monteiro Autran, Duarte Autran
de Mello, Eslher Autran Cordei-
to, Verginia Autran, Maria Hen-riqueta Autran, Julia Autran França,Alberto de Alcncastro Autran, senhorae filllos, Laura Autran dos Santos,Henrique Autran e sua "senhora, 

Zelin-da Cordeiro Autran o filhos e AntônioGuimarães, gratos ás pessoas quo acom-
panharam os restos mortaes de seu.saudoso e estimado .irmão, sobrinho,Mo, ..primo e amigo RAPHAEL MON-fEl-RO AUTRAN, convidam seus pa-rentes e amigos para a missa de seti-
mo dia dc seu fallecimenlo que por sua
alma mandam celebrar amanhã, sabba-
do, 20 do corrente, ás 9 lioras, na
egreja dc São Francisco de Paula.

Etelvina Maria Be-
nites

llennenegildo Benites convida
os parentes e amigos a assislir
á missa que manda rezar pelo
primeiro annivcrsario do fallcci-
mento da sua saudosa esposa,

amanhã, sabbado, 20 do corrente, ás 9horas,_ 110 altar-mór da egreja de São
Francisco de Paula. Por este piedosoacto se confessa agrade ciclo, (3473 j

^casaISJ™^
participa aos seus amigos e freguezes
que se acha sempre prevenida deflores para qualquer cncommenda decoroas de flores naturaes, á rua Gon-
çalvcs Dias n. 38. Telephone ti. 2S52 _
Central.  ,gja

Atíilio Boselli
VENERA VEL IRMANDADE DO GLO-

RIOSO MARTYR S. BRAZ¦A Mesa Administrativa desla
Irmandade faz celebrar amanhã,
sabbado, 20 do corrente, ás 8 1I2
lioras, na egreja do Mosteiro dc
S. Bento, missa e "Libera-Mé"

l"!I„ a'nl!l do irmão juiz bemfeitor
ATTILIO BOSELLI. De ontem do
irmão juiz convido não só a Iodos osnossos irmãos, como a exma. familia, i
parentes e amigos do finado para as-sistir a esse acto.

Secrclaria da Irmandade no Mosleiro
dc S. Bento, cm 18 dc maio "de 1916.—— O sçxretario^^ Pcitnas. (B 3492

Geraldina Antunes de
Vasconcellos

mIII1IIIBAL

i

Companhia de Loterias Nacionaes do Bras!!
Eziracçóes publicas sob a fiscalização do governo federal

ás 2 lia; ée. aos sabbados ás 3 lioras, ávisoosbõe'-ihe ijmomm h. 4s
340 —10." H-OJEl20:000^000

^^•ot^Jl^tiOO em meiosAmaiB^i^ ^A.*rLs,:jaliâi
A's 3 horas da tarde—335—;3-:000$000

¦-; Por lJjt70Q.-om mctue

étxti^rfíariaTSierfiirs; JOÃO
,. . EM TRES SOUTBIOS

A-c o £&&&#.&£• 23 e Sabbado, 24 de junlioAs 3 HORAS ÜA" TARDE .Vs 11 ei DA IV
_.,.; 336 - 3-I' soHeio ... loo:ooo$ooo

2* sorteio ... IooeoooSooo
Total dos trfs 

SOI*teÍO ' • • 200!000$000

promlos maiores 400:000$000mço do bilhete inteiro iüSOOO em vigésimos dn «SOO róis.
6oo réi= £l Pedidos de bilhetes do interior devem ser acompanhados de ináiè
rua do tíuvWn0.. ?, e dV?n'cio e dirigidos aos agentes geraes Nozarcth&C,
«Mrfct Ro«ri„ «'*' ?'Xa i1' "'"• T';!ug' LUSVEL e iu casa F. Gui."Za 

,.P71. "• "W""1 dovBcco das Cancellas. wija do correio au-

Grania

'avisos marítimos

MMJlf. VIISÍTAS
CARTOMANTE estrangeira, vencedora

em i° logar no grande concurso de car-
lomancia do apreciado semanário "O Sub-
urbano", trabalha com perfeição na scien-
cia do oceultismo, diz. o presente c prediz
o futuro; desvenda qualquer mysterio da
vida, concerta qualquer' diíficttMíide em ne-
rocios, faz reinar n paz no lar das fami.
liai; une os desunidos. Possue as verdã-
deiras pedras do Sival, vindas directamente
dc. Je-riiíaléni. Poderoso talisman conhecido
ats hoje,

líua da Carioca 63, 3° ondar, entrada
pelo Decco da Carioca 23 c rua da Carioca
65, casa de loterias. Domingos c dias fe-
nados até ás 4 lioras da tarde.

(2987) j

'ARDE!

t

decidos.

Anna do Amaral No

f

Accacio Ramos de Aze>
vedo

Sua familia manda celebrar
amanliã, sabbado, 20 do correu-
lc. ás g horas, uma missa nor sua
alma, na egreja do Santíssimo
Sacramento da Sé. Por'esse netode religião o caridade, desde já penho-rada agradece: (i 1(,,lSBISWÇSlSçTWi"""3""---- iJ_«v'

Hayáée Figueiredo
Luiz dc Oliveira Figueiredo.

senhora o filhos convidam os
seus parentes c amigos paru ns-sislir á missa de trigesimo «lia,
quc mandam celebrar .por .-tinia'... íl!:l - m m|"'° cl'«rada filha e irmã,i. VDKE FIGUEIREDO, amanhã. snCbailo, 120 do corrente-, ás 9 i|a horas naegreja du S. Francisco de Paula.

(J 3S6g)

t
Moura Borba
A viuva, mãe, irmãos, filhos,cunhados c demais nirentes de

JOAQUIM AUGUSTO DEMOURA BORBA, convidam as
pessoas de sua amizade para ns-sistir á missa de trigesimo dia quemandam celebrar amanliã, sabbado, 20«lo corrente, ás 9 i|_. horas, na matriz«ie Mão José, confessandeso desde j;iagradecidos. I. ,<_ou¦fffiti' niri1 ni nwiim n iiiiímmimiiíiiii mHcrmelinda Maria da

Kocha Bastos
llP A viuva Alfredo Bastos e fi-
vB"» lhas eoiiimunicain aos seus pa-lt rentes c amigos q fallecimenlo
4tfr <te sua sogra e avó, hontem, ás

5 1Í2 da tarde, em Petropolis, c
convidam para acompanhar o enterro.
que virá no trem de 12,40 para o ce-
miterio da Ordem do Carmo. 1S -61.1
mW^SBSSW^B^SWSí^mi^mP^g-i

Francisca Maria de

_a
(DORES DO PIRAMV)
Dacio Nobrega, Eduardo doAmaral e irmãos, tenente-coro-

nel José Teixeira dc Barros No-
brega c filhos, Antônio Dias e¦sua mulher, Aristides Mello eesposa agradecem a todas as pessoas,

que acompanharam o enterro da suaadorada esposa, irmã, nora e cunhada,
ANNA DO AMARAL NOBREGA, c
de novo hs convidam para assislir a
missa de setimo dia, que em suffragio
da sua alma mandam celebrar na egre-
ja elo N, S. das Dores, hoje, sexta-fei-
m, 19 do corrcnle, ás 11 horas, anteci-
pando os seus agradecimentos".

Guilherme de Oliveira
Maia

. Aurclia Ramos Maia, Fran-
cisco de Oliveira Maia, Joaquim•de Oliveira Maia, Antônio de
Oliveira Maia, Augusto dc ¦ Oli-
veira Maia c esposa (ausentes),

Huniberlo dc Oliveira Maia, Anionio
de Oliveira Maia Sobrinho, Manoel dc
Oliveira Maia, Manoel Tapajós e espo-
ca, Manoel Ramos e Silva, esposa c fi-
Ghos, Ilonoruto Ramos e Silva, esposa e'filhos, agradecem a todas as pessoas de
sim amizade que acompanharam os
restos mortaes de seu estremoso espo-
so, irmão, tio e cunhado GUILHER-
ME DE OLIVEIRA MAIA, c de novo
os convidam para assislir á missa do
sclimo dia, ipic será celebrada hoje, 19
do corrente, ás 9 J.a horas, 110 altar-
mór dn egreja da Candelária, confes-
samlo-sc profundamente agradecidos.

(J 3366)

r.incredo Ignacio de Vascon-
cellos c esposa, Oscar Ignacio de
Vasconcellos, esposa e filhos,
Eulalia Lopes de Almeida Tino-
co agradecem ás pessoas que se

dignaram assistir á missa de sclimo
dia que por alma de sua sempre lem-
brada mãe, sogra, avó o irmã fizeram
celebrar, c de novo convidam para as-
sislir á missa de trigesimo dia que pelamesma fazem celebrar amanhã, sabba-
do, 20 do corrcnle, na egreja de São
Francisco de Paula, ás 9 lioras, con-
fessando-se eternamente gratos.

J. 3590.

1 iras
Parteira-medica, diplomada pelas Uni-

versidades de Paris c Berlim, chegada
ha pouco, cura toda doença de senhora
c de homem, especialista em doenças de
senhora, faz conceber e não conceber,

Attende a chamados a qualquer hora,
tanto de noile como de dia. Rua Sena-
dor Pompeu 11. 201. (R. 32S2)

NAZARETH & C.
_ ¦*yw^awTf, 

j~,r- mrn - im , —_na**aBna6gwK«a—Ci s.Trt«n3c-rir-i.K^^B»fcta j»h?m)
Uiucos Agentes Geraes da Loteria Federal, nesta Capital
Rcóommcndariüis aos nossos fregliezés do Interior a próxima

^V^1!?-. S"-«*°i'ío- a extruir-sc em 23 c 2-i do Junho —
^?nn í? • SOo9n0' *& 3 sorteios' Inteiros em vigésimos10*000. Vigésimos 800 rs. Enviem mais GOO rs. para o porto doCorreio c dirijam-50 a

Rua do Ouvidor n. O-1-Oaixa SIT-Rio de Janeiro

CONSTIPAÇOES
antigas e recentes

TOSSES, BFtONCHITES
eSoradloalmenta CURADAS

FIUA

PAUTAUBERGE
quo dá

PULMÕES ROBUSTOS
íeraníei as força _ abro o appetlte

secca as secreções e precine a

TUBERCULOSE
L. PAUTAUBERQE

COUnSCVOlE-PARIS
• todas aê Fiiarmâtín.

-¦ mm. '-tè^^vit^^FSíittif^

¦ 
MAÇA DAS MARINHAS

ENTRE OUVIDO R _ ROSÁRIO
LINHA DO NORTE

O PAQUETE

B^lHIfl

FABRICA Ã VENDER
Vende-se em boas condições uma fa-brica em São Christovâo, com diversosmachinismos montados para serraria oucnrpintcria, etc. Oífertas a esla folha, áSerrana.. (M32iã)

Vcndc-se uma no centro da cidade,estabelecida ha 12 annos, com boa fre-
guczi.i, optimo sorlimento c oasa paramoradia; trata-se á rua dos Inválidos,16, das 9 ao meio dia. (3J40 J)

Xarope Peitoral de Oesessartz
e fleatrio da Noruega

FORMULA DE BRITO
Ápprovado pela Inspectoria de Hy-

giene e premiado com medalha de ouro
na Exposição Nacional de 190S. Este
maravilhoso peito-al cura radicalmente
bronchites, catarrhos chronicos, coque-
Inche, asthma, tosse, tísica pulmonar,
dôrcs de peito, pneumonias, tosse ner-
vosas, constipações, rouquidão, suffoca-
ções, doenças de garganta laryngc, dc
fluxo astlimatico, etc. Vidro i$5co. —
Depósitos: Drogarias Pacheco, Andra-
das n. 45; Carvalho, rua Primeiro de
Março 10; Sele de Setembro 81 e 99
e á rua da Assembléa 11 _ 34. Fabrica:
Pliarmacia Sanlos Silva, rua Dr. Aris-
tides Lobo n. 229. Telephone 1.400,
Villa.

Sairá 24 do corrcnle, ás 12 ho-ras, para Victoria, Bahia, Ma-cció, Recife, Cabedello, Natal,• Ceará, Maranhão, Pará, Sanla-rem, Óbidos. Itacoatiara é Ma-náos;

LINHA AMERICANA
O PAQUETE

I lt Janeiro
Sairá no dia 23 do corrcnle, ás14 horas, para Nova York, esca-laudo na Bahia, Recife; Pará e

San Juan.

LINHA DO SULS
O PAQUETE

Sairá sexta-feira, efí do cor-rente, para Santos, Paranaguá.
Antonina, São Francisco, liajahy, Florianópolis, Rio Grande it
Montevidéo.

LINHA DÊ SERGIPE
O PAQUETE

CAFÉS PAULISTAS
Sem terra

incomparavel
preço dc 6$30o

: sem pedras,' dc aroma
c torração superior, ao

a ;$õoo por arroba !!Amostras, nm dos Ourives 1-13.
R 3,-61

Sairá quinta-feira, 25 do cor-
rente, ás 16 horas, para Cabo
Frio, Victoria, Caravellas, P.Areia, Ilhéos, Bahia, Aracaju.
Penedo, Maceió e-Recife,

SelFos para cofleçõss
Coiiipra.se e p.-.ga-se bem • qualquerquantidade de sellos nacionaes e estrangeiros, assim comS moedas e medalhas antigas do Brasil. Rua 1» dc MarÇo n. 39, casa tle cambio. (41...1 |j

oiilm s vermes do corpo humanoDE P ERESTREtL'0; «leve 
™

ao pa dar, lanlo assim

Para cxpcllir as lombrlgas
roso XAROPE VERMIFUGO
porque:

'•* — E' multo agradável .,„ ...
o frasco sempre bem acautcladd, par;quc e alguma calda de doce.

, 2'° ~ 'V.cm de não irritar os in testinos, comi aconteceoutros, ven-.uugos, - é dado em doses muito diniinulas
3-. — í.:io priva ás creanças dc seus brinquedo

o sabo-
preterido,

que c preciso guardarque as creanças não o tomem, siippondu

com muito.5

GONORRHEAS
| Flores brancas (leucorrliéa)

Curam-se radicalmente em pou-cos dias com o XAROPE E AS
PÍLULAS DE MATÍCO FER-
RUGINOSO.

Vende-se unicamente na phar-macia BRAGANTINA, rua da
Uruguayana 11. 105.-  j

Prop

i

Jesus
Seus filhos mandam celebrar

missa de ;" dia do seu fallcci-
mento, amanhã, sabbado, 20 docorrente, ás o horas, na egrejada I.apa do Desterro, e para" esteaclo de caridade convidam os sem pa-rentes e amigos, pelo que desde já scconfessam gratos, (S -(-,.,

m_imWWm----m9HmMJ^-JtíMbié^
Mozarí Canelo
Seus padrinhos Evaristo de

Moraes e senhora convidam os
parentes c amigos do seu sem-
pre lembrado afilhado MOZART
CANCIO para assistir á missa

¦lc 7* dia que, pelo descanso de sua
alma mandam rezar anianliã, sabbado,
20 do con ente, ns ,S i|_; horas, na
egreja de S. Joaquim. Desde já con-
fessam-se aaiadeeidos. (R !4S_|)

rietlatíes em Juiz de Fora
Vende-se ou troca-se por uma fazen-da ;ou predios 110 Rio uma boa casa dcresidência, comniodos para carros, ten-da c ferraria, cocheiras para aniinaes,cslabulo .para VaocaST dua^ casas .paraaluguel, um bom armgzem,'tudo cm umconjunto, murado, -cerrado,'

toes, luz eiectrica," ele.
Informa-se eom o proprietário,A Dimas, Juiz de Fora.
lambem se vende

cidado outra propriedade, com 50 etantos, alqueires, eom boa casa dc re-sidencia, muito boas past.iirens, comdivisões, cocheiras, bom ctipinzal, ba-nheiro de carrapaticidà, bons curraesranchos, terrenos" para cultura, pomar,boas águas, 12 casas para aluguel emuitas outras bem-feitorias; local altoe 111111(0 saudável; informa-sc com omesmo. (_. ^^

^.^'ptpS^^^rcij^J.O da ACADEMIA de M cvt^Ib^ í^^ W^

| 
"^ 

Exigir os Verdadeiros 
* ^"""""S maravilhoso descobrimento

I Pílulas e Xarope ^^^!Í|^^ffl

^^^^^ 
Assignatura e Etiqueta íí^SSJ ^.°K?fe^SP^ | RíS

^^^S^5íK^*J^®ffl^^Tp8^l^^!SÍ^^^1?rã»3%\^*ffl8l Depois Ue cint-o din>, o doente porte-te iteítar

_^^^i^^m^M>M^^__r^ 1V ÍH11 ^ ^ftSl*^^^^^^ VEWDE-SEom ^J»BOfl£wiARMACIA^I

r.fí»A RA fiN8L.„. -m.j.r_

N,
nem de sua s.uid

4." — Tem propriedade laxativa, o por isso nãouso, tomar nenhum purgativo.Applicado tanto para creanças co mo para adultos — VidroRcinette-se pelo Correio 1 vidro por 4Í000; ó vidropor 35$ooo.vidros,

nem de suas comidas,
necessário, após o seu

?ooo,os, por iStfjoo, e :;

Veude-se na È%? uaprava
RUA URUGUAYANA, 66
Pere8trello-& Filho * 2»W

CRÉDITOS HVPOTHEGARIOS
Compram-se pelos seus valores eexecutain-se por preços módicos, adean-tando-se todas as custas. Das 2 ás 5a rua do Rosário, 83, com o dr. Jayined_e Vasconcellos. (g. 3I8i)

PENSAO ESTRANGEIRA
para lasa-cs e solteiros, tratamento ex-cellcnte, aposentos bem mobilados, prc-ços módicos; na rua D. Carlos I 11. 39(antiga Santo Amaro), Gloria.

(R 3098)

com por-

a 20 minutos da msm_

CopÉalnWaleGonifriiGlora
"BOM.UETIKO"

(CAPITAI, REALIZADO.- iòoioooSooo)
,»;??"'»¦" de CONSTRUCÇÕESIKIlDIAhs em terrenos próprios ou emterrenos dos-clientes, mediante condiçõesmuito vantajosas, sendo o pagamentoprazo longo c em pequenas tirestacõetSS^ÍMfsg Mmm ATAsScóa

«M-ATERIAIvS Dli 1" OUDE.MEncarrega-se tambem:
,'P,„-t CvnieEioçH° dc, Pódios, recon-s.ri,ccoe», recebimento de alugueis, com-pra e venda de terrenos e de todos os ne-

I)R. A. DANTAS DE QUEIROZ
Modernos, methodos de tratamento

piedico o cirúrgico, conforme a melhorindicação. Consultas, das 8 ás n da
manhã. Rua .Urugiiàyána a, 43.

B 3280

ALLEMÃQ--INGLEZ
Senhora estrangeira ensina esles idio-mas por preços módicos. Para iralar

pessoalmente das 3 até ás 51U 'rua
General Câmara n. 85, 011 pelo tele-
phone S94, Norte, (3J46 B.)

OPTIC
Importação directa de óculos pine»nez, vidros e Indo mais que faz parteclc-sle ramo de negocio. Vendas por ata-cado c a varejo, rua 7 de Setembro,133- Rio dc Janeiro. (.313; JU)

Banco leresiíl à lio ie Janeira
S7, Rua Pb»£bs«8ís,>o de üWaipç©, 67"

Presidente —João Ribeiro dc Oliveira Souza
Director —Agenor Óarbosa

Banco cie Depósitos e Desconto
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gasiar Miro ?
E' o que pódc conseguir facilmente,

por aluguel mensal é módico, todos osmoveis; rua do Riachuelo n. 7, CasaProgresso.

Telepb. X"le 3070 — Uio (le Ja

fflCBCBMBBEg BMBg

Vicíor Resse ds
Gòuvêa

tMarictta 

Res».' de Gouvéa e
seus filhoi, Maria Carolina Riu-
deira Resse, Leopoldo Randcira
de Gouvca c senhora, língento jAzevedo, senhora e filhos, José i

Aceloli. senhora e filho. Arlindo Ban-
tleira ile Gouvca^ Carolina Res?e Shno1 jnard, Maria Sinionaid dos Santos, íi- I
Vãos c noras, colide e condessa de Pa-1
ranagtiú e filho, Henrique Simonar.l,
iprofundamente gratos aos pjreiil; « i
amigos .pie acompanharam ,<? restos I R 1.
mòrtac3 vit; sen presado esposo, pae, _^x í_p-
filho, irmão. nclo. genro, cunhado «¦ so- co:
lir-nii.). ..s convidam para .-. iniss.l djílNoro, ás
s':'.im«> elia nue s.-;á celebrada amanhã, atina dn
-ilibado. 2o do .orren':'. tis ii i i hora',! sái tinia!
ju egrejí dt Sio íiínci.-cci ie !>„.:i.-. ' ...rUmle

J. 3336. mente ;r

GENERAL DF, BRIGADA
Henrique Joaquim

d'Avila
Angela Maria da Silva Ávila,

Aldina Adelina d'Avila, Ame-
li:i Ávila de Mello Oliveira
e filhas, Luiz Orliz «1'Avila, ir-
mãs e cunhado c Mario Lopes
Gonçalves e familia, sununamen-

te agradecidos a todas as pessoas que
os acompanharam no 'doloroso transe
que vem de soffrer, convidam-nas a
assislir á missa de setimo dia quc pelo
repouso eterno dc seu idolatrado filho,
irmão, tio e padrinho GENERAL HEN-
RIQUE JOAQUIM DWVILA fazem
celebrar amanhã, sabbado, 20 do cor-
rente, ás 9 i|a lioras, na egreja dc São
Francisco de Paula, renovando, por
esse acto, os seus sinceros agradecimen-
lOS. .— ..-.iii ¦„ _¦,..... ___________

Maria Alice Gonçalves
Lima

(SANTINHA)

Íü 

dr. Francisco Lcopoldino
Gonçalves Lima e sua familia,
d. Alra de Paula Lopes (ausen-
tc), José dc Gouvéa Varclla e se-
nhora, dr. José Emigdio Gonçal-

ves Linui, dr. Albino Gonçalves Meira
de Vasemicellos, filho e senhora (au-
sentes) ronvidam os seus parentes e
amigos para assistir á missa dc setimo
dia «pie mandam rezar hoje, 19 do cor-
rente mez, na matriz dc S. Jose-, ás
9 i|e horas, por alma de sua pranteada
filha neta. irmã, cunhada, sobrinha,
prima e afilhada MARIA ALICE GON-
ÇALYES LIMA. e desde já se confes-
sam agradecidos, (J 3556)

Manoel Figueira áe
Earros

Augusta Rosa Figueira, Julio |Augusto Figueira, mulher c fi- !
lhos, Aristides Drumnionil de Le- i

«2» mos, mulher e íillios. Honorio jFigueira o filho. Oscar Figueira j
do Barros, mulher e filhos, Raul Fi- j
p.icira, mulher e filho-;. Carlos Figueira, |
mulher <¦ filhos, Gastão Figueira, mu- \
lher c filhos, Manoel Duarte Moreira,
mulher e fiihos, agradecem a todos, qua
acompanharam os restos mortaes de seu
extremoso pae e av.".. MANOEL FI-!
GUEIRA DE BARROS. e novanienle
cenvidam a iodos para assistir à missa!
dc nouagesimo dia c|i:e pelo seu pús-
sameiito mandam rezai- na egreja de
ívossa Senhora da Conceição, no En-
ctrilho dtí Dentro, amanhã, sabbado, jo
d.) corrente, ás o lioras. pelo que des-
dr i.i se confessam gralos, 15500 R , r.

MOV Kl S A PMESTAÇÕES
10C

Rua Visconde do Itniiiin

(J 299ÒT

V. EXX É INFELÍZ?
Procurae o professor KADIR oSOMNAMBULO VIDENTE, na ruaMariz e Barros 87. Além de respondertudo quanio quizerdes saber, incumbe-se de trabalhos, devolvendo o vossodinheiro, se o resultado fôr negativoDa lições de HYPNO-MAGNETlSMO,

garantindo que com oilo lições in-fluenciarcis aos demais. R -5^;;

A'S SENHORAS E
SENHORITAS
A Casa

David Ferro
Chama a atten-

ção para as
.suas vitrines

IUia 7 do Setembro, m
Sg3>

Pomada anti herpetica
FORMULA DE L. R, DE BRITO

Approvada e premiada com medalha
dc ouro

Infallivel nas empigens, dartliros,
sarnas, lepra, comichões, ulccras, eeze-mas. pannos, feridas, frieiras c todas asmoléstias da pelle Pote i$50o. De««o-sito: Drogaria Pacheco, rua dos An-dratlas n. 43 a Sete de Setembro, Si.

4110 j

Vende-se uma em um dos pontosmais concorridos da cidade. Tara in-formações com Granado a C„ rua i°
dc Março 14. (R 30S4)

Vende-se uma, com vasto espaço paragrande laboratório, 110 centro da cida-de; irata-sc com o sr, Rczlc, á Avenidarassos, 55, sobrado, (,\i 34^3

[ O BORl FUMADOR à prmais íiar outro

de BRAÜNSTEIN freres. - PARIS
tiiúàmi «o Estais umn e nas

principies lalnicas tirazlieiras
para PAPEL de CIGARROS
em Resrnas e Bobinas

Fora do Concurso _
Londres 1908 — Turin 1911 g

FUMADORES, Exijam em todas aatabacarla9aso %&g j
BOTEQUIM E BILHARES

Vende-se cm boas condições, com
contrato, módico aluguel, á rua Caro-
lina Machado 55.), cm Rio das Pedras.

(J. 318S)

COSTUREIRAS

O, dr. Américo Tavares dá consultas
grátis todos os dias, das S ás 9 horas,na pliarmacia homceopathica da ruaí>. Francisco Xavier 11, 400 (Maraca-
_tl (M 2737

OUR015900 fl GRAMMA
Platina, praia, brilhante

Monte de Soecorro e deíihorcs, compram-se
n. 21C, tinica casa

, cautelas do
casas de ie.

í rua do Hospicio
que melhor -paga.

 J 209.I

ram 1 Sia teilíir
."i^^laria^c^^^Xm^e^J3" ** ^^' ^P*»«k «nua-
razoável pnra quasi tre annos 

' 
j,n o ^to\Ti^\^T^ ÚC a'U'8ÜÒ1

casa para familia com iodas as "Uencnd 
enr'- " exoel,eme

pomar, etc; lambem troca-se por preilio ou chacNictlieroy, negocio urgente, 0 irata-i

C0110NEL Luiz Ozônio dAvii.a
Residência: Herval — Rio G. doSul.
Curado de moléstia de fundo sy-

pliiliiico, com o Eli.rir tle Nogueira
ilo Phco Cinto. João da Silva Sil-
feira.

/•Çer.oia Cosmos c Uio '

MOVEIS A PRESTAÇÕES
_Qucrcm comprar moveis em presta-çoes por preços uaratissvnos, entre-

gando-se na primeira prestação, seinfiador, na casa.Sion; rua do Cattcte,7, telephone. ,170o, Central. S 1S5-

3P3J-A.lSros

. - grandenecessárias, jardim e grandi
ni ,a,c.ara„110.Rio de Janeiro oucom ühaldino Garcia, na mesma cidade'.

(J. 188.O

VESTIDOS
Fazem-se com promptidão c por qualquer figurino, aos preços de: l5$oooia, 20Ç000, e seda, 255000-Larga, •-- - -

cassa
Rui 193 — i.° andar.

Ci124 R)

^.TTn_,ODMC__A.,a7lOOS
Oceasião uníca !'" 

.od""ari,s.ic^1,rit(S"> **»«••
Í1UeuSifflÍ0^' §^dc^i?^ á escolha

RUA DA _ 1>K PRATA
CARIOCA - 37

Brceisa-.se de 'duas perfeitas costu-reiras e lambem de duas saiciras, casa
mme. Lina lülliter, 4,

(J. 3249)
do modas de
largo do Machado.

?Ss)

^^Ws|ai^B^B8^as,®s^!

jEREIS SER BELLA?
Usae o EPÍDÊSÍKROL

Venlndeiro amiíço «Ia pelle — Vende-se em todas as
perfumaria», pharmacias e drogarias

VIDRO 48000

Vende-se 14 lotes de terreno
á rua de S.
os números 5
do Hospicio !
está a planta

Preci: a-sc uni barracão com li rreno.Francisco Xavier, entre
4 e 610; trata-sc á rua I para montagem de uma pequena fabri-
. 85, com Romao, onde j ca. Cartas para este jornal com as ini-1 ciaes M. E. (R 3313)

Elixir áe Pepsina Com-
posta

(Camomllla, Rlntibarbo, Caluinba c Pe-
tisina) Permitia de Brito

Ápprovado c premiado com medalha
de ouro. Efficaz nas digestões mal ela-
boradas, dyspcpsias, vômitos, eólicas do
figado e intestinaes, inappetencias, do-
.'cs de cabeça e vertigens. Vidro 2?ooo.

Depósitos: Drogarias Pacheco, rua
dos Andradas, 45; Carvalho, i" de
Março, 10; Sete dc Setembro ns: Si c
99 c Assembléa, 34 Fabrica; Pliarmacia
Santos Silva, rua Dr. Aristides Lobo
n. 2-'9. Telephone 11. 1.400, Villa.

(3°S>)

BIBIEraiHIIB!!;;;SK'íí!:;::S!::;:E!:!!;af:'g!:i;iiS!;i!iü
1I A CURA DA

MODISTA
MME. PASSARELI

Fazem-se vestidos chies, preço modi-co; cortam-se moldes á rua da Assem-bléa n. 117, _.» andar, entre Avenidae Gonçalves Dias. J 2gã,,

MOVEIS A PRESTAÇÕES
V. ex

prestações.

Cur:
Eezcma

¦e-« comprar moveis em
sen fiador ?^sitfaeÇOeLa^oa„tÍS-''mOS'
Senador Euzebio _,_ 

-?,','. 
eS,™'a _^Phone, seog, Noile. ' S. 1851?,

¦^^Vl-Xa_Z_r__
Sypliilis, Rhoumaltsmo,

Eacroíula . Moléstias da rdlc,
culares, 

;dô?e3:^-0VslU,mS,,.SCeri!S'-dÔr« *«*

Licor Vegetal Bi-iodailo
-. DO __

Phco. Álvaro Varges

c Iodas as doensíingue. Cura ¦
ir> „"™,: "P ° sa"S"c c fortalece o oriranismo'

Laboratório: Av. Gomes Freire, 99
Tèl. 1302. O.

^wá^tBnaaeigmM!^^^..^

GRAiE ARMAZÉM NO LARGO DALAPA
Altisn-so este vasto ni-ninzein situado nn rna Visconde de Ma-rnnmiai»' n. 5, ín-oin-io para bar, boteqnint ou rfistiiunintc. Ti-nta-«o nu Compnnliia Cervejaria líi-nlinin, nin Viscoutlo de Satiiicaliv

n. 200. Toi. Ccntrú!. 111.

N2S8_6a&_mi_®£___%8___
O MAIS PODEROSO ANTiSEPTIGO

Segundo csludo Co Snr. ffOtr.ftBDChlmTco do lastltnto Pastsur (1007).Sem Mercúrio nem ColiVa
Nem loxico.nem cáustico.não faz nodotis.a Ucslriioiiislaiilniieainentclodososiiiicioblos
da i>e-e-.-.e. ,!o Cholera, 1- ebrts. Dlarrheaa* a Dygcnterlaa dor. ;iain« n quentes.

3EBÉ D'AMÓÜR

Indispensável contra as opiiiemias.
D0S3S : líãüã medida .'rêrTifãsconUül litro «io Oi-liu ji;it0e!C3 «SOB.

Soclélé:: I'AM!0D0L,32'.RU8Í!| Kalhu.-l: J.fuis
C TODAO BOA3 PIO R:.-. - :iA9

Kspei ti-me amanhã, ás 4,
alais, como de costume, e
tio. Não fahes — IOIOU.

no Cinc-
110 mesmo

(B 327fi)

SYPHILIS

EXPLICAOOR PAnifGÜLAR
Habilita candidatos a concursos de

Fazenda 15$; Central «lo ürasil 10S;
Correio (carteiros). 5S; preparatórios
no D. Pedro 20, tres matérias 10$; rua
Isolina 11. 24. Meyer. Das 10 ás 22
horas. (J 358?)

RELÓGIO DE SENHORA

SYPHILIS I
r. i!Ens:na-se a todos um meio de 9

Sello mefallfqo para caixas,
caixões e semelhantes

Acceita-se encommendas c fornece-se
i|ua!«]iier quantidade de sellos mctallicos

PHARMACIA

§ saber se^ tem syphilis adquirida | 1 que se refere o privilegio garantidoexter- is
fácil m

ou" hereditária, interna ou
na e como podem cura
inerte em todas as manifestações jac períodos. Escrever: Caixa Cor- greio, 1ÇÊ6, enviando sello para §
resposta. jg

íBiisüiisiiaiínBüiügiíiiniiüSiüwsEüi^iüia
M 3494

Perdeu-se no dia 1;
ás 7 horas da noite-!
CineaPalais á praia d
a Senador Vergueiro,
curo dc senhora com correu
e prata. Pede-se a quem o
obséquio de entregal-o "

desle, das 5 1:2
no trajecto do
Botafogo, junto
um relógio de

: de ouro
achou o

praia de Botaiogo 114, que será gratificado, ira-tando-se de objecto de grande estima-
ça0- (B 33G.O

Senlionta I?o:iavira de
Mendonça

Me ine
sabhi

Approí

matriz t!u
'';:¦-.. tuna ;i
ROSAUK.A

Engei
issa ]
(dia
acto

MIA DEPOnATIVA t'OV-! 1 ' ''iíADA l)K OAItOUA MUDA1
IParintila dc llrito)

ada e premiada coni medalha ,einpiges. boubás, s:r- '
:;::rÍ2 e dos ouvidos, j5es. t!artbro3. pannosíM.hiiis e rheumatis- ;
!e. 1'reço 2^500.
árias Pacheco, r'.:a '

MOVEIS A PRESTAÇÕES
Prazo eo mezes no °|° no acto da

;4, rua ilo Cattete. Empresa

nas. doenças do
borbulha.!, (¦••.uicln
ivstíma, erysipcia,
mo antigo e ;v\ eu

Depósitos. Jíroíji•los Andradas 45;

Mobiliadora. Alugam-se moveis
casas mobiladas. Barárissimos.

(J 3239)

MACHINISTA
Carvalho

(3512R)'
,!C:a í:

Tc!

rua 1» dei Habilitado, trabalha com machinas a'.;'. Setembro j vrtpOr de qualquer força, montagem deamea .14- ra- j machinismos em geral, apresenta onti->ilva, nia Dr. | mas r-.-fcrcnei.is; -e-.-.rla a Jaime;, uo
4""0. ^ :I!a. 'escriptorio des'e jornal. 

" 
J. 3558.

Trilíios, locomotivas Balíwin
Vendem-se. 29 kilometros de trilhos','.'',,-°: de aço superior, 3 locomotivasüalüwin, 1 girador. Informações á ruado Rosário 11. 101. (s 3144

ANTES mm

pela patente 11. 6.123, de g de junho deigio, que c: "um novo sello metallico,pnra _ caixas, caixõe.t e semelhantes,
constiluido por uma chapa em U e umgrampo, prego sem cabeça cm fôrmade arpao . Para Iodas as informações
e negócios, trata-se com Manoel «laSilva Gonçalves, á rua Municipal nu-mero n, sobrado, Rio de Janeiro, Bra-*____: R. 3330,

OUE CURAR

HYPOTHECAS
Compra e venda de

: com Oliveira: Aris predios; traia-
ides Lobo níi-

R. 3529.

MME. MILOCA - MOOISTA
1 articipa as suas amigas e

Gi;c se mudou pnra a rua Barücasa 8. S. Christovâo.
Frcguczas,

o de Ubá.
S >i37

Qunado o seu fillio ficar pallido ou
mudar dc côr constantemente, com o
olhar languido; quando sentir comi-
chão no nariz e o seu hálito fôr fc-
tido; está com os symptomas de lom-
brigas.

Não deixe o caso aggravar-sc, pois
oue o remédio está á mão. O Ver-
miftigo "Tiro Seguro" do Dr. H. F.
Peery, o unico legitimo, ministrado de
accordo com as direcções da circular,
eliminará as lombrigas ou solitárias,
extinguira o foco onde cilas geram-se
e nutrem-se, promovendo a saude da
creança.

O Vcrmifugo "Tiro Seguro" do Dr.
H. F. Peery, unico gentiino, proprieda-de exclusiva da Wrighfs Indian Vege-
table Pill Co., c a salvação das cre-
ancas, pois não contendo "santonina",
"calomclanos" nem qualquer outra dro-
ga nociva, o seu uso não e perniciosonem á mais dcbil creança.

Vende-sc em todas as drogarias e
principaes pharmacias do Brasil

Wrighfs Indian, Vcgetable Pill Co.
3,-2 PEARL STREET — NOVA

VORK. Ií. U, DE A.

Precisa, para se estabelecer e páradesenvolver um fabrico, um sócio ousoem, com pouco capital; negocio sérioe garantido e niuilo lucrativo. Ouem
pretender dirija carta a -esta redacçãocom as iniciaes U. I, A. J .--___

'Vende-se uma lieao centro, liv
ta-se com o sr. Mai,-deante, á rua do;

m sorlida, próximodesembaraçada; tra-a, das 10 horas em\ndradas 11. 85.
J- 3507.

AIWAOãO DTÍ 1'lílIOB.V COMVITRINE
Vende-se uma superior arnlacio déPeroba, com vitrine para exno 

"ão 
E1

i'-t.imenio ue luxo. Vêdas
João

Laranjetri
Roballo.

s 11, 524,
tralar ã rua

com o sr.
J. 3603.'

PERFUMARIA
lAcceita-se uin sócio que tome a seucargo a parle commereial de uma fa-brica de perfumarias, montada 110 cen-tro da cidade. Negocio sério. Cartas acaixa do Corroio n. 212, T, tisoi.

COSTUREIRAS
,Precisa-se de perfeitas corpinheiras e.ajudam o, de tailleur, paga-se ben,Atelier mme. Julia Rèys, rua dovidor n. 103, 1° andar. J Ou-

3502.

DENTADURAS

d, r,'t l""-a'c cm '«agnifico ponltdc Botafogo; informações com o drMoraes, a rua da Quitanda 11. i20 \iandar' R- "3538-

PAPEISISÕÕTI"
tos da Prefeitura, -pertencentes a JiiHoVieira da Motta, residente á rua ÍoiAndradas n. ,?,, sobrad0i &de-sSportanío,_a quem os achou cntregal-oidirecçâo acima, que será generosa*gratificado.  R, 3419,,

TAILLEUR 
" 

(
menlt

Precisa-se de bom official, que seiápratico no gênero; paga-se bem. Ruan. C, Casa (irottera.-
(S 3529

da Carioca

Compram-se dentes de denta
lhas. paga-se bem, avenida Ri138, 1" andar! Santiago.

d Branco
(R 3309)

SALADA DE FRUTAS
Ainda _e sempre a mais aperfeiçoada,

n D-ot> re'& .e";«ga a domicilio. Bar
i,.',rgo da Cji:oca, 8.

P TT FPTTrTTT
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CORREIO DA MANHA — Sexta-feira, 19 de Maio dc 101G " ' 
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^^gQ 10 Soo ^(}S5oo
PYJAMES I3-E ZEPHIR

4S500, 5..500, GgSOO, 78800, 8g8O0
^CRETONE 

INGLEZ PAEA LENÇOL""
Bastante largo - Metro 1$480

MORiNS-^sr

Guardanapos grandes para mesa
Adaraascado

1|__- dúzia IU, 1$7, 3P

LENÇOS FRANCEZES

1\4 dúzia $700, l$O00, IgSOO, IflSOO

Grande sortimento de vestidinhose
toucas para meninas

Vesfidinhos
a começar de

2-}600 rs.

Toucas
a começar de

7$800 rs.

>750
BI.AKC0,1,50 largura melro

__L£p750
nirmr—" .*^____________________aH__________M_M_-M____u

Grande sortimento de aventaes para
meninas desde IS200

Uma camisa de Tricot com punhos e
collarinho por 2S500

3oò

Rouxinol.. 7$900|Condor ... 16$800
Adclia 11S500 Sportman.. U$800
Luzitano ... 13S500 Cambraia (Ka12$800

2.4SO ditzias de collai'inhos e pu-
nhos de linlio para liquidai*"

CÓLLARINHOS
3 por 2$

PUNHOS
3 pares Soo

GRUDE SORTBERTO DS BLUSAS S ttTHfiS
Blusas

a começar de
1$600

Matinées
a começar de

G$800

380 DÚZIAS DE
MEIAS

HOMENS TAR SENHORAS PAR

600 rs. 800 is.
380

CREANÇA PAR

400 rs.
. 13S50U -jaffltoaiaiigi^^ <» j»» fcf wo | «ymwnqiw» ^Z '

470 Costumes para meninos a começar de 3$800 Costumes Dolman còr e branco desde 7$800
*lü «UOSüMIUIí.» |i-_» «¦¦_« *? _ _^ , _ fiftRPlNHOS; CALÇAS E SAIAS PARA

PERFUMARIAS
EXTKACTOS- Saldo $700

Jleliy (francez) .... 1$900

LOÇÕES sortiilas J90O, 1S1O0c. . . 155800
Pó dc arroz, caixa §100, §GOO, 1S300 o 18800

Pasta para dentes, 1_, 1.^00, 1S50O o lí.600

SUSPENSORIOS
Suspensorios imitação Guyot . •

Suspensorios americanos presidente

Suspçnsorios suissos soda .

IíRILUANTINA, 0800, lglOOo JS?500 I Suspensorios pnra menino

18700

18900

3ÇG0O

S500

GRAVATAS
Principe Galles Foulard •

Gorgnríío — Novidade . .
1-Cgndascoin mo II a. .
Bégente Foulard com pinta
Coquclln Monsselline

*900
$400
§100
Í60O
J500

CüRPINnOS, CALÇAS E SAIAS PARA SENHORAS
Um corpinho finíssimo
Uma calça com bordado
Uma saia'com bello bordado. . .

finíssima o bella fita. .
CAMISAS E CEROULAS

Uma camisa mouseline cor .
» » Peito fustão

» Peito linlio
Uma Cerouln do zepbir por.
l[é dúzia Ceroulas coz do Fustão

l$5oo
8j9»Ó
3|V_vt.
o.**-»»
*i«:.oo
3<f;.oo
r>jj.*>oo
l#5oo
(iíi-íOO

i *1:».:
^^ _ .r —__^_____r-P_»_j*«m*_______M______________M MBHO-IOO

^'^.>--^*_____-_-*_____-^4_^

VENDAS EM LEILÃO
"PRECISA-SE de cozinheiras, lavadciras
X e amas seccas, paga-se 3°$ t: t\o$\ a
rua General Câmara ia., sob. (3O-4 S) b

J. LAGES
ESCRIPTORIO E ARMAZEM, RUA

DO HOSPÍCIO N. 85
Tclcplione n. 1001, Norte

• Leilões a realizar-se tle boje a 20 uc
n%fl $xk*ÉlRÂ, .9, 5 ' *»«•'-

Leilão do pequeno predio a !ravcs_a
,11 ile Maio ,.S, Cidade Nova. ,

HOJE, S1.XTA-ÍEÍRA, 19, »s S n°-

Lciliío de predio e moveis á rua D.
Marciana n. 107, Botafogo.

AMANHA. SABBADO; 20, «. ij-ora:
I.cilão dc moveis á rua do Uospi.

cio 85, armazém. ^^^^

CREADOS E GREADAS
ÍJl-ECÍSA-SE 

de nma
peira e

l-Usscll n. 41

creada para. co-
1 ladeira do

(3399 C) M

ile uma servente para um
casal sera fillios, c de uma arnuunili-i-
á rua «lo Rc-ciiile 11. i«)8. (3.135 _J

•pUECISA-SK

PRECISA-SE 
de uma liua corplúlieira e

¦boa eaicira; ma S. Cleiiicule 11. 114.
sobrado. __ífíii_iJ

IJKEC1SA-SEnliar c lavar para pen"
de uma creada -',! <_U_..*

fainllla e
que durma 110 aluguel:" .aa Pinto Çiiie-
des n. no — Muda da Tijuca. (3107 «)J

IMPLORANDO A CARIDADE
Por intermédio desta redicçSo, «rpflUm

tnra a caridade publica, na seguinte.
"VIUVA 

ANNA DO AMATíAt, «ga. •
«lim di«o doenie e sem ninguém para «ua
companhia, recolhida a mn nuarto:

VIUVA ANGEI.A PECORARO, . com
ÍS annos dc edade, completamente cega e

""VIUVA 
AMANCIA, com CS unnos de

cdade. qu.Mi céRa; _,_,i,t.
ANNA EMILIA ROSA, pohre velhl-

ilha, viuva, eom 70 annos de edaiie,
KLVIRÁ PE CARVALHO, pobre, cega

tem amparo de 'jjjtlliji _,_,_ t_»t>.
FHAMCISCA DA CONCEIÇÃO BAK

HOS, céEa dc ambM-oSAOlhos e rdetjada,
JOAQUIM FERREIRA CHAVES, en-

Irevado, aem recursos;
VIUVA LUIZA, com oilo finos me

'"VIUVA 
MARIA EUGENIA, pobre .ve-

Ilu «cm o menor recurso para a ".a 3JU-
íiatencia:

PRKCISA-SE 
de uma creada para .co-

peira e arniniadcira e mais serviços
leve em casa dc familia de tratamento;
que seja moça; ua rua Riachuelo n. 67.

(31GG D) J

I1RECISA-SE 
de uma creada para lavar

. e cozinhar, que durma r.o aluguel; 11
raa 1'rci Caneca 8:, sob. (3071 li) )

IJRECISA-SE 
dc «ma creada para cozi-

. nliar e lavar para um casal, que dur.
ma no aluguel; rua Maria Aiilonia n. 14.
Kug. Novo. (3C7» B) J

PRECISA-SE 
dc uma creada para. ser-

viços domésticos, menos cozinhar,
para um casal, á rua V. Auna Giuma.
rães 11. 39—E. du Rocha. (3ijSC;S

PRECISA-SE 
dc uma creada para todo

serviço cm cai., dc pequena .umilm.
q-.ie saiba cozinhar;
u. 35-

travessa Muratori
(3135 11) S

PREC-.ticaute de caixeira. No começo pc-
(iiieuo ordenatlo. Constituição 11. ."c'-

(318a D) j

Jil.ECJSASl- 
«le costureiras, para tra-

. balhar ua officina, luiliilitadaa em ca-
misas para liomciii; informações na rua
Visconde de Itauna 173- f.-'!-^ "> b

PRECISA-SE 
do

casa pnrlicúlár,
viço. Traia-!.è ¦'.*.
70 — Kiicaiitatlo.

um confeiteiro para
para itcfiitcno servi?

i-ua Teixeira 1'intD ,11^
(3317 D) J

wMA boa lavadeira e cngonimadeira,
toma roupas para lavar cm casa;

lava para pensões, familias c moços e
exigindo conhecimento, pódc sc dar; I.a-
l-anjeira-s _U casa 6.____ UW S»J

MF.TAS fi-nncezas. pretas, cruasJ.V1Ü.1H.O o (lo c0i, yeiule,n.s(. „
preços anUilos, isto é, 20, 30 e
40 I»'»' conto menos üo «1110 os

DVecos de oulras easas.
— CASA 1110 THir-MlMIAIi —
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PRHtrabalhe bem em saias
rua I'edro Américo 8;,

corp-iinos;
C3-3.D)_

PRECISA-SE 
(le uma creada para cor.;-

nliar c lavar, para um casal sem 11
lho-, nue durma (óra; para tratar das 8

- da manhã, á rua do Riachuelo 11.
ca«a 4:. C,i035 B) S

PRKCISA-SE 
de moças ouc saibam bor-

dar á machina de monivella ou <)ue
queiram aprender; rua liarão Ilapagipc
n. 154. '3-48 D) J

RECISA-SE dc um rapaz para vender
quitanda c

íí. riauliy 35

CASAS E COMMODOS, CENTRO

A 1.UGA-SE o
XÍ.AetcAcro n. B_r. com
rara f:ii!iili;\ c t)o::i titiuital.

andar dn predio da rua A LUCA-SE o predio novo n. u da la-
iu lioas accommodações Xjudctra do Oa

AI.UGA-Pl. 
o n. .10-A da travessa

Oliveira; chaves íi rua Real Grançdza
2t)2\ trala-se ã
l.r.uRley & C.

rua
Central

astros junto ao ttiaclmelo,
(.12.17 li) J com dois qunrtos, duas salas, dependências,

 luz eleetrica. Cliavcs no ij-ll; trata-se
1 rua Gonçalves Dias n. 58, das 2 ás ...

(33=6 U) J
do

128, sobrado.
(3630) J

AUIGA-Sl. 
com ou sem contrato o 1°

andar da rua do Hospício n. 1-0, (le-
fronte á praça Gonçalves Dias. 1'resta-sc
ipara officina c atelier dc costura ou clia-
péoSi Tiúta-se no mesmo. (_.,.»-) ¦'¦) »

A I.CGAM-SH a 100$ os sobrados para
-£"__familia e o armajem novo da rua Se-
nador Pompetl n. 101; chaves na leiteria
e trata-se na rua -Uruguayana n. 80, so-
brado. (3"53 k) J

^:liK!::!;_.Kil»!.lll!IIÍIIBIIilB_l|Hlilli_lli!liBI!l!-lllKI:!l!|
ÊD01S CÁLICES DESTE PODE- B
g ROSO AXTI-AC1DO EVITAM g
1 AS MAIS GRAFES DOENÇAS |

| Guaranesia |
ui iní."__ri-jr__r ¦ ¦'¦¦nür
A I,üG.-M-SM (luas salas dc fren-

*f**Me, com 6 janellas o sacadas,
cm casn tle duas pessoas, com luz
eleclrica; 1111 rua S. Pedro 155,
esquina da Urngtiàyniin.(.33134)8.

AILUGA-SE 
quarto de frente, mobilado,

por .0$. interior, 33$, casa de familia.
Praça Mauá n. 67, 2" andar. Çj.iip E) J

ALUGA-SE 
uma (rrande sala com qna-

tro jancllas de frente; na rua <la^ Ca-
rioca n. 28, 2 . undar. (3.120 fc) J

A 
iLUGA-SE a boa casa da Tua dos In-
validos n .178, com todos 09 melhora-

mentos modernos; trala-se 11a rua da As-
ícmblca n. 16, loja. T. 25o.- C. (3113IOJ

-ti-LUGA-SE uma sala de frente, com mo-
XUbilia nova, iK>r estrear ou sem mobilia,
muito _tH.epcndc..te. cm casa de uma se-
nhora; na rua Larga n. j8i, 1" andar.

(291.. K) S

A'LUGA-SE a casal sem filhos ou .pes.
-t-Lsoas sérias, um bom commodo com ja-
nelia, dá-se ipcnsão; na rua Silva Manoel
n, 34. Não tem outro inquilino.

(3321 E) J

A r.VGA-Sl- nm» loja no beco
*í*ldos Barbeiros. Trata-so no so*
brado. (J «Od») p

JL"*"pouca quitanda c outro para vender
balas
tos

Todos os San-
(35d- D) ,J

RECISÀiSE dc dois serventes dc pe-

¦I
JL írcifos; preicrciu---c poítdguezcs. ía-
ga-sc a?5oo
S. ChnstòvãO;

lrata-sc á rua Amélia
para trabalhar liojc.

Ufi.7 ü) S

A LUC.-.Vr-Slv dois superiores escriptorios,
-í"Vuin dc 30$ c outro de 50$; na rua (la
Quitanda 56. (Tem telephone). (3.3-L)-11

PVTAMAS de fino zcpliir ef x jí_mí\o outros CS|)eciaÈS tc.
tidos. — Lindos o modernos dc-

senhos, a S$80O c 9$S00.
— CASA RIO XlUUSirilAL •—'
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A LUGA-SE uni ipeqttcno sobrado-, na rua
-_"__.doi Inválidos 12. (3457 ¦'•) XI

A LUGA-S lv o esplendido sobrado da ave-
i"__.tiida Gomes Freire n. 124. nor cima da
pharmacia Gomes Freire, próprio para deu-
lista, parteira, etc; olu-rucl mensal i8o$ooo.

(3634 E) S

AII.UGA-SI. nm consultório montado
.Atoai lelcctricldídc, -ii.-.. ..0$; «ia rua
Sete de -Setembro n. 96, com 0 Anlonio.

ALUGA-SE. 
o i" andar da praça Tiraden-

tes 11. 68, pintado e forrado de novo.
chave -na loja. (33:2 E) J

ALUGA.SE, 
n» praia de Santa LuV.ia 13S,

perto dos banhos de mar. tnn quarto nio-
bilado, para solteiros, visível até ás 10 ho-
ras da manhã, 55$ mensaes, (3a..8 fc)

ALUGA-SE confortável sala de frente
Xicoin entrada independente, a casal sem
fillios ou a cavalheiros; na avenida Ilenri-
qtie Valladares ti. 21, sobrado. (3320!.) R

A1.UGAM-SE 
salas e qunrtos,

.sem mobilia, a cavaltieiroa
uartos, com oa

de muito
rts|>cilo. em ponto muito saudável, com
bella vista «liara o mar; 110 praia dn l.apa
lí. «o. (3441 V) M

ALUGA-SE 
uma rica sala de frente, mo-

bilada, com todo o conforto; na ave-
nida Gomes Freire 152.. (3480E) J

ALUGA-SE 
o ormazem da rua General

Câmara n. 308. Trata-sc na rua do
Rosário ri. 102, 1" andar. (33oC E) R

A ILUGAM-Sl-I. para pequenas familias,
__-.os dois pavimentos superiores da rua
1). Manoel 11. 53. Estão abertos do meio-
dia ás 5 huras. (3641 E)

CHAPÉOS -°E PAI-HA, ita*
lianos, os últimos

modelos.
a 4$, S$, 7S000 o 8SS00.

— CASA RIO TBIUMrHAI- —
', 
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-_1_LUGA-SE o íredio da rua Matto Grns-
^Iso n. 3. morro da Conceição, para fa-
milia; para ver das .o horas as 12 e para
tratar ua rua Senhor dos Passos n. 39-

(3095 E) J

A 
LUGA-SK o esplendido sobrado do lar-
ro da Gloria il 7; tem 4 quartos; 1

salas, quarto de banho, luz eleetrica, etc!
ei chaves, na loja, boteouim; tr.it.ir, tr.ivesi»
de S. Francisco 3., Conlcitaria do Anjo.

(3100 F) J

ALUGA-SE 
o sobrado da rna da Lapa nu-

mero 87, por :oo_iooo ami 3 quarto... *
saias, cozinha, banheiro; informações» -tele-
plione, sul 1014. (2831 Fi .T

A I.UGA-SE um nuarto, « moços solteiroí
_r\.ou casal «em fillios, .our 4»$: "a avcnul;
Mem de Sá 15. («SS» W M

'T-il.HORA 
ENTKEVADA, da rua Se- '^jgrT , .,___.

arua? ris». mJr&^ssÁ m f çsiA A VOSSA
tendo nina tuberculosa; , Ml . *_„

viuva KOAREb. n-e'.'.ia, e;tn roae. nn =__^.—————«——»———
tendo nina tuberculosa;

VIUVA SOARES, ne&a,
"VIUVA 

SANTOS, com <8 annos dí
clade, gravemente doente ue moiesua iu-
"'THEREZA. 

robre ceguinha sem aaxi.
''VÍuVA""be'RNAP.DINA, com 7S au-

SEQGAS E OE LEITE
LEITE—{Precisa-se de «mo

..- • itiiiia altcstado do Instituto Mon-
á rua S dc Outubro 11. 76 — ?¦¦»_.

(3613 S) fc

AMA I.E
.___ nue ifiilia

nitECISASF. dc uma ama secca; á nia
í l)i«.,.;.s!o Ccniuclia 11. -0 -.Largo. do|
1_._!_J_.3. .-.'-

S")líl''l ISA-SE dc uma nma secca para
I ,. ,. ., -, c, um eo_itihciro para casa

iic laiiiili-, na rua do Lavradio 11. 161,
Lobradü. _..U_':5___J!_J:

" Todas tis manhãs tenho um mau gosto de boca,
a lingua suja, dores de cabeça, e sinto tonturas muitas
vezes. Não tenho appetite para almoçar e isso que
como agonia-me. Tenho um peso no estômago. Vou
ficando tão fraco que algumas vezes treino. Tenho
os nervos desarranjados. Sinto-me tão causado á
noite como de manhã." Qual é o remédio ?

A LUGAM-SE uma boa sala de frente
_rS_utn quarto, cm cam de familia; 1
rua Theophilo Ottoni n, 58, s" andar.

(.117.3 E> M,__ — |
ALUGA-SE 

um bom quarto, em rasa dc j
lamilia; na rua Marechal .'ion.iiio So.

(3463 li) AI

A'LUGAM-SE bons quartos a 20$. 23$ j
_£•___¦ ,.•>$, com luz eleetrica; na rua Hanio
de S. Felix am. (3|f'i E) M J

_

A IiUGA-SI. nina bon oasn nn tru-
Jã_rcssn Muvntoii n. 40, com ex-
cccllentes nccomlntodncõcs pnra i'n-
ccllentes accomniodncões nara f:t*
se aberta das 8 ús 5 dn tnrtlç.

(S Sl."li) V
' 

A LUGAJI-SE salas dc frente e quartos
__-_-_no!ii!adus ou nio, com ou sem pcnsfioj
rua Tajlui 47. (l6-5 

*¦•) J<

A 
LUGA-S lv, -para um casal, a loja < '
predio á nu "-ilva n. 29 (Jardim da

Gloria), com duas- "'as, um quarto, cp-
zinha, W. 0. « tnn tin>..:.": esta pintado
c forrado dc novo; tem luz clc«.ii.C. " ?y't
está aberto das -io ás 17 horas. 13339 i')l

ALUGA-SE 
um bom commodo. com lindi

vista, não tendo outros inquilinos, com
pensão, sem mobilia. a senhora, pbr 00?;
rua Cnssiano 66, Gloria. (..57a 1') 3

ALUGAM-SE nma cs|ilcndida íala c quar-
/Xto dc frente; na rua Uruguayana 123.
sobrado. (3111 h) «

a casal sem U-
altutucl 4.'-'Ç;

«obrado.
(25" H) m

ALUGAJSE 
um nuarto

itios «'ii a moços solteiro
Uu avenida «Mem dc fcá

para salas e corredores, grande sortimento e variedades ein
padrões chegados nltimainente5 preços sem competência.

Secção de armador, estufador e tapeçaria,

CASA ROSA E SILVA
Rua do Cattete, 34 e 36. Tel. Central 1136.

"ORECISA-3E dc unia ama dc leite, qu
1 será examinada jielo mçdico; quem
não estiver nas comliçõc.i nao sc apre-
sçutç; avenida Mem de Sá tt, m-

IIltECISA-SE de uma iiienina para ama
1 secca; rua General Cornara ti. W<-,
whrado. (,.¦¦¦-¦ A' g

%mkwammmÊmWmwmÊmWmW&
Q OS QUE SOFFRF.M PO ESTO- 1
S ,1/..!C'0 DEVEM USAR &

| Guaranesia^ |

GQZINlÍEIR0S E GOZÍNHEIRAS
A LUGAM-SE boas cozinheiras c mnçi-
_\nha_ da roça, honestas c fieis, lc-
tit.lo._- ,1 A.cnor I'ortusal, na citação ile

os). (3l0iC) Mmiras. (Enviem

A IM i:AM SK co-iinhelM-
_Í"V amas ..c.-t.is e de leite,
pinas, criíciros; Mia Ocncr:
124, Sob.

^^ Preparadas pelo Ur. J. C. Aycr f: Ca., Lowell, M«si., Ii. V. A. 
^^^^

i. i UGA-SE um picilio. na avenida da
XXrua 1'rci Conera u. .-;: as ciiav.-s.na
mesma rua n. 20, preço y.i. (3337 E)l_

\ I.ICAM-HI-; nn Avenida Ci-nti-nl
¦íl-il, 15, soiiitido, l-eiisflo Situei*
rn, innsnlficns salns o qunvtos de
frente elecnutementc inobilndos e
com pensão; purn «>«« pessoa de
1O0S ii 15OSO00: nara rtuns, de
200S u 300S.000. («I :.-£Ali) M

A LUGA-SE parte do i" andar da rua
-TÍSacliet n. n, cmn _ bons quartos, ampla
sala c dependências; trata-se no mesmo;
preço 130$. (13S0 U) .1

scrilito*

ALUGA.SE 
um

milia respeitave
11. 1.6, 2» liiul.-ir

ItSirto crc. casa de fa-
1; na rua da Quitanda

(3(1? - E) S

A LUGAM SE boas salas para 1
íl-rios, á rua da Ouitanda 11. 163.

(«80.

A I.UC.-Sl' o arniazcni da rua da Can-
-_J_de!aria 11. 07; trata-se na rua da (Jui-

tanda [6í. (iSo.l W >

, LUGA-SE n da
l.-.lt.

.luitau

rua Conselho!*
•sc na rua da

(2S0.I IQ .1

4, LIGAM-SE boas casinhas cmn quintal e
/Anuiita aaiia; rna Visconde Sapucahy nu;
mero 310. (3759 fc) P

A LUGA-SE o n. (-1 da rin V. Santa Isa-
-tJ-bel: chaves no 7 .; trata s; á av. Central
12S. sobrado. LaiiRlev «\ C. (3031.) te

ROlJÍA_rs015 M,';,>")V de cs"
pecines tecidos in_.li--

zes, com grandes retlncçõcs
nos preco*.

— CASA RIO THH.Mril.VL —
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ALUGA-SE o secundo nmlar da rua
Xl.Urugtm.v-.111a n. 33. Informaçüc- na
Casa -Clark, cm baixo. th)

A (LUGA-SE uma linda sa'
jtXcomplctamcnlc independent

la lc frente,
com pen-

são, a um casal 011 dois senhores de tra-
tomento; ua avenida Central n. 23, aj
tiudar. (.!(¦¦'. fc) g

A I.UG.V-SI. uma boa
JTVCaraso. á rua Barão
tivla-sc na mesma rua _>*_

A LUGA-SE um bom quarto, na rua da
_í-.V«.'_rio.a 11. 8, 2" andar. 1'roço, 25$.

(3-38 D -1

casa, 11a avcníüa
dc S. 1'cli-t 97;

(36.- E) S

A LUGA-Sli sobrado novo com O
/-.-Hini-tos, ü salns, linnlieiro,
\V. O., cópn, dispensa c bom ter-
vaco com tntique; na rua dos Ar-
cos 11. lí; ns chaves estão nn loja.

(S 9S7) K

A LUGAM-SE dois magníficos aposento*,
.-"Vcora luz cleclrica, haulio quente e frio,
cm casa de familia; na rua do Rezende
u-i. íoi. (3037 E) J

A T.IT. VM-SE o 1" c 2" andares do pre-
XVdio da rua do Tlieatro n. 9. (3..o.|l-)K

ALUGA-SE 
por 30$ uma loja em frente

á 1'rcfcituia, para ne.ocio ou escriplo-
rio; na rua José Maurício u, 14. • „, _

(3363 F.) T!

A ILUG.\-SE o esplendido segundo andar
X.Vco:n elevador, uo centro commercial..
liiioiuiaç."..5 na Casa Ciar!;. Kua do Ouvi-
ii„r. 10... O.)

A l.UGA-SE por 300$ uma pir..;e com
XjLduas rasas, na rua .1 lão Caetano i?9
a 100; trata-sc na rua do í,a vradio i33<

(475.1 iy d

Í)U1-C1SAS'E 
de uma e-

para corinhar, para casa
sal; rua do Aqucductu lt. i
Thereza.

bvadeÜriiSt
meninos, ínc-

Câmara n.
(362O *-') Sj-píü-CISA-SI

___í. ..-.! J- serviço dc pc(1
Mattoso 11. if>5-«la

«lc um ca-
1 — Santa

(33591" 11

ícil-is do superior
cnseiulrn iní.leza,

nitra lã pnra homens, rapazes c
__. (iramle sortimento

cm todas ns cores
CASA 1110 TUIUMl-HATi —

ROUPAS

nieiintiis

->(i Ru..

1)l.l-.i 
ISA SE da uma (

nn .1 v!-ey Club 193

c
dn Ouvidor  ¦><- | (abril—. — ga-scir.iuheirn ua I

B~ H

uma creada para todo 1
.lamilia: rua «Io |

(3I3U S) K
I>RECISA-SE 

dc uni
jotiro; rua de S.

aprendi.', dc reio-
Christovão 11. 621.

(3163 li- 1

EMPREGOS DIVERSOS
\ LUGA-SE uma

___jLgadii ha pouco para ,
madeira ou co_siulieira, st
milia; ua rua Estrella 49

ic.a hcspauliola, che-
ara lavadeira, etigom-

cm casa de fa*
(3.33 C) .1

-.OSTU-CEIRAS, preci

c pespoutadciras rte
I, á travessa do Scind
bem.

haí .ÜI.-1--1S
: alinhava-

ollarinlioí; na
1. S; pa-
.300* S) J

(334 a

ÍjUVt'IP.--SE 
dc uma cordilheira, uma

láv-,.|tira c uma ama secca, ri-.-, casa
«!c familia, moradora na ilha de Panuciss
trata-tc na rua 24 dc Maio 19. 135':-«)»

PUECISA-SE 
dc uma coanlicira

.loira, «jue durma cm caia,
2t de Maio n. 31
.¦lll!l-iO.

Estação ¦*"•<
(348

lava-
1 nia

Ria-
li) li

PRECI
X. uni

:.\-SE de uma empregada para
casal; raa du Senado 11. S...

(.1427 Cl M

IÍI.ECIS-V.SE 
do unia menina ato 15

. canos, para casa de pequena .mniilui:
rua do Cattele 110, sobrado. (3»53 C-> «

11RECISA-SE 
dc uma empregada que

lave e cugommc bem, faça mais. ai-
(•-.ms serviços
rua Uaiubina

nue üo boas reiercncias;
ia?—Botafogo. (3541 O

TíKEClSA-SE de uma
I nia General Canal
Enpcnho Velho.

boa coriiintira. á
barro n. 303 A —

(3510 11) R

>A-SE de uma perua co
(ogãopRECISA-SE ,

i porttigucüa, dc f. _
saiba fazer masías, dores, gc.aii«!_
vct( 1 c 1:11c tenha pratica de to-.u
viço de cozinlia. Trata-se cem
Cunha, i rua iicte de Sctcmliro
midi-.iüo. (3331

hera
que
sor-
ser-

11) J

PAMTSAS IJi-iuteas o de cõr,l_.H-Vl_._-rt.-* |)0rtaKUozns, fran-
CC7.-33 o aiiiericnnos, liara liomeus,
rnn;i/es o meninos. — Grande o

variado sortimento e a preços
baratissimos.

CASA 1UO TlülMPIlATi —
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CO 
ST URI-'. IUA — Precisa-se dc uma
que tenha bastante pratica; Av. Rio

Branco n. 137, 4° ni-dar. sala 2, eleva-
dor. -330." S) «

( .05TUEEIIIA, otíc-ccc-íe r:-ra casa dc
\j família; r.a Iliianu Gouvêa n. j>5 

—

Copacabana. (353- -' ¦"

WBl.Bl-_iBfflH8fflS_5MBS_SfiHll_|j
1 PARA O ESTÔMAGO E IX-1
O TESTIN0S*E' UM REMÉDIO __
g SEM EGUAL Ü

Guaranesia §
t§ammmawmmmjmms^mwmEi

CUBA radical da soiinrrlién eln'0-
nica 011 recente, cm ambos os sexos c
rm poucos dias, por processos inodcr-
nos,sem dôr;carnnte-se o tmtaineii-
(o. Impotência, cancro syphiHtico,
darthroSj eezemas, íeridas, ulceras.
Appl. G0« e 01-i — Vacciua de
Wrigh!—estreitamento de urethra; appl.
do poderoso especifico contra moléstias
venereas, c!c. Pagamento após a cura.
Consultas diárias das S ás 12 e das _ ás
10 da noite Av. Mem de Sá lll».

A IiUCíVSE, rm boas condições, o predio
_rVda rua do 'Lavradio ti. 137, constando
dc loja c 1" c ."' andares, dc construcção
moderna e sendo a loja um bellissimo c am-
pl.i armazém; sc o pretendente preferir
ipóde-cc tambem traspassar o contraio de
arrciidaniento. Para Iralar na rua da Al-
fandeoa 11. ioj, com Gonçalves. 1 uno «v
Ccmp. (-!-'n! _ ¦'

\ LUGA-SE cm casa de íamilia, cam
XÍLpensão, um Brande nuarto, claro e are-
j.idu. bem mobilado; na rua do hosario
11. 157. 2° andar. .3=6o I-.i .1

I.UGAM-SI
ALUGA.prande
niodiiladcs
sobrado.

i sala e um quarto,
espaçosn, com todas as com-

rua Menezes Vieira 11. 30.
(326Ú E)

A LUGAM-SK uma sala dc frente c um
-ÍAq-nrii-, a pessoas decentes; na rua Sc-
nlior dos I-assos n. 20, 1» andar.

(3301 1.) J

anwKisO-awBa».-******^-^^EXTERN ATO NORMAL
108 — Rua da Alfândega -- 108, i° andar

DIUET TOI!: — BR. DRUMMOND ALVES
Cursos es-iac aos «ia Escola Normal, dc accordo com o Regulame: *o

14 de fevereiro de ipiC. Cursos
os CoHcrÍos í'e-

A LUCA-SE cm casa dc familia. uma sa-
-ÍA.la de frente, a casal sem filhos ou o
pessoas dc respeito, mobilada ou não. com
•pensão. Kua Urusuaj-ana n. 302, 1" an-
«lar. (34Í3 W

4 LUGAM-SE. o pavimen-o térreo por
iiLiaoS, e o sobrado por 150$, do ptedm
«la rua Moraes c Valle n. ;;;, IrMa-sc na
rua _a Carioca n. 28, loja; esta aborto da;

ás 10 horas da matuta. (,il»a ''' «

A LUGA-SE, em casa dc familia Iranccu,
ÍXuin «íuarto mobilado, por 45$; rua da
Lapa 57. '3-'s6 -'- •'

SOBRETUDOS, ;«i'^;v3;
pclerlnes e Jlndc-farlantis — Pura
homens, rapazes e meninos. — «>
innior sortimento o a preços oa
mais resumidos, nn

— CASA «IO TBfTOIPHATj —

5G — Rua do Ouvidor — 56

LUCA-SE uma lioa sala de frente, com
nobilia, para um senhor distineto 1"

para um escriptorio; na avenida l.assos
11. 4t, cm írente ao Thesouro Nacional.

Aí

LUGA-SR uni lindo commodo com 011
moveis; na rua Cassiano 11. 40.

Í...C.-G 1-) S
ALUI

XVsem
Gloria

A LUCA-SE o magnífico =" ondar da pra-
X_Lc;_ Tiradcntcs n. .2. com Rrande terraço,
esplendida vir-la. tendo i*a_: e clc-ctricidadc*
trata-sc na joallicria. (J1-0 h) M

A LUGA-SE um sobrado, acabado dc pmtar
/lt forrar, com 3 quartos, 2 salas, hom
terraço; predio novo; na rua General
Ccldwell n. 324; dá frente oara a avenida
Mim dc Si; trata-se na loja. (4317 E) •«

t LUGA-SE
_í\ilo bom

um i
terraço,

Gonçalves Dias 11.

egundo pavinicnto, ten-
agua e Baz; na praça

5, sobrado. (3oS-'l'..l ]

CATTETE, LARANJEIRAS,
BOTAFOGO E GÁVEA

A LUGA-SE, próximo nos banhos de mar,
__-_.confortave] aposento de frçnle, com ou

sem pensão; na rua Silveira '..larthis.^Oj.

A ] UC.AM-SE commodos e casinhas, mmlt
Aareiadas c por preço razoável; rua. Ge-

._...... ^„ ,.11[n q sr_ 1 *.; 1S-L*i
(30O3 t.) .1

A LUGA SE o predio da rua Nery 1-er-
IA. reira n. So, com quatro qua: los, .du.n
«alas e mais dependências, jardim e qmntil.
iiistallaçãc eleetrica; os chave, estão ni

t-adana defronte, onde se mC-i
it.» C) B

dc
de 1'reparatorios para exames 110 Collegio Pe-

,1-., II preliminares á matricula nas 1- aculdadcs e Escolas Superiores da Repu-

bífca Curso- especiaes para candidatos a exames de admissão aos (olleç.os Vc

dro IÍ Collegio Militar, Escolas -Naval e Militar, t ursos especiaes de Phy-ica t

CIlimic-t c Hi«torla Natural, com aulas praticas, Corpo docente
PREÇOS MÓDICOS. Telephi Norte, 1..00.

BB»__1—PI>»S»g

competen
(.1 3059)

^ LUCA-SE, na avenida Passos, esquina
-CJLda rua da Alfandeea. unia sala c Rabi-
itete. rodeados dc iancllas, com aR\:a en-
canada, própria para ('"-^riDiorio om cônsul*
to:'.-.; a chave r.a pliarmacia. _2048E)J

4 LUCA-SE o crande salão corrido i°
xVaiular na av. Rio Hranco n. ico, Café
S. Paulo; tr.ita-sc no niesmo- 2760 V.) M

. LUGAM-SE quarto?
Aavcnida Henrique Va
brado.

\ LUGA-SE grande parte dc um sobrado.
ÍXlndepeiidente, com 14 jancllas para a
rua. próprio para negocio. I •-,J^":j;)""j

SanCAiitia
c porto
(y:bi'->!

A LUGA-S
An. 187,
habilave'

E a casa da rua n
com quatro quar

A I.UGA-SE uma magnífica sala para ci-
J^Lcriptorio ou officina, no 1° anqar 00

.lio novo do largo de S. J-raucisco^ dc
nrcc
Pai

ALUGA-SE cm casa dc familia, na rua
l<t Iiiachuelo ti.

quarto co:n pnisuo.
senhores solteiros,
cm frente.

um W
módico, a

Trata-.c 110 armazem
(.-o--a E) ri

in, cltacs
T-or preçí

A LUGA-SE o í" andar do largo dc São
XlErancisco de Paula n. 25, jor cima
da Perfumaria Nunes, (30S0 '•' .*.

A J.UGA-SE o excellente predio de tre*
Ü-pavimcntos da rua Evaristo da \ eiga
n. 47. higiênico e reformado. Para ver
das ia lioras ás 4 da larde c tralar ua
rua do Cattete 11. 33»'• (3»C- .) J

ÍtUI.C 
ISA-SE de uma boa casa para

. pequena família dc tratamento; Glo-
ria Cattete, Lapa. Üfíertas á caixa dn
Correio 747. (-337 S) J

ÈSOPFRBIS DO ESTÔMAGO, a
i DOS INTESTINOS E DO |
1 CORAÇÃO 1 USAB g

Guaranesia
ALUGAM-SE 

arejados aposenlo; de fren-
te, mobilados, com ou sem pensão, a

senhores distinetos ou casaes. Pensão fa-
miliar. Hua Rodrigo Silva 6, 2' andar
(esquina S. Josc). fi_£J__Í

a n. 44.

cí-ni pensão; na
ladarcj n. 64, so-

(i-63 li) S

A i,l'f;A-S10 parn escriptorio o
_f3_sobrii(lo <lti run Visconde ile

fes Tnhatuua í)!). Xrntu-so nn loja.
I9S (3160) F.

de urna senhora de cda-
dc ou menina dc 10 n 13 annos: na

rua da Paz u. 4?, casa - — Kio l-ora-
prido. '»" L- J

pRECISA-S-i

¦pP.ECIS.V5F. de fazedor;

brinho

oe carvão;
bem. na Parada Kocha So-

ilhiiia Auxiliar), com Alipio.
(3343 D) J

V\dar otis -«viços
Fonseca Lima ti, io,

mocinha para oju-
òe casa: travessa

Mangue. (3410 OS
¦nKKClSA.SE dc uma cozmbeira d?,.íar-
I no e fogão, para casa dc família e,

r.ia Aiicp n. 04, ¦
que durma em casa; ...
Laranjeiras ou rna 7 dc Selembro ti. J,
rag-i-se boni ordenado, (3J46B) J t tete.

IRECISA-SE dc uma copeira ç arru-
madeiro, casa de pequena família, na

CUrUlovãQ Colombo n. '-> — Cat-
(3121 C) J

PRECISA-SE 
de uma menina para

ticintc (le caixeira. Xo começo pe-
ordenado. Constituição n,

(33-';
36.

D)

DP.ECISA-SE de nma empresada, de
i. condueta afiançado, para serviços de
«una casal; rua Meia Lacc::a n, ••

A LUGA-SE o 1" andar da praia Tira-
.fVckii-Cs n. 46, completamente limpo, para
família o*j cousultorio medico, tJ*j.*iK)S

pnmciroA iLUGA-SE para escriptorio o
Aandar da rna da Quitanda ?' l*%) 

j

rua Ce-\ I UCA-SE o nadar terreo da
-TVicral Cornara n. 333. com cinco apo-

sestoi cozinha e quinta'.; trata-se na rua

da Constituição n. 56, com o «£ Sag,)OTj

LCGAM-Sl. em casa dc família, bons
para moços solteiros-, -para ver

atar ua Marechal 'I-loriano(ii. 44...
(349*1 E) J

A LUG.
Aquart

A ILUGA-SE «
_£__-.Carnara 11,
•, idor ns. 90

j0 andar tia rua General'; trata-se ua rua do Ou-
93, com o sr. Estcvcs.

(3931 E) b

l LUGA-SE um confortável commodo, cm
-_.__.casa de familia. a um senhor de todo
respeito; praça Tiradcntcs 5?, sobrado

(31 jo lí) J

A liltiA-SI', nor 280$ nieiisiies
-rVnma hoa easa eom todo con-
Corto nara familia: na travessi»
Cru/. Iihna _:5 .Botiiloco) ; u»
chaves estão na venda; trata-se nu
Avenida Jíio liranco 50. J„ajjll»J*

A r«UG..*Slí |)0t' 11.0$ mensaes
Xi.lio-i casa eom duas salas. Ires
nuartos, cozinha, área, tnntiue,
etc; na travessa Cru/. Mina 29
(J-Otafouo) ; as chaves estão na
venda: (rata-si; na Avenida Kio
liranco 50, 1" andar. (J3_.»6)M

\ LUGAM-SE dois quartos, com ou sem
XXmobilia, cm casa de familia seria; na rua
S. Salvador n. 14, Cattete. (ifii G) J

griH-ciaiMiiiiBiiiiBaiB^iBi-HBiaBinBaM gg
1>KECISA-SE, 

nn centro da cidade, em
casa de familia, dc um quarto para

rapaz dc comportamento, empregado *dc

escriptorio. niio te Ímporlandoí jle ler com-
panhetro. 

" 
Quem precisar dirija Bartaè a

II. Teixeira, rua S. Pedro 11. _*, loja.
«123 S)

ALUGA-SE 
um quarto independente,

com duas janellas cm casa dc fami-
lia com ou sem pensão, preço razoável.
Kua Christovão Colombo 117., vattetc.

(340a G) il

LAPA E SITA THEREZA
A T,l"(-..-SE o Io andar dn rna

-íiiGencral ('amara 11. 5S, nara es-
crintorios ou moradia de familia.
it-nta-so â 111a Ouvidor í)0 o i)2.

(3 ::056) E

A LUGA-SE uma boa sala
__£Vquarto com pensão, ou sem
rua do llospicio n. 44, 2° anda

A LVGA-SK uma optima sala de frente,
XXscm mobilia, com luz e limpesa; na
avenida Ceníixil 103, por 70%, (32S3R) )

I: frente, um ~ ¦, *\t/it _P< ÚLn _1_ r. 1 •_ _vt ¦_« n tv_£y;fÉíflS8A^Wl3S
A LUG \-SE lima bonita easa na rua Au-
t\.rca n. 115, Santa Thereza, i. nova

arejados commodos, banheira cs-
ii

maltada, .az clecii-cl-íadc jardim quintal,
ü quasi na esquina da rua Aqueducto, on-
dc t=tüo ns chaves; 117, c:is3 do exmo.
çr. dr. Octavio Severo; trata-se no I;lu-
ir.iiicnsc Hotel, praça da Republica 20;. Sa-
In 20:, 011 l.uiz 'lc Camões n. 14, tirnia*
zc_a. (3.4..I.)

A LUGA-SE o confortável predio da rua
__"__.._.ivsandu' n. mc; aa chaves no anna-
«in. Trata-sc na rua do Ouvidor i8-v com
Magalhães. (330» G) •>*¦

A LUGA-SE confortável casa. pa-a fa
-TVinilia dc tratamento; rua Sorocaba 33
llotaí-- .0; 2C0S; as chaves uo armazém, «e
fronte; trata-se á rua Jí. S. de Çopacaba;
na 5"8. <3--9 G) B

A T.UGA-SE um quarto, bonito, sem mo-
Xidrilia, cin casa dc peiiucna família, «se.
ihor ou moco de tratamento; rua ':'¦¦

Dutra 172

A LUGAM-SE unia sn-a é um quarto, bcjn
__nLaroÍados, eni çs^a dc familia onde "¦-0
ba ir.ais hospedes: 4 rua dos Invalido.** '.9°*

..•.209 ui .1

Coi-.c_ba;;a,

ÁLUCA-SE 
o sobrado do i° andar da

rna Luiz Gama n. M. em frente a
Maisoa tModcrne, lar^o üj Jlocio,_ j^ffar

..-.iO C} R' bota s a!esrc_ -3----S E) J

Para vencer diffieuldades physica» e moraes, dominar vossos ímmigoi,
destrui; in,-ejas e malefícios ganhar dinheiro «m «««M. ser felg 

^mamizades e eozar saúde e bcm-esUr. compre ja um .CASAI, dc "*DKAb
DE CEVAR, poderoso talisman receb-.do di índia Oriental. — KemettO,
GRÁTIS, iníoraiacôes minuciosas e intcressantei M»™™' 3,0íif7Í _
sellos novos do Correio, dentro de carta. - ARISTOTttES 1™-IA- ~
RUA SENHOR VQi PASSOS, 98. SOBRADO - CAIXA POSTAI, 604
_ RIOr -tJ -*SS6)

A LUGAM-SE dois bons quartos, com luz
XÍ.olcctrica, limpeza, cm casa muito areja-
da, por 40$; rua Costa Daslos 16. (jcSjlMU

A LUCA-SE o predio assobradado da rua
jCi-Moraes e Valle n. ei, Lapa, recentemen-
tá construído, com 2 salas., 4 nuartos e todas
as commodidades precisa?; trata-se na rua
da Alfândega 14, i° andar, sala a| as cha-
ves eFtão no local. O*-*"*» T') l

ALUGA-SE. 
por 90$. «m ,l'!la, .'.• ."l? hoa'

.salas, quatro quartos dcr-pcnsa d I|«
dacozinha, agua encana-

r.a rua Botafogo n. 47
trata-sc :'i rua do Rnsano »9
o dr. Álvaro Brasil.

chalet. com nua!
ti 1)0.1

Brande terreno;
(antigo), Piedadei

j,o -inuar, com
(,ori Ci J

*•:'."'-..---¦:.> •-« ^Va^es^ílÕ __
Lavradio noo

(3i83

1S0S linda,-. C»

ALUGA-SE 
a casa da raa Moraes e Valle

n. 11, com 4 quarios. salas e mais depen-
díncias. trata-se á rua Asscmbléa ií; ehaves
m rua da Lapa n. aü, arma.am, U~<n- '.'

_ti.rua Earani n
casa 7!
officina.

\1,VGJã^tía\tí"rl rua D. Mar-
^XsMaTea280éá de n. 915.
ciana 80 c (R 1702) 

"fl

~_1 
WV.-^aTT^,- n-.in-.ic? o tobrade

Adi rua Voluntários da Pátria V , tOT
£5f. í, Bcconimodaç-es para família d( -

?.d__nento. forrado e pintado de 
fmft.fe

use na ca:a dc 
' ¦"¦'"•¦ (3*3SG> 1 *

.'»'

I

I

¦'¦-!-:

¦¦ 
"M
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; TRATAMENTO FÁCIL E CASEIRO
Consultas grátis, vcrbaes ou porcaria, das 9 da manhã Ís7 da» _„_.__, , noue.—Dr. M. T. Sanden

í^^^___^I_loca ia»il; andar-Rio (J 3206

t.OBÍEIO ÁA MANHÃU- Séxtí&eira, J.9 <íe Mai() de 1916

ALUGA-SE uma sala, independente, ummobília, com 2 sacadas de frente. _ peí-•OM do commercio; rua do Cattete 11. _í_. U751 G) S
A.m V P fSc í5*' ""¦ *"* de famili.,
í5__r,„_«""rt" d» f"l Ç. mobilado, gai .wupa de cama; tu, D. Carlos I 94, Cittete.

(«V G) J
A I.IGAM-SI. Ia]as paro cavaih-ir-., ,ns.•«.tinstos; na rua do Cattete n. 93. so-'""'" (27ÍJ 

G) S

Aí* j '^uma ¦"•-- casa coni do'° iu»-'--*"*-*tos. duas ealas, cozinha, banheiro, «te,;
?a "'* ¦ vA,n** * 0,t<> xie Agosto a. «3.lapncnia. Tratar na mesmo. (3137H) j

AíV^i?í'SE -"luí-m moradias de portu! A _,UGA-SE a_^__S^^^^M^M_a_|feS.
A _*?__-->•_ _*» <•»« de fimilia. 4 niaxvAn.tidt» Lobo n. 217, magníficos «om-

E-fc* * íu.es ¦*m •'''""• cavalheiro» ou•ennorai de. tratamento e bom co.tumes; 4
X".L*e,!i*. -""¦ <"«"" !"--" de bondeide cto reli e a caia. Mm de «er muito lim*pi, dispõe de um grande terreno próprio pararccr..o do. ku. moridoro; VlMi ¦mesm» com o ir. Oliveira. J

37 da ma Ftr-
(3393L) It

'LUGA-SE nm bom predio, eom todo o
^.conforto; na praça Ferreira Vianna 70(Ipanema); trata-se aa pharmacia ou rua
do Ouvidor 7S. (3134 H) J

tirado.

A LUGA-SE em casa d.* familia, uma boa
«f-Wala, 4 tinia ou duas senhorai, á ru»•íurquez de Abranic» 11. 52, casa V.
_. (J.6S C) J
AI.LI.A-S1', a rua General Severiano nu*-tiram-o 100. boas csaas, a ouarto», dua» «a-Ias. elcctncidailc, etc. a go); informa-se namesma rua 10S. (39-,0 Q) 11

SAUDE, PRAIA FORMOSA
E MANGUE

AláUGA-Slí 
itiu 11. 13. da rua D. Ma*tia Amd.a. 84, un. armazém, mo. trata*te 110 n| 9, Caia VII. Villa Yol.nda.

(2919 G) R

A 
LUGA-SI', uma casa 4 rua Ilitm .-tú riu*moro 203, qualquer informações, telenbo*»* '"' '___ (394- Gj J

A 
LUGA-Sl. um bom predio, com duassalas, do.s quartos, cozinlia e quintal; nartia_Geiieral taldwell 12; trata-se na praiadc .Botafogo 518.

ALUGA-SE 
uma boa casa, com a salas,2 quartos, jardim, quintal, banheiro, etc.,na ladeira do Feria o, 70; trata-se no 64.

(3311 D B

A 
IaUGA-SE, por preço barato, boa casa,

, com dois quartos, duas salas e bora
quintal; na rua Cardoso Marinho, Praia1'crmosa; informa-se na mesma rua CardosoMarinho n. 7, escriptorio. (3371 I) J

AlaUGA-SK, uma pequena cita, tiara•üpequena família, logar muito saudarei
J muita largue»; travena do Navarro 15,«atigo; informa-.c aa ru» Iupirú to, Tenda.

A 
IaUGA-SE jor 45$ a casa X da traves-ia Navarro ta. 91; tratar eom Dorat, iru» dos Andrada» 59 (loja). (3070DJ

A IaUGA-SE o lobrado do largo do Es-
___¦„.° .V8* **• «¦ todo ou parte,servindo tambem nara commodos; tratasc
_________ (3397 J) M

AL™ A SE dois .confortáveis aposentos,
_**m ,on tem mobília, com pensão, «m
J5C . l?"-"-'** «m casa de familia detodo respeito, a casal distineto ou a cava-meiro serio; na .__ Ariitides Lobo n. a

A LUGAM-SE cisai nova. «om duas ta-
AT* *' ,if bS.n* «wartos, quintal, ba*
.;£_! * ,W-. Si .<•'•¦•«' <-<¦ casa, electri-
r t?*'/4Bí*a<Isl "-dependente, ttc.; na ruaJocIcc-jr-CIub n. 157, casa 11. das 6 is«.menos aos domingos. Trata-se na ruado Ouvidor n. 183. l_lephon« 3117 Nor-tt. «as 4 4. i. com Chacon. Aluguel, 91*._. ___L__L_.
ALUGA-SE a casa a. 39 da roa. Costa
í^v? .u*-*'TP"Bim.° * «"**• Argentina,ociiUes de S. Janurario, eom commodidadespara família regular; preço 120$; as ch».ve. -estao ua venda próxima, com o ir.
______¦ (2645 *W K

desapnarece em 2 dias infallivelmente com "a ONDULINA, produeto moder*"n,TT?í.,m.c",,<. nerfumado. o mais etiieaz contra a queda dos cnbcllos, a ON*DULINA da aos cabellos brilho, belleza e vigor, tornando-os abundantes e
__ b.omt0^, R«cusar imitações. Exigir ONDULINA de P.'Lopez, Nas Perfuma.
CS nas, 1'harniacias e Drosanas. Deposito, rua 7 de Setembro, (1, Casa Iluber.

... . (S 3012)

AT.UGA._-S_ par 85$ boas «asas novas,na elegante Villa do Boulevard Vintee Oito de Setembro 299. (3577-£*> J

« r.UGAay-SE, ftr 111». boai casas, com*-**-3 quartos, 2 ia as, etc., i ru» Januzzi
| "A"'*5? d-° V*"'i * «"-v"» " Praia dès thristotao 161, e trata-se 11a rua d.Hospício n. 144. i« andar. (U73 !,)•.

A IaUGA-SE bom quarto, com janella, a•«.cavalheiro, casa do pequena familia;Mattoso 304, bonde de 100 réis 'a porta
~^ d9»4 I») S

AMIGA-SE, por 90. a casa da rua Cha*ves Faria 31-II; trota-ie na rua do Al*fandtga ia, Peixoto a C. (3316 _,) J

AMIGA-Slv a casa 38 da rua Bareellos;2 salas, 2 quartos, cozinha « quintal; aschaves no n. 30; bonde de 100 rei».
(3jis -C) R

ALUGAaSE por 33$ um porão indepcn-
dente, a casal sem filhos; nit rua Goyaz

n. 300, Piedade, «m frente i Estrada.
(3184 M) J

ALUGA-SE 
bom predio assobradado, no*vp, tendo jardim na frente, duas salase dois quartos espaçosos, cozinha, banheiroelectricidade, quintal, «te., por 91$; na ruade S. «Luiz Gonzaga n. 557. Chaves non* 557, easa I.  (3,30 _,) S

(3097 h'%
Vesti Tossos Filhos no Paraíso

das Crlanoat
Raa 7 n. 134

(3199 G) J ctrica.

A 
IaUGA-SE uma boa sala de frente, a
casal sem filhou ou a tres moços sol-teiros, -cm casa de família, completamente

independente; na travessa do Sereno 9,sobrado (Saude), próximo ao largo deS.. Francisco da Prainlia. Tem luz ele-
(3670 15

AI.CC.HSl. pequena casa,
caba .11: ro$: trata-se í 1Lc.1.-. ,iT---,„v."t._-_ -_--_•. .* 'ua Soro- A TaUGA-SE o bom sobrado, á rua Benedi-Lcaba 31; /oÇ, trata-se _ rua N. S._ de ixeto Hyppolito 184. para familia; aluguelCopacabana 508. (3288 G) H ioo$ooo. (3283 D R

Aí;UG„A1-SE' * 'ua Dr* C*™o Netto
« ,,. ? • "" ns' '--8 « --to. Por 80$
tr Lè".'. '." ,30$- * n' a's-A' sob-"-"'"por 100$; trata-se na Companhia de Admi!mstraçao Garantida; Quitanda 68. (.ooijjlt

COMPANHIA PREDIAL "AMERICA 00 SUL"
16 — BUA DA CARIOCA — 16Contracta con*tmc..ões de predios. a prestações, mediante m • já .\.kdeantados (Tabellas M., J. e G.) . sem adean.amemo (Tabeliã H, 4.« 

aprompto pagamento, nesta capital, Nictheroy, Campos Petropolis eBarr! d*

T._,Em I2 '"?"" -con5lrV'" a6 Prédios, a prestações, no valor de i*0'2oo*ooo
J..T «Ia»?.1""'0'?0 ma"' 4 predic!s no vaIor d« «3:ioo$oo.e novos contra-«los firmados, neste mez. para mais 24:000*000. =»««/-¦ viaaa,r»

Matto^Mc-r)'!"11' 
°U "" P'"'3'0"' vario* •«•*• & ««rreno na Bocca do

Prospectos e informações na sede, com a
A DIRECTORIA.

AMIGA-SE por 110$, o predio a. rua
.jM-a I.obo 146-ÍII. _ por 150$, opredio á. mesma rua n. 14i.IV; trata-se na
taí,.aPi"68. * Administra*3° GaranUda, Qub

Aí*^.,*1/'88 <?'.'-"i.do*;i'táoa 183¦f»*e i87.,S av. Salvador de Sá, com 23m.
nn\T,,Pí,n.f!nt0 por 6 de >""""• 'Toradiá
?,nn„. í*' V"Í P«iueua familia, quintal,tanque, etc.; chaves e informaçõ.s namesma avenida 179 (pharmacia* preço 153$.
«-.. "- (3191 J) I

A I,UGA.SE. por 90$, na Villa Marina, i•txrua Uruguay 104, uma caia nova, coraduas boa. salas, dois grandes quartos, «s-plendido quintal e luz electrica; as ciavesn» mesma villa, casa VII. (3108 I.) K

A .ügA_1IjSE tres casaa, na Villa Rainho,
aT-TÍ-í8 ,ADlll,° n'. '.*• c.°m boas accommoda*
»„« e_u* ''«tnca, oelo aluRtiel mensal deBo» cada uma; as chaves acham-se na ruaAmazonas n. ai, S. Christovão, onde setra,a' (3320 I.) J

AlMJGA-SE uma sala de frente, em casa-ta.de familia. a um moço do commercio;
??í?- ,tra"lr • na. roa do lavradio n. 182,sobrado. (3521 Ia) R

AT,UGAM*Sli, 
baratissimo, excellentes ca-sas novas, com duas salas, dois quartos,cem janellas, terraço, lava'orio. cozinha,W.-C, com chuveiro e bom quintal todomurado, cada casa tem duas entrada, inde-pendentes, podendo 6ervir para dita. fa*müias; aluguel 65$ e 75». e outra, menor,oor soí; na rua Silva Rego n. 35, Ria-ehuelo, so largo Jacaré, bonde de Cu*osoura, (3aI0 m) M

COMPRA-SE 
de particulaf, um peque-no terreno com oit sem casa, 1106

subúrbios da E. F. Leopoldina, até Pe-
nha; cartas, eom preço e demais infor-
niaçóes, para -clmiro Dantas, á rua II.
de Ilapagipe n. 39. (3126 N)R

V';.\DE.\I*SG, a dinheiro _„ a „,*...
na vnf. T'mcS' b0"8 lot" * ter.e. ona \ llia Gerscn, estação de Ranios* ,r,,.'se na avenida Rio Uraneo i. 

",ft' &&rua Uruguayana n. 9, ,. iná_. (^-,5". _J

AMJGA-SE uma esplendida vlvenda, pro*. nria para faniilia de tratamento, comjardim na frente, porão habitavel, situadaa rua _ins de Vasconcellos n. 481; aluguelmensal 250$; as chaves estão, por favor,com o jardmeiro do predio ao lado; trata*se a rua Sete de Setembro n. 130, loia dochapéos de sol.  (3383 M) J

COMPRa-iif*SE predio» chacaças, terre*
nos, sítios e fazendas, para pedidosna Leitena Leopoldlnenae, Quitanda 63,

J* G. Dart. w (23S5 N) J

PRECISA-SE 
comprar a prestações umachácara cora pequena easa, que fi-

2ue 
perto dc bondes ou estações. Cartas

. redacção deste jornal, a N. F., cominformações completas, (3333 N) R

SUBÚRBIOS

A IaUGA-SE uma magnífica casa com duas-tisalas. dois quartos, copa, cozinha, for-ração e luz electrica; na nu Ferreira Pon*
15a "• *L7- trata-se na mesma. Andarahy.Preço 71S000. (a3g ;) _

AIal)l,AM*SE duas salas areiadas, juq*tas 0.1 separadas, «cm mobília, preçoso» cada unia, casa de familia; na rua Car»valho de Si n, 50, Cattete. (3385G) J

ALUGAM-SE 
duas boas casaa com gran*Ue quintal; na rua Fernandes Guinia*«es 7.1! não é «venida, preço, 200$; asclaves esmo na mesma casa, e trata-se na ruaCa Carioca 31, caniisaria. (2946 G) S

ALUGA-SE o primeiro andar do pre-dio da rua do Cittete n. 91. Trata-se11a loja (pharpiacia). (-M-S8 G) S
ALUGA-SE uma confortável cnsa, no lar*.-n.1.0 do Uotic.no n. 33, Águas Férreas,com grame el.acara e jardim, com gaz celectricidade, aima nascente. Pode «er vis*ta.cni qualquer hora; pnra tratar na rua-Primeira de. Maiço 11. 86. 1», 0u Senador

________ __: (2933 G) S

AI-l,'.:'-S-J uma ma, com 4 quartos, para-Tifatiulia de tratamento, «ntre SenadorVergueiro e «venida da Ligação; trala-se uan.a be.iador Vtrgi.-iro 3)9. (3077 G)R

ALUGA-SE, por 50$, uma casa, na ave-nida a rua Santo Christo 338. com gran-°e quintal. (3369 I) B
A LUGAM-SE. salas e quartos, todos os-ã.coiniiiOílos tem jancllas, grande quintal,lanaue, banheiro c cozinlia; rua AffonsolavalcanU J74. _____ _____ (3281 I) R

ALUGA-SE 
uma sala mobilada indepcn-dente, cm ousa de uma senhora só; narua loao Caetano 11. 213, perto do Mangue.

(31-11 O J

___ru*_ do .unha n. 11, tendo duas eapa-cosas .ala., tre. quarto, t mais dependen-ei.» precisas; «> chave, eitão na pharmacia
fe._k'qu'na da rua de Cítumbyj (rata-se comJacob.na, na avenida Rio Branco n. io£i* «ndar, da. a ás 4 horai. (1.50 J) .
A LUGAM.Slv sala, quarto, cozinha, tan*

jixque, latrina ,liom quintal, agua com far-
i.,M!a..'Ua t,r,lleli'"l->. »• 89, Caturaby; alu-guel 40.; a chave esta na mesma. (3o86J)J

A LUGA-SE uma sala, mobilada com luxo,
í,T"ar,li"1Vnll0r °,u » "sal sem fillios, naruri Dr. Campos da Paz 131, Ri0 Com-
?___:  (2383 J) T

ALUG.\-Sb. 
na rua Christovão Colombo11. 62, cli.-il-.tzi.il.-is para pequena familia;a! cliavcs na rua Buarque de Macedo 16

(319.1 G) I

AIjlIGA-SR o armazém da rua General
.1 j "* "' ,o8, ProPrio nar» atecos einclhados, ou botequim, etc.; tem accomom-djiçues para pequena família, com installaçãocl-ct. .ca t. gaz; trat»*ie no mesmo, do 1 á»3 horas da tarde. (3361 I) R

ALUGA-SE um armazém com tres por-tas; na rua da Saude n. 269. esquina,preço 120J000. C31C7 I) J
A LLGA-Sb um bom eicriptorio, com qua-

f*-tro janellas dc frente nara á rua ViscondeInliauma, rua da üuitanda n. 178: trata-ie

A LUC.VSH por 70S . mensae» a casa da
,3 ir"51, Íc S* Carl05 •'• »41 tratar
conde dc Itauna 291, • (.,,44 j. j

Aí;-y(lA''i-? n,.casa*V- 399 da rua Tta|)i*-.."'• no_Kío Comprido; as chaves acham-se a rua Barão de Petropolis 11. 62, onde se™a- (3327 J. J

HADDOCK-LÕBÕ WÊÊ

AlaUGAM-SE na Avcnid» Pedro
f-Mvo n. ei. casa n. 3, a familia
, _'_íl-_ncnto, pelo preço mensalOe 17O800O. DANDO-SE 1 MEZDE BONIFICAÇÃO EM CADAANNO DE PERMANÊNCIA, nm*eninciis casas com 4 quartos, ba-nheiro. do 01.ua quente e fria.ODtuiia installação electrica, doisloeoes, sendo um a gaz, dois W.O..oidct, etc. (J 3234) Ia

A LUGA-SE a casa da rua Augusta n. 24,-iicliaves no 23, com .quarto, duas salas,cozinha, barracãozinho, muito terreno, en-trada ao lado; trata-se na rua Sete de Sc-tembro n. 190, (33.-. __ R

ALUGAM-SE confortáveis casinhas, parapequenas famílias, na rua Cre.orio Ne-

A--*UGA*SE um» casa de avenida. Alu*XXgucl 66$; na rua João Rodrigues 69,
(2846 M) R

AIíUGA-Slv 
um armazém co:n arma_í5es,

próprio para seccos c molhados; na rua-.driano n. 2, Todos os Santos; trata-sena Confeitaria Japão, estação do Mej-er.
 (3522 m) r

AILUGA-SE, 
barato, a casa n. 99 darua D. .Mice, Rocha, com cinco quar-tos, duas salas, cozinlia, banheiro quar-•mais

_l (31S9 M) Ji

PREDIO 
— Vende-se com 3 salas 3quartos^ comulia, dispensa, grande ter*reno com jardim e horta, não precisa deobras; ultimo preço 6:500$. àV. B. O preço é este, c não é negocio de turco

que pede 10 para deixar por 4; quem nãotiver os 6:-oo$ é favor não appareccr.Kstaçio dc Todos os Santos, á ma DonaClara n. 58, via, rua Joss Bonifácio.
 C347I N) J

Y-iXUl.M.SIJ b.„s lotes"de tírrèno7_.m^m%m\%Tmi^ iftíS
^B^,d'.,'7'-«™a^~|
VnÍ,Xí1,,':'S'-l ,wr 'i:otl0' "m bom predio;
«, rua do Rosário n. 131, sobrado.

Jl 3041) M
jV^NOE-SE, á Tua Itacurussi, j„„tü i
,/_,? Condc rie «""'-im, um terreno de«1^23 por S0; rua do Ro.ario „%*

(J 3043) N

TERRi_>0_ 
ua Tenha, altos e bellissi*mos, a preitaçõe», desde 8$soo; ruado Hospício, 95, sob., sala da (rente, Ri*beiro, da. 10 _ 1 e das 3 ás 4 horas.

0168 S) R

\ft-NDE-SE no centro da oidndo* um trrando predio com erandoterreno 1109 fundos por 55 contos;trata-so ua rua da -Assembléa SO.

Vl..VDi.*_i; p9r _,.8oo$ um bom í."r_li0na rua Capitão Rezende, Meyer- ...doRosano _. ,5,. ^_gjj)_|

^^Muralori ». ^ 
ggügigViuí^e^ri^r^;^

^l^nfonues e tàto. i^f%$

V lV. iV,1? a rua esconde de Cravei** Ias Botafogo, ura terreno de ,4trata-se a rua Jlucnos .-.ires ¦•53 poi
. - 'PS.

(J3192) \-
5 rua José Vicente, ,10 A...

ic 1 r u ""' teri."no dc 18 por ;„• trit-s_e_a.rna Buenos ;\ires n. 198. (.1 3,,.) _
Vl-NDE-SR,daraliy.

ALUGA-SE a casa da rua Costa Gui-moraes 11. 37 (Retiro da America),com pprao habitavel, quairo quarta, salasd« visitas e dc jantar, cozinha e o maisouc e necessário para casa de familia.íem gnz c luz electrica «m todos os com-modos: esta pintada e forrada dc novo;a chave esta no n. 35. Aluguel, no$ooo.
(3039 L) j

collyrio Honra Brasil
NOME REGISTRADO

(338.» Jl) j ' chárutaria. (M 3429) N

-tlLUGA-SE-por 80$ a casa da rua Nova-^-.America .n. o, com cinco commodos eterreno. Trata-se na rua D. Anua Neryn. 74, armazém. (-833 M) }
ALUGA-SE, por 70$, a casa, com 3 quar--«¦toi, 3 «ias, quintal e jardim, da ruaD. 1-rancisca n. 7 (Ciliuçú); as chaves non. 39, onde ae.trata. (3933 M) S

AT-UGArSE a casa n. 4 da Villa Coe"-lho. situada na rua Fonseca Lima 57,
çom duas salas, dois quartos, cozinha, quin-lal, electricidade em todos os commodos,agua com abundância; a chave está na casa
_• 6- (3040 L) J

I vossos no Paraíso
das Crianças
Una 7 n. 134

ALUCAJSR uma casa, com 3 salas. 3-i-aquartos e mais dependências, ua ruaGeneral^ Roca tia casa III; as cl.aves es*tao 11.1 Padaria l.strclla Matutina. larKo da
ÍS___   (3221 K) J

ru eufé (2813 d j

ALUGA-SK a cxcellente casa da rua
, 1.11.!.no 1'crtiitmles 11. 63, parn faniiliaae tratamento; aa chaves na mesma rua 72.

,4 W-JCA-SE, por 85$. a casa da rua D.Xl.Poly.Nena t6*II; trata-se na rua dn Al*f.-ndegii is, Peixoto » C. (3315 G) |

A LUGA-SE por preço baralissimo, o gran--i-t-de «obrado da rua da Gamboa, 137, e oeapaçoso armazém próprio pera qual.iuor ne-gccio, ver 110 mesmo e tratar à rua São José
(2830 I) J

ALUGAM-SE. na rna General Pedra, os-C-lpred.os ns. 132*1, por so$; 132VI, por
í0?'Aej'-l4! •""¦ II0"J trata-se na Companhia(lo Administração Garantida, Ouitanda 68.

(3009 I) R

ALUGA-SE a casa da rua DesembargadorIz.dro m 85 (1-abrica das Chitas); aschaves estao no armnzciii da esquina, ef-r-ta-ie na rua Bambina ias. (3165 K) J

ALUGA-SE 
bonito e novo sobrado da ruaMariz e llarros ... 354, grandes e sau*oireis conunodos. com 011 sem mobilia.

A LUGaVSE, por 65$. uma casa, própria•f-Vpara pequena familia; fiador edoueo; árua D. Maria ri. ai, Aldeia Campista; aschaves no 19, fundos. (3243 L) J

-nk.faiiiilia,. e 43, para pequena família, narua Propicio; as chaves estlo na rua Fer.nandes 4; trata-se na rua B. do Bom Re-tiro I9-A. . 
,im M) j

ALUGA-SE uma .casa. com tres quartos,
f».duas salas, cozinha com mesa e pia. grau-
_««?-.<_«•<*.. n» «a Maria Vargas

AivVf »SE Pw "s,n ° •-,rC(l;o da ntaX3LNova America n. 18 com tres quartos,duas salas, luz «lectrica, quintal, etc.; aschaves estao no mesma rua n. 20, ondese trata, lista começa na rua Dona Anna
-ery ?4'  (357< M)J

Aí- £__?$ °°V qu?r*t0' casa d« }"*•<"¦
ZT*. ''Si,3'? mu"°f. «»"»! «a rua Piauhy
__3j>. Todos os Santos. (3566 M) J

n. a8. Piedade. _ Vargas
(3094 M) R

AXUGA-SE um commodo com luz ele--í^ctrica, .1. pessoas decentes; na rua do
,Ura,J°^'n4tm n> '• *s<lui"-'' Marmicsde Leão. E, Novo. 

(j.8)I M_ j
AHjUCA-SU ou vende-se uma grande cha*

fZrO,?'' V" ' tra,ar em JIerit>'. com

ALUGA-SE, por -:s$ mensaes, a casa IIIda avenida da rua Aurelià^& Meyer;trata-se na rua Dr. Silva Rabello n. 98.
(3153 M) J

Meyer.

ALUGA-SE uma boa casa, na rua Fran*Xlcjsco IviiRcnio n. 47, casa 7: trata-se naavenida Rio Branco 45, ou na rua de Sãorranc.sco Xavier 395. (2945 í,) ,S

ii LUGA-SE, por 260$, mensaes, a casa da--^.rua Dr. Josç Hygino n. 267; as chavesestao na rua Antunes dos Santos n. so,onde «e trata: toleplione Villa 1131.
(2934 K) S

A LUGAM-SE. á rua Haddock Lobo, 422,-ía-nons aposentos, com ou sem pensão, e(,a*se comid» a domicilio; lia bons quartos a
'"*' 2750 K) S

TOSSE - BRONCHITES ~ ASTHMA

|a«pllii_í.»i^
A Ll.i.A-M-., muito em conla, na rua De* IJ-_-zoilovç de bevereiro n. 171, uma casat)..ra -família; as chavea estão na rua Pau-lino l-erniiiidcs ?.-. (.,,„. c.) J
iJ-UGAM-SE 11 rapazes doit% com-Mmei-cio o ciisnl sem fiihos quar-tos o snlns arejados: na praia dn¦Botafogo 11. .188. (r 3127) Oi

ALUGA-SE uma »a!a e quarto de fren
.te. Rua Coronel Pedro Alves

ALUGA*. 
1-, un.a sala de frente em casade máximo respeito, dispondo de banhei-

Í'J- f clcetricidade, á rua Rademacker, n. 47Aluda da lijuca. (-888 K) R

AMIGA-SE uma '0|a m rua Miguel de
Frias n. 26; trata-se tia avenida RioBranco 45, ou na rua S. Francijco Xa-ver 395. (2945 D S

A;i í;S.a cas. da rua D- Cla™ ¦»• «.
ZZrnc - r 

os ?a"',ns' conl * «alas, 3
. í.,íl ' .-rd""' num!al *• ll» elíctrica; ».av« "..?.<. no 11. 20; a!..Ki,el 70$; trata."na ma 1-igueiredo 15, íf.yer. (3140M)."
AlaUGAS)-: uma boa 

"casa; 
na rua d-

_\$. rrancisco Xavier 7...1. (3227M) J
A LUGASE. eni Xlerity, uni» ca,a nara

ÍJW'?' ¦oryjl.do. pari' nha.nia.a, \"r.
d.S t°l'vtm-r dt|)0çit°: "¦"' áceoiiimo-
ré_ . .%S$t. i'af: vtr e- 'ratar- com Cül"rea c Lomba, defronte a estação; preço

(2483 M) J
A-LUCA-SE uma boa casa na rua Dona-ílaVnna. Ncry n. 846; trata-se na niesmirua esqu.na de Magalhães Castro lhote.flU"")- " "'.'"__ (30S3 M) J

AílH?A" .tí 1." Villa T-.e-.__ n, 1, En*•fs-lteiilio de Dentro, metade de um 1 casa
Pds. 

'""„"' 
??, 

t0da,f '•>?, commòdid-d .precisas, por 4.,$,( a família séria; nara^er c tratar ila me-iiia. (3481 AI) J

Cura infJammaçt_es e purgaçõesdos olhos.
Pharmacia MOURA BRASIL37, Rua Uruguayana. 37

li^ENDE-SE o melhor terreno do» Andarahy, sito junto á esquinada rua Barão do .Mesquita, peloextraordinário preço do 3:980$,com quarenta metros do fundos,murado de uni lado, o bondes tiporta. Trata-so com o dono á ruaIo do Marco 66, Oasa de Cambio.
(3 3184) N

T.ÇfPj.-SB o terreno da rua Perclr,
do Hospício n

ra di

VdaN'..aS.i-.*n-Ua Hadd?cfc T/obo. pertolí^__^'___^^
Vt__.inE4_ «"foi-tavel terreno. em B.«^_^

VENDE-SE 
o predio da rua Joaquim-Mcycr u. 18, cotn 8 quartos, 3 salase todas as ma.s dependências para grandefamília; para ver o tratar »io mesmo.

(J 30S1) N

AÒr«$Èfc ° predl<> ada ™a VIscondde locanfins 11. 34 (estação de Todobantqs), construcção linda e modem-

60$ mensaes.

Guaratiba,
.* Campo... e a 30 do ponto dos bondes do

-_!. '_"¦?••' PC'|uena ca» dc telhas, comsala e. dois quarlo», grande cozinha de pa-lha, diversos arvoredos frutiferas. bom co-fesal c plantas miúdas, morros próprio, pa*
^t«Ta.._e í,ar?Cns •Mr'1 ol,!ra5 lavouras,capuz.!,, etc, bastante malta em capoeira .matto virgem, boa agua nascente e logaramável; paga 00$ de arrendamento in*
.MatLo Alto, botequim do sr. Nomináto,

A IjUGA-SE uma casinha nova. agua em
^•abundância e esgoto; na rua Ilorges uMc-ycr, 4„$; trata-se na rua ilonorio 289

(3*|86 M) R

Am.*£.A'?,'': e_ çre'!io • da ''"•t J^iuln-.Aaiieycr n. 52, junto a estação, eo.-n tre
Sl0SJ-;düas -sa,as' «'f.'?.. bom quint"

de
_'odos

com m.iitau nc«mim.d.ç.es7"por3o (habita*\ei, jardim e terreno, a 3 minutos do treme lioudc; trata-se no mesmo. (11-1295) N

ViEni?..'-"^ ° --r<.dl'o «ovo da tra-cs..

^_è_!__i__|____
a cia.

C 3211) N"S3_Fr____|_

¦yE.NDE-SE 
uma situação em Cuaral? a 50 iii.íiutos da estação dc Ca¦..raiule e a 30 do ooi.t-, <!.,c 1,-,,„i„_

__Í__jroa .Ã.tSt ^

ALUG.A-SE 
um magnífico predio; aluguel

módico; rua Soares 11. 58. (3248 L) J

BELL-nS
(33'3 Jl) J* já se acha

A M-CA SE. por 101$, a casa- da rua D(te_t,a_o.- ? ^f&V-R

cos, cuja linha
cm construcção. (R 3308) Jf

gfâg»V -.iTMuíSÈa? .liSS IIP W° DE VENUS,

V^hlüuf.^ l""í í.,a "ov-islma, «i*«-
».„ , br'ltl-"1>. com jardim e gra-,,1- terreo»tendo 3 quartos gr-ndes. í fala». I, „ ...o'
*_¦'-.-;.', ""'ll-1 e m,i» -I-Wndenca. luiSí.-Ê:«:,__|C.í.ã
fE_.7WSf-i5ÉíE?_

. «...
(1S2Ú .V) S

ALUGA-Sr-, 
um bom oredio. na rua Vaz

dc Toledo n. U9*C, com dois quartos,di.as salas, cozinha, banheiro, installação ele-cinca e fogão a gaz, com grande quintal; ascliavcs. ao lado; para tratar, com Laurcn-
tono Mendonça, Banco Nacional Ultrama-"""- (2947 I.) S

ALUGA-SE, 
160$. uma.bo-i casa.a familia ALUGA-SE, por 90$ a boa c-i-i H. rT,.. de trat.1m.11lo, .com cinco quartos, tres _i.de Sant'A~ ' " ua

Aaí".eruí ' 0''ra, "«ocio, o predio n. 77,-^d.i rua Barão do. Bom Retiro, esquinaUr. Lins de Vasconcellos ir;
(3073 M) J

trata-se á

ALUGA JI-SE, e.n casa de tratamento, 2Xibous quartos, mobilados, com pensão, acasaes sem filhos, senhores e rapazes detratamento; rua lladdock Lobo 13.
(9S1 K) J

antiga Praia Formosa. Si.
(3723 I) R

ALUGAJ1-SE 
commodos limpos, na casa

,„.. "• ,*-5 da rua 28 de Setembro (Jluda dalijuca); trata-se na mesma, com d. Beinvin-da Baptista. j_

ALUGA-SE 
ama bonita casa, para fami-

¦-!..!?_'. ."a ™a,I>. Delnl.ina n. 13 (Jfuda da

¦~«*«^*a'í:vcas\.,
._ ¦ Por i(io$, uma casa nova,-i-Vcom 2 quarlos, 2 salas c mais dependeu-cias. luz electrica, etc, rlla S, João Ba*

Ptistn - --"-A. (3035 G) J

_AlaUGAM-SE n preços multo rc-M^.tliizidos, belln snla de frente equiii-tos inobil.idos; um quartopára duas pus.s-nis, com pensãotionfortavcis, ilusil». aoo$ men-•nes, luz electiicn, telephone, per-lo dos banhos de mai'. 1 Vaca Jos.no Aleiienr 1*1, Cattete. (J3180)0
Ál.UGAJI-SE 011 vendem-se duas casas,.• Inovas, por cslrc.r, com dois quartos,duas salas, cozinha c larRucza; barato; ruaSimulo .Nino .._', Iiotafogo. (15.s G) R

Ati-c*. 
._ „,^-1"1' "» rua "• ueiDiuna n. 13

i,-.,.,. 7- ,0,ío' co,ra «""de .ala lijuca); as chaves estão no arm
uni cii.1* i. I.: "t\ caí? de.f»".lia. par» | esquina; trata-se na rua Sete de Sei11111 casal, na rua Dr. Mesquita J7_ «utiga traveis» dai Saudadm. (Junior n.

(1637 1)3

ALUGAM-SI-, os do.s andares do predioa^.... l.|.- ,1,1 rt... ilu Catte'-, defronte do...l.u-i.i; as chaves estão na loja, e trata-se.-. nm dus Andradas ... 21, loja. (35S*«G)J

íinll .1° !iIc, 1lr-"as .*oo;.i-.a*sc na Com.aiilua de Administração Garantida; Quita-
______ (3005) R

PO' DE ARROZ «DORA»
Medicinal, adharente e perfumadoLata 2*000. Pelo correio 23.0aPerfumaria Orlando Rangei

armazem da
itcnibro S-:.

(3363 K) J

salas e mais dependências, luz electrica, áres
da lijuca; rua Leopoldo 11. 262. (3123DB

ALUGA-SE 
uma optima casa. á mia Jockey-Club 331; para ver e tratar, á mesma ruaK. 339. (3131 L) R

ALUGA-SR 
o andar terreo rtn sobrado á

rua do Proposilo n. 25 (Saiulc); está
liinjio, pintadoi tem luz electrica e c grande;a iratar. á rua Humaytá n. 52. (3293 I)B

AL.UGA-SI5 a casa térrea, com pouco uso,da rua Benedicto Hyi.olito n. 175; paratratar, ú travessa Dias da Costa n. 10.
(.1331 D J

ÁLUGA-Sl. 
a bonita casa da rua Barãodo Amazonas n. 146. casa n. 7; está aber-ta das 8 as 4; tem .1 commodos. (oi pintadae torrada, tem electricidade e fogão a gaz,bondes dc 100 rs. S. Francisco Xavier o per-to da largo Segunda-Feira; por 76$ooo.

(3307 K) ?

ALUGA-SE, 
commodo nreço, predio 837,rua Conde Bomfim, Jluda, com 6 quar-to?, 2 salas, copa, banheiro, quente e frio

(2), gaz. clcclricidad-.', porão habitavel e
Biauile quinlal. (3411 K) JI

ALUGAJt-S.E quartos na rua Bomfim
n. 98; tem muita ogua e muito ter*reno, a 2oj, 35$. 30$ e 35$ooo. (2758L) J

ALUGA-SE a casa n. 18 du rira 'Feliz
Lembrança, a\ndarahy. tem dois quartos,duas salas, etc. As chaves estão no 11. 16.lrala-sc na rua da Alfândega 28. (IL)

Je SanfAnna do Matlieus n. 42, pontodos bondes Lins de Vasconcellos, na Boca(.0 .Minto; centro do chácara, luz electrica-trata-se na mesma, Avelino, estação do*"*"' (3088 M) R
A LUCA-SE, por 20S. um bom quartinho-fiem çorao, com janella c entrada indepcn-dente; a rua Barbosa da Silva 42, E. doKmchuelo. (_o8^ M) R

, A 'LUGA-SE uma casinha co.n sala, quar-
,*....:C.oz._.!m' j>e_.,a!uBUcl de 31$; na

(S 3012)

rua Clarimundo de-.Jfello 234; a chaveesta im ,_,. 23* e trata*se na rua Figueira
(3131 *M) SKoclia.

VÇ^jJv-3.1'!,"ma casinha com terreno de
AnrÔilí n' ,„°í!o- ."''-"liado, .4 rua JlareehalArgollo n. 10; inforaia-se i ru.i Wnia, T.t.ae» 11. 10?. O n.-i.lv

A IíUGAM-SE dois predios acabados de-«.construir, sendo tun para negocio; na
Ó.I*3,, *_? **M,,,a 5S' « o 75. Boca do'Matto. Aluguel 120.000. (27n *,•)*,_

AI<UGA;Sl-i a casa IV da rua Miguelile Frias n. 10, co.11 quatro quartos,duas salas, banheiro, cozinha e quintal.Cliavcs na rua da Alfândega u, 10, i" an-*"' (3101L) J

ALUGA-SE 
a excellente casa da rua Ba.rão dc Jlesquita 11. 520. As chaves 110110

(3105 L) J

Vesti TossosfilflÕS no Paraíso
das Crianças

Kua 7 n. 13 1

A'I.l (j.S.M-blv cn. casa de familia, espa--CAçosos miartos c optima pensão, queren-trataiiicnto; .... rua Car-'¦Macliaclo. 'fc*
(3C54 C) s

uo. .-. tiessoaj d
vi.lli.1 dc Sá 22. largo do1 eiiiúiie ...'. Central.

AÍ/UGA-Sti 
o pavimento terreo do pre-dio á rua do Livramento n. 20$, comexcellentes eo...modos para familia, pintadoc forrado, com installação electrica, etcetc; trata-se na rua dos Andradas n, 8-.charclaria. (3140 I) S

A todos ós que sof* I
frem de qualquer .tio*
lestia esta sociedade
enviara, livre do qual-.__ - quer retribuição, os

vipm m.tn pnliiíiMn'' ,", , meios da ourar-se. EN-
11 íi nir. _'.'¦'.-« 1 ',' ?.m carta f,°. ¦•¦•-li.-non.e.morada, symptora-.sou'; ',Zs,'•.'•'•.«•..^ mo estia -o sello para a resposta, que receberão navolto (lo correio, Cartas aos IN VISÍVEIS -Caixa Correio 1125.

-^K-L-__B&_._____r_______._-_jTw

?. V.i i;".\~si*f7"i>ei-7 "" " "  -- --
-1 V.|.iarm, mobilai],

AÜraicisí1"!13^ c,w "a Vi]la ílor. 4
,'ra'-ss,'' o* Salvador 164, com - saiissendo a de. visitas independente. 3 quar os'cepa, banheiro c W.-C. dentro do cas? tan(lim, quintal e electr cidade; preço na.*informações com o encarregado da vllía. 

'

(jij-' K) J

A/i..I<;.;."Sl_ -í' .'confortável casa"(In rua H. I.obo 11. 232, recen-tenieiite retjonstrui.la e eom totlasas coinmotlidndes para fnniilia Aoti-atmi euto. Trata-so na rua do
52SS__L____ (M 3811) j
AÍSA'SI3 a cas,a' ¦¦* es--"'*0 moderno,
.-*¦!,.""" os commodos precisos ;'. pequenafamili» de tratamento, na rua Il.uldílk' _'_.ei-tão na padaria.

ALUGa\-SE 
o sobrado da rua do Jlatto-

so n. 34, novo, com toda ia hygiene,duas entradas; trata-se no mesmo.
(33--S L) R

A ffi .5 ? 
*-tt* F,f-";cisco Fragoso n. 19-ÍXÍEncantado), um lindo chalet. com mui-'

.Ll*""' es,soi0' esz e Iu2 electrica, aluguelmódico e chaves no 11. 21. (3758 M) S

Predio á rua S. Francisco
Xavier ii. 757

Previiie-so a quem interessarpossa que esto predio, quo iierten-oe a„ espolio da fnlleeida mme.
,d.!*"V'^u "'l1 1ÜÍKÍ0< correndopela 2 Vara de Orpliãos a aecãodo reivindicação deste in.movel.

 (J 3546)

retirar, .laccrép.igaá.

Vk.'¦ riS,h **m lodos os Santo*. 1 r.i-aV José nonifac.o, uma bonita e só ida eaia, acabada de construir, própria nà™ f.milia de tratamento. u „, „ ffj.*tro quartos, cozinlia, banheiro # r' QSi
««da «o lado, ,'nslaíla. o'electrica '«
fe^„a„bl""la"CÍ'> % edifi"da "ir

faiatar.a. .Nao te attende a Intermediário*.
(S 126) _V

«rua
le

casaVEM)J_.,SI. nma confortável»_ construcção moderna, por qual-nticr nreço, eom tres quartos, d ,_*¦ mIhs. cozinha e privada t™So i o dono querer%e ao ado. terreno lí „et\.o, _.(J3270) N rm,te l»or 50 de fundo.'/.^?.-!^

__.íi_i.o«',.i?,'-Sorr-0 r-eo»ol<lin«. .1
o «J. p?..„n* cstaíao; trota.se eom
Suer ío,"nC1St'0 d0S SVirU? * «.«»¦-_i.er nora. U_1670) \
V?e.,?e,nl:L'.ra_,í',antic ^"">» comum»

6

Vi.ffi"8.13 tlma casa ™n- *em ser ha-
qTi-n íi1 Ml 

'''.' SranJe '""'"> "e 
«¦q.iua, i.o valor de 9 cintos, pnr 4:;oos

D efra „ 'Sías3a de T»r<l ^™
__ 

L'"a "' 
CR 3306) 'N

A LUGA-SE linda: wla ou aposento com¦i-a-pensao, a fim.l.a ou cavalheiro detratamento; rua Jlacbado de Assis 5
.___.. (I..-5 M) J

ALUGA-SE o esplendido sobrado da rualorres Iioinem n. 24o, com cinco bonsquartos e dormitórios, duas salas c demaisdependências. Preço, 160$; trata-se no mes*mo, que sc neba aberto todo o dia.
. (3353 L) J

cha| 'm "¦ 333! I
1 SÍ5«,„m" %-3% c lra;'i"E0 «m'.tãcobíiia"na avenida .Rio Branco n. 103, 1" andar

(1240 K) J

ALUGA-SE por So$ unia casa com doisquartos, duas salas, luz, etc.; na rua'(.oiiscllieiro Thomaz Coelho ti. 58; as cha-ves no armazém ..Aldeia Campista.
(3=86 L) R

ALUCaVfih, por 120$, a casa assobradada,com dois quartos, duas snlas e maisdependências, a rua Felippc Camarão 115;ns chaves estão 11a rua Santa Luiza 54, Jfa-™mi- (3413 L) JI

A 7tUG-VSI' o Pr<-dio d. rua Iguassú, em
jíXLascadiira com quatro quartos, duaa «a-!«.. cozinha, dispensa, fogão econômico, comma. tanque, «gi.a encanada, W.-C, 110 c«n-tm de uma grande chácara. (1636 JÍ)S

A LUGA-Sl. completamente livre-^desembaraçado o predio da
5?J?_.8,.1,*'al,.clsco Xavier 757; mo-dico alueuel; trata-se no mesmo,com o proprietário, das 9 ás 11da manha ou r. da Quitanda 157.

(3 3546) M
A hH i Sr' Tuma. cns'-- n*> rua Virgiü-í-a-Vulal 96, Jacarcpagu.. Tanqiie; alugu40., as cliavcs estao na venda Dro.\ima.

Vt,r^n?. Un;a '*-?• s""ada a "'a Ma-
d« t rí, "ca •"'- -1'5' mno d<>» -«"'desde b. J.-.iuar.o; informa-Se no n. 2-. Pre-'° ___^ (R3.0ÜN"yi.'í-.*-»I.M*SE 

esplendidos iotes dè -terrí-y .ios, a rua do .11 tn.. ,¦„,•„..„....•-.. ....a rua do Jlispa; Iniormações cm
(!•* 3.117) N

(3313 JI) J

Af-V r b ? Pvdl(> da r'n =•* de -Maio
•Ví5' J'n-*enlio ÍNovo; trata-se á rua Iof.e Março 66, Casa Forte, A. Mello

(3191 M) J

OS VISIONÁRIOS S: S: B: que lem por fimsoecorrer a todos os necessi-tados. Quem soffrer de qual-
.VÍattrle °3 "««"os paraT-ur^Vet.3' * B: ^
Corr_iaJ?n»se_,_!n cai'ta f80hadl aos VISIONÁRIOS. Caixa do

ff léstu o ní--_í°.I.__'íl*0 os "y"1-51?,11113. ™ manifestações do-mo*a «sua, o ui.a.,._ rastdenoia e o sello para a resposta.

frente

V!„Í1,!ÍmÍ',!;''' ío:",. ¦"•Ke-ieia, P°r iô con-* to«, quatro predios novos, conslrucçâo
eozi,ia0rM*M' f°;l! ^is ""ar'os' '¦'•¦'¦""alas?
rcíd ík M,' J,U,n*° a csíaçao ,,c fVncIlieta-!
nr íi', 

'T'*1.. Jãíooo mensaes; nor 4:500$,P*(di_ chie, com dois quartos, duas salas"-.P".53,' em centro de terreno de 11X o
',» nu-arto.*., <hias salas e 'terreno de

com \V 'vi? a-n,a -'-,'«-«"..ila: trata-se
s-bradó: V'e'ra' * fl!a da Üui,aí,:la »'*.5«:

^^^tr^)ZJ^^J.ste terreno é alto, i«"*** ¦-_-¦ .. J
e desembaraçado. logar saudável, 

"livre

(.1 =>«.!) Nf

(*T 3034) N

VíiriS.^ lr';,''í0 !'sraí"' -"-eço de oc-
,„ .ff: ' .,m? xSas=: com porão habitavcl,
í,.,. 5C*:.,r-'.a.'*c.a !™ S- Francisco Xa.:n. .1(1, casa 14, (d 3330 N

A LUG.A-Slv a casa da rua Barão de Co--^J-tcgipe n. 1, pelo aluguel mensal deoo?, tendo duas salas, dois quartos e quin-tal; pam tratar na rua Barão de S5oirancisco Filho n. 289. (3180 L) J

das 2 ás 4 boras.

mar. por 40?, um'i cleetrieiilatle, em
anceza; r;.a Cnrrên Du-

ÍJ50-' O) B
usa uc rannlia
In ;$.

i-Tjl-CSA-.su, 11.0 principio da rua Tavares.1 &.llastOí-, no (.itlclo, unia boa casa, com
[lois quartos, duas salas, ..... (iraniio p..rãoli.-luiavi-I. íi.gao a „az c illuniinada a luz. .-ctrii-a; as chaves estão ..o ar...azc. da cs*ni-nu d.i r.-.,, lleiito l.isboa, onde se ir,.Ia
... (3084 G) .1

A LUGaV-SE o oredio dl rua de S. Lco*Xl.pol.lo 354, Chupo dc Marle, co... 2
Brandes .«alas. 4 quartos, olej trt»[a-sc no...ts.uo, das 8 da mania ás 4 da larde.

 _ (3498 1) T !
por 8i$..oo o predio nume-1

16 da travessa do Pinheiro, I
(2736 I) Jl

A LUCAiSE, por 260$, o preilio á rua Ser*-"-.fipc 31; trata-se na Conipanhia dc a\rt*ministraçao Garantida, Quitanda 68.
.,  (301O R

A IjUGA-SE, por 100$, o predio á ruaaCi.Ua roso ifi-11; trotii.se na Con.panl iaAdministração Garantida. Quitanda 68.
(3010) R

A I.UG.A-SE um bom quarto com janella-ta.» moços solteiros 011 a casal que traba*me lora; na rua llenedicto Ilippolvlo 177.
(3403 I.) M

A I.CCA-SK
-ia.ro 16 d.

A -*u. A-SB. por So$. o predio á rua Te-XXn.entc Costa 19?: trata-se na Companhiade Administração (iaraiilida, Quitanda 68.
(3012 U)

%. 1.1 -c.\-si-: o
r-f-MJ! as cliavcspredio da rua do Roso ...estão no armazém tia cs- '
,,,111111 com n nu Vpiianga; lr:.(a-«. 11.1 rua!•Uircclial l-.or.aiio 11, 1*4. iwsi G) lí

A l.l'G.\-Si:. por 260$, :A.i« de Guaratiba iSt,•iio.daçõcs; trata-se 11a ruaPtisuto .-; C,

c.i-a da rua Ba*
com boas accom-
da Alfândega 12.

(.1314 •'•) j

Gonorrhéa

LEME, COPACMÃNA,
IPANEMA E LEBLON

i LUGA-SE

«_KMU3U«

curá-sc om 3 dias com
Injecção Marinho
Kua 1 de Kolembio, 18tí

ALUGA-SE 
o predio d., rua S. Leopoldo161; trata-se ua rua do Rezende 1116.

(3510 1) lt

A LUGA-SE, por 130$, c predio í rua AsXXsis lliieno 4s; trata-se na Con.panl.i.dc Administração Garantida. Quitanda 68

ALUGA-SE 
á rua Ávila n. 114 (Ale-

. sna) n excellente casinha n. 2 pro-pra «.ara solteiro 011 pequena familia, lo*cal alto, tranquilln, muito saudável. Alu-Ki.cl mensal, 70$, ineluidas luz electrica ef*"' ' Irata-sc 110 mesmo. (8.4 I.) J

A'1-UCA.Sl..por ioo$ uma boa casa, sau--AXdavcl. 11u.U0 quintal, electricidade; na
Híl-il "• 39S' aninho Ja estação daPiedade, (343ú M) R
AI-UGAJf-Sl-, ou vendem-se duas casas

dT ¦,?-,' "a. EslSada Nova do Engenhoda lcdra, entre Ramos c Itonisucc-sso eprosinias ao n. 601, onde so informa: Ira*W-se na avenida Riu Branco 11. 171, Com*•xuilua Perseverança Internacional'
(3067 Jt) J

ALUGAMJSE, porar, ,,-•¦-.- 80$, 03 bons prédios-assobradados l.\ r Xll da rua Un.be-
J na 23, Cancella. Excellentes, :.rciados elimpos conunodos, luz electrica, quintal, bondes de 100 réis até o Cai.100 de S. Cluis-tovão, (3155 L) J

A WJGA-SE a ca5,n assobradada da rua-Cl General Bçllegardc 11. 50, com duas sa*ias, rc-, quartos, porão, jardim na frente,Sa.dc quintal. Engenho Xovo. Pelo alu
«guel mensal de i32$ooo. 13044M) J

Azl.LGA-Sl- 
a casa da rua CipertinoH..3-A, estação de Quintino Bocayuva,tem cinco co.un.odos, bonito jardim, clui-veiro c pefliicno quintal; trata-se 110 n. -.

Aluguel 7o$ooa. (3M0 _j) j

V'E,í?,S;SH..Por :.:c??*. ,«m bellissimoT i.rcd.o todo construído dc pedra e cale madeira de ri acabado de construir, comduas amplas salas de visita e de jantar *•Ires grandes «leovas; «ste predio è situa*do 11u.na dai ruas n:_,'s centraes da esta*eno de Ramos e fica bem em frente á egre*
JS-Mtf.i5"-.'0 .An,on*o. á, rua João Romariz.vorniida to lado, grande terreno, arvoresfrutíferas, «ir.lim próprio para familia deratímento; trata-se á rua Costa Jlendes157, na mesma citação, dista «penas s mi-
_!_!: (1731 N) j

1. ...VnEJI-S'E.diias casas de co.istniccã-.\ «nodertia com dois quarlos e ,_'_
infirS? tri.' A^b^rÊ '^em_^eit^dJ_£8J^^^i^

JMJjdt. .orçadacon,'.'!_„. llZTo-^U

quartos, duas salas e mais Siidcneia.grande quintal. Acceltam-sc oficri'13 ,--.„.,"eea 
i" ._? 

""' Corría' * $$r£x£
^ a "• ',87- (R .1109) N

!Ea\'DE em Vigário Geral, E. de Ferroleopoldina, a 35 minutos de vl____Í,.

A MJGA.SE, por lOOlü, unia
¦«!

ensn(liara neirocio o pciiue.ta fami-lia: 1111 rua Barão do Bom ltetiro11. J90; trata-so na travessa ller-ineiiiraidii 44, ]»___«'. (»0S4) M

A.,V,I.IVSi; ¦""¦ 4,$ a c''lfa J'' nla Por*namuuco n. 129
Engenho de Dentro. trata-se na mcsitia.

(3333 M) J

A-LUCA-SE num cnsa com con for-XJ-(.uveis o liy„ieuicas ucconiiuodn-
coes para familia; na viia \)i: l'ru.dente de Moraes 41, em frento n,-,. predio novo dn rua Almi* . ,. , ... — --

•firante Gonçalves 50, quasi na avenida i *--'*-('i> ajardinada Ferreira Viailliil,Atlântica (Copacabana), com todos os re* IlMUtoma. (B 3-180) H«u-itus. para piviueua familia dc tratamen-te; trata-se na praia de Bot.it"

—.____  (3007) J
.A LUGA-Sl- o sobrado novo. com 4 quar*4.1-tos, jar.!.... na frcnle e entrada ao ado,prelo igaiiicnto .Mariz c Carros 523, f|„ 

' 
J_tua Bara,, .le Amazonas; trata-=e no ;n

_____!!?. ™ <»™- (3_33Ò I . .
A l.UGA-SE .unia confortável ca-a, á rua•^Visconde I-igueiredo n. 44. com'4 quar"', 

V„ "ri ,1* /-.mais dopendencias; trata-se
5, v,„?í,dark r'0',?-".: as «--«ves se acham11.1 Utida da rua Conde B01ufi.11, defronte

C1..07 K) Kclub.

A l.UGA-SE a casa n. ..-CVCrcsj.o; 3 bons quartos
4t da rua Gonçalves

1 !¦''¦' *---¦¦ i"»' tos, 2 «alas, cozinha.banheiro, tanque, luz clcctiica: aluguel 1,0$
(353i K) R

A LUGA-SU, por 125$, a casa da rua-iil.o.izaga Bastos 64. com bons conunodos;tratasc Uruguájana 116, Jas 2 ás 3.
(3146 L) J

ALUG.A-SH, por 60$. o predio á rua Pa..-Ia .Brito 130: trata-se na Companhia dcAdministração Garantida, Quitanda 68.
(3013) R

tOKO .IB.
(.mi ii) J

A LUCA-SE
Xxda rua Xn\

LUGAJI.SE boas casas. 4 rua Gtiima.Lraes Ca.pura ...(. u6 c 148; nata.rresina rua n, JJ-^ t Q|i.icr,l,au.i. (294SH).sl 1-6. S

SO 1 Fa
I

cm conta o magnífico predio
..ove de Fevereiro qg. cm Copa-^abana, perto da praça êerzedello Corrêa,¦'-... ,5 quartos e mais depenlcncias moder*a chave está no armazém perto; tel.

(3104 W) Ktll.

laz nascer novos cabellos,
íquér paras"lu; cias, drogarias

F.' CALVO QUEM OUFaBI EHÜE GABETaLOS Í.UEM OITRVKU BaVBBA FALHAlíA QUKM á UPRIBM C'ASl*.V QUEM QIEH. V 
VER'

jporçfue o
PILOGENIO

A LUGA-SE predio da rua Conde .1"-a-VItoml.,,, 79,. com S bons quartos; as
\i».S íf:",° "° a«0l,Kuc; trata-so na rua¦Moura llr.to 10. (5555 K) I

A LUGA-SE, por contrato, o esplendido
117-A, com todas as commodidades e con-forto, para família dc tratamento; os chavesno "' "5; 

(3581 K) j

A LUGA-SU. por 7-iS, o predio á rua Ba-*--i.r..o <!e Bom Retiro iso*A*I: trata-sera Companhia dc Administração Garantida,
Quitanda 08. (..oo.) R
A TaUGAJI-SE as casas ns. 44 c 48 da rua•ii.ii.is Bandeirantes, perpendicular á Jlarize llarros. co.n todos os commodos para fa-milia ilo tratamento; as cl.aves, por favor,o., mesma run 11. 32, e trala-se com o pro-prielario, a rua das Laranjeiras 280; tele*imune 2270. Central (3096 L) R

AM_?iVt'Sl':fC;Sas,<l<! «* a «5$, com
jíitodo o conforto, bondes de cem réis;
LV, e _ 

Cn°'" 
;MbCr,° K.d,a' •* r"a C-""1I<1ÓLCiiielo n. 503, Jacarepaguá. (3299M) B

AJ.PvV, ' n casa cla ria Du1ue Estra*-O-da Jlcycr n. 112, com quatro quartos.1 raia-se na rua Minas u. 18. Jlcyt-r
-—  Í3-V5 M) J

AííV-i 1 iaa íasa da rua •'¦!i« 33. cs*
f^Uçuo do Rocha. Chaves no lado e tra*ta-se na rua Felix do Cunlia n. 34.

(3280 li) _I

AnHGn-SE\?m n,',,a,rl-0' ''"dependente; na-íXrua Dr. -Manoel \ letorino n. 4.-.

curam-se cm 3 dias comInjecção Marinho
Hua 7 do Setembro, 18(5

VEí_AEJI.SE dois lote. de terrenos ar**.bor.zados, canto de duas ruas, e umacasin.iai, bem localizado.; informa-se > ruad. Ilosp.c.o o. ii.; d._tis:a, a presta-
___: (M5»3) ai
TTH-NDF.JI.se em S. Cristóvão, numv dos melhores pontos, com bondes dctoo reis peito, es prédios assobradados.íI.k-,1 novos, da rua Francisco Eugênio
JM e 118; tratar a rui du Alfândega ,,t.sobrado, das n ás 5 da tarde. {232, N) U

, » Lee
lote:
maiores desde 350$" á 

'7_o.$, 
;, vista ._.em prestações conforme tabeliã abaixo. Temagua canalisada do Rio do Ouro, passag m

L„le dc: ...:.£*» SIlMl
1:300$
1:200.
IIOOOJ;

800$
7ooí
600$
500$
450$
350Í

ysSooo
'-"OÍOOO
50Í000
40$000
35$ooo
.10 $00 o
25*000
22$500
¦7Í..00

Prestação
,17 $000
;,o$i)0o
^5$ooo
aofooo
17*500
•stooo
i2$joo
11$00»
g$ooo

Vi-NIIICM-SE por 1:300.» umas benifei-to.-iao. com bom pomar e ogua de bi-ca perto. Estrada Santa Cruz 404, Cam-po brande. Entrada pela rua Nova.
(N 789) S

TTENDE-nE um correr de cinco predios,T com frente dç cantaria e platibandas,todos, reformados de novo. com installaçãocleclriea, nas condições hygienicas, etu ruatransversal a Machado Coelho, próximo doi.stacio, cstiao rendendo 560$; para infor*inações na roa da Carioca 16, com 0 sr.A.tl Morgado; aiio ss faz negocio com
__________ (1931 N)J

r\o local sj encontra pessoa «t,carrêiriíÍT
preie,à°rioa.n"S !?rre'";s-e 

"rala"st 
"'» 

""«*
prielario nos d.as utei. _ rua S. Innuorlo89. das 4 is 7 da tarde e nos domi&di.8 horas da manhã ã 1 bora da t.-.nle nc*Vigário Geral. (R 34i7) N

ALUGA-SE 
o predio a rua Paragtiay n.

. 53-A, junto a estação do Jleyer. comdois quartos, duas salas, luz electrica bomQuintal e mais couuuodidadcs; trata-se ;i ruaJruqmm Jlcycr 54. (UJ4 M)"j

ALUGA-SE 
um ouarto, em casa 'do fã*milia, por 255, com luz c chuveiro paramoços decentes; um minuto da estação dc_. os bantos; rua José Bonifácio 83.____ H. I

ALUGA-SE 
uma casa, para familia, na

. estação de Ramos; te..: bon. tcrru-.o piau-

TOSSOSaL__.IlIflUb das Criança»
Kua 7 n. 131

A LUC.VM'. o excellente e conforlavcl-<i.prcd,o para familia de tratamento, comcinco quartos,, duas salas, copa, sa a deentrada, banheiro com coinmodidadcs mo.dornas, e mais dependências; na rm, leSanto Henrique n. 83; trata-se no 11 s,csin.i rua. Fabrica das Chitas.
(334-I K) 1

Ja

',.."•',.,.- parasitas da "ciS^ÚrisTe 
^{Lee&S% Tnt^UPRIMEIRO' DE MA^r-Ti,' a_iiE.C VTmiVtixtfÁo*™ '

caspa
phar-
RUA

! AI,UCA''-U,espaçoso commodo dc frente.-£_,,'-. c.,a dc fat!,iH dc .ra_arnen_ ™
Ue .11.10 tem mau inquilinos: na rua lunqueira l-rç.re 31, canto de Affonso Penna.ii...i.,ua Lobo. (303. K) ¦

\),!..(.A-S!v 
a pequena c.í.i da rua To-nclciros 11. iz; trala-se na praça Sa*capenapan (villa liulina). (314; n)

|.A 'LUGA-SI. n. casa da rua de Santa Cl,.-JAta í\. 32 Copacabana, a poucos passosdn mar, própria para familia de tratamen*(o; iiifbrin.iÇiitrs por obswiuto no n. $2 011
com o proprietário; á rua das l-aranjeiraí*
»¦ .ijú. 130.1) 11) R

Mie. ilirí

A 1.1'i'A S'-: uma boa cara. iXXdentc dc .Moraes n. oi. Ipanencabaia)
rua P.u-

:m.i (Cona*o inquilino mostrara, por obséquio;
-^-_._J_i__-''_:^_____1('- Su'. (349-) H) K

AI;HCp'S^ "íí" :''"?- cjccellcnií casa, S•fir ia rcrcira Passos 38, Copacabana; in.'Wes :i .-.vc:...!,. Atlântica 762.

E RIO COMPRIDO1

'/-» f't-t.-A.-SE uma perfeita cozlnliplr
padeira, é dc cõ'r, b_,« ,"?___ «"do".
r_, ?ek"3n 

rUa,Se»ad<» Furtado ,. ,.,
______'0<fa ° oonllança. (J55I X) J

Af.™!nV._': *" '".'*$ Ui,,¦', toa casa em

1. ____£° -''¦> R tao 110 13, na s« casa. (.1,084 JI) .

"ITE-NDE-SE 
por 4:1000$, a predio á ruaV A-oltuitarios dn Pátria 435; trata-sena rua aa Alfândega 12. -Peixoto & C.
(1747 K) J

Xn-.ND.a-.MSIv q.-.alro lotes de terrenos> Avenida Atlântica, livre, t .lesemraçados, juntes ao palacete n. 008. foz,do frente para ires ruas, e um lote o
]«.\.i-; :n„._ -.a nrrea tí^ry^íl^iia. í'«^-.

A cura da embriaguez
é rápida e radical com o ",c &

-A-téníí; Í'*1' -s P''-*«Wos noros.
snle -? , . V.?,( '"'i"10"''; Pavimonto
"è 1 ule i,ií,,ltTln; s.nI" ,]0 visitas,
to/inn.i e Iinulien-o: 110 seumiiln
tos ul° nuatro- «^n«ososSon„r-tos. todos com janellus, waeiiu nara servios aos

f- , , SALVHÍ1S" e as "GOTTAS DE SAL"!"*formulas do dr. Cunha Cruz, com 16 annos de pratica dessdade. Vendem-se nas drogarias: Pacheco, rua doBaruel _- Comp., rua Direita, 3 — S. Paulo.

sa especiali-
Andradas, 45, Rio;

«il.UG-A-SE-íi-frciile

S. CHRISTMO, ANDARAHY
E VILLA ISABEL

**3>. Maria 71 (Aldeia Campistn)
novaSsTC1'^„á (Í.T Pcr(,i''« >>'»«:

•I iS SThT dos nuártos
XWi. i.'.i _CO-We«opps: uns mas
í*.1' 

'.nliclro ns. 3G e 40 o SaoIieopoldo 11. aso; ns clinves estfo«os pwajo, o trata-so ?.m Dnv d•v ¦-., a Avenida B10 Branco 102.
(J 3347) Ia

o confortável predio, «m
Anna \>r.*~ „ MUç"° do ,Rocl,a; na r"a

^ trai-, ,. 5„ 432A " cbav" "o mesmoe tr.u_.se na rua General Câmara n. 89
_____________ (2585 JI) ..\l

Alí.r n _" ' c:n, casa dc familia, um-£1.quarto e mna sala. a-am casal; nà ruade S. Braz u. 4r. l_do_ oi _*_„,•,__
-, (3.--Q M) J

Aí'Hl?j_"SE um ,ílrcdi" na rua Vaz de
duVsll», 

'i'-"5"1- --"Senho Xovo. com
t.SSiiSSf' -,do,.s. amr-°.S' cozinha, banheiro.

. com
banheiro.

gaz por 9

de Invaci

:"

• Cartoiuanlc dUiinguiila com honrosas
referencias pcl.i A Noticia, J01n.it dobrasil ..- Platéa. de S. Paulo, coiitimia a
residir k rua llndilock I.obò n. nj.

N. B. -¦ Trabalha com um novo ba--_*¦••'-•• ittieiramcnte de5conh---:do 110Brasil.. (r 3l2i)

ha:,A-;.";AMí;K-''-*¦ *-*(lJ,tl*. .\l.. ¦ lí t !«i -11 I ... - 1*... ,1 ".(..iCii , . J l .itàjtlliJV i _ .-Ir-iv.

cl.aves, 110 n. i.s.

na

tàtuo as
•'.,- J> B

,i LUGAJI.SE 2 ci,.-,,V,:^ ir..a Ur. Cosia F.-rr.-z 1.ni., i mUs, electricidade;
us. II ,. V.o. cam j .(.._
preço ;i)S.

(.'-'56 J) J

. ro e tnnquo
*.» —'", todos os comninilncmitmlnados „ luz elccí. 

"n. 
Aschaves no local. Trata-se nà rna

d_l d« í'i £?ucís ,)i,.!:so, rtcs 1""'-
salei., ;„,d7" °«-nPl_ta. enja nas.sajccui1 em duas secções é de 200
-.-.•^-J-li--:_._ÍL_.í_____.e_.«SOOO. I,

u.ío \
de S. Cltritlovão 11ao Hospício n.

Aí> -' ° Qrra'1z<:ra com mor-.dia-*-*--J°.; na rua dc S. Chrislovüo «.as cliavcs estão no sobradon.a da Quitanda ti8. tr.it.-,-;e na
(3536L) R

Amnri.af1';, P°r U°-$ u," ca3a «m tt«-s-ci-quartos; na rua senador Furtado.109:trata-se no 99, (32S7 I.) J

ZZI . as cuvos na praiaíoi, c ira-.a-se ra rira" a*'--**-- 1:543 D J

* -I»X/CA'Sl_ nn nta -Ia. -O t* -IT~"

roesma n, 689. _____} S
A LCGAJI.SK as casas ns. .- t , d. rua

£J_P*_ "m * •*« ouartos. duas safas 
"

as chàvés 59, Dau-lr,'!- onde se acham
 (3335 L1

Ar.V.Í.^1* D0;!1 'luartp. com i.inelh a

installação electrica e fogãoas chaves co lado; trota-se com LaurentinoJtcndunça, no Banco Ultrairarino.
(3383 Jl) J

Aíu1;0",,;5^P0*. to,do ° p^í"a ca!a Ja
.lrJ. de s. PaUi0 „. ,. .__._. ,,
ct.fcK* P'mada -e '""-Ia de novo ele-
eozinln ,-r0m d-'as Ea!as' do;s -luorlos,coz.nl.a, tanque, arca „ í-r.-in.u ,!-.„.....

COMPRA E VENDA DE
PREDIOS E TERRENOS

na
lia*

zen*
. .ote com

.. ,*•-'•> «a preça Scrzcdello Corrêa,(.u|wcai.ãna, toilo murado e prompto paraser edificado, Preço de oceasião: trata-seco.u o proprietarb, á rua N. S. de Copa-cajana 11. 535. Os terrcaos iâ têm alicer-ces e benfeitorias. (X128OJ

^TE.^'DK¦S•E 
uma cxcellente chácara, comboa c-.sa para família de tratamento,

granJe terreno, lindo penar, frente par»duas ruas, r.a Boca (io Jlalto, bondes i
poria; informa-se no escriptorio do dr. Sc-
gad.is Vianna. á rua do Rosário .1. 120,com o sr. Netto,  (R *u.) N

V-EXPiE-SE por 14:000$ um magnificopredio, em etntro de terreno Irua Paula Brito., tendo dua, Sas?%i__tro quartos e ma.s commodidades perto dohonde, etc. etc; rua do Rosário ", 
l, t

____^_ (J 2843) M¦VriiNDI-.Sl*; 
um bom terreno, com 6 me-

.,«5 de frenlf ¦")r 4S de fundos, tendijmciaçao aia parede, na rua Affonso Penna.
™_,_.a.r..n,''-w,. "•'lt;,"se c"m " dono. irua da JIisencur.ua n. 150, loja. (R3125) N

Vn. G, Boca.do Jlalto (Jlcycr!; as cl.a-ves c informações .10 11. 8. Preço 7:000$.
(R3120) M

VS3.'?13 im *°m ,lot* df l"rcnT,7i.mT uma casa de sane, bem aborizado, eom
l8n,. l-""-'- '"• l0far aa"°: »r « tratora rua,.Emilio n. 3, Jacarepaguá. Ponto da
___J_______ (R 3133) >r

yiBNDB_|-,SB 1.500 lotes de ter-
J renos dc 12X50, loanr alto e
de 10$, bons para moradia e nlnn-tações do chácaras, trens dn hora
S.1 !',?„• ..nnssneeiii ida e volta1_. 500 ríls. Tainha Auxiliar, esta.
Sar.°t„ü0,s- 3.atI«»«': mio. ..terleâno local o travessa do OuvidoS11. 26. sobrado (J3233)M

XTiI-.NDJ-.-hh, ra Aldeia Campista, umay casa construída ri-ccntea-.ciite, habitada
pela primeira vez, oom quatro ouartos, duassalas, cpa. banheiro, agua quente e fria,
poi.1,1 habitavel com dois quartos, salão,banheiro e W. C, terreno com 10 por 50;trata-se, por íavor, com o sr. Dias, á ruado Hospício n. 118, i» andar. (I 2830) N

Vesli vossos Fios

TTENDEJI-Í.!:,.casas, a prestações de 30»V por mcz; tem .sala, quarto, e cozinl.
luz ei 

'.r!C"1*e 'ij0,°-,- «?"a encan,.. ,luz. electrica, terreno de 11X50. nos sub.urbos Preço 1:700$, sendo oool _ í»?, Jts_fc,EfSlí__l_J
Prainlia n. 7, com Oi.e-

O .121.3)' Nt
tfição
rino.

no Paraíso
«lag Crianças
Kna 7 11.134

A RRh.XDA-SE o predio á rua S. Cbri--ra- tovao n. 197, inteiramente novo, si-
rarac? d, n T™' " P°*Ura3 me""°3 *praça da Bandeira, próprio para r.círociocom excellente sobrado pam familia .TraSsc ra Companhia de Administração r ,.rantida; Quitanda 68. ff,4S) .

as cliavcs estü
nque. arca c grande terren

na nia D. Alice n
ao r.a casa pegada c trata-se

cl.n 126 estação do Ro-
(3292 uM) R

AíJeíí__S™!í_ v*n.dM .«nta 00a casa de
írífj c «nslrucçao. á rua Lúcio dc
mosn'd<,?nÇf.r„1?e-vi"a Gersaa- «*** d? Ra
«... Olaria e trata-se a avenida Rio BrincaCompanhia Perseverança Interno-

(3070 _f) J
cional.

A LUGA-Sl. em Vigário Geral, eo fren-
£Ue, a «staçao. bom armazém con. boamorada próprio para qna,quer pf_,.ipi™.te, tratar na rua Sete de Setembro 190

(3.lS(i JI) J

CASAS 
_ Vendem-se duas, grandesmodernas na rua Flack; uma na niaAmbros.ua, Aldeia Campista e outra narua._E, quadra iS, Penla; preços de oc

çaaiao; 
Hospício,. „, sob/Ribeiro, daí10 i 1 e das 2 as 4 horas. (11C9 X) R

uma ua Penha,
,-„,.. Ções .:a raa Ma-Loclho n. 22, perlo do JlanCiie.

_ (3210 X) J

0°,™ACiBANÍA - Ver.Ikr.H..* teríeTs
y_em diversas ruas, na rm do Ro,c_; 

=

(3479 X) J

yi-..\"i?i:._EV predio.
em Copacabana un. solido

jeierreuo, ft ^^fi^ffi «»
&SeCOfru?^Sorl0nS' !M'^' -*'=¦

Atlan
(jabinete, çtc8-ti l.'np,-cal>an...

(J 3162) N

V,l,''N!">-!''.'<-,,f0 pre-dio da rua Cameri^-- u. 100; informações com o dr Peixotode Castro, rua Primeiro de Março n. 80.
(J 3i42) NT

«ma casa no»
"1. l.NDK-Slv, com urgência,» va. Preço 3 conlos, „a rua F-iri-T riestação da Piedade, a . mIn_VÔS do bonda
Í.e—S!..a.darl,i trata-se na mesma, coni o

 (J 203:) Nproprietário.

VllJ!fD-'-Sl3.forY.-. toilo plantado de batatas doc.s."7ipÍ^Ta"*!!0?, gra',",c terreno,o . ae batatas docea -lintm,

trata-se9,o nr.S ™™ r,;"" "•' 6.' G1"*la;«4>-T^.Vtfff1h0V)!.

CASA 
nova _ Vende-se

por 2:200$; informaçõ
chado "

130, com o proprietário.

QOMraA-SE m pred,'o „, BotafogoV a.c 23:ooo$ooo: informaçües a Jm.Bello, para esta redacção. Íjmí ÍJ. J

SejOJ?crif,ori, desta ffi -

Yifz?na"'Re--J''-ía'-. Unl ba-'-a*-'0. na rua

«_ÍJ_^^^^^
VS15'!!^ í'reno na *™~ no*
.-_,., r:0.', "•", s.lot", contando 63 dcirente por. jo de lundos. com r.,a-, ».i-V.o fundos, com casa, elfllan-
Para pkntlcl? d^h.H ""ini(' ° íc"e™
i.:L P^-aíao de hor'.a.;ças; tr,-ives=a Ho*

¦-,7'  (J 3148) X

de
rac.o n.

milho c outras niiudcz.. . .„,,,„,, .„. ....Quita 12 minutos, .-.. F. C. do Ur.sil- boícasa, boa agua, grande gallinhciro , _ __I
«C •aTrS5cVtratar e •»-«!» informações, rm->. Lu:z Conzaga n. 26, _. Christovío.

(J 3109) 'NI

yKXI>K,Sn barato. 11a Ave.iid»
_,__Atlnntica,_ um tor.-e.io 11 «22SOirnado-n^i^r^-r

__ÍU ______ W
V','^1?,;;'?.'' â n,a do Rezende^ um pre"" ti'0 moderno, para renda; trata*. •Enen os Aires n. 198, -ma

(¦- 3i|.) H

UM SENHOR
com as

TERNOS A PRESTAÇÕES
f.izcm-.-e so!) n,e3!,!.i i-c ....11   ^^(33.7-1) ji <Sio.,i!b.s^ ferir ' . cMr.ingí.-ra.s. Cõrle elecante Pr^.n•ob., sala ia, Jlauricio BJiak. ^

Que _ «leve atacado por uma fortetuberculose « de «trema gravidade of!fef" rar,a, «*««_" _râtult__Su aiodos que soffrer.-. d; enfermidades itlpirateia,.. ..sim comó tones, bronchi-

Ví.í1^'5.1" a ru? dos Arcos."' m„ 
~Z^.

Vlo^sfi-f _-*$*•*•• :'^n~7.
A..te'ro u -ra;1d',--Ma''-'clls; a t"1" comi
VflEe_,V.lil. ori° -''r--"-"a, rua Lins da
________f "' 

__ (*I 3349) .V,
\n.XDI-:jl-SI- diversos predios
n»,l ,?•• a,rral,,.W«. subúrbios ,P.1..1. bem localtsados para negoe™__fa_J^__^n* S. CÍmS!-Í2JHO

no CC:1/
.ua ca*t

mo*

JL-

te», tosse convuisa. asthmV.Túbe^ido.r ^t^^dq0 .,/feí ™„ «Pjendidd
pneum0n,a. ele, utn remédio que _ m*9 ,'!-¦ Pedra 

"ia J fe '}?, «"?

- Correio n. _.,.'  •'¦J:,.y.is ,,
CR is:.) S

iaíwtwii'Li<i;'iMiii ILEGÍVEL
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.-> CORREIO »A MANHA -*. Sexta-feira, 19 de Maio de 1916

Roupas brancas para
senhoras e homens» .
Roupas de cama,mesa,
camisas Berthotet e
outras.

133-AVENIDA RIO BRANCO. 33 **j_r___í__-:""
(__3_s_-OE:iV"ir_c_A__-) Unho, oretone, atoa-

... _ _„ __.:™__ ri/>«_f a oasasáo vantajosamente co* lhado. _
___£__-_¦_£- -SSÍS?t.__r-u_ _up.___Tld_.le como MU* • <-»_*•_._.,
peto. Beua preços, que desafiam toda concorrência. etc, etc.

ri T-F.XDlvSB um terreno com
I V bemplantado: tem. ngua. '* ' Narração,

,„ ..... __  1'jcço 1:500$;
rua Dionysio T*crnandes u. SC diaIjo do
.ingenho de Dentro. *______

caiu o.qua. _Pr,r
Maria Hcn-
Ü .»i"7) 

**•
riTIENDiE-SE uma casa
'V.1:400$, Terra -Nova-, rua
j.._.;il n. _').

.•.T.KNül-IM-SI-:, por preço de occnjl.o, 3
'Vcasas, á vista ou a P«staÇ«e. lt*rcs
«le .iialuucr ônus; travessa Oliveira fl. M.

'" 
de Ramos, 5 oliniita . ^"df^^J0^estação

¦\ri-XDl--SI. 
por 18 conlos .um l*"'1 »• ..

V rua do Livramento, de- dois pavn WIM.
frade .»oo$ mensaes; trai.Me na ¦»>¦""'»
.Meu, de Si n. .1 . sobrado, 

^«^.fj
';\n-;.N-l_--5I.: 

uma boa casa. feitio d«s eha-
V ],-t i.-i .0 mia metros da irinu. po.

. de' CmX, i»"»m "a írc""'' .,C:"-" . "'
fiiciidida S il visitas, ido... <e Jantar,rios, «,1.1o 4 coni jancl as, opa,
<.._!, lia. fluartos para creado., ANatcr-iJoscts
interno e externo e 10111 «li-<ital| para jer
. tratar á rua Senador Sabuco 11. «9 

Ç 
o-

„ãr maia saudável de Villa ItalielV.. «'as
mela das 13 ás 4. e domingos e [criados,
das"«. ús ii horas. (Troço I2*soo$ooo.

I/IKXDEM-SH duas casas -novas, com 3
V nuartos, duas salas, cozinlia, lu/. c agua,

«ramar, muita fruta, laranjeiras de todas
_s dualidades, terreno de cada tuna liXos,

o minutos Jo centro (Ia ciJadc, s da esta-
.¦a. c . dos banhos de mar, ao preço dc
S contos: ma Angélica .Motta 11. 20, esta-
ç.o de Olaria. CR .1.30) M

¦_. .'-PEM-SE tres casas, á na Capitão
> Machado n. 8S, Marangá, ídílicada" cra

mm terreno nue mede 22A90 ms., dividi-
das cai duas salas, dois quartos c cozinlia
e.ila nina; para mais biforenações a rua
Coronel Rangel n, 23, Cascadura.

(.! 3509) r»

V,I" .DK-SE um botequim bem ofre.ue-
t_  I.  .._»**,. ....wr. l.llV.-,.-. ;do, lendo um bom salão para bilhares,

ou casa de pasto; ver c tratar, rua Coonej
rino n. 108. CR 3418) O

\/*.t*NDÍ.M'9JÍ 
uni toilctte, -um

' 
vestid

._ guarda-
dós de* peroba, um guarda-louça e

um ctagórc de canclla, uma cama de sol;
teiro c uma mesa de cabeceira, tudo quasi
novo; para ver c tratar á rua Joaquim
'Meyer o. iS, Mcyer. (B 3083) O

LCONTHIER 
j. -C. , Henry ft Ar-

. mando, suecesaores. Perdeu-se a cau-
tela ri. 139-437, desta casa. (3534 Q) R

V-N-íyrSE; 
família que se retira desta

capiial, vende garantido um cxcellente
c luxuoso piano, de acreditado fabricante
allemSo, cepo d. aço e cordas cruzadas,
em perfeito estado de conservação; para
ver c tratar á rua do Cunha fl. Cs, sobra-
do (Catumby). (J _.».-) O

VENDEM-SE 
uma armação, balcão e

cúpa, superiores para arma zcm ou bo*
Carlos I n. 35»

(J 3052) o
tcqttin.;
venda.

trata-se á rua D.

VICNDE-SK 
uma barata nova c elegante-

trata-se com o sr. José Pereira, . rua
Treze dc Maio n. 8o. (J.1112) O

TTi-NDlv&F, um açougue fazendo bom nc-
V gocio, d rua Augusta 11. 69, ..n_„iho

de Dentro. (J .»o.»3) O
¦\"-"_NDiE*SE um bom automdvel I.orclley,

V reformado, por 2:300$; accclla-se a me-
tade Á vista; ver, á rua do Bispo ri. 104
c tratar á rua D. Mincrvina n. 2,1, das iS
limas cm deante. (U 1913) O

VENDE-SE 
um bom piano de . outor

francez, por preço razoável; á rua «Ir

PERDEU-SE 
a caderiieta 11. 97.549, da

3* série «Ia Caixa Econômica do Rio
de Janeiro. (3438 Q) P

P
tavor

ERDEU-SE a caderneta da Caixa Eco-

dc Seratini Rodrigues Gonçalves.
(3918 Q) S

PEKDEU-E3» série d,
de Janeiro.

a caderneta n. 22.954 da
Caixa Econômica dn Rio

(3493 Q) R

PERDEU-SE 
n cautela n. 4-997. do

Monte de Soceorro, de 22 de leve-
rciro dc 1916. (3333 Q) J

PERDEU-SE 
a cautela n. 15737,

1915 do Monte de Soceorro do^Rio

(COMPRA-SE 
ouro ...

J joalhcria (C_» de Confiança);
Gonçalves Diis 

' 
11. 39-

paira-se hem; na"oníianç»); á roa
Tel. 4.127, C.

(1268 S) R

rUUTOMANTE — Mme. Annita,
^dá consultas »I»»s 8 da niniilin.?»>.
8 da noite; v. Huddo.kJiObo XX&.

(J ___-) s

ARTOMANTE seientifica, garante seus
trabalhos; consulta das, 8 as 9, 2?,

casa dc iamilia — Cattete 48,_ sobrado.
(2859 b) K

c
COMPRA-SE 

uma prensa de (erro lia--
do por preço módico, nus penem,

cartas com o preço para L. «••. a.c?"í*.
Kio Branco 27, 1° «ndar. (3105 a) ^_

HYPOTHECAS 
— Empresta-se cora

seriedade e discrição: " llospicio, 95,
sobrado, sala da frente. Ribeiro, das 10 á
1 e das 2 á» 4 horas. (167 S) R

INGLEZ 
— .Üm senhor recentemente

chegado da America do Norte, dá au-
Jas de ingiez, pratico e theorico. Preços
razoáveis; rua Gonçalves Dias n. 9, 1"
andar. (3208 S) J

KSBEdoI""1118A-flcm-lca n.
Serviço do>

l.HAICS. Tclcplione

c sua- çonsctjtiencta*.Cura radicai, injeccoei
completamente INDO-
LORES, de sua nre-
paração. App. 606 •

51, d.i-t 12 as iX ho-
Jlr. PEDRO MAGA-
1.009. C, (S 3447)

LITHOGRAPHO 
— Precisa-«e d« um,

, gara prensa de m3o, cora pratica de
impressão de musica; rua da Carioca
ii. 48.. 

(J4SSS) R

LAVANDERIA. 
Modelo, h. só uma, e é

a única que lava e engimma toda
a roupa,' tanto de homem, como de sc.
libera e de casa, com especialidade de
luxo, com ^a máxima perfeição; _em o
perigo do- contagio, manda buscar e levar
a domicilio. Tclepb. Sul, 570. (192. S)R

MÓVEIS 
usados — Compram-se mobi-

liarios completo*, avulsos, objectos de
arte,; antigüidades, ornamentaçõei, pianos
dc bons autores, etc.; rua Sen.-tlur Dan*
tas 11. 45, térreo, com 15. Ribeiro.' 

(3433 S) J

MMT*.• com

COMPRAMBE 
malas, roupa» e m»rt

objectos de uso. Carta para B. C.ui-
marães; rua da Constituição u- 57. V™':
to 11. 5- ' C-8" fa- J

Qnitvula ti. 2üt. lM.l-4) o

\M-*N*ni;-SH 
um deposito de não; n'a,' S. «Luiz Conzaya n. 20, (R'3toS) O

\n*N'DlE-SE 
um predio ou um lote de ter.

reno. á listrada Nova do Engenho da
Pedra (noiiisuecesso), n. 146. parle á visla
_ parte em prestações; trata-se no «"esiuo.

(J 2S.10) N

AníNDE-SH o terreno da rua Dr. Silva
V Pinto, junto no n. 3&. a mn minuto «Io

lioiilevard \ inte c Oito de Setembro, me-
(lindo f.m.inX-l.tm,37 de fundos, pvoiiipto n
i,sr edifiendo. Preço 3:000$: tombem aecei-
taat-se oíicrlas consciencioías: trata-se .com
o propViotario, â rua Primeiro de
11, (,6, Cnsa Porte.

'Março
O ,119o) N

.. ICNTHS-SB um barracão e terreno, no
"» Ins-aí mais saudável dc Cascadura, lior

naoõf; tratar á rua das Marrecas ti. -45.
das io is ia horas, com o sr. .'aunel.
iiote.ltiiin. -;>75- »

_7íBXDK-SE um sitio com agua corrente
t e grande pomar, pelo prego dc .1:000$;

trata-se com Carvalho, 110 botequim doiAdc-:uá. 
(d .158.») NPechincha, Jacarépagll

\7IIXlHvtio; iwr .15:0(10$ um tire.lio á rtid
% Frei Caneca, junto ao Campo; trata-

st á rua do Carmo 11. 00, i» ondar. Re»
da, 550$ooo. (J .*..»s.»' 'N

T. BXOK-SB
. lon; rua U

um «uilomovel double-phac-
rusuayana si. 1: .. urgcnte_

(J 3343) O

'".*rKN'!*.l-:-S.i; 
por .12:000$ uru prande pre-

> d.,, e uma garage, á rua Aristldé| Lo-
bo: IraUa-sc á rua do Carmo n. Oei, 1°
andar. (J 3.-3.0 N

\*1BN'1.H-SE 
um bom predio,

.' pa.uá
em J-ií-arc-

Cândido Bcnictú
salas, liànkeiroj

nia Pr.
... 6 quartos.

\V, \'.t lu* electrica c porib habitavet. no
centro de fçrandc chácara arborizada; para
ver e tratar «o mesmo. «

\7'l-:\-|)I-:sk 
no Meyer, á run Joaquim

Sleycr, boa casa centro dc bom ter-
mio, com 3 quartos, 3 salas e outro», com-
n-.o.los. por 10 coutos; trata-se a, rua
..cncral Câmara rpO. (35*l3N) J

\7*END_-S1. -uma quitanda, cm ponto com-
V merciol, livre e desembaraçada, com nio-

radia para família. O motivo á vista sc
dirá; trata-se <io beceo do ltosario n. 7,
próximo ao largo dc S. Francisco (bar-
bcaria). (JI 3123) 0

.r.E.VnKM-SI-; uma esplendida escada de
V peroba, um grande fogão e um balcão;

na r. Senador Dantas n. 34, sobrado.
(II 3-135) O

"CPENDE-S- uma bna
X licir-, para desoecupar lõgar

na Barbosa u. 2S,

mòbtlía para bar-
; .í rua An-

IMlcjer. (11 3.100) O

VENDE-SE 
por 10:500$ a casa de nego-

cio e moradia da rua l-'rci Caneca :ri,
com sete commodús. portadas de cantaria,
tendo duas portas dc irente e ..o metros
dc fundos. Aluguel por mez 180S: «-rata-se
11,. mesma. tJ 3í»w ".

de líquidos c
cereaes, fazendo bom ncROci-o: iuformes

rua lluciios Aires 11. 198. (S J¦ -4'"» 0

TTlÈíN&E-SlE um .-.nua/cm

VilíXDlvSl-" 
um magnifico niano nitincr,

cepo de melai, cordas cruzadas e ar-
mação de aço, barãtissimo; avenida Passos
n. 30, loja de eleclrieidade. (J 3.*.l8) O

X. .lCNL>lv-_lí tela dc arame para cercas e
V gallinlielros a 600 róis o metro; gaiolas

e peneiras, para todos os preços: rua Sele.
dc Setembro n. 199. O 3J5Q) u

.7iEN_lv9E um bom piano americano,
V perfeito c garantido, dc faniilia que

breve se retira; rua Jorge Rudse n.-.78i
„sa 9, Villa Isabel. (J 33") O

dotriiNDl-íM-Sf-' um bom piano novo,
V celebre autor Riller. com trrs pe-dacs

c 88 notas; 41111 dito Pleycl, perfeito; tara-
bem .rocam-se. compram-se, concertam-se e
nfinaiii-se. Aa Piano de Ouro, casa de- cen-
fiança, do Gulfl-rícs, a rua do Ui.K-li-.ieio
1! 47.* sobrado. (J .un) Q
"triESDESE grande quantidade dc mate-

Y lUi-3 para obras: na rua di "•'e-rria.
(J ,"3"u) «J

junto ao Galo Preto.

"Vfl-.XlHvSIJ um superior piano 1 levei.
V bem conservado, por 050$; na praça li-

radentes n. 20. . 3»'8> °

CÂSÂ EDISON
ULTIMAS NOVIDADES DU GRANDE 5UC--SS0—GRUPO PAULISTA

DI» LYRICOS
FONOTIPIA
0CCA9IÃ0 VHiOX

Trechos lyricos gravados nelas
jiiaiores celobritltules, como sejam
A. BONCr, A.IA'1'0. XFSSAlSBilãiO,

Cill-ALOONir. M1V6ZOKVM,'_ O.
ROSS, STK.-CCIlAJtf, DIDUlt,
* KUBEIiIK. VECSHV, etc. iü
Pecam catálogos,

Una «lo Ouvidor 11. 135
RIO DE JANEIRO.

e Janeiro. «_>9*i U , J 

W^jl dos Gatha..03, Co-JJÍipM^f. Do"3 de G-.*-*11*' LiurnstU.. 
|^^

a^B eia» tod.a *» VH»rsa.tialatm o OroB»rU° ÍPf1|
l^fgn *z.a,tnTU-3r*B*2 «__m _-»__._:«- ^^ISsl

IgSfl 1. xz__.cus:i*.a. wbwüam- •_ <=»'- m^^

Of.GA — Alta cartomante—Fai
¦ com quc os amantes e os esposos se

entreguem ¦ de corpo e alma e faz todo
e qualquer trabalho, sendo os mesmo, ga-
rantidos. Consultas n$ooo. Tem um bre-
vc para o socego'do lar. Preço io$ooo;
correspondência com _$roo, em sellos^ para
*¦ resposta;'só attende a senhoras; á rua
Fernandes n. ig—lingenbo Novo, da« o
da" nianliã ás 8 dti noite. (3334 S) S

MECÂNICO, 
.precisa-se de um pratico,

para trabalhar effectivo em uma fa-
liric. dc tecidos de malKi, no interior,
próximo «lesta capiial. Trata-se á rua 7
dd Setembro -17a, í_ ondar. (3-139 S) M

MOVEIS 
—• Aluff..m-se, compram-se e

j vendem-se na Intermediária; r. do
Ciátete li. 29, teleph. 557; Cent. (308 S) J
¦JITÊXAC.IS 

français désire
iWL. appartemente meublé,
'£},

un totit netit
iiidcpcnuant,

lumut. pensiõn; âcrjrc a W. X. Y.
aii.,"Curi'cio da Manliá".

Mir!^ Xiiinhá esclarece todos os pòri*
tos d;i vidíi e concerta. Consultas

grátis; rua. Felicio 11, 58 — Cascadura.

MACIITN"AS 
para costura — Vcndcm-sc

quatro,' quasi novas Singer, preço de
ocea-sião; rua Frei Caneca n. sa.* (3539 S) R

MOVEIS 
 Cpnccrtãm.e, lustram-se c

emp.il.liani-sc cadeiras; preços modi-
CÔsfí ;i»a oííicina dc m;ir_cm.iro, na rua
Visconde de Sapucahy ir,?. (35^4 S) 1»

MM!*.. 
Clara Coiidcre — Manicura, pe-

dicitra, massagista diplomada; rua S.
.CJcnjciUc n, 105,. Teleplu
a domicilio.

1.270, Sul. Vae
(1157 S) R

MATI1ICMATICA' 
— 

' 
Theoria e pratiea,

profeMor- ik comprovada habilitação,
leçciona em domicilio. Chamados a L, Mò«
reira; a rua Delphim 7». (363 S) R

MOVKIS 
— Compram-se mobílias, pia*

nos, nuadros, tapetes, trens dc co_i-
nha, roupas dc cr.ma, cautelas do Monte
dc ¦ Soceorro, etc; íuu S. Luiz Gonzaga
n,:_o. (1910 S) 11

rio __>_3 _r_____r__-ii_-0
Avenida Eio Branco n. 50

Avisa á freguesia que a contar de
8 de maio a. c. venderá as

Lâmpadas íá(}E"Edison"
PELO Sl_ITiWÔlY_TEMÂl.MERICANO:

Cada compra, do lâmpadas dá direito a um
ou n.aiB «COUPO-fS» na seguinte

proporção:
té 50 vellas sb entregará-1

dito dito 100 vellas commuin. .2
io dilo 109 vellas [l|2ntt).l
_iío dito 203voílas " ".5
dito dito 400 vellas
dito dito 600 vellas
dito dito 800 vellas
dito dito 10 0
dito dito 10
dito io 200. vellas
dito io 3000 vellas

0s coapns serão resgatados na
CASA BERTHOLDO

AVENIDA RIO BRANCO N. 50
Os prcmios acham-se indicados na listn de
brindes o estão em exposição permanente

na Casa Berthóldo
A-.EHID-- RIO BRANCO N. 50

Peçam a lista dos brindes
Compras a praso não tèm direito a Conpons!

INGLEZ

COLORINA, S

prático; Mr. To-
ter garante c:i.inar

se-» mezes, io|
nicnsa... KW» «1» Qultaiiila n. 50, 1» an-
dar c rua de S. jõ-é 72, _» andar. Vaa
a «lomicilin por iirtços iiioiliuoi (.-019 J>

iiitura ideal ga-
aiitidn.. pára res-

líluir ao cabrito'a sua còr original pie.
ia ou castanha. — Preço i.$oo_; p.la
Correio, mais _$ooo. Doposiio geral, rua
7 de Setembro 11. i_,-. — R, K/YNITZ.

Artigos para chapéos de
.Pt.Tlf.ra flore«, lòrniís. aigrelteí, pa.SCI1UU1., raiji, (;las etCi ,rliso5 j,
^osto, parisioüses. Au*. ecnhorè.i negociar.-
tei e modistas do interior remetteremos•4Vialquer ettcommcuda cpnlra vale postal.— J.t Lobo a L-**. importadores jrtta da
Hospício lt. 120, sobrado, defronte n pra-
.» Gonçalves Dias. Teleph. ia.'_; Norle.

(i.Sa S) J

HVPOTIIECAS 
na cidade e stil.urb.os,

grandes ou pequenas quntitius; rapi-
dez e juro módico. Informa o sr. Pitncn-
ta, ru* do .'on.rio M7, íobracl.i, tun-
dos. (1831 Si I

»»
»>

f

"YS
M2".15
".18
".21
".25

Cartomante seinetifica —
única 110 <:e-
nero. — Rua
General Ca-

.. 104 Í

»

ra 11. _ii.

Tn..íirnQi.r. A ESCOLA AMERICA.in.e.ndio NA hx l8 .imo5 .„,
subúrbios, rosólvett reabrir o iri terna to cm
seu edificio próprio, n rua. Augusto _STu-
nes n. 5.., Todos 05 Santo.., a 3 minutos
di estãçio e 35 do centros. i*edi prospe-cios e comparac, .. (S)

Clinica de moléstias tías
senhoras e syphilis ~Qn^ Jf,**
tencourt, parteiro, cuia <». tumores rios
seios e do ventre, as moléstias das vi.tíi
urinarias, gcuitacs, as metiil.es, os corri-
mcnto« uterínos e vaglnne* e rcgularísA
a menstruação por processo seu. AppHcA
o 606 c 91.}, com ou sem injecçüo e iesta
sem dor, trata a tuberculose e hérnia
(quebradura) sem operação. Cônsultqriü
perfeitamente apparelíindo; rua Iío(lrÍRj
Silva st», e.(]üina da ru;i ila Assembléa,

[das 10 às _i da tarde. Telephone n. -.511;
re-idciiciü. r. Senador líuacbio 3 ij.

«j jj8d)

Confeccbnatn-se vestidoá
.li>s os modelos, a preços nm-

dieos. Mme. tíucde. (Juilanda n. _». i"
andar. (37C9S) M

MODTSTiA.sob tude

MOlJlSTA perita de •estidòs
armar

taillci.r,
mane-ensina a cortar

auiu, 
sob medida c por fígitrino. Vac ,.

orà-cíHo; preços baratts.imos: rtia Sena-
dor Euzcbio n. 120 e Assembléa n. 7.' (3116 S) J

MÉDICOS

de familia
OFFEI-ECE-SE 

uma moça
para dama de companhia 011 gover*

uante de uma senhora ou para uma fami*
li*i-*| Uiitiiicla; íiuem (piizcr, dirija-se para
iiíSrtnaçõcs, á nta Marquez de Olinda 11. ... . . .
43.1 Obra de -'.oiecçáo. (3.1.-1 s) r syphilis, vencreas, blonorrhiigias e..  

d^s ^ geriltaès e urinarias do ho-

Por ma-
IA dieos
In operado-" ros espe-

rlallstas em moléstias dos OLHO-
Oli VIDOS, fi'IUi__-_ e NAIUZ,
cníermidades das senhoras, pelle

Consultas gral
>RICCJ.SA-S1Í. traduzir um livro em fraii.

exige-se boa mem e da mulher. Todos os dt.ts
dns 3 íis 6 horas da tarde. Hua Ro-

de idenHda-
J. G. Aze-

vedo. Grat1fica*sc" a quem entregar ó rua
S. Leopoldo 11. 91. (32112 Q) K

1.E-*.D1'U.SE 
uma carteira

dc 11, 5.6SJ, pertencente a

PERDEURAM-SE 
as cautelas 113. ia.o;a

e 12.076 dc iyiSi do Monte de Soe-
corro. (JtiOg <.))

Professores e Professoras

VENDAS DIVERSAS
TrtiNniR-Sti por 4$, em qualquer piinr-

1 maleta ou drogaria, unt frasco de AX-'l'Ií..vr,. do dr. Maciiado, o melhor reme-
d,o da ac! nalidadc para cm ar a syphilis e
<» rlieumatistno, O

T. *'.VDt*-SG
S tia avenida

sotirado.

um porta-bibelots pjr -*o$;
Henrique Valladares n. **;,

(II J3..0 O

T/r'MXDfí-5L; mu boi -dc raça liollandcza,
V próprio (ara criação _ afiançado para

o trabalho; rua dos Tonclcros tt, _.io, Co-
pacabaun. (J ,'077) O
7t7diN*lHvSK por tou$ uma ¦v.ic.iiu p!io«

> l.sra|)'nica ijXiS, com loios o. pei-
«.-nce.; r-.u Nova D. Tcilro n. u;. Casca.
ilu-.. ti! 3293) O

A ri-"N* i vJC\1 -SIC «nia linda «rmaçSo rom cs*
V «pcllio no c.ntro, copa dc mármore c

diversos objectos próprios para café; para
» r, rua Kreí Caneca 11. 113. Acccitaui-se
propostas á rua do Kosario u. 1 .., 1".

(II .061) o

triíNIUi-Sli unia lie
1 uovn, a trabalhar

nida Saívadot

oa carroça gary, quasi
irifof:iia-.se na ave-

Sã 11. 196, Iwlcquim.
(K .mo) O

tí/"l.Nl>K*SK uni liom piano, perfeito, ga*"* rantído, por preço módico; rua Sete dt
Setembro 11. :i*. relojoeiro. (82765)0
"A. 

KN DKM-SR um Ímportc».le piano do
V cc.ebre aut»ir l.irter. novo. o melhor¦f-rmaio. coni ,i pedaes e 7 oitavas, e .im

dito Pleycl, por preços módicos; tambem
trocam se, concertam-se e aíina*.:i-.e. Ao
i'mno ile Ouro. do (-itimarães, r. do Ria*
* i'i:;j ii. 42.], sobrado. (S 27C4) O
"f-TilCNliriM-S-E armações, balcões, copaj.

> mesas para< botequim e utensílios paratidos . s neRoeios, assim como ,ie fiz qual*ii'ier armação, si eo_»to do frecnej; e a i»:e-
ço st-ni competidor; na rua Senhor dos !'_«•
sos 11. .ir. (It .147) O
"flT-íÇXlHvSií 

uin cavallo, novo e um car-
» riiili.i com ar*«*eios, preço de oceasião:

trala-sc 11a líítrnit. do Kio tia.. 1'elr.is. i.-.
i slacòo Jo mesmo iionic. (.i.o O. .1
"VTEXIM-IM.Sfi 

tecidos «le arame para cer-
* -ms e 'f-IlinheiroJ, a 600 rêia o metro;

fabHcaiu.se i.iiolas e ratoeiras .lc Iodas as
.'.«sr-.: Avenida »'assos 104. (UmsOR

"\ri'.\li|-:Xt-SI* baratos m-.i casal <lc Or-
? pinjíír.i jireto e tres gallos dai raças

Plymouth cartjó, Plymouth o í.egiurn b::.n-
co; rua Bcnjamin Constant n. 90.

(R 3315. <~>

\THXDUM-Srv 
canários -do oilgcm Iran-

cera; Kstrada ltc.il _e Sa.i. Cruz
11. 2.i_7, .|'il.ircs dc Inhaúma. 1'jdcni s.^r
vistos diariamente. (U 3S2H) O

ITiEXOE-SU uma iiurliinii a vapor fi*ta.
V (orça de 6 II I', ingleza, "MarsIuIV.

completattlente «nova; trata-se á rm \ is-
onde do Kio _J.auco o. -17. mod. Ni-
ctheroy. (R 3«4-*» O

T7.R.XIX.M--E temos de
V casaca e paletot cinza;

na rua Corrêa Dutra tt,

casaca, sobre-
muito barato,

.17, Cattete.
ili .»!.. 

' O

tTBNDEH-SR canários belgas e uma srau-
V ua; rua U-uioela llarbosa 50 (Meyer)." 

(,t .j.-Si) O

\jT__DliM-9E 
bonitos cacliorrinlios ft-Ipu-

¦dos, de ra>;a Tcntrtffp, beitl periuctit-
nos: na rua Carvalho de Sá n. 67. Cattete.

(II .».»<'•.>» o

TT'--riEM-9E, para entrega «I,
V inações, balcões, copas, divisões,

vento, portas e vários moveis; r. .
Câmara *u _.:. (J ..."

."¦".ENDE-SE, parn desoecupar logar.
íí guarda*roupa de vinhatteo. Preço

rua Dr. Campos Salles n. ti... fl.t*.8

liara-
:nera!¦1.) o

um!»$;
I o

IJKOtivS.SOHA 
de ]iiano, portuguez,

(rance., arillmictica, , geograpbia, c
historia; informaçOcs, na casa Ilevilacruia,
Ouvidor n. ..5. (^357 S) XI

Uma senhora com
de ensino, oííercce-se

para leccionar cm casas particulares ou
cm collefrio, o curso primário dc portu-
guc-i geofjrapltia, aritlimctici. íiTincç.
(ttteorico c pratico), o trabalhos dc aRu-
lha; rua _taj_s!pe,.,u. 4;.. C)--;J S) J

IJROFESSOKA 
-

longa pratica

1*>R'01'E-SOKÀ 
de piano. ensinando

[»ela escola moderna, dá li.õcs a pre*
ço.. módicos. Pôde ecr procurada das io
ás 14 horas, á rua du Cattete n. ií1»".

(30S0 S) J

TM.O .!•'._•-
1 «lada,
allemão c
externo —

Professora
piano; inforniaçuís
rua Haddock Lobo,

.OltA allemã, bem rccomtnen-
dá limões dc francc?., iii^lc;-,
musica em caia dc familia ou

A, I! (,m;3 S)

Ensina
(rances

com o ->
327.

portuguc-;,
. ingiez c
. PeixotOr

J. .-DoS.

DIVERSAS

COMPRA-SE 
«lualquct* «.ânliilrílc de

jóias velhas, com ou sem pedras «le
qUal-tuer valor e cautelas do Monte de
Soceorro; paga-se bem; na rua Gonçal-
ves Dias n, 3--. Joalhcria Valcntiin. Te-
leplione .9». (.'entrai. (11947 S) I»

/lARTOES DE VISITAS «- Cento a*.
\J Ourives, Co, papelaria. (1263 S) )

COMMODOS 
— Alugam-se dois espiou-

didos cm casa de familia respeitável,
a casal «icm filhos, com grande jardim'
bons banheiros, boa pensão e preço mo-
dico-, rua Mariz e llarros aoo. (3761 S» S

CIOMPUA-M-SIC 
piano.' dc -bons fabri-

1 cantes; na rua da. Alfândega .Ji. _i.li.
A Parrcirinha, dc i ú

X ccz para o portuguez.
calligraphia c paga õc bem. Resposta .. , „ „ ,
V. I., neste jornal, com o endereço para drigO SilVl» n. 26,1* Btldnr (entre As-
sc tratar. (3038 s> sembl.a a 7 do Setembro). Consulto-—TTv^-^tici-^ 7- rio 

perfeitamente apparelhado comlANOb usados -_ compnini.se de toilo o material proclso para os exa.bons fabricantes; n "A rarrcuinlia", «"«««-'""•.¦.»'"" h»*,-*.". > . , ,._
rua da Alfândega n. 131, üas 13 ás 16, , ,.com Freitas. (-731 S)u sas especialidades

mes o os tratamentos constantes dos
J 1283

ÍEXS..0 —
casa dc fa

2S7, largo do Machado.
PENSÃO 

— Fomecc-sc bem feita, de
casa dc familia; na rua do Cattete

(3553 S)J

DI.EUISA-.se — Estudante de mediei-
X na, deseja um quarlo etn casa de fa-
milja, co «.pensão, ate 80$. Cartas á rua
do Jlosp-cio -73, ao êr. Antonico. (3MSS)

BCEE-ÇAS DOS OLHOS
DK. ItODIUGUlíS CAO'

Com louco estagio «Ia Kondation Ro-
tuehld de Paris. Assembléa, 56, das 2
ás 4. Telep. C. ...l-ú.

DENT8STA
íí. Unidas Von Plauckcnstoln
E3p. em obturações a ouro pl.tin»,

esmalle e extiac«;õèj completamente
sem dõr; colloca dentes com'" ou sem
chapas, a preços reduzidos. Garante to-
do e qualquer trabalho e acceita paga-
meiilos parccllados. Das 8 da nunnã,
ás 6 da noite. Rua Marechal Floriano
Peixoto ii. 4; (sobrado), próximo ú rua
.T.ugunyana.

PARTEIRAS

f m Usem
" ¦ o in-

jcetor — Narilorre. Fácil,
commodo e hygicnico.

A' vt»nd« »ias Casiw Ue oIi-iii-kí»,

darthros, empifren..
ecjcmas, írieiras,
sarnas, bvotoeja»,
etc, dcsappjreccm

fácil e completamente com o DERMI-
CURA. (Não c pomada). Vende-se em
todas as droffarias do Rio e Nictheroy.
Deposito seral: Pliarmacia Acre, rua
Acre. 38. Tel. Norte 32G5. Preço 2Í000,

TTYPOTIIECAS u° centro « subúrbios;
XX fazem-se com módicas, commissões,
ua rua Archíai Cordeiro n. 163, loja da
ferragens, com Freit», du 8 li n ho-
ras.  (*r-r S) M

ÃRTHRITISMO-
(ocido urieo) e todas manlfestàçÇei (rheis
ni-tismo, molc-Üas da pelle, «nelas do ti*
gado e rins e impurezas do sancue. etc.
Cura Rarantida pelos Banhos (ãuadores),
Lur, Vapor, Sulphürosos. Níassagens. Ate-
nida Gomes Freire, 09. das 6 n$ 20 horas.
1'ieço ao alcance de todos. Instituto de Pby-
jiotlierapia. (M J/ij) í

PARTEIRA

IJK.VSAO 
— Dc casa de familia deccn

..'lc, fornecc-se, farta, bastante variada
c feita com gêneros de primeira, a
mensaes, á rua Coronel Cabrita 11. 5
S. Cluistovão. (357S S) J

com aceitas.
(.1,-50 SJ K

Biianuias
lírica CARIOCA, casa
HUA DA CAUIOUA
Mercado, de Mores.
dia.» até ... io horas

saldos.

S$òoo.
na

uranucs
.Duzia,

B ,,5ooa
Vendeu:

cbnltecida l'*a-
di tòdit a con.i-iii.]**.

n. _-, próximo 'ai
líxposi.ão todoa o:
dn noile.

PE.VS..0 
ABRANTES — Rua Marque,

de Abrantes n. _6. Teleph, 151, Sul.
optimos. commodos a alugar. (ii44S)U

T?_iOt-íil — V.mlem-se grandes parti-
XV. das; rua U.ieral Câmara n. íon,
saindo. (3"-l S) R

aluga-se a pessoas de
casa de ca_.il

. r.tral e discreção; carta a nune.
nc.ít.1 redacção. ' (3-71 S) J

aÜARTO, 
cliie,

Ialto trstaiucnto, em

r»OMPKA-SH de oceasião, uma
V. na de riscar papelão, C'art;is n
lha, a .1. Scrodio,

ÍIOSTÜ.MESJ pelos ulttn

máclii-
estn fo-

(3107 S» R

idem,
I-iuá,

EÉLOOIOS, 
dcapertadorei, cumpram-.e,

trocam-se, vcinlcni-se e concertam-se!
por; $500, 1$, 2$, etc.; rua Uruguayana;
11. i_5, casa de gramophones. (40.IJ S) S |

RIFA 
 A dc um grnmoplionc que |

devia extraliir-=c no dia 20 dc ma
ço «fica transferida para i
UÍ10.

DOEHÇAS 09 APPAREU1Q OIGES-
^í TIVO EDQ SYSTEKá HERVOSO—

DR. RENATO DE SOUZA
LOPES, docente na Fa*
cuidado. Exames pelos
raios X, do estômago,
intestinos, coração, pul-
mões,etc. Cura da asth*
ma*—Rua S. José 39, de
2 às 4. Grátis aos po*
bres às 12 horas.

A36-3

dia 10 de ju-
(3.1-11 S) J

dpci
Ü_fco

IO ou soeia

Retiradas mensaes

para leulioras por al .iate,
mos ílcttrinos, a preços mn-

di?..-.; 1:1 rua da Carioca n, si. Tele-
plione C. 3508, (-_-•_ Si JI

O. O. O.

Accei ta-se com çin
cio

-.0?. Carla* nesta t'i>:
(3ía7 S) Slllaj

ÇJA1.A dc frente bc:n mobilada, cm casa],
>3 nova. de faniilia, al.i.a-sc uma «lando-

DR. ALVINO AGUIAR
MÒT.ÜSTIAS INTI.BNAS

ESTÔMAGO — FIGADO -- IN-
TESTINOS — RINS — PULMÕES,
etc. Consultório: rua Rodrigo Silva,
11, 3. Teleph, e.^;i, C. Daj_ 2 ás 4
horas. Rc.idci.cia: travessa Torres n.
17, Teleph. 4.263, Cent.

AU 
rO-caminhão

«lo-ic. rodai
tião :'ara a.ooo líiíos, ven-'.

luplas e massiças, prom-
pto a trabalhar, preço único ngooÇ. Ver I
e tratar rum Ernesto, rtia Souza tranco jn. 197—V. Imbel. (1711 S) Ki

pARTOMANTE d. Maria' Emitia, a cc-
\.J lebre «- 1* do Urasil c Portugal, con-
sagrada pelo povo como a mais perita
na-s suas predições, com milhares tic curas
stfcntfJVcas, intimas c .'nu.merciacH: ás
cxmas. familias do interior c tura da ci*
dade, consulta pur caria som a presença
d.::, pessoas, única neste gênero; á rua de
Santa f.tizia n. 248, sobrado, junto á ave-
nida Rio Uranco, casa de família de toda
a seriedade. (-Si SI l

í*c pensio, a casal
Mcm dc Sá n. 159.

-.1_,'.1

sem íillios: avenida
(3.1.SS) M DR.ED. liEIRSLLES — D orn-

(as Inter-
nas, cre-

»À_*VAS — Estinc. o , completa çoin I _M(U> e vias urinarias.—Dispõe de instru-
) o emprego das legitimas formiitas | m,-.ital completo, apparelbos electricos e

Ciiyal-iu:i.*-_ t*-eçant( prospeetos —i(J. R^-| microscópicos para exames c tratamento das
rua Pedro 11. .i». l-M 32:3)zcndf:

KSECTOS  Eliminação total, cnm
enxame «Ias le_itlina. Cuyabanas.

1. Rezende—Kua S. 1'edro 38. (M.ai.i

T.NSI
L 111

\ UI.AS de couversaçáo: trance-., preço
j£\. «le propaganda; 2$ lições pòr toS,
da-s y i\2 ás 11 horas da noite. -\[:ttr;.*u*".i
e-itá aberta; (.5. rua Sete de Setembro,
.ti. Professor Alphome I.evy. (ij_j S)J

pOMPRAM-SF. licn-jiiluras vel-iia», den

platina c, platina em
embléa n. 16, loja.

(.líio Si J

de boca, em ouro e
retalhos; rua da As

A I.F.UATI.S
_V ajudante,
chet n. 4-, _'
Ouvdor. "_!_""

prect*.m*sc bon3 òfíictacs]
>..;. tailleur, na rua Sa* :
andar, esquina d i rua dn I

(31Í*. S) }'¦

pira creança. REUt.O
SOKTIMENTO i«.ira

SlndiiosSIM

SKNHORA 
só, cede

lc mobilada, a pess
coriij liberdade. Cartas
jornal.

¦Sala elegantemen-
ia de liatameiito.
i Moeiua, neste

(jojo S) S

/.ÀUTÒMANTE M. Parnaso. tHiballw
\J com do:, baralho- e búzios; rua do
Rocha n. 35 — Estação do Rocha.

doenças da urethra, bexiga, rins, recto.
testino e estoin.iio. '.Vani-i-lo rápido da
çe-:,nrrl;éa, syphilis-, hydrocelcs, ele. R. 7
de Setembro 96, das 3 ái 6 horas, Had-
dock Lubo .153. tel. i;.4. Vil.«. S

DIABETES

(^!).H S) s

galV todas as e.lad.--'. Pre-, 7|«JÍ*[*IDÒS de nr.mie para cercas e gal-
J ^os convidativos, ua 1 I ,j„i,eir0< :! 600 réis o mero, na fa-

conhecida _ ...isiíl-.A . ,„.;,. j_ avenida Passos 104. (io3aS)R

TfKXDKM-SI. oilo caiolas com pássaros
V do Norte; na rua 1). Anna Nery, .63.

(R .1540) O

-7'1'NDI'll Pití, par preco módico, dois ca-
saes de frango. Lcghorn branco, ameri*

canos; ver c tratar á rna Alegre n. i".
Aldeia Campista.  (Jj._¦' O
¦-T'KXl»KM-_dC um pian-i de nteto*armario

e uma pia nola; na rua Sant*»Araa, i:n
(Cidade Xova». (S .1650) O

TRASPASSA-SE

•yKXIiK-SI* 
.1 ma Iladilnch

V canários francezes c belg
diversas. . 1033 OI

Vn'\'i>l'M_..: diversos materiaes de
> pio' •.'"_»¦¦-. portas, janellas, cnil.ros,

pas e .«laio. c uma escada dc caracol,
«le alto: na r ta A n, s

UlIRASPASSA-SK um boleiiuim, aberto
1 1 I.a poucos dias; bem montado e com

licenças paças; vende-se por motivo dc
moléstia, l-ar-*e nunl.incr negocio. Iníor-
ma-se na praça Ti radentes n, ¦.",' cotn o

: ?r. I. Peneira . «.'.«. (.1110 I'1M

,. ITIRASPASSA.SE mn botequim, fazendo
rP^ X Ifoin negocio. Urre e desembaraçado;' 

R , trata-se na avenida Mcm de Si n. 32.(-*5.-» P) M
'ri-1 

CrRASPASSA SK uma boa pensão ümT-
c0ni 1 JL liar, ro centro, com g quartos .e 2

.„, I salas, lendo bons pensionistas. O motivo
i-.te

-**KNI*Hi-SI. soallio
\ it. i..fi, Kncantado.

da Penha. (U 3116) O explicara o proprietário;
j ga n. 1.(4, 2n andar.

usado; nu Tavares"
IR .•_(•,:•> O

rua da Alfande*
(.i------ p» j

Í*MSXI»K-Sli un>*a leiteria por 11.-00J
> c desembaraça ia, fa rendo baai riç

rua ^. S. de Copacabana n. fiíío.
(j .1

>7*iE.VI>F.M.SI* superiores (licrinome!
) ra febre, :i preços mo.Iicns, c pj

sr*. pbarmaceuticos. tm dana, <v;ii
i_«s.i rednccSo; «a riu d-i Ass-?:v.!>Va
casa -Roclio. (.1 -,.;

livre
ocio;

.» o

rriRASPASSA-SE mn armazém de seccos
X e molhados, fazendo bom negocio; é

logar de futuro; informa-íe com o sr.
1'rciia*, á raa General Câmara tt. -t'\ so*
brado. (3___ P) R

¦KTENI 
.KM-SE ocnln? e

\ nproiiiptam-se concertos
preços ino«:.os; casa Uu-h.i,
lía n. ;C,

p:ii_c-'ii'_ e¦ .ui rapidez» a
raa da Asseni-

1! ?iSo) O

r|*»RASPASSA-SE, em b.-.-.s condições, o
i X contrato de ar:e:.»i.i!-.*ic*itn rfo predio

,.,..'.'« rna do I.avradio 11. 15;, constando <ie
,....._ loj-i. 1° c - andares. O predio é de con-
.,""';; strucção moderna c a loja é um b.llissi-
Si^Ü I mo c <,m^° ormaíem; póde--e alugar se
_._ o prelcmlcnte preferir. Para iratar ã rua" I da Alíandepa u. 105, com Gonçalve*».

Pinlo .. ('.'. (.15:; P) R

íflíXllRM-SK armações, balcões, ei:rii-a-' V ninltaj. copas c balcões de marniore,
mesas d.» dito para botequim. nie_. para
l.aíeí, divisões para repartimento e escri-
florios.. estlntcs para livros e papeis, <-ai-
xas de ferro para asua. vidraças' e vitri-
nes. cstleiraS diversas, dilas pira barbeiro,
c espelhoí, ferragens e ferramentas» vare*
jín para fumos, de tudo temos novo "

o_d.i, assim como tainliem filiricamoa
recebemos qualqper encommenda e uas en*
carrega mos de inslaüaçõçs em ei*»** -"o:**.
merciics -. e»-rir:.-rio;; na rua do !l..«p.
cio n. 1 ?t. ('3'o O* í

r*r»RASPASSA-SE cm deposito tie calca-
X do e tamancos U/ concerto?: tra*
ia-se á rua José dos Reis n. 10, Enge-
nho de Dentro. (3.53 p) .

rpRASPASSA-SE um cxcellente nrmazem
X. pro|.no para qualquer negocio limpo,

com tim bem contrato. Pre»;o módico; á
r. 7 de S.-.cuibiü 19.1. (jr.ii. P) Sí -.

e I AGUADOS E PEOIIOS

A 1'Í.AS diurnas e nocturnas. Externa-
XV to Ilrattdáo, rua (J ene ral Argollo
_:i —- S. Christóvão. (.104 5) R

A Gl-XTI-S ij,-, Estados, accei
A na fabrica de cai ímbos c gr.
á rua Suühet n. 18, Uio, I'cçam
c;õc3 a Josc Xavier, Optima rommí

(2164 S» I!

(I.-VRIOCA, cnsa dc toda coniíança
.KL*\ DA CARIOCA, junto tio Mercado I
dc 1-1. re.. Exposição todos os dias até ás x.... cn(!ommar, nao10 no.as ua noite,  ¦ 

5-nilnria, ipic tanto estraga a rou-¦ " 
Todos os cngoinmailos com pcrfciçüo

I rI10MA-S." roupa dc Iiomcm para lavar
í-e fazendo uso dc

T.K. A. Guillicrme Gonçalves, da San-
XJ ta Ca-a. -- Opeiaçõcs, apparelbos,
vias urinarias. Cura radical de tileera.-.
Tratamento rápido da bleunorrhaç.a por
processo especial, ('.ms.: ÜruRmiyana 3,
.1 ás 5. Tel. C. 1555. Rei.: llad. Lobo
11. . 1. Tel, V. iS.,8. (Si

Insiro admirável; rua Cassiano 1
(3"

tí,
3 S) )

A ÜMAZIOI — Alugn-so 11111 mm-
-«-^lilcliuncnte novo, |»i'oprio |)nra
upuiirio, cm lomir dr Futuroi na
rua licul (liiiiiiliv.n -5. Trtitn-sc
nu 1111'siiia 1*11.1 n. -II, «-mu o sr.
Antônio Cliiimurnes. (.1 Slll!) <i

\ ' EUA r, too, -", .T.f-m<i a noite e
__r\. para concursos ou exame., ba «crio
prof. de porlug.» [ranc, ü!:,'., aritbm-,
geogr., geotit., ca!li..r., etc. nüo cm ev.r-
so, tudo desde i_S meusac.* Tambcni cou*
vem n cdf>sos e principiantes, pois o ala*
mn») ou aliimna está só. (S)

A 1.1 VOGAI iO -- A1lc.11
jTÍ- rui 7 de Setembro ti,
13 c das 1

Adea.itiiu-.e custas;
193, das 1 : ¦;..-.

i<). Teleph. .2S7, Cent.
(3i>32 S) s

A quar-
bon-

1\IMII.I1<0
XJ thecas e in

lim pri
inventários,

predio.-.; A. 1'alcão,
],-., sobrado.

íta-se sob hypo*
Compra c venda
t'_.i do Kosario

(.400 Si M

TV NHEIRO sob hypoüiccn de predios,l.r nas melliorca condiçòe.. possíveis;nao se
Seulior

trata cnm inlcrmcdiartos
dos Passos iS, ItorEi-s. ..t-jtSiS

1"\IXIlEIRO rápido sob li;
_!.' negócios sérios; r.a rua'

hypothcca., su
Buenos Ai-

19-, das 13 ás 18 lioras. ÍJÍir) S) .\t

pa
e
Glo

rr»A. IIVGRAPHIA commercial. (urso:
JL 1 meie. no máximo. Preço dc propa-
panda do nosso systema; 10$ mensaes;
rua Senador Dantas n. ;; ndar.

(29SI S) S

O prof. «Ir. Leonissa, tia Academia
tíc Sciencias de Portugal, ele, garanle
fazer dcsapparccer o assucar cm 15
«lias. Clinica Ecrã!, operações e parlOS.
Consultório: rua da Carioca, 26. de 1
ás 3 horas da tardo. (4<")oJ)

DENTISTAS

Mme, rVaneisca
Reis, diplomada,
faz apparecer «1
menstruaçi-o por
processo *ci_>_-

fico c sem dor; trabalhos Rarantidos c pre*
ços ao alcance de tudos, sem o menor pe-
rigo para a toude; trata de daeiiças tio
utero; rua General Câmara ti. MO, Tel.
tt. .í...1'».. Xorte, próximo üa avenida Cen*
trai. Consultas grátis. (.M36U)

e molefitias de
mulbcr, o DR. U
DE. ANDRADA,

cura, corrimentos, liemorrluigias e suspen-
sões; de mudo simples, evita a gravideznos casos indicados, fazendo apparecer o
incommodo, .cm provocar lieiiiorrhagia,
tendo coino enfermeira mra. JOSEPHI-NA GAL.LINDO, parteira do Hospital
Clinico de Barcelona; consullas diárias
sratis aos pobres. Acceita clientes em
pensão. Consultório e residência: rua do
Lavradio 11. 111, sobrado. (4438 S) J

GRAVIDEZ
#&&h velas an-

tisepticas. São inoffcnsivas, commo-.las
e de effetto seguro. Caixa com _s
velas 5?ooo. Pelo Correio mais $600.
Depositário: praça Tiradentcs n, Ca,
pliarmacia Tavares.

MOVEIS, t Colchoaria do_ Povo,
uo- subúrbios, a casa que

maior sortimento tem de movei» novos e
usado-- .colchões e ahnofadas de todas as
qualidade.; não tem competidor cm .pre-
ços, ainda mesmo nas melhores casas do
centro, pois, fabrica em suas officinas;
não façam negocio sem visitar a nossa
cisa. Colchoaria do Povo, rua 24 dc
Maio, 505 c 505 A, entre Sampaio c E.
Kovu. Tel. 1785, Villa, (1514 S) J

CARTOMANTE fe s p 1 r 1 it a—
Mme. Marie

I.oiiisc. dá consullas por 5$, lè as li-
nhas das mãos, e tal -garantia offcrece
dos seus trabalhos, <p;_ só recebe paga-
uieiilo depois Ida pessoa jconsegnir o
que deseja; av, ilem de Sá n. 126.

3466

Moléstias das senhoras —
Dr. Octavio de Andrade, com pratica dos
bo.pit.-ie. da Europa, evita a gravidez, por
indicação scieuttfica, bcíu prejudicar o or--fantsmo. Heinorríiagias, suspensão, etc.
Residência c cons.: rua Sete de Setcm*
bro n. iS5, sobrado, das 9 ás 11 e dc 1
¦-•* 4. Telephone 1,591, Central. Consultas
iratis. (.13*5 S) RaARTOMANTE _ Mme. Tagild. ini

ciada cios mvsterloa do oceiiltismo-
possuidora dc grande puder cm
.sciencias oceultas, diz o presente,

passado c prediz o futuro, faz «luaesquer
trabalhos para o bem-estar, como sejam:
casamentoa difficeis, rcconciliaçõc... emba
raços commerciae., etc, á rua Frei Ca*
neca n'. 58, sobrado. (.1^08 S) M

1*f 
M moco solteiro, pertencente

I das pri --«.il ses f.mi.is paul
cura um
cm casa
preços.
Aranba

solteiro,» '«.
quarto mobilado

a uma
1-, pro-
pensão

lie familia de tratamento. Pede
Cartas neste escriptorio, «1 Souza

(3"4 S) J

DR. SILVIKO MAMOS — Ex-
traecões, absoltilamente sem dór, a 5*1
dentaduras a sS cada dente: concerto;
em dentaduras a 10$; obturações a

5$. Trabalhos garantidos e pagamen-
tos em prestações. Kua Urigtiayana
d. 3, esquina da rua da Carioca; das
7 da manhã ás o d» noite. Teleph.ne
n. 1.555, Central. J 359*

moléstias dos olhos, nariz e ou
Mos-0 Dl. NEVES DA ROCHA,
membro da Academia de
Medicina do Rio de Ja-
neiro, medico de diver-
sos hospitaes desta pi-

SÜNOillEA. chronicase
teceu t cs .
Querei» fi-
car radi-

calmente curado em poucos dia,?_ Pro-
curae informações com o er. Fcijó, «pie
gratuitamente a» offerece, não conhe-
cendo caso nenhum negativo: rua
Theophilo ültoni 167. R "*74.

Gãsâiinfos trala-se com
brevidade,

mesmo sem
certidões, ci-

vil, 25*}, e religioso, 20*. inventários,
montepio e meio soldo, justificações,
etc. com Bruno Schcguc, á rua Vis-
conde do Rio Branco, 3', sobrado. i'o-
dos 03 dias, domingos e feriados. At-
tendem-se a chamados a qualquer hora.
Telephone n. 4.54a. Central. S «fij*

Aulas nocturnas — Eflcriplura-
ção tnercanttl»

francez, inglct o allemão, ensinados pra-
licamcnte. Curso compkto dc preparato-
rios para admissão á- esccilaa superiores.
Rua Mari?. e Barros 11. 25a (Collegio Syl-
vio Leite). (3759») M

GRAMOPHONES 
e chapas — Trocam.

se de $500 a 2$. Vendem-se de *>;no

a 5$. Conipram-íe usadas. Loncciiain- -
gramophones e vendem-se a 20S. «J.
Compra-se, r. Uruguayana, 13;, (íG.i.sblíi

6RAITNA Esta maravilho-
so tônico, único

que faz nascer cabellos c sumir
a caspa por completo.

 Vende-se na casa "A* Garrafa
Grand_", rua "Jru_iiay..na, 66. S 274«J

Quem desejar ver-se livre
dos atrazos

da vida, sa-
ber o pen-

samento dc pessoa «le amizade, nUraliii
amor e bons negócios, ter felicidade 110
comniercio. tratar iodas as _ docn-

ças, obter o quc desejar, por mais «liffi-
cil que seja, por trabalhos scicnlificos e.

garantidos, dirija-se i rua do Cupertino
numero 7, estação d. Quintino liocay-
uva, enviando cn.iloppc, sellos e sub-
scriptado para resposta <* consulta •_ no

gabinete e por escripto, todos os dias;
realiza-se o que desejarem por maia dn-
ficil quc seja em qualquer -distancia 011
Estado. Goilorrliéa clironlea « impo-
tencia, cura garantida, com hervas mc-
dicinaes. .1. Tinto «'.a Silva. J 3<3o«

COFRES
Novos e usados, nacionaes e rstrart-

geiros, dos melhores fabricantes e de
diversos tamanhos, grande 

" stocl;"_ a

preços de oceasião, na rua Camerino
11. 104. (M ..-'0.)

LEILÃO DE PENHORES
EM 23 1)13 MAIO

L. GOUTHIER & G.

dentista, compra tmia cadeira de

DlX!U-:iRO 
_ Dá-se sob hy

.iu centro c euburbtos-; rira
tlr ií;.

ypothccas
da Al-

A l,arrcirinlia*', dc i
ás .1 horas, com Vrcitas. (-75. S) M

D«\ME 
française enseií

pari conrersation son
C..nüclaria (•(¦, _° andar.
o á-' 11 da manhã. Va
ilcves.

UM cavallieiro, aluganvsc do
tos com entrada iiulcpcndont

des .. port.., cm Sant.i Tliere.a; iníonn.v
sc na rua do Rosário 133. (3333 S) J:

»• l*l**|INTIEIRO - Dá-se sob

CARTOMANTE 
baluana, lira :•'. carUs | JJ de predios--e terrenos.

.'?ono c teia o in.io olhado; nia Ma*
chado Coelho r.. S3 — Estacio de Sá,

(.110- S) S

ic^ pratKiucmeiit
idiome; rna da
encontrada da«

m düinicüc des
(-¦SooSlJ

UJ.Y .
condições c n3o seja cara, Quem'a pos-
piiir c iiiúícr attcitdcr a este, deixe infor-
mnej.es- na rua Marechal Floriano n, ¦

sobrado*

TTAI.ES Souza Cruz,
V to a i$soo; rca

,10,1, sobrado.

(3045 S)J

comprain-se, o cen*
General Câmara n.

(-•025 S) S

COMPRA.SE 
un

bnm USO, pira
A.¦*>-embléa n. Co.

motor
machina

electrico cm
dc costura;

(.-.-'¦¦-•SI s

bypothecjs
Empréstimos

s.iiirc inventários a herdeiros. Descontos
tic jur«--s dc apólice?; promissórias, a.u-
giicís de prédios mesmo de menores au
usufruto. Com Ferreira, Hospício _;. sala
0. das u ás 16 lis. (2.8. S) J

GAUTOilAXTK 
balíanaj entende de ; ,|i..,.;

ludo; rua Marechal

Ij*CIUPTAS á machina, reeebc-sc qual-Ij riuer trabalho para :**r copiado, me*

iu and.ir.
1! Floriano

(J.137
ta9. i Scicmb

preço
t7-$

S600 por pagina
andar. (3440 S) M

fi ART AS de fi
V^ mentos mais
te: r:t.i General

;i pei i
que 1

Lamara ti.

de cisa-
noutra par-
121. sob.

(3628 S.i s

ir«SII'HF.STA-SE idinbçíro sob hypot|he-
li. cas de predios, aqui e Nictheroy; ru:»
da Assemblca So, cUanitaria. (3431 S M

C^ASA 
Cosmopolita,

J ra no Kio, em
Í*NSIX<V-S£ 

piano pela methodo do In
J stituto -.acionai *te Musica e curso

— I I?MSI.VA-SE
a primeira lí.i
mveis usados; tudo primário. _ por preços módicos, á rua Syl-

tudo vende banato. Vclrinas, | vio Ituiucro n. et) (antiga travessa Mura-
centro c dc encostar, me-w ; lori). C35*t>3 SJ j

*£**AHEJO para çi_arros -
V 1 volta, q.uasi novo; nia

•¦u..' loja-

ESPIRITA

. Vende-se »ie
do Cattete n.

«3321 Si R

— Consultas grátis, á
rua Aristides l.obo.

126, sobrado, entradi pela travessa da
I.tli 11. 4, Haddock l.obo; «segundas, (|iiar-
tas c 

"sestas-feiras, das S da manhã ns 4
da tard,e. Traía dc todos os males. Tra-
balhos garantidos. Milhares «!«¦ pessoas
att es tam 03 bons resultados obtido*. Casa
de faniilia respeitável. (.!< 33131 S

— Kmpresta-se com
rapidez ts dias), sob

hvpothaca de prédios, no centro c subur-
blos, a io e 12";"; grandes e pequenas
quantia-.; rua do llospicio tt. 95» sala da
frente, com Ribeiro, das io á i e de 21
ás .1 horas. (35S2 Si J 1

DINHEIRO

DENTADURAS
Compram-sc dentaduras velhas,

o aproveitamento .da platina «i
nos dentes
guayana, 3.

par
Uri

sobrado, com o sr. Antônio. .1 3«°°ISO nesta

dade.com longa pratica hkxüv & AR.fAXi)0,s»icccsst>wi
no pai* o nos hospitaes]^ &T IvTmfcAmm. 4r

1 iíe BorJim, Vienna, Pares '¦ Fazem leiiifo «ios noniioros von-
I _. jr__.-<j«_<r. ííii /.nisc-f/s-' ciclos o uwsam aos srs. mutuários
1 e Londres, ua consultas ^w I)0(lpm rerorinal. 0„ rc„KatnF

,. disipiameiüte das i2 as 4 -, as suas cautelas até á véspera üo
e da tarde, em sua clinica jleUfio- (,p 

"::of,)
áA VENWA RIO BRANDO 

'

cidade, j 1510

DR. SILVIXO JIATTOS
Laureado com grandes picmios

medalhas dc ouro cm exposições uni-
versaes e intertiacionacs a que con-
correu com trabalhos de s-.*a profissão. | _
Extracções de dentes, sem dor, a

r Callísta n— Mi_-j.l Braja, grande
especialista em extracção
de ri.Ios e unhas eucra-

das, sem dor, etc; rua
!),, lei. Norte, 1.505.o Ouvidor, I _i sco., «e«. n_i. i.)»j.

ouro de hi, de .55 a «í ¦J^lt' «RA" ^hL AIfr do dTc\Vt
concertos em dentaduras a .0$; etc. i lho. em ,,.11 cahx as reteiçoes itra cuja
.v.i;Vn.o. mu-antido. e pagamentos em | composição enuain a quina, kola, coca,

LIVROS

com;.:
copas
elásticas mesas de marniore para bote
quim. Armações para todo ramo de ne
rocío, balcões etc. Praça da Republica 59
Pegado ao quartel do.-* Dombeíros.

(3-109 S)

Í"1SCI.IP.O_J nc, etc-,
IUU, com mobilia, te!cf»'u>

iluga-se por ,*"$t>«'0) * lor-
nal do Urasil", 6o andar, sala n. i, ele-
"dor. (.114. S)j

/".IIAPÊOS — ".níeitam-EO a .ií
VJ _¦$ por figurino; cn:citsm-se
lavam sc c tingcm*se pHmtas
rua tia Carioca a3. Saiu ElcRaute.

(3-úo S)

i£â Oraphil • Piumbagina

Tr.ENnii.SH uma e.:l'i
1 T urina, tamanho mau",
•essorio-t. ía:iip!et_-:nrn;e
tv* Uru.-.iayan* a. 31,

<lepnr.i exame
.-o- la-los- os oc-
í.v.i; traU-se ã
ca-?a t_* louças*

(1! J.*7.) O

TOSE*
,i 3. r.
ta casa.

-.Mir...: 10 Sil«-a J-rdim n.
ite.a n. r.?? ? .7. «!ee-

t.i.i.r «ii j

TOSE' C„_K_
-J Períleuse a

; rna Si
cau leia n.

\ 1 Jardim
m.-.-oa.

(-3.S

CA

Compra-
su qualquer

jqiiuutídado, «uíssiuo minas ln-1 (eiraa, o»» r.ri-tuiUa-so qualquer'¦'-, 
Ingar para explorar. Offort-B
com amostras a i_i. Duarte

— Envia-se catalogo de
livros de ocea-ião, liara-

tíssimos. Cnsa Torres, rua Sc:.lior dos
Passos n. 98, Rio. l.*-*SiSi .1

prestações. Kua Uruf-usyana, 3, canto
da rua da Carioca; das 7 «Ia manha as
o da noite, todos os dias.

Teleplione -• 1.555 — Central.
J 35.9

AMERICANO
DK. C. FIQUEI
REDO espc.iaÜJ
ta, era extracçõsn

completamente

nrw
(iIL

_. ! |em áõr c outros trabalhos sarantidos ;

A* Qualquer opera. 1'rcço de I sj-tema aperfeiçoado, preços módicos, «
Oe„_asiSo tiram.: hones c ! em prestaço-i, d»s 7 «1» manha as 9 da

nil.-.de». > noite. rur. 6n líospioio n. 222. caatoda
avenida Tv.-.ns. ^^^

discos. Sempre
Disco;

Operas ••, fauüiaueui •¦•¦¦i.
RUA MARECHAL FI.O-

KIANO, 119, defronte á
Camerino. (P07S) M2$OOQ

M
-«AKTOMAiNTE 

_ peraainhucaiu e lei.v,
mas, vence o Ímpo?i»ÍycI; consulta da!

3 th mar.Hà a.; to da noíte; rua do Hoa* i p;„ ,» , 3 . , „¦„ gl ¦_ . >-,
pcío 11. :i:, :• andar («39 Si M« ,*'° "° •¦'auciro, Caixa do Cor
—. ,— Ircio 1BC1. R i__
(tliMIl* III-IM ? por preço módico, fô
V. 1:. restauram e pen«-io mineira c «-Id-i ( 1 RAVADOR iobre metats, c_.;ml.os,
na»; .. pratos varudos. r.m manteiga, I «UTsinetcs, hloc.s para marcação em a!:o
por líícov comprando c.itòe.s Cv%; fora, 1 releva de r«i'el- Tnnl-ragem a lailie dou-
7»..$; rasníla-se era qualquer |.i::e; a r;n | rr. Gravura, sobre criítacs e porcellanas._.:cn_ A.:e. o. 15., loja, (.Si. .; J I ,. ._ Ma:.. 3,-. _• andar, (17395» R

Cario-
manta

diz tmlo
com cia-

vera o
que se

deseja
saber,

trabalhos por mais dif-
(ieeis tino sejam amigavelmente e
bota o mal para cima de quem o
faz. 4 rua da Co-SiiU*i_ao a. £0. so
brado. IU051

r«*allza os

lacto-phosphato de cal, pepsina pan
creatina «liastase e gtycerina é a me-
llior garantia á vida do feio e da mu-
lher grávida, pois o Hematogenol, além
d*- po.croFo tônico è digestivo, vende-
se en» todas as pharmacias e drojfarias
do Uio e dos Estados. Deposito: io,
Rua Primeiro de Março.

CARTOMANTE brasileira
Rosa Jardim

— Inspirada c verdadeira. Consultas,
hecco da Carioca, _C. Entrada pela rua

Prata, brilhantes, cautelas do Motll*
de Soceorro, compram-se; na praça 11-
radente. 64, Cuja Garcia.

- . ¦¦¦-— 1 -

OARTOMAN-B K CIlIROMANl'*.
ES_KA_GE__0

Trabalha com quatro baralhos de cariai \
peiaa linl-.aj das mã_3, íaz quaesquer lra<
luüio-, .ine os desunidos e faz reinar »
par, 1105 lares das familias—único iu Ame.
rica do Sul que. por meio de uma consult.
nocturna, descobre qualquer stf.-edo. por
mais diíücil «|iie seja; trabalha lia der an.
uo» no Rio de Jsneiro, onde se tornou
muito conhecido pelos seus acsrlo. e bom
trabalhos já feitos; mora na pr.iça _'a Repu-
blica ha 5 annos, c sempre saUsfez a pc*
soa mai» exigente,

Possui os verdadeiras pedras de Siv.v,
viidas directamente de Jerus_era, poderoso
talisman conhecido no Brasil — Consulte*!
das 9 -ii nianliã ás ; li-- da aoile. ua pra;»
d. Republica n. •_. - PUAÇA DA REPI ¦
RUÇA .*«'. 8.|. (Es.uina da rui Senhor doj
Passos). (4) I

Silva Jardim. 12S0 J

DENTISTA AM_I_ICA_0

Por-nado fitla Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro. Premiado co:n medalha de
ouro e cruz de merita Industrial, na Jjjxpo-
sição Internacional de MiUno.
Kxtracçõea de detesfern dor.de 5$ a ioSdüu
Dentaduras de vulcanite, cada
dente  .Joio

Coroas de ouro de lei, de ao. a 4.0Í000
0!jtura;ões de dentes, de 5. a. . lofooo
Bridse Work, cada dente, de

30$ • • Jo$ciOn
Concertos de dentaduras. . . . io$ooo

Trabalhos garantidog e .cceita p_ffanien.o
em presta-íões. Todos oi dias. Rua do lios-
picio, 112, canto da avenida Pass.., .

iPerolina Esmalte - ™£ »*
adquire e conserva <i bclleri (ia pelle, ap.
provado fido Instituto de Belleza de P„_
ri*?, premiado n«a Exposição de Milano.
Preco 3$ooo. PO' DE ARROZ PERO-
LI NA, suave e embellezador. Preço 4$,
Exijam e. tes preparados, .. vendi em to*
das as perfumarias c no deposito de*.te e
de outros preparados, á rua Sete de Se*
lembro n. coo, sobrado. (ir.'/S)J

ESCRIPTORIO
Aluga-se o 2o andar da rua

Pedro n. 30, dividido em tres 1
rios. Trata-20 110 mesmo.

de Sao
scriplo-.

FAZEI/.

Impo fEjacuSaçúea pre-
maturns, fraque-

za sexual, ecuna-•greaimento rapi-
do, 

'- 
de-jAUper*»-

¦Je rápida _ radimentü de Forças,
calroent- pelo poderoso tônico mus.ufar VI-
NHO UU. CACAO IODO PHOSBHATA.
DO, de A. A, Cíi>f.ellõfs. Vende-se á "rua
das Aiidr.dai, _, ü:ti Ptócco. (_ro S)

Compra-se uma para criação, com
boa casa de moradia, boas aguadas o
algumas manas. Ofícit_3 á Caixa A. B.
nesta folha. (R3-91)

PâPEL DE SEDA
de todas as cores, impermeável c par»
embrulhos, barbantes e miudezas. Uu»
do Hospicio, i.»3, próximo á Uniguajrà-
na. Tel?. Nor.e 44«. ,(J; íoh**-

0ÊÈÊ

m

,,:'.- '_. 
¦
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B^MHpgJ Eis os nossos preços!

CORREIO DA MAÍÍÍA — Sexta-feira, 19 «le Maio fle 1916 ."'¦¦. ';¦¦'.'»

3$500 —
58 — —
8$e9$ —
gjjj  __
98elo$ —

168 a20$—
16$ _ —
188 - —
208 - -
30$ — —
258 - -
458 - -
558 - -

Especiaes paletots de mousseline, para barbeiro ou escriptoriol boa calça de brim escuro.
Superiores calças do brins pardo, branco e listrado.i esplendida calça de flanella listrada, com bainha virada.fcspeciaes paletots de brins pardo, branco e listrado.Lindas calças de casemira de 15, padrões inglezes.i magnífico terno de brim de linho. para rapaz.l optimo costume de brim branco; calça cora bainha virada.i superior paletot de alpaca seda, vale 30Ã 11 11 bom terno de casemira americana de fantasia.O mesmo terno para creança.i bello terno de casemira de cor, preta ou azul, tecido de lãi soberbo terno de cheviot proto, de puríssima lã.

TERNOS de paletot, frack, smocking, sobrecasaca e casaca,S0B MEDIDA, por preços Incríveis

INTERIOR
A ALFAIATARIA GUANABARA enviaamostras e catálogos com soberbas pho-togravuras, ensinando o modo fáciljmo

de qualquer pessoa tirar suas medidas
sem o menor receio de engano.

Pedimos que não coníundam uma ensa
séria e de 1» ordem, como a nossa, comoutras sem «atoclo e sem escrúpulos.

A GUANABARA é a mais antiga e acre-ditada ensa que vende para fora e assu-me toda a responsabilidade nas suasconfecções.
Pedidos a Carvalho Ss Ferreira.

Rua da Carioca, 34 — Rio de Janeiro

fl Nof re-Pame de Paris
GRANDE VENDA com o desconto
de 20 °|0 em todas as mercadorias

PREDIO PARA HOTEL
•Arrenda-ie o grande predio da rua

do Areai n. 40, vizinho ao Senado.
Optimo ponto para um hotel de primei-
ra ordem, próximo á Estrada de Ferro
Central e praça da Republica. Tem
traitde terreno. Trala-se no mesmo.

(R. 1183)

A ULTIMA MARAVILHA

mWÊ

8*-:¦ ¦

mmmmwmwmm.

f Cinalvgki Parisiense

Cofres "Nascimento"
OS MELHORES

DEPOSITO: Rna da Alfândega n. 120. Próximo árna ürngnayana.

TERRENO

:mm,MSMm::mm'Mm-wmm^'W'::mrMmmm
» •

Votde-ae um com 20 metros dé fren-
te. por 50 de fnndo9, todo murado,
*endo na frente cantaria com gradil de
ferro, na rua Aguiar entre os ns. 50e 60; trata-se na rua da Assembla 16,loja, com Jorge de Soma. Telephone
2502, Central. (B 3567)

PREPARATÓRIOS
Quereis vos habilita

quer academia ou no i*
curso de Preparatórios ou curso Normal
cionam professores d« toda a confiança, entre
Normal. Avenida

• com segurança para exames dt admissão em quifre 3* annos da Escola Normal? — MatricuUe-vos aa
do Instituto Folyglotico, onde lec*

os quaes alguns da Escola'Branco.

IHOJB! I fü

Kmpreia
JOSÉ' LOUREIRO

THEATRO RECREIO
Companhia Ruas do Theatro Apollo, de Lisboa

A's 7 3i4 HOJE A's 9 &&
. ' Exito grandioso. Suecesso sem egalA celebre revista porlugueza

^_^^___________ Rio

THEATRO APOLl o empresa"' nyj «rUULU JOSE' LOUREIRO

DA FANTASIA THEATRAL
DENTRO DO CINEMOGRAPHO! I I86 ao PARISIENSE coube a gloria de §descerrar aon olhos de um povo culto §os mysteríos do encanto e do maravilhoso

10 CIRCO DA MORTE

DE CAPOTE ELENCO!
Com. OS GERALDOS

Nos seus extraordinários num eros, que cada vez agradam mais
.AxxiaiXLlxã — DE CAPOTE E LwÉIVÇO

Domingo —matinée ús 3 1[3

SSss-AAeüIAJIBffli
APPA11ATOSA PEÇA, DE GRANDE SUCCESSO

Grande.Companhia de opera lyrieait .liana RotolI & Bllloro
HOJE A'8 8 3t4 HOJE
-_. A OPERA EM 4 ACTOS DE PUCCINI

IBOHEME

1
mm

Ultima soirée de gala no Circo Wolfson
Em 2 séries e 7 actos

Continua a sna trinmphal carreira no conceito publico

HORÁRIO DAS ENTRADAS
1 hora -- 2,20- 3,40 -- 5 horas - 6,20

7,40-9 horas e 10,20

Theatro S. Pedro!
EMPRKSA PACHOAL SECRETOHOJE. Duas sessões

A'd J 3i4 e 9 3(4O melhor espectaculo da actuali-dade—Sempre enchentes.
Estréa do» celebrei cyollstas

excêntricos
Os Santinzegn

Os REIS DA GARGALHADA
A lindíssima revista

Meu Boi Morreu
tom grandes novidades

e números novossurprezas todas as noites pelos es-fuziantes compéres
PREÇOS P0PULARISSIM0S

Amanhã —MEU BOI MORRtóüDomingo—Grande matinée om nu-meios novos pelos excêntricos.
O enlevo dos bébés n 3660
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Theatro Republica - jSo^r*
Grande Companhia Eqüestre, Gymnastica, Aorobatica, Comíõã eMimioad»AMEUICAN-URCUS - Direcçfto F. Quèirolò
HOJE - BJMaCTA-iroaXElÃ. - HOIE

GRANDIOSO ESPECTACULO
A maior companhia, a mais completa em tòúrnée pela America.Artisias procedentes dos principaes circo» e hippodromos do iminds

Estréa dos clowns
ALBERTY E PERIQUITO

OS LEÕES SELVAGENS
apresentados pelo Capitão Fusina— Programma sensacional e variado —

Bilhetes no «Jornal do Brasil» até ás 5 horas.
mfcíí«so<?i: ?i?-ÍS$fi caJ"»rí»«8 20S. cadeiras íllas A B C 8$. cadeiras Sf,bareoes illas A B C 5$, balcões 31, galerias numeradas :S500, geral l$00O.

DOMINGO — MATIN B*Jffi ás 3 3i4A noite — Festa em homenagem a
SA.3XTT03 DTTBdCOKTX' S3«l,

V^ ãk ^lOfl?151

Theatro Carlos Gomes
Companhia Italiana dc Operetas — Maresca-Weiss, da qual faz P»rte a eminente

artista Clara Weiss
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n°Je A's 8 3)4 ém ponto "OJC
GRANDIOSA FESTA ARTÍSTICA- Da festejada soprano sta.

TINA D-ARCO
com a encantadora opereta em i actos,

musica do maestro Lco Fali

Continuação do grandioso suecessode hontem
A exhibição do artístico íilm de Sardou I

A MORDAÇA

I

A PRINCEZA DOS DOLLARS
DAISY  CLARA WEISS

No intervallo entre o a" e «• actos asenliorita TINA D'ARCO cantará o 
'in-

ÍSífSWÃ^SSÍ? n»Pol'tana — MAMMA
SOLIT/? ' 

C a romanzu -
Preços e hora do costume

Os bilhetes á venda na Confeitaria Cas-tellões e na bilheteria do theatro, das 19e i|a da manhã atú ás 5 da tarde; de-
pois dessa hora só na bilheteria do thea-tro. — Todos os domingos Matinée.

Amanhã — "La Si^norina dei Cinema-tographo. (S 3661)

¦
11

r>nnsa das estrelinsi - (oitenta ballfirinas)

i
f*» Continuamos a distribuir'os folhetos illustradoscom 32 gravuras, que orientam todo o entrecho

desta sumptuosa creação artistica.
ssBJmaaüiBM

THEATRO S. JOSE'
j Empresa Pasohoal Segretb

1 HOJE . 19 delato - HOJE
Exhibição do empolgante film do I

grande suecesso, cm 12 actos, com
3.000 metros:

.mm GAÜGHAJ
primoroso e sensacional baba-

|j lho da grande fabrica E. Mnr- |
tinez y Gunches, dn Buenos jAires, original de Humberto!

Cairo. !¦ Horário das exhibiçQes:- Das 2 á» 6 da tarde : — Seasões jcontinuas;
A' noite — 3 sessões : ás 0,1

as 8 c ás 10 horas.
Preços ilas loRiilidados :

Camarotes, 58000—Poltronas, 1J00O-
Geraes, 500 róis

SÓMEXTE rou porcos MAS

lí **s ^^Ml

Poi um regalo artístico
para centenas o centenas de
espectadores que reconhe-
ceram num drama possante
as TRES MAIORES CELE-
BRIDADES.

4 bella Heapería Im-
perou e affírmouma-
glstral talento,

O Impressionante
mima E. Ghione domi-
nou todas as scenas.

Impeocavelmente
elegante A. GOLLO
subjugou a todos.

Raramente elogios foram
tão unanimes ao esplendido
trabalho technico; theatral,
artístico, possante da im-
portante fabrica Tiber de
Roma.

Do novo hoje o GRANDE
ESPECTACULO DE PURA
ARTE repete-se :

A MORDAÇA
5 actos

f Serio magistral dos grandes films posados pelas ma-ximas celebridades.

TRIANON
Companhia do comedia o vaude.ville dirigida polo actor

ALEXANDRE 1)E AZEVEDO

HOJE A'8ÍTe98i4 HOJE

OIIMEMA ÍRIS
Empresa J. Cruz Júnior Rua da Carioca ns. 49 • a.
HOJE e 89mPre- SUCCESSO I - Sempre e uatijiíxxjjjh Em matináe e soirôa tl {J J Ü,
i,» ""I3--S^T'11 s" m!í't «"sombrosa a victoria. Nüo poderiam «er mala «ober-bas.as enclientes que as de hivilem.— "SUBORNO" venceu!

1'rotaKoiiistas: EMIMA DE SOUZA cAI,E.\AMORR D-AZ1ÍVKDO. --a

Mobiliário fornecido pela Cm» "te Mo-hilicr" 31, Rua Chile, 31. — Preços: ca-n:arotes, jj$; cadeiras, 2$ooo.
AMANHA - IÃ'S 4 «ORAS — AMA-'V .—¦. i elegantíssima "matinéo bl«n-ene glacee . serviço de gelados. Domingo,grandiosa "matinée".

INVIOL'AViF.Iy". de M. Hennequin, naraestR-a da actriz JUDITII RODRIGUES.

ATEN1DA

^,.o.°'oíwdavé' .r?,lll",« l'OI.ICIAI, da' eraude .fabrica UNIVERSAIÃ cuiasduas Driroeiras series alcançaram siicccíso espantoso. ""*•"'A luta contra o syndicato da tracção
^ ^_ i" SERIE— 3 PARTESA VICTORIA DO r»0"VO

c, . 4» SERIE— 2 PARTES
Temí. ¦nRi'i'?'pC'niC%avtT0r-SAÍ,! "í6?" 'mt.enm- <Ie enredo emocionante, em «pieTemos BRUCE I/ARNIGAN abater mais dois do formidável "GRUPO DOS IS".

COMPLiETA O PRORRAMMrt": "OS ESCOLHOS OO AMOR
Wndo drama da fabrica UNIVERSAL. Interprete: — GRAOE OUÍMRD.
COMO iBXTRA, NA "MATUN6E": ~~ "

AMOR E DEVER-2 partes-Drama de BIS0N

Empresa Darlot & C.
Avenida Rio Branco 153

0 bello cinema apresenta hojeniáis um grandioso programmanovo, organisado com as ulti-mas e importantes novidades
chegadas pelo «Vauban».

f%n. ^n
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Segunda-feira—O grando drama de vida mo-derna, editado pela "BALBOA" sob as vistas daFabrica Pathé Americana :
HERANÇA CUBIÇADA

3 netos
Uma comedia sentimental da À. C. Aulcurs Dramalinues

(Edição Eclair);
O casamento de mArlette

3 ACTOS

film policial em 3 actos
Protagonistas : tóddio Polo e

Wurdock Macquarrie

CORAÇÕES"
ROUBADOS

2 parles. Jíillie Ritehie

o

C0MPAHH1A CIHEIBATOGaPHICâ BRASILEIRA
HOJE HOJE
VAMPIROS! VAMPIROS!

Cada série de «VA3IPIROS.» que se BCffuerepresenta um marco de triumphos quo se tra-
?emmar°r 

enchente8' íruto de »«* suecesso
Seria inútil dar o numero dos espectadores mie tevehontem c ODEON -Todo o mundo viu a enorme LSI-meraçaoás portas desta casa preferida — Os nossos sa-loes regorçritantes chamaram a attençâo de quantos rias-searam a Avenida.  4Utuuua Pdb

A ultima palavra em fílm policial, sem íruesO maior suecesso parisiense no"Gaumont Palaoe"

Vampiro
'.•:'.

.,' serie
A marinha americana— orga-nisaçSo — armamento — subma-rinos submergindo e lançandol""™,'"° - Scenas interessantis-

R30D7

C1MEMA IDISALi
Rua da Carioca, 60 e62-Proprietario M.'PINTO-Telephono, C. 1937^^

H/^TR — Segundo dia de .exhibíçüo da mais pomposa prodn- iia rn1 * v7 v k-i cçao clno-dramatioo-littorarla até hoje apresentada " H Otl fciO fllm maia oaro &.&, época !...
a voragem, o tumulio^nciMUrado., "^giulencia e no l„xo da magnificente pcç.i theatral, de

MORDAÇA
A rcrhirbação,

1B |i™iKww —

IS HOJE i s^sáss T^^^T^stTu^ri
m:S mmmmBj^ásvJZZSxJ Grandioso festival patrocinado pei»™'"'' f«\/VU 1
i jornal A NOITE, em liomonag-em ao Illustrc avl ..lo^T^^^^^*™1* Ijjj H —^nm.1  «reawagcsa -rrmrTw m,  ,,„, ¦ 

"lustrc aviador brasileiro ¦
*3 I KWmm* II Mfc ¦- __ -_. _, ¦™^*^"*^'m,*™:laia*^~3VttX2mmJXíZ3%Z~m I ¦ l^i HIJíSr SANTOS OUUVaOEM-r^^I

mt

«tylo moriaVSe.X, LíZE.rTlti 
inimor.al cScriptor fra.ncer, que disseca com seu

escravizados aos preconceitos e &^^^\t\2K'^K^tm mWXmm °* ^"^ i™1''^

ga, *» oíSdttíoí 
'c^o« ",ccullaP;,blÍoCss2dV^0ruirC,'r°5 frH>»nt^..«»' isso <^ate-Se « satânicas intri-

ser i^Vm^^^tiA^^^ íf.VdfSir1 tsm: e na-a,a rvs™\ *™
nem despesa. Era necessário uue ela em fin™'v l' ¦ - e ÍO(0S os Tecu™°3 niio medindo esforços,
ças ao seu perfeito apparellm ,:» ilt^™$ZF? tlZ£%m£ 

^ **'^ or!Sinalidade- G^
film, todos os elementos de ri ticz-1 e- eriniliníi,uni i'« ftab"ca ?ditora conseguiu reunir no sumptuario
çtase envolvidas no romance. Srandiosidade 

das faustosas scenas e elevadas personagens descri-

o «FfSíWdí tlr.fa^ uX°Iac-^CXSe^^ ""^13 <WJ^*™**>
lornar puh ico um erro da fia iiivenh I» vtu !-•;' Va Pi V?i i í° sc" lucndo filho, sujeitantlo-se a
ainda, pois não acreditada TXZ^^^Tm^^í^^'^^^^ "^ ™l°r "T™0'
quietas do mar revolto envol eram mais uma v^ií -, \s n0\-Ü th°JUsU-° 

cnm^:\-^' As ondas in-
angustias femininas, n„c mere -c a sua apreciação. VCra° ncstc í,lm' uma pasina de

O qual honrará o espectaculo com a sua presença 
~^ertendõ"lIn'J^^TiM"^.^"[T,",'"".-"""—,~ ". T, -~™»—

Jane.ro, c-,;., j;i„stfe 
^eeçSo 

bem ,„',„„ ¦¦1%lireeçf" d". "Noite" ae %ísõ tambwíV"---°-^"°-Club do Rio de
*" mUJ^I^mmmmrimmmmma 3SI—W—MM | 1I|M.- —,.

O especlaculo começará nm discurso de sauda™"" proferi-lo T\V> D A r>T T TTT^^TTTTT"^^^ I ^> ^ tm I¦-'¦¦¦¦;¦¦¦;;""'¦"' ^,;r--APHAEL--^'^E'RO |g evasão do morto
AMQRDE MASCARA

¦¦!?>« iMM?:

.•v.st~*
„'Ast

na qiinl tomam parte
os distinetos artistas PALMYRA BASTOS, ffi^icffi ^aK^»"

,„.. ., , JuHeta Soares. C. Vianna. M. de Alme da e, 
"ulwftwa ut NORONHA

Amanha, saobado. ro  .i' ric ta de .i=siirn.-i-ir-i _ X vppnMrri r, •'• -mo:. rtfcís^^a^s^S^SâF^ÃiBK.r;l^__

Ladrão qne ronba a ladrão...

pretalo imíecca^ ^^^A^^^^^^^^ ainda mais pela inter-
MMILIO GHIONE, o famoso "/ V-LA \iORT" , íl«„in ¦ '-1 Rain,hÃJÍ?™Sest0 e da arte m>ld;>-

Este possante film custou á fabrica edi''ir.i i -oo non 11-is ,•--.-, ,i 
Quatro copias com exclusivida le para o Brasil cuVmmS 5 ,2í«;f, í? c . 40 ,c?n:os„, da nos5a moí!t,a-
52.000 liras, equivalentes a 6; coíos da nossa moeda 

™o 
CINF\ÍKC 

nnej??.lr0Sra!'h,ca 
?™ « Se5t!"i 

dias uma copia pagou 12:000$ ,00 em moeda brSri. 
LIÍÍEMA IQF--\L. para exhib.r durante nuatro

Estes enormes sacrifícios prruni.Trios í3n hem i^nrKti^e rw- *¦* .«*- j
moderna, no, obrigam a eleva? ao dobro òs n0 

"^ 
? S' h bitua/s m s o f°17^^ 

™,onilr!;en!o da "»«
mos ao nosso publico um capohvoro que e,ú gHKS SV como 

"Tq0 
se l^ou^ 

aPrC5en,ar-

Completa o programma:
Monumentos e panorama cie Gênova — instrucm-o«intero^^nte

Como extra na matinée nlm ao ar Iivre-
Um gatltllO CiesClliclado - Desenhos animados do earicaturista

nmericano Anderson
Segunda-feira — O magniíico film dWrie de Balboa — HERANÇA CTTRTn.\n\ »-, , „-, .

licado e iirtiMico drama de Eclair CASAMENTO DE ARLETA 3 longas nai« 
' 3 P r °

Quinta-frii* — Continuação dos MVSTERIOS DE NEW-YORK M' e í- ipisodíos. (366

O de-

ro

„,lm ___,_, mA I FUM ——H|

CINEMA PARIS -
INEXfiOTAVfiL SUCCESSO" DESTEVKCOJ3E3GRANDE ACONTECIMENTO ARTÍSTICOTVlINICa°B JU SWfÍcaDO

a Continnação
- de - -

50-PRAÇA TIRADEWTES-50
Empresa COUTO PEREIRA &

St casa énw J* Jb JL

PROGRAMMA;! -HO JEÍSTtPirAnn EXIT0 DO DIAI

c.

O mais perfeilo e 3ompleío dos" d[ramas policiaes até hoJMXhlbldos"!^^!'o HhujMü dos surcessos >-«t""»>P ^'oSarÍIserie a evasão do morto
. Scenas de graiuieomoçâoe.situações, que so desenvolvem em 3 LONGOS F EMPOLÒamtpq

LEONCIO QUER SER, PAPAÉ graciosa comedia
A FAS(W\ANTE FLOR DE i JZW2,1^™ dGcAabS7.
r.|1MA1UT ; «orno extra na n,ati«ée : 

^ m 3 lon,ros ac^
GAUMONT-JOURNAL LUimas.e ,mal3 importantes"' " *" noticias mundiaes

(4- SlSníK)
»no?oCeTadmi-rav^ispeIllsua Cidade. Momentos âo
GaúmÍntm0Ça0, Trabalh° S°bcrbo da «£

Mlle. Musidora e Mr. .loan Aymc os artistac mbastante conhecidos e queridos do rvihlipn c^ . • 2 J
protagonistas deste.trSKm jga^'g^^nda 

os

COMPLEãlENTO DÕPRÕgrammA¦

LEONCIO PAPA'
ar^sla de comedia Mr. LEOXCE PERRÉT

MÍIIHS

R
O

_ Segunda-feira _ SOMBRA DO MORTO drama em * acm.B"VTR?,nS,e 
„7r %™L^J±ç »«» I«""t -^A^áAf"^ LTdia Borelli e A CULPA DOS O*

<i« 3C6s)
IROS, por Francesca Bertini.

Um novo nnmero, completo, interessanfn 1..strnctivo e documentário do ,nèlhordo3'
•ui j jn»agazins «-inemaíoííraphicoa
Modas de Paris - Noticias inéditas e recentes daguerra - Noticias de todo o mundo

A seguir — Novos e sensacionaes trabalhos d* Traa-peria. Bertini. RITA JOL1VET /»«««#..» ,S'Lusitânia"), Pina MiniohelH. ( nauí,'a^ «o

Programmas sempre sensacionaes
films de arte, de valor e de preço

Grandes

'*ÍSL^ÍÁ i Êíih-ai&Sj^élV&iKi&tv' .-,/,.«:<---:, .«...
SfèJU,lL..£^i?ía^s^s-ê?i;i;í: ¦üiiieí:---*-:-'"'.ii''-'-í''' "^ '^uaiv
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